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6 ıncı sayfada 

~:ıaclan aonra Bağdat vapurunun burnunun hali. Muhanirimü lraa halrlnmla verilen mallimah iinJiyor ve vapurun yılrhfı tütün ve lritap lılibainin aemaealr vaziyeti. 

Sulh şartları KöprQde bu sabah bir kaza oldu 

iki tarafa da tebliğ edildi BaQdat vapuru 
HalbeşDer bir dükkanı yıktıı 
praklarında bir ltal1an askeri bulun· Akay idaresinin bu eski vapuru 

.... ça sulhe lmkAn olmadığını slyltlyorlar Köprünün üstüne son sür'atle 

General lımall Hakkı franwag 

altında 

General 
"iııı..L~- _ ahrleri Habq topralıla nnda miiflriillitla lıarıJ'lflyorlar. Bu ı ·ı H kk 
~ 6ir kamyonun arımlı yol tarda tliiftüfü leci vaziyeti söaferi.. smaı a 1 
L•llolyanlann atletleri 14 ii balan lram,yona laarelret ei.,,U~ bir DUn Kadlkl,Unde lr•mvaı 
' ·.I-!-~ albnda ull•Nk lldU x!._...;,. Habq • ltalyan har bine ait yazunu 4 iincü aaylamuula Dtin 1'acbUytinde Alt.yol ağzında 

bir tramny kazası olmut- eski pap.. 
Loyd Corç d lyor ki : 1arc1an Hafız 1nıafl Halda tramn:r 
.. - - - - - - - altında kalarak ezilip ilm8§tür. 

alyanın zafer Kadıköy-Bailarbap hattında 
l§Uyen 7 numarah tramvay, SQltll 

arabası çamura Çlfllle caddesinden ıeçerJı:en Yelde. 
flrmeninde Yavmttlrk sokağmda 32 

sap 1and1 ka 1 d 1 : numarada oturan General'e çarp ... 

i(raı Petrol, bQyQk kuvvetıerln :::::ihtiyar arabanın altında kal. 

en mQhlmmldlr Vatman Salt hakkında adli takt • 
....._. bat yapılmaktadır. \i.:,, -_.,_. zafer arabası bir yerde Loyd Corç bu makalesinde diyor- .:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I 

<~ ki:• r '41= bqbek•nı Loyd Corç, "Vaziyetleri tayin edilen btitün H A B E R 
yla bir bafDlakale yazarak bUytlk kuvvetler arasında KRAL PET 

ID ltalyan hUeumunu ROL en mUhimmfdir. Bugfln beş yaşına 
~ d11riaraatmı ve dUnyanııa Habeşistanm iatiklili tamamen 

1 

baslı 
nlhl ıireeeffnl söylüyor. <Devamı 4 incüde) "HABER,. buıünkü aayııiyle 

dördüncü Yatını bitirip betin. 
ci J&fma giriyor. 

ilk aayııından bu aayııına 
kadar daima halkın ıazeteıi C· 

lan, onun ihtiyaçlarına, dilek
lerine ve tikiyetlerine daima 
makea olmala çallf&D ıazete
miz okuyucularmm günden ıü· 
ne artan teveccüh ve allkalari . 
le karplqmakla aeYinçlidir. 

Ve kartılık olmak üzere oku
yueulanna bir ıürpriz hazırla
maktadır. 

Proıram!lllJS daim11 ~: 
Cumhur.Jyet ~lq 
halk Vıe hak l ı 

yürüdü, dükkanı yıktıktan ve 
iki kaim zinciri parçaladıktan 
sonra Köprü dubasına çarptı 1 

(rencide ) oldu 
Akay idaresinin Bağdat vapuru 

bu sabah köprünün Kadıköy iskelesi· 
ne çarpmış. bir hayli hasara sebep ol. 
muştur. 

Kaza etrafında yaptrtımız tahki. 
katı yazıyoruz: 

Geceyi Pendik iakelesine bağlı o · 
larak geçiren Bağdat vapuru, l<YT nu. 
maralı seferi yapmak üzere, bu sabah 
altı buçukda Pendikten kalkmıştır. 

Vapar Kartala. ve Kadıköyiine afra. 
yıp Yolcu aldıktan sonra yoluna de • 
nm etmlf, aeldz buçuğa dojru Jima. 
na ıfrmiftlr. 

Batdat nparu yandan çarklıdır. 
Umana girince atiratiai k181Ded .,. 
iskeleye yavq, yavaş )'aklaprak ya. 
D8f111UI Jlzoadır. 

lakelenin Galatasaray nhtnnı d
( DeDflllU 6 matla) 

Köpekler uOrunda bir kavga 
Köpt(tk dostu hamallar çöpçülerin 
yakaladıQı hayvanları salıverdiler 

ve dOAO• ba•ladı 
<Ycuua 6 illada) 

20 Birilll:iluinıuula •taal 21 ,30 da lıtanbul ıelarinie •öriüiünü..., 
lfl/ıların laep.i 8Önmİİf 6alanacalmr ( lHmım ! ncWe! 

Beyoğlu semtinde 
oturanlar! 

20 Birincikanun saat 21,30 da 
1 riklerinizi söndürünüz 1 
!lava hQcumıarına kar•• 

. ~ glzleme tecrübesi vatr 

-
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!,~'c'!!~v~~:!~!~ 1 Bey oğlunda oturanlar! A~!:1u°:J 
~~ODN 

m~pteoasny©JD 20 Birincikiinun günü 21,30 da ~~;ı;:~~ a'?ı~~~~"~. 
Arkadaşlarının çarparak tekne• 
pardösülerini, laAı.. mbal o·· d··r·· .. ' delindi 

eldivenlerini eroin arınızı s n u unuz. ,.. 
temin edebilmek Gemi kurtarma tirketinin . 

ıçin 

Çaldığını e,,öylüyor 
Üniversite Hukuk fakültesin

de talebeye ait pardesü, ıarp, fap 
ka, eldiven ve saireyi çalmaktan 
suçlu hukuk fakültesi birinci sınıf 
talebesinden lsmail Safa ile bun
ları kendisinden satın alan kol • 
tukçu Hulusi dün birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmit -
lerdir. 

lamail Safa suçunu tamamile 
itiraf etmİ§ ve §U sözleri söylemit
tir: 

- Ben eroin müptelasiyim. Ne 
yapıp yapıp eroin temin etmek 
ihtiyacındayım. Bu pahalı bir ter 
dir. Günde iki lira lazımdır. Hal
buki benim param yok. Sonra söy
lenen bütün hırsızlıkları ben yap· 
mıı değilim. Ben yalnız üç parde
su, bir boyun atkısı ve bir çift el
diven çaldım. Pardesülerin ikisini 
koltukçu Hulusiye sattım. Birini 
de Y enicamide Şükrü adında bir 
adama. Eldivo1lerle boyun atkısı 
da polistedir. 

Koltukçu Hulusi ise pardesü • 
leri baıkasına sattığını, bunların 
çalınmıt mallar olacağına ihtimal 
vermemiı olduğunu söylemittir. 

Neticede İsmail Safanın tevki
fine Hulusnin ise serbest bir §ekil. 
de hakkında takibat yapılmasına 

krar verilmiştir. 

Çay stoku azalmış 
Unnt'9ir müddettenberi çay İ\· 

halatı yapılmadığından çay stoku 
çok azalmı§tır. Çaycıların söyl ~

diğine göre, eldeki stok ancak dört 
ay kadar daha ihtiyaca kifayeı 
l"decektir. 

Adliye tayinleri 
Adliyede yeni bazı tayinler ol· 

muıtur. Bunlardan ıehrimizi al~ 
kadar edenlerini bildiriyoruz: 

İstanbul müddeiumumi mua
vinliline Üsküdar muavinlerindeıı 
Kitif, Üsküdar müddeiumumi mu
avinliğine İstanbul muavinlerin
den Nazif, Bey§ehir hakimliğine 
İstanbul ıulh hakimlerinden Ab
durrahman Fahri, İstanbul ıulh 
hakimliğine lstanbul aza muavin
lerinden Ali, lstanbul aza mua· 
vinliğine Mersin aza muavini Fat
ma Semiha, Manisa aza muavin· 
liiine hukuk mezunlarından Hü 
seyin, Ağrı aza muavinliğine hu· 
kuk mezunlarından Ekrem tayin 
edilmiılerdir. 

Galatasaraylılar 
kongresi 

Galatcuaraylılar Cemiyetinden: 
Nizamnamemizin 11 inci madde,i 
mucibince senelik umumi heyet, 
son ki.nunun 5 inci pazar günü sa
at on dörtte Cemiyetin Saray sine
ması üstündeki binasında toplana
caktır. 

Ruzname aıağıdaki ıekildedir : 
10) 1935 senesi idari ve mali ra

porların okunması ve müzakere
sı. 

20) Müddetini bitiren idare he
yeti yerine yeni heyetin seçilmesi. 

30) Cemiyetin isminin türkçe· 
lettirilmesi ve nizamnamede yapı
lacak değitikliklerin müzakere ve 
kabulü. 

Cemiyette mukayyet olanların 
yukarda yazılı günde ve saatte tef · 
rifleri rica olunur. 

Ogün hava hücumlarından 
koTunma tecrübesi qapı/acak 

lemdar vapuru bir kaza geçirlll~t 
teknesi delindiği için tamir edı 
mek üzere limanımıza getirilOIİf ' 
tir. 

Alemdar vapuru, tayf ası iıf" 
eden İtalyan gemisinin yedek" 
taıırken yolda bıraktıiı ~ 
dubasını aramak üzere iki gün ıf" 
vel Boğazdan çıkmııtı. Vapur .. 
araıtırmalar sırasında lğnead• •· ~ 
çıklarında deniz yüzünden ıörill'" 
miyen bir gemi enkazına çarpllllf 
teknesi delinmiıtir. Alemdar b' 
nun üzerine yarayı kendi veaaiti1' 

Herhangi bir hava taarruzuna 
kartı korunma tedbirlerini halka 
öğretmek makıadile ıehrimizde 

yalnız Beyoğlu mıntakasına inhi· 
sar etmek üzere bir deneme ya . 
pılmasına karar verilmittir. 

Hava tehlikesine kartı korun • 
ma tedbirlerini hazırlamakla meı· 
gul olan komisyon dün vilayette 
vali muavini Hüdainin reisliğinde 
toplanarak bu denemeyi görüımüt 
tür. Bu ayın yirmisinde yapılması 
kararla§tırılan bu deneme hakkın 
da vilayet halka hitaben ıu tebliii 
ne§retmiıtir: 

İstanbul ıehri Beyoğlu kayma • 
kamlığı (Hasköy, Kasımpaf&, Ga
lata, Merkez, Taksim, Şişli) mın
takaıında ıııkların maskelenme • 
ai talimi için beyanname. 

1 - Deneme 21 birinci kinun 
935 cuma günü ak§amı saat 21,30 
da ba§lıyacak ve saat 22 de bit -
mek üzere yarım saat devam ede
cektir. 

2 - Denemenin baılangıcını 
Tünel, Taksim, Osmanbey mın • 
takalarında çalınacak esas düdük. 
ler ve bunları takviye edecek ayni 
mıntakadaki vapur, fabrika dü -
dükleri çalınmak ıuretile. 

Denemenin baılangıcını bildir
mek için düdükler bir ba, bir u-

zun olmak üzere ikişer dakika ça
larak susacaklardır. 

Denemenin bittiği de ayni mın 
takalardaki düdüklerin fasılasız o· 
larak üç dakika çalmaıile ilin e. 
dilecektir. 

3 - ltıkların maskelenmesin. 
den maksad, 

Dütman tayyarelerinin gece • 
leyin yapacakları hücumlara ve 
ıehri bombardıman tehlikesine 
kartı hedef olmaktan kurtarmak. 
tır. 

4 - ltıkları maskeleme gecesi 
yalnız maske denemesi yapılan 

mıntakadaki ıtıklar maskelene -
cektir. 

Her yurddaı tarafından pen -
cerelere siyah stor takmak veya 
diğer siyah bir örtü ile dışarıya 

ışık sızmıyacak surette kapamak, 
ve yahut lambaları mavi bezle ve· 
ya kağıtla örtmek ve bunlar ya -
pılmadığı takdirde ışıkları sön • 
dürmek. 

Ticarethane, müe11eseler, her
kes kendi evinin ı§ığını dıtarıya 

sızıp sızmadığını kendisi deneme 
gününden evvel kontrol etmelidir. 
ltddan maskeleme için hazırlana· 
cak örtüler bundan sonra yapıla
cak denemeler, ve her hangi bir 
zamanda hakiki bir hava hücumu· 
na kartı kullanılmak üzere sakla
nacaktır. 

5 - Minare, vitrin ve reklam 
tenviratı deneme eana11nda mut· 
lak söndürülecektir. 

6 --Na\.ıil Y•~alnıı• 

Her türlü nakil vasıtaları de · 
neme bqladıiı zaman ıtıklarını 
söndürerek yolu serbest bırakacak 
ve yolun kenarına çekilecektir. 
Fakat yol ağızları asla kapatılmı
yacaktır. 

Tramvaylar olduklan yerde 
duracaklar ve ıtıklarını aöndüre
ceklerdir. 

7 - Hastaya hekim götürecek 
veya hastayı hekime götürmek 
zaruretinde bulunanlar en yakın 
polis karakolundan bir p~lis ala • 
caklardır. Bu takdirde otomobil 
mavi kağıt veyt'. bezle ışıklarını 
maskeliyeceldir. 

8 - Aile reisleri ve her türlü 
ticarethane ve müessese sahipleri 
veya müdürleri bu kayıtlarınn ta
mamile tatbikmdan mes'uldürler. 
Riayet etmiyen!er cezalandırıla -
caktır. 

9 - Denemede herkesin hakiki 
tehlikede imi! gibi inzibata bilhas· 
sa dikkat etmeleri, sokalcta, bulu
nanların yaya kaldırımlarda de -

le kapatmıf, hemen limanıllld' 
dönmüttür. 

Bu gemi enkazının eskiden bl' 
tan "Asarı Tevfik,, harp gemiıio' 
ait olduğu sanılmaktadır. 

O civarda gemi enkazı buhıır 
duğunun şimdiye kadar bilinll''' 
yi§i meselenin ehemmiyetini art 
tırmaktadır. Bir fen heyeti Jğıı'' 
ada civarında tetkikler yapar~ 
enkazın yerini tespit ve ilin ed" 
cektir. 

vam ederek caddeleri bo! bulun· --------------
durmaları lazımdır· f nglllz harp 

MilteveJlller evkafa 
bağlanıyor 

Yeni vakıflar kanunu mucibin
ce cuma gününden itibaren her 
hangi mezhepten olursa olsun ma · 
betleri idare eden mütevelliler ev 
kaf direktörlüğüne bağlı olacak
lardır. 

Müteve11ilftr. ""'nıa oii .. :; .. ..1 ... 

itibaren üç ay içinde idare ettikle · 
ri vakıfların' mahiyetini, varidl\t 
menbalarını, bunların sarf ve tah
sis mahallerini bildireceklerdir. 

Bu vakıflar hakkında hükumet 
ayrıca bir nizamname de yapacak
tır. 

gemilerindeki 
bozulan toplar 
AmnıraDDok 

tuacı nsevn teyit 
edDyoır 

Tetkikat: glzll 
yapılacak 

Londra, 11 (A.A.) - Amir-" 
IJ.k daireaı lJevanpo~·'da i>ulu..,, 

Aınıkaıradan Suıryeye gDdeını 
heyete umumi emınnyet mQd{hırltiı 

Baba oğul mahkt\m 
oldular 

iki harp gemisinde silahların ~ 
zulduğuna dair gazete haberler~ 
teyit etmittir, Bu iki gemi, Ror 
Ok kruvazörü ile Aberon deııi' 
altı gemisidir. Tahkikata hafi.., 
mııtır. Fakla fimdiki halde bu~ 
kikat tamamen gizli olarak cer' 
yan edecektir. 

riyaset ediyor Geçen sene Cibalide bir kah
vede Dunun isminde birini öldür· 
mekle maznun Cemal ile babuı 

lbrahimin ağır ceza mahkemesin 
de muhakemeleri bitmif, kara" 
dün bildirilmiştir. Duraunun katin 
Cemal on bet seneye mahkum ol
muı, fakat yafı küçük olduiundan 
cezası altı sene hapse indirilmiş· 
tir. Babası İbrahim ise bir sene 
dört ay hapis yatacaktır. 

Heyet, Atatürke yapllması 
düşünülen fakat çok şükür 

neticesiz kalan suikast 
işiyle de mi uğraşacak ? .. 

SlUI ü kastü n 
Bir memur 

Şarkulerden 'de yoı~a~:!~~1:~.~=~.':ı!~!~ 
lıazlrlandl,tfı sanılı,,or belediye şirketler komiserliğiitde e ' bulunmU§ olan bir zatın vazife,İ 

esnasında Kadıköy su ıirketi ile - ~ 
pılan bir itilafnameye tevfikan olan bazı muamelelerde yolsuz 1 ~ -~ -Beyrutta çıan Loryan ıazetesi 

yazıyor: 

"Türk idaresinin üç büyük me
muru, emniyet umum müdürü 
Şükrü, hariciye vekaleti Şark u
muru müdürü ve emniyeti umumi
ye müfettifi Beyruta geldiler ve 
Sen Jorj oteline indiler. Bunu mü· 
teakip Beyrut bat konsolosu ve 
Halep, Kudüs konsolotları da da
hil oldukları halde bir toplantı 
yaptılar. Bunun neticesinde Şük
rü Beyrut emniyeti umumiyesine 
giderek müdür M. Poıetle uzun 
boylu konuftu. 

İyi kaynaklardan aldığımız ma· 
lumata göre Türk hf yeti &lyruta 
Süriye • Türkiye hudutlarına ait 
bir çok meseleleri müzakereye gel. 
mittir. MalGmdur ki Ankarada ya• 

her altı ayda bir daimi hudut he- luklar yaptığı belediyeye ihbar e- ~· ~ 
yeti içtima ederek hudutlara dair dilmiştir. 
çrkacak ihtilafları halleder· Son Belediye müfettiıleri bu iddia· KAN Z U t( 
içtima geçen haziran ayında ak- nın ne dereceye kadar doğru oldu- M EYVA ruz• ı 
dedilmiıti. ğu hakkında tahkikata baılamış· U 

Bununla beraber bu defaki he· lardır. Yurdumuzun nefis meyve usar': 
yetin riyasetinde emniyeti umumi lerile hazırlanmıştır. Mümasil -'~t 
ye müdürünün bulunma11 bazıla- Bir yagın başlangıcı rupa müstahzarlarını aratmıyatr 
rına göre hudut meseleleri arasın· Eyüp Sultanda lslam Bey çeş· mükemmeliyettedir. , 
da heyet azasının Cumurreisi A· me sokağında bugün öğleye doğru Hazımsızlığı, muannit inki~, 

bir yangın çıkmış, söndürülmüt . lan giderir. Fevkalade gazozlu ol ..ar 
tatürk aleyhine kurulmu! olan sui. ğundan yemeklerden sonra feraltlP' 
kutla da metrul olacağını göster- _t_u_·r_. _ __________ _ verir. __... 

mektedir. Tahsildar aranıyor ••••••••125/~~ 
Suikast teıebbüsünün Şarkul • Bir tahsildara ihtiyaç vardır. Ke. _('_ç ___ -o--c-.-u- -k--1-a--r- 1 . 

Qıdende hazırlandığı tanmin ec:iii- faleü nakdi vermesi şarttır. 
fstek1i1erin, fotoğrafı yapışık bir oıo"! 

mektedir. Ve heyete Kudüs Türki tercümei hal varakasile A.B. rumuzu HABER, sizin için her c ~, 
ye konsolosunun iıtiraki debu zan· ile tstanbul Postanesinde posta resta. tesi günü bir ilave veriyor, 
m takviye eylemektedir.,, na kapalı zarf ile mqracaatı. ediniz. 
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1 --'hsn o mahdut 
•Omıreoere 
~•sıp onuyor 
~ ~ataıaray feodalitesi,, fÜp· 
ttj· .hır efsanedir. Fakat, bizde, 
~·~ zihniyetine uymıyan bi:

F tıf feodalitesi,, vardır. 

Gayri 
mübadillerin 

işleri ~ todal, yani orta devirlerin 
~ebeyi, asilzadesi, tahsili, ken
, e, çocuğuna, yahut sarayının Cemiyet Ankaradaki 
~~ibine, "ulemasına,, hasret temaslarından iyi 
'Jı ııtemittir. Halk, muayyen neticeler aldı 
\ ~Ut bir üstünkörü öğrentinin Gayri mübadiller cemiyeti fi-
\ •11aıe çıkamamı§tır. Çıkmasına nans bakanlığı ile yapılan temas

llllkan verilmemiıı.tir. Ji :r lardan ıonra bu temaslar netice 
' ~~tti, ortalığı demokrasi tufa- sinde cemiyete düten vazifelerin 

~ tıklan sonra bile, asilzade- yerine getirilmesi için çalıtmakta
~ Çocuklarını, kendilerine mah. dır. Cemiyet Ankarada yapılan 
~dllıekteplerin kaleleri içine sı- temasların neticesi hakkında tim· 

P.tltını§lardır. dilik hiç bir maliimat vermemek-
' ete la, Viyanadaki T erezya- tedir. Yalnız Ankaradaki temaıla· 
~ hunlardan biriydi. rın mucibi memnuniyet bir netice 
d lbette Galatasaray bunlar ara· verdiği anlatılıyor. 

ı 1 a değildi. Çünkü oraya ıehza· 
~ tr 1 Öğrendiğimize göre finanı ba-
~h \'Üzera çocuk arı girmekle kanlığı gayri mübadillere yeniden 

er, ekserisi dökülürler, lapa· 
bir miktar para tevziatı yapılma · 

I' \ l tından dolayı mezun ola- sını esas itibariyle kabul etmittir 
L ~ ltdı. Çokluk zaten bunların 
"lltıd Bu paranın miktarı sonradan ce· 
~ a kalanlardaydı. Tahsilin miyetçe yapılacak tetkikler sonun· 
\ tepelerini bunlar fetheder- da ve finans bakanlığı tarafından 
~· Calatasarayın mayaunı bun· 
)oiururlardı. tasvip edilerek taayyün edecektir. 

HABER - ~tam postası 

Bayram satışları 
Bu yll esnafın ahşverişlerden 

yüzü güleceği anlaşllıyor 
Son günlerde bayram satışları bü

tün hızıyla başlamıştır. Meydancıktan 
başlryarak Mahmutpaşa ve Kapalıçar 
şıdaki dükklnlarda şu bir kaç gündür 
bir şey almak için uzun müddet nö -
bet beklemek icap etmektedir. Hele 
buralardaki kalabalık görülecek bir 
şeydir. 

Temin edildiğine göre bu yılki 
yaziyet yıllardanberi görliJmemektey. 
df. Buna sebep olan ftmil bu yıl müte
kait, dul ve yetimlerin üç aylık maaş· 
Jarrnı almış otamaln ve memurların 
da aybaşı dolayısile maaş almalandır 

Buna bir de köylünün bu yıl maıL. 
sulünil çok yüksek fiyatla satmış ol-

duğunu ilave etmek lazımdır. Yani 
müstehlik vaziyette bulunan bütün 
zümreler ve köylü paralıdır. Havalar 
da bu yıl iyi gittiğinden alış veriş u
zun yıllardır görülmemiş bir şeklide 
açılmıştır. Bu yaziyetten en çok isti -
fadeyf temin eden Mahmutpaşa ve 
Kapalıç.arşı esnafıdır. Denilebilir ki 
bu bayram, buradaki dükkanlarda yıl 
lardanberi kalmış hiç bir malı bırak -
madan silip süpürecektir. Fakat maaş 
sahiplerinin hele üç ay beldiyecek mü 
tekait1er l"e dulların bayramdan son.. 
ra geçecek Uç aylık müddet içinde ne 
yapacaktarmı sormayın! 

Dişçi mektebi ile Radyoloji enstitUstt 
miltedavll sermaye ile idare edilecek 

zulamaıı için direktif verilmif -
tir. 

Aldığımız malGmata göre bu 
müesseseler gene Üniversiteye bağ 
h olacak, fakat mütedavil sermaye 
ile idare edilecektir. Buna esas o· 

•3 

Oallba bir gUzele lfık 
Sadri Ertem'in bugünlerde Aşıt 

olduğu anlaşılıyor. Zira "güzeUik,. 
diye bir makale yazmış. Bun da öyle 
derinlere dalmış ki. .. 

lşte, bir cümlesini naklediyoruz: 
Bayat11ruz ufki bir sofizm içi11M 

hayranlıktan, hayretten, hlüdlm vere-
1TU!mekten bezginlefirken geçmiş ile 
gelecek arasında mütemadi fUmlerinf 
gösteren zaman şakulü de bizi yeni 
yeni kararsızlıklara sürükler. 

MUstemleke:er pahalanmı• 
Aabidin Daver, müstemlekelerin 

milstemlekecilere kaça mal oldukta • 
rrnı bir Fransız gazetesinden nakledf .. 
yor: 

Cezair şimdiki para ile 400 milyon 
franga, Trablusgarp seferi de 6 mil " 
yar franga ma1o1muş.Habeşistann ise. 
ltalya iki ayda 10 milyar frank sar • 
retmiş ... 
KUtUphane mi, kedi çltlljl mi? 

Ercüment Ekrem, 1stanbalun ke. 
diler cenneti olduğunu anlatıyor: Bu
naklık namzedi fertlerimiz, sevap ol. 
sun diy<.', yüzer pnr&lık ciğer alarak 
kedilere ikram eder, belediyemiz ise, 
çöp tenekelerini soka!\ ortasında tu • 
tar .. lşte, kedilerin türlü çeşidi üredi: 

"San, alaca, tekir kuzguni, pa. 
muk .•• 'Van a:manı, kılkuyruk, s1.3ka_ 
forman, babaç. Sinsi, cesur, 'f7Urdum • 
duymaz, sırnaşık.,, 

Ercüment Ekrem, şu garip hab~-
ri de veriyor: -. .. 1\ııacaaı, Galatasaray, hiç bir Gerek bunun için ve gerekse 

~n, nazariye noktasından (tu Çukurova mıntaka11 ve cenup vİ· 

Üniversiteye bağlı olarak ça -
lışan bazı müeueselerin, bu nevi 
.erbeıt kurumlar bulunmadığm -
dan halkm fazla ııkmtı çektiği ve 
bu kurumlardan layıkı veÇhile is· 
tifade edemediği göz önünde tu
tularak, tam manasile birer halk 
müesseıesi haline konulması ta -
karrur etmiıtir. llk olarak di§Çİ 
mektebi ve yeni radyoloji ensti • 
tülünün bu §ekle sokulması mukar 

larak da gerek radyoloji enstitü- "Beyazıt kütüphanesi kütüphan~ 

ı.. ·it.. halkın çocuğu giremez!) }ayetlerindeki bazı fabrikalanr 
~1tıda bir mektep olmamıftır. satıtı için hük\imetle yeniden bir 
~&kat, tabii, parası olmıyan, temia yapılması mukarrerdir. 

süne, gerek diıçi mektebine mü - lilden çıkmış, bir kedihane olnuıştur. 
racaat eden hastalardan ancak Bunlar, ihtimal ki, ora:ıa dadanan fa. 
masrafı karıılıyaca.k küçük bir relere karşı alınmış bir tedbirdir. 

Fakat ne de olsa, medeniyet, fare. 
para almacakta. Bu küçük para lerin llakl.:ından gelmek için çeşit re-~ ~" bulamıyan, oraya çocuğu- Finans bakanlığının hükômetin 

'1ıtonderememİ§tİr. İçtimai hak- yeni bono ihracı hakkmda cemi· 
iı burada aramalıdır. yet tarafından yapılmıı olan tek· 

, ~e Yazık ki bu haksızlık yalnı% lifi kabul etmediği anlatılmakta· 
~>iikaek mektebe has değildir. dır. Bakanlık ileride bono ihracı · 

rerdir. 
Ba.tbakan ismet lnönünün rad

yoloji enstitüsünü ve di§Çi mekte • 
bini ziyaretlerinde bu husus ken· 
dilerine bildirilmiı ve Başbaka -
nımız bunu çok muvafık görerek 
tasrih etmiıtir. Bunun üzerine a • 
Ja.kadarlara bir kanun projeai ha· 

hiç bir vakit ücret teklinde ol - şit fenni msıtalar bulmuşken, Nuhu. 
mıyacaktıT. Bu suretle bu müeue- nebi =amanından kalma kedi üretmek 
aeler bir yandan halka çok fayda- usulünün resmi bir l.:üt;iphanede ya -
lı olabilecek diğer traftan devlete kışık alnııyacağını diişünmek lazım 
yük te§kil etmiyecektir. gelir. 

\ lUrı maarif cihazımız için ayni nı muvafık görmekle beraber el
~ )et vardır. deki bir milyon liralık bononun 

• v 1 .. . l .ım dlktatörlUk kabul etmez mi? 
Dıger bazı dev et muesseselerı N d' N d' ·ı · ,~~ ·rı tabi 

L~~t ~eyami Satanın da bu· tamamen kapaulmaıından evvel 
~yazısında pek isabetli ola· yeniden bono ihracmı muvafık 

• • • • • • .. .. .. a ır n ı ı mın w.Snı ere 
ıçın de aynı şeklın tatbıkı duşunul- tutulduğunu, muğlak, girift hal al • 
mektetılir. dığınr ye buna rağmen bir bfltOn teş • 

,~r~e~~gilii,hlzdeh~il. ga~~ek~d~ L~l~~a-n~l-ş_ç_l_le_r_l~b-a_k_k_ı_n~-E-c-z~a-c-ı-k-a~lf-a-l-a-r-ın~ın-
ı.tı· Palıa11nadır. Bir kere bu hal, 
,.ıır fikarası çocuklarımı ilk tah· Talebe Blrllğlnln da kanun projesi hafta mezuniyeti 
k~ ötesini imkansız kılıyor. h ti Liman iıçileri için yapılacak Şehrimizdeki eczacı kalfaları 
~~belki de bu isabet oluyor ya.. yeni idare eye kanun projesi üzerinde tetkikler haftada bir gün tatil istemektedir-
~ liae usulü denen tarz öyle Haftalardanberi hararetle de· yapmak için liman genel direktör ler. Sağlık Bakanlığı kalfaların 
~dir ki, bir esnaf çacuğu vam etmekte olan Milli Türk Ta- lüğünde toplanan komisyon itini bu yoldaki müracaatları üzerine 
' ba§hyacak olursa babast· lehe Birliği yeni seçiminin bittiğ~. bitirmek üzeredir. eczacılar cemiyetinin fikrini ıoı- _ 
~ llıeıleği namına tereddi ede ni dün yazmıtbk. Kongre divanı Proje it kanununun karada ça- muı, cemiyet de §Öyle bir cevap 
~~ llıemur olarak bir tarafa kay- evvelki gece aaat üçe kadar çah- lııan itçilere temin ettiği hakları vermittir: 
~,. ıaa yarı münevver bir itsiz tarak reyleri tasnif etmiıtir. Tas· ve endüstri krumlarına verdiği va- Eczahaneler ya pazar günleri 
h~j'tıde §ehrin kaldırımlarını ar· nif sonucunda yeni idare heyetine zifelerin aynini denizdeki şartla kapalı kalarak nöbetçi u-

l)lcakbr. fU gençlerin ıeçildiği anlatılmıı· ra göre deniz itçilerine ve denİ.2 ıulile idare edilmeli veya haftada 
~~rifimiz, itte evvela bu nok tır: teıekkülleriyle armatörlere ver· bir gün kalfalara izin verilmeli _ 
~~~tı feodaldir: Ancak muayyen Başkan: Hüıeyin (Hukuk), i- mektedir. dir. 
),r'tlerin muayyen sınıf halkına kinci baıkan: Faruk (Tıb), genel ---o---

l)ot! Mübalağa etmiyorum: sekreter: 1ımail Hakkı (Tıb), sa- Halkalı ve kırkçeşme 
\ ~ice vilayetlerimizde lise yok- ğıımen: Sadi Abaç (Ticaret), ka· SU ları 
~·Ve nice köylerimize orta mek- sacı: Tahir Oğuz (Ticaret), iç it· Üç gün evelki sayımızda Kırk-
'~·l\'fdaiı kadar uzaktır. HaJ. Jeri kolbaıı: Adil (Mülkiye), üye- Çefme ve Halkalı sularının, hasta· 
\

1
' devlet kanunlarına göreme· ler: Saim (Mühendiı), Necmi (Mi lık mikrobu ta§ıdıkları için, içmesi 

't.,· 01nıak için, muayyen tahsil mar), dıt itleri: Muvaffak (Hu· tehlikeli olduğunu yazmıJ,tık. Sağ 
geleri lazımdır. kuk), köycülük kolbaıı: Asım hk direktörlüğü bize gönderdiğ: 

\itı~•letçilik birçok istihsal tube. (Tıb), ekonomi: Abdülkadir (Ti· bir tezkerede bu sular filvaki ph 
t'ttı 1 

ele alıyor. Barem yahut ba. caret), yayım kolbaıı: Cevdet olmakla beraber bunun kendile . 
~~)'akın tartlar buralarda da (Tıb), üyeler: Yılmaz (Fen P. C. rince ötedenberi bilindiğini yaz 
' _?lunuyor ve yahut olunmak N.), Ratit (Eczacı), Fethi (Hu- maktadır. Sağlık direktörlüğü bu 

~)'\i}ünü gösteriyor. kuk), Fehmi (Edebiyat), teftiş sularda tifo mikrobu bulunması 
~)"' ~lekctimiz haritasının ne baıkanı: Salim Şeref (Hukuk) ihtimali mevcut olmakla beraber 
\~le bir kısmında imtiyazsız ve üyeler: Talha (Eczacı), Sıtkı veba mikrobu kat'iyyen bulunma· 
~>, dar nıahdut §ehirlerinde im- (Tıb), Ekrem Sabit (Hukuk). dığını bildirmektedir. 

Htiktl.met doktorları 
arasında 

Tıb Talebe yurdu idare müdü. 
rü Mecit kırk lira maqla lstanbu! 
merkez hükumet doktorluğuna, 

lstanbul merkez hükUmet doktor
larından Emin Muhlis de İstanbul 
Sahil Sıhhiye merkezi doktorlu -
ğuna tayin edilmitlerdir. 

Çocuklar! 
HABER, sizin için her cumar 

tesi günü bir ilave veriyor, takip 
ediniz. 

~tı~lı -.1.tanda§lar yaşıyor, dütü· 
\~ Bu imtiyazsız yurtdaşların 
' •t ıneslekleri içinde daha [ • • ] 
,...,, .... ı çalışabilmeleri için ~ ş E H R 1 N D E R D L E R 1 
~~?.~ıf leıkilatımız ne yapmış· I _..... A A: 

......... , ............................... W!Jl ..................................... lml!! ....................... . 

~~d1:z'7d::~k~;· :.::!:~i Belediyeye varidat menbaı 
~la-: ~aarifimizin feodal vasıf - Belediye bir çok eksiklikler karşısında parası ol - luğun bir senede temin ettiği varidat 200,000 lira ka· 
~ .~~aldırmak için birçok !ey- rnadığından bahseder. 1~ bugün kendisine seneli dardır. Bu para fehrin imarı, ve noksanlarının tamam. 
'~ Yapmadan kendimizi re· 200,000 lira bırakacak yeni bir varidat membaı gösteri.. lanmC18ı bakımından çok faydalı olur. 

)fit m~-Ier kurduk san- yoruz. Bu işin alakadar makamlar tarafından incelenmesi 
~P Denlz i~lerile yakmen atA.kadar otan bir zat dedi ki: 

ıa 1 _ Jatanbul limanındaki kılavuzluk belediyeye mer· ve imkAn bulunduğu takdirde kılavuzluk varidatının 
(:Vl•NO) but olmalı. Avnıpanın her tarafında bu böyledir. Bizde belediyeye de\Tini şehrin imarı noktai nazanndan te -

.. ... .... 6'e lalt1t111zluk mnoml bakanlıl.ına bağ_lulır. Kılavuz- menni ederiz. • 

kil ettiğini anlattıktan sonra, şu hük. 
me geliyor. : 

İlim diktatörlük kabul etmiyor. 
• • $ 

Bize kahrsa,ilim, bütün repimlerl 
kabul etmiştir: 

Mflbet reislerinin elinde dini ku'f
,·etlendirme vasıtası olmuştur. Hatta, 
"iJim,, ''e "Ulema,, sözleri bizde vaktile 
sade dini bir manayı haizdi. 

Iıim mescb nazariyeleıile asılza • 
deleri, ırk nazariyelerile, müstemleke. 
cilerin yahut şu veya bu millet aleyh· 
tarlarının aleti olmuştur. 

Durkhein ,·e Kari Marks ayrı ayn 
l'ejim nazariyelerinin hayraktarlan • 
dırlar. 

Bu hüJjasa.lar sütununda saymak
la bltmiyecek kadar ~ok misallerle il
min, her fikir sahibi elinde bir silah
tan başka mahiyeti olmadığını ispat 
pek kolaydır. Onun için, diktatörlük 
de bir rejim olduğuna göre, ilim, niçin 
diktnötrlük kabul etmesin? Anlaya • 
madık ! Bizce, elbette. bilgiler, o vü • 
cude de kaftan olur .. İyi terzilerin e. 
Jile biçilmek ve potlar yapmamak şar. 
tile ... 

Tramvaylarda yeni usuller 
Tram,·aylara arlmdan binip önden 

inmek usulü konulmuş.. Hoş tatbik e
dilmiyor ya. Bu sabah gelirken bak • 
tık: Eski hamam, eski tas .• 

Bürhan Felek, bugünkü fıkrıısın. · 
da, bu usulün ancak şu şeraitle tat • 
bik edilebilec~ğini pek haklı olarak 
söylüyor: 

1 - Tramvaylann içindeki or. 
ta yolda bir tek adam durmamC18ı: 

2 - Arka sahanlıktaki kapının ö. 
nünün daima serbe&t kalması: 

3 - Arkadan binenlerin ardı a • 
lınmadan arabanın • ıimdild gibi • ha
rekete geçmemesi temin edUmeli ve 
bundan başka da kadınlar münhaaı " 
ran önden binip önden inmelidir. 

Bizce de: 
Evet .• Cidden öyle .. Zira, aksi tak. 

dirde, bu yeni usulün şu O~ neticeal 
olacaktır: 

1- Ahalfye müşkUIAt 
2 - Kadınlara sarkıntılık 

3 - Tramvay Şirketinin kontrol 
imkanları artaca_jı iç!n sade ona faz.
la klr .. 



Loyd Corc 
diyor ki: 

ltalyanın zafer 
arabası çamura 
saplanıp kaldı 

llAaa-

Su Oh 



11 lLKKA.NUN - 1935 

Hayalde 
canlanan erkek 

Sana dainıa dertle.r!mi, hisle -
riıni, dü,ün.celerimi yazarım, kar· 
detim •.• 

Bu sefer de yine yazacağım ... 
Zaten genç kızlığımın aş~ ma -

cerasım da bilirsin ya: Ben, Adil 
ismindeki bir komşu çocuğunu se· 
\tİyordum. Fakat, o, benimle aşa
iı yukarı yaşıttı. Henüz yirmisin
deydi. Bense, on altısındaydım .. 

Kendisine delice bağlıydım.·. 
Ona varmak için çıldırıyordum ... 
Geceleyin sabahlara kadar gözya· 
§ı döküyordum. 

Adil henüz meslek sahibi ola . 
llıamıştL Mektebe devam edip du
r11yordu. Tahsilini bitirmesine de 
hayli zaman vardı. Para kazan· 
llıak kolay mı: Daha da ne tecrü
beler, ne stajlar geçirecek-.. 

Annem, ona duyduğum aşkı 
hissetmekle beraber, babamın ar
ıularına kartı gelmek cesaretinı 
kendinde bulamadı. 

On sekizine baıtığım vakit, be· 
tıi ko~ama verdi!er ... Kırk beşin· 
de bir adam ... Aramızda bir çey
rek asırlık fark var ... Nasıl mesud 
olabilirdim? 

Evet, o zengindi ... Fakat, zen· 
&'İnlik, saadeti temin için kafı 
•ebe~ midir? 

Kıs!lcası mesud olamadım .. 

Felek, insanlara, ne oyunlar oy
namaz. 

Bunad a bir muziplik etti: 
Bundan iki gün evvel bizim A

dille kar ş!laştım .•. Anadolun.un bil 
mem nereler:nde bunca sender 
gezmiş durmuş· .. Hayatın rütbe -
lerini pek yavaş te: fi etmi!•·· Bun
dan dolayı da yı'mı!, bezmiş .. O-

muzlan çökmüş, gözlerinin feri sön 
müş... Şi~manlamış• .. Sa;:ları dö . 
külmüş ... Hatta ön tarafta iki tane 
de dişi eksik ... 

HüHsa, eski sevgilimin ismini 
ve karikatür halinde bazı şekil mi_ 
raslarını taşı·yan bir bedbaht· .. 

Ne de o'sa, bun·a hatıralar 
var .. 0 t~tlı günleri konuştuk .. 
Gülüştük. .• 

Senelerin hasrefni andık. .. Yek 
diğerimizi nasıl özlediğimizi söy-
ledik... , 

Bütün bu konuşmaların netice • 
sinde kendimizi birbirimizin kol· 
ları arasında bulduk. 

Ve ben, senelerin verdiği iti • 
yatla, gözlerimi kapadım... Ya • 
mmdaki erkek, derhal hayalim -
den silindi ... 

Bir başka erkek onun ye;ine 
hayalimde belirdi ve canlandı: 

Yirmi sene evvelki Adil.. 

Nakleden: Hatice SUrayya 
Kocam beni kollarile sardığı -..-------------

~aman, gözlerimi kapatırdım ... o. Fıtra ve zekat üç 
nun dudakları sa~larımda, alnım- cemiyete verilecek 
'1«~ , ...... ;;Uiıcırıuılld tlul4~uken, ll~ - 1--~-•rürıc nava kurumu bu ~eneki ht. 
hal hayalimi i~!etirdim.. ra ve zekatın hava kurumite birlikte 

Sanki kocam, yanımdan silinir- Krzrlay ve Çocuk esirgeme kurumuna 
di. Onun yerine, genç, ateşli, cev- verilmesi için hazırlıklarını tamamla· 
val biri gelirdi: 

Adil.. .. 
Seni temin ederim ki, bir gece 

hile olsun, kocamın koynunda ma· 
nen yatmış değilim ... Bal ayını ha-

)'alen hep Adille beraber geçir . 
dim ... Hatta ondan sonraki ayları 
da. ... 

Fakat, zaman, neyi insanın dr 
?nağından silmez? ... Yavaş yavaş, 
Adilin tiddetli aşkı bende kaybol
du. 

Yanımdaki adamı başkasile de. 
iittirivermek alışkanlığını ise kay· 
hetmediın. 

Kocam, ne zaman l::eni kolları 
ara.sına alıa, al'tık hayalimde meş 
bur şahıslar canlanıyordu: Pala . 
bıyıklı kahramanı hürriyet Niya-

2İ Bey ... Bütün kadınlarını terke· 
derek sözde yalnız bana aşık ol
llıuş Abdülhamit ... Hatta dünya . 

tıın çıldırdığı Don Juan, Napol · 
Yon Bonapart... Sezar... Son.ra 

bütün okuduğum romanların kah . 
ta.ınanları ... Sinemalardaki şahsi • 
l'etler: Tarzan'a varıncaya kadar .. 

Kısacası, beynimin içinde, bü· 

:tük bir değişiklik meydana gel -
!tıi§ti ... Sevmek, sevilmek meleke-
lerim t dd. • · B' · · ere ı etmıştı... ınnın ye· 
tin "t k .. k h e o e mı oymadan gönlüm ra· 

l\t etmiyor, hiss;yahm galeyana 
i'elrniyordu. 

Bu hal, böylece yirmi sene de
"a.rn etti. 

Hep hayalat ile yaşadım ... 
Nihayet, biliyorsun, ko::am hun 

de.n be§ sene evvel, sizlere ömür 
-.•fat etti... 

h Dutluk hayatmı, ev1iliğimden 
t'eter bir çoraklık içinde devam et-
ı, durdu. 

mıştır. Bunun için frtra zarfları ha • 
zırlanmış ve hava kurumu nahiye te· 
şekküllerine gönderilmiştir. 

Za..Clar hafta içinde evJere dağıtı. 
Jacak ve bayramın birinci günü topla.. 
nacaktır. Hava kurumu bu yıl ilk defa 
olarak biitün kaza ve nahiyelerde teş
kilat yapmak imkanını bulduğundan 
bu yllki fıtra ve zekat miktarının ge. 
<'en yıllardan çok fazla olacağı mu • 
baklı:ak görülmektedir. 

Bir düzeltme ve 
bir rzah 

Yüksek kaldırımda 5 numara· 
lı apartımanda oturan Rükuettin 
den di.i.n şu mektubu aldık : 

Gazetenizin 5/ 12/ 935 nü~hası
mn 4 cü sayfasında (iki yerde iki 
gurup kumarbaz) serlevhası altın.. 
da şerefimi lekelemeğe yeltenen 
çirkin bir iftirayı teessürle oku • 
dum. Hadise tamamen bambaşka
dır. Arkadaşlardan Hayrı ile Sa
lim arasında beraberce oturduğu· 

muz; bir lokanta hesabından çı . 
kan münakaşanın bu şekilde gaze. 
tenize verilerek haysiyet ve şere· 
fim rencide edildiğinden bu yazı
nın müsebbipleri aleyhinde şika -
yetçi olduğumu ve lutfen bu tek • 
zibimin gazeten.ize yazılmasını de
rin saygılarımla dilerim. 

HABER : Biz bu vakayı Em 
niyet müdürlüğü istihbarat daire· 
sinden alıp yazmıştık. 

Kenan Hult\sl 

Bir yarasa 
Bir kıza aşık oldu 

Yakmda kitap hallnde 
çıkıyor 

HABER - :Al<ıam poılaar 5 

BARBAROS~T ~ . . ,-

1NT1 K--·-

Tayfalar bana iftira atıyor! Ben gemici umu mm 
hanelerinin orospusu değilim ... Ben asılzadeyim .. 
ikinci kaptana sorun! .. Beni tanıması lazımdır! 

Geçen kısımların hUllsası f 
Düşes Cülyeto di Piti, hiristi 

yan gemisini Hızırın donanması 

döküldü. Takma bıyıklarını söktü,l 
attı. 

- Sözün doğru çıkmazsa çekıt 
ceğin var, kadın .... 

' na teslim ediyor. Kaptan da, çen 
ber sakal Marki Fernandoyu öl 

dürdükten sonra, onun üzerinE 
atılıyor. Fakat, Hasan, karşı du 
ruyor. 
Küçük Hasan, teli§ bile et~e

di. 
O zerine doğru yürüyen kap · 

tanla genç kız arasında durdu. 
Gözünü düşmanından ayırmak 

sızın ba~mı · şöyle hafifçe yan! 
döndürerek : 

- Ragıp! · dedi • 
Bn esnada, kaptanlarının hü 

cuma geçtiğini gören tayfalar ara
sında umumi bir hareket bat göı· 
termişti. Hepsi de, koıkoca bir do· 
nanma ile sarılı olduklarım unut
muşlardı. Kendilerine hıyanet e· 
den bu küçük tayfayı temizlemek 
için, ileri atılacaklardı. Bu arada 
dört Türkü de, kahir ekseriyetle
riyle ezeceklerdi. 

Fakat, Ragıp, bu eınada bir 
mucize yaph. Gözle kat arasında. 
bo§anan bir zenberek sür'atiyle, 
elini beline attı. Kuıağından bir 
cenbiye çıkardı ve onu, ileri doğ · 
ru ko§an kaptanın '!~rtlağına ya -
pışbrdı. 

Dindon sakal, bir hırıltı çı · 
kararak yere, Çenber sakalın üze
rine yuvarlandı. 

Fakat,gemide hareket durma· 
mı§h. 

Küçük Hasan, gür bir sesle hay 
kırdı: 

- Bir adım atarsanız sizi de 
kaptanımza döndürürüz. Görüyor 
sunuz ya: daha ben hançerime 
el bile atmadım ... Gelişi güzel bit 
nef erimiz, kaptanımzı temizledi.. 
Küstahlığın cezası verildi ... Artı~< 

bizim esirimizsiniz... Ne kadar 
mantıklı, terbiyeli davranırıanız 
o kadar istifade göreceksiniz .. u~· 
lu oturun ... Sizin için yapacak ıey 
derhal filikalarınızı indirmek, içi 
ne yirmi be§er yirmi beşer binerek 
işte şu gemiye gelmek, teslim o!
maktır. Razı mısınız?... Y okıa .... 
Gemi halkı, boyun eğerdi: 

- Razıyız .. 
- Hah,,. Aferin ... Ona göre .... 

böyle kolay teslim olmak, sızın 
menfaatinizedir... Şimdi bana. 
cephanenin yerini söyleyin .. 

- Burası ... 

- Ala ... verin anahtarını .. Kinı 
se geminin anbarında kalmasın .. 
Hepiniz yukarı ... Eğer son ferdi
niz çıktıktan sonra gemiyi batır -
mağa falan kalkarsanız yahut bir 
türke en ufak bir zarar getirirse · 
niz keyfiniz bilir ... Bütün ömrünüı 
ce cezayı çekersiniz... Anlaşıldı 
mı? ... Biz gidiyoruz .. Yirmi beıer 
yirmi beşer siz de gelin! 

Tıs ... 
Ne bir itiraz, ne bir cümle ... 
Esir geminin halkı, filikaları 

indirmeğe koyuldu. Bu esnad.ı 

genç tayfa. başındaki küçük ,ap· 
kayı çıkardı. 

Sarr, sırma saçları omuzlarına 

Tayfalar: r 
Ah.. Cülyeto .•. - diye haykır 

dılar. 

- Çekeceğim olsun ... 

Hasan, düşünüyordu. 

Kendi kendine: - Evet benim ... Benim ... 
Bir t•yfa: 
- Umumhane kaçkını !-de

di.-Oroıpu ! 
-Sus... Terbiyesiz... Müfteri.. 
-Hayır iftira değil .. Bu kadını 

içimizde umumhanelerde tanımı 
yan yok gibidir. 

Tayfalar: 
- Evet, hepimiz tanıyoruz. 

Cülyeto Hasan döndü: 
- Demin bunlar beni sahideu 

öldürmek istediler. Fakat, muvaf
fak olamadıklarını görünce . bu 

sefer, manen öldürülmem için ça
lışıyorlar.. Halbuki, ben, çok ne 
zib, çok temiz bir kadınım ... Ben. 

Düteı di Pitiyim ... İ§te ikinci kap 
tan ... İşte fU zabitler.. Hepsi de 
aıılzade muhitindendirler.. Beni 
tanımaları iktiza eder ... Yemin et 
tirin ve sorun: ben, söyle söyledik 

" - Vaktiyle bizim Yani de 
kafir olurken böyle, müslümanlı

ğa karşı duyduğu muhabbetten 
bahsetmişti. Haydi hayırlısı ... Ba-

kalım netice neye varacak.. Şunu 

Hızır reisin huzuruna çıkaralım ..• 

Fakat, bu kadın caıus bile olsa 
yanından şimdiye kadar nasıl is-

tifade ettikse ondan da ayni suret 

le ederiz!,, diye düşündü. 

Amiral gemisine yanaşmışlar 
dı. 

Hasan: 

- Haydi Düşes ... Çıkın baka 
lım .. - dedi. 

- Ben artık Düşes değilim ... . 
Müslüm:ınlıkt~ asalet yoktur .. . 
Bana bir müslüman ismi veriniz! 

(Devamı var) 

~---------------'~-
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11 
yoksa. a~ılzade miyim? ı·ı Gayyur usulile ~i 

lkıncı kaptan: 1 48 derste kendi !· 
- Asılzadedir ... -dedi.-fa !İ kendine g 

k~t, dininin ve milletinin düşmanı :; F fi 
bır asılzade.... h ransızca n 

Cülyeto: U il jl Bay M. Gayyur taralındanff -? taraf başka .. v?nun hesa - :! yazılıp gazetemizde tefrika e·ıi 
bmı sıze verecek degılım... :. dı'lmi~ l (48 d t k J'·· :: -s o an er• e en ıU 

Tayfalar, küçük tayfanın ka (i kendine Fransızca) notları bu~ 
dm oluşuna ve zabitlerinin fahişe il defa V akıt matbaası tar alın- ~:: 
~ül~etoya Düşes di Piti demesi ij dan kitap halinde çıkardmııtır i 
uzerme .hayr~tte k~lmışlardı. ~İ Memur, İşçi, talebe ve herke•~ 
. Bu hılelerı vaktıle nasıl keşfe- ;i için lcrydalı olacak olan bu ki.h 
dememişlerdi? .. Bu kadın şeytan ~I tcıba, 320 sayla olmasına rağ Il 
mıydı ki böyle kılıktan kılığa, kı· Ü men, yalnız ?5 kuruı fiyat ko. Q 
yafetten kıyafete giriyordu?.. ei nulmuıtur. Tevzi merkezi Va- r 

Onlar, düşüne dursun!ar, türk· :: kıt kütüphanesi, Ankara caJ.:! 
ler, geldikleri filikaya bindi. Yal· i~ desi, lstanbul'dur. H 

. d . 1 . d b. . . ..b ~ :: ....... ._.... • ..... .-... •..•. •• =ı· nız gemı e ıç erın en ırını no e~ ............... :111 ............ 1 ..... : .. :::n:r.::nam:ı: 

çi koydular. Onun yerine de , :ıan
dala Cülyetoyu aldılar. 

Yol da giderlerken, Hasan: 
- Mesele nedir ?-dedi. 

-Ben, bir gece, rüyamda sizin 
peygamberinizi gördüm. Müslü -
man oldum. Peygamberiniz, ha -
na: ;'senin de, denizlerdeki ümme 
timin de selameti senin Hızırla he 

raber olmandır!,, dedi. Ve §&hadet 
getirmeği b~na öğretti. 

Haıan sordu: 
- Şahadet nasıl getirilirmiş? 
Düşes, vaktiyle, bütün bunları 

Çenber sakallıdan öğrenmişti. 
Öğrendiğini sattı. 

- Görüyorsunuz ki, yalanım 
yoktur. 

Maiyettekilerden bir türk: 
-Sakın bu işler hile olmasın? 

HABER 
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lstanbul Ankara Caddesi 
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KUPON 

332 
11· 12·935 

donanmayı eıir aldırtabilir mi· 
yim ? .. Beni Hızırın huzuruna çıka 
tın.Ona düşman donanmasının ne 
rede bulunduğunu haber verece · 
ğim. Eliyle koymut gibi, gitsin. teslim alsın.... ._ ____________ _. 



ô 

Kazanan 
30000 1 ı;~: 

11122 

Lira kazanan 1 ~~~~4 

11197 
7;;3;> 

222 ·9 
890 

HABER - Akşam postasi ·., 

numaralar 
2~33 

16848 
9149 
9873 

12l:i3 
2.ı972 

12282 

10:3.>S 
261;}7 

7:>:>7 
17881 
2~1:; 

12:>7 

17903 
1381 Son dakika: 27607 ....... _________________ _ 

Sulh projesinde 
yapılan değlşlklik 
ehemmiyetsizmiş 

11 lLKKANUN -193!> 

Varın akşamdan iti.Qaren 

SARAV Sinenıasında 
JACqUES LONDONun VAHŞETıN ÇAOIRIŞI romamndan lktlba• ve 

KLARK GABLE - LORErrT A YOUNG 
ve kahraman köpek BU C K taraf1ndan temsll edllen 

ALT 1 N Hl R S 1 
Fransızca eözlU Altm ••• Afk •.• Kan ••• San'at ilim' ba,llyor. 21707 i~!~~ 

20:>16 
1.'l600 
17716 

1780 
10369 
19626 
13472 
1 ;) 9 
27l:il 

17661 
;),t:)() 

11236 
:386 

21413 
14913 

21869 
:>lH 

2:)766 
667-1 

26113 
13771 
8279 

Londra, 11 (A.A.) - Havas ajan. OUnUn heyecam ve fllmt. •••••••• 
sı aylarının öğrendiğine göre, İngiliz ---------------------~-----2077 

29106 Bu m.1m"'rnnın 750 a,ağısında 
750 yuhar;smda balunan sonları 

7 ile nihayetlenen numara.lar 2 şer 
lira amorti alacaklardır. 

30 Lira kazananlar 

10000 
Liı·a kazanan 

27859 
Bu numararun 750 aşağısında 

ve 750 yukarısında bulunup da 
sonları 9 ile nihayetlenen numa • 
ralar 2 şer lira amorti alacaklar · 
dır. 

1000 lira kazananlar 
25854 9614 

149R2 25564 22626 
500 lira kazananlar 

7257 27365 3202 
7430 

12770 12324 

22335 
22904 
16268 
11053 
20490 
19853 
26579 
29161 
13242 

957 
8449 

24511 
29268 
12149 
11238 
17548 
20166 
28583 
12061 
26579 
26046 
28420 

150 Lira kazananlar 29016 
17465 4853 

29704 4083 

19383 13002 
23714 16708 

21872 
21065 
27921 
14334 
20101 
15669. 

18840 
28053 
17411 
17398 
28835 

2730 
26315 
19280 
23696 
11067 24111 18932 

20573 
22920 

100 lira kazananlar 21113 
1802 10106 8580 699 17480 

10869 15202 3744 3 7149 
., .,,. a 

3265m, lf11,9 15960 7255 28810 
8728 25065 18563 21934 20326 

27390 11359 119 750 24969 
20206 1635 8993 16841 640 

21166 
26102 
17115 
1704 
8161 

24306 
13259 
6487 

24662 
16316 
47323 
1972 
5054 

13109 
23552 
14579 

931 
28834 
17711 
13259 9 
13513 

4955 
1736 
930 

11039 
18389 
26697 
25213 
27281 
26751 
27934 

1326 
5638 

13944 

28259 
10644 

166 
10123 
5578 

17449 
25358 
27984 
29310 
1319 
1654 
6845 

10691 
27553 
23798 
16600 
18313 
18017 
2960 

25358 
25625 
13218 

5916 
1331 

19025 
26669 

2508 
23200 
8948 

24545 
10103 
25952 
27264 

5849 

24710 
4710 
5494 

20261 
20394 
23204 
22450 

1790 
18869 
12910 
28347 
29577 
6559 

13227 
7583 

15259 
26135 
12232 
21716 
22450 
24516 
4950 
2548 

2571' 
1102 
2774 

29086 
27153 
23448 

4434 
7728 

15816 
9634 

15586 
29051 
28634 
9228 
7196 

kabinesinin Laval - Hor planında 
yapılmasını i:.tediği değişikliklerin e· 
hemmiyeti biiyük değildir. 

1 - Gör.den geçirilerek tadil edil. 
mi~ olan proje, 1taJyaya asıl proje • 
nin Tigrede vermekte olduğu araziden 
daha az arazi ,·ermektedir. Habeşistan 
Aksumu muhafaza etmekle kalmrya • 
cak • .\digratı da muhafaza edecektir. 

2 - İtalyanların istismarına açık 

bırakılacak olan bölge ~ıilletler ce -
miyetinin mümessilleri tarafından 

kontrol edilecek ve Necaşinin haki • 
miyeti altında kalacaktır. 

:~ - lngiltere kabinesi, ltalyaya 
Tigreden bir miktar arazi ve Habe~b 
tatla Kızıldenizde bir mahreç veril -
mPsinin arazi mübadelesi mahiyetinde 
olması ,.e bu ve~hile tngilterenin "mü 
t'!cavize mükafat,, vermiş olmakla 
müaheze edilme.c:ıi imkanının bırakıl _ 
maması hususunda ısrar etmektedir. 

İmparator sonuna 
kadar harp edecek 

Londra, 11 (A.A.) - Adisababa -
daki gayet iyi bir membadan gelen 
bir haber, Habeş hükumetinin ihtila
fın "mütecavize bir mükafat vermek., 
demek olacak olan ~ekliıu:e tıallini 
derpi;5 edecek her türlü teklifi kabul 
etmesinin imkanı olmadığım bildir _ 
mektedir. 

Londraya gönderilmiş olan bir 
n ... ikada imparator seferberliği ,.e ~ü 
el harekatı İngilizlerin ısrarı üzerine 
tehir etmiş olduğunu hatırlatmakta 

,.e netice olarak son günlerde mevzuu 
bahsolan şekilde bir hal suretini ka • 
bul etmekten ise sonuna kadar müca_ 
delcde bulunmasğı tercih etmekte ol • 
cıuğunu soyıemeKte<tır. 

Makedonyada 
Venlzelos~u bir 15045 8843 2669 22963 4238 

3424 18285 20108 8856 13111 

20843 
29425 
13263 
24730 
16306 

4126 
25772 

964 
19655 
3030 

12005 
14793 
2404 

12488 jandarma 
10306 17742 29789 15801 20519 
28076. 24490 

1302 
20315 
9648 

3445 kumandanını vurmuş 
23140 t ·· · M k d ntranlıJan gazetesı a e on-

50 lira kazananlar 
9997 

1840:> 
2228 
23611 
3208 

2341 
56" 

2313.1 
14299 
1 983 
29297 

2893 
10577 

ısısı 

27142 
17071 

7972 
.S721 

24952 
8744 
2'.?757 
26206 
2 1ss 
19330 

3631 
9343 

24976 
826 

1686i 
J7;j83 

27167 
100:> 2977;; 

21673 1476.t 
17222 )4016 
20213 26609 
1743 19.306 
9i97 :;;9 

21997 
26851 
S67:~ 

7142 
18909 
1;">450 
29294 
154S4 
13397 
27065 
1877 
7566 
:13 

27 2S 
28276 
29387 
1076 
1083 
9934 
9709 

2:'*ı76 

14234 
21632 

:lS&ı 

•1261 
23:)28 

460·1 
281y6 
14161 
15640 
3126 

13439 
:l091 

23901 
133:>7 
26098 
15866 
22114 
7039 

10772 29374 
12326 
19198 
27187 
21142 
13919 
2 232 

:>39 
8899 
2.ı293 

18483 
10-174 
2Q:)l:i 

4"62 
26961 

988 
16442 
29398 
16331 
27200 
4773 

17738 
23316 
203'15 
16849 

28408 

İ\tJl'lbOI Btlediq~si 

Sehir1Yyatrosu 

ııııııı ııııııı 
Bu akşam saat 

20 de 

1... 
111111111 

HÜLLECi 

Türkçesi 
Yazan ; 
Reşat Nuri 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 
Yalnız bu gece 

20.30 da 
BAl' - IJAl'AN 

yarın akşam 

TELLi TURNA 
tıeklenea büyü 

operet 
Yazan: Mahmut ) t.-.::....:i. :\tüzik: 

Sei'.ai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündü:r.1 
açıktır. Telefon 41~19. 

"" 

6986 
10497 

16430 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 
işte size bir adres : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

lsııobul • Yenlposuıoe la rşısıodı 
Foto Nur yanında Letafet hanında 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiş bir san

atkar keman dersi vermek istiyor. 

Den almak istiyenlerin her gün 
sabah saat 11 - 13 arasında 

( 41823) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

lfni HOHM 
~'. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 

HAYDAR RlFAT 
D. ve Y. T. K. No: 47 

yada Siderokastro civarında va
him bir hadise olduğunu bildir· 
mektedir. Bir meyhanede topla
nan Venizelos taraftarları Venize · 
losu metheden ve kral aleyhinde 
cümleleri ihtiva eder bir şarkı söy. 
lemeye başladıkları sırada bunlar 
arasına bir de jandarma karışmıf 
ve o da bağırıp çağırmaya başla

mıştır. 

Bunu gören kral taraf tarları 
jandarma kumandanlığına, bir 
jandarmanın kral aleyhinde şarkı 
söylediğini haber vermişlerdir. 

Jandarma karakola çağırılara~< 
niçin böyle bir harekette bulun . 
duğu sorulmuş ve cezalandırılaca
ğı söylenmiıt:r. 

Jandarma birdenbire tabanca
sını çıkar:ırak kendisinin cezalan· 
dırılacağını söyliyen kumandanın 
üzerie ateş etmiş ve onu öldür
müıtür. 

Bunu haber veren Fransız ga
zetesi ayni zamanda tayyare kü
çük zabitlerinin sokaklarda dola · 
şarak: 

- Onu biz getirttik, bize ihaneı: 
etti. 

Diye bağırdıklarını da ilave e· 
derek Makedonyada durumun pek 
de yatışmış olmadığını yazmakta· 
dır. 

··································--····· .. ················ -· ....................................................... ·ı 
~SATILIK LOKANTAh 

'111111111111111 ~ Kadim lokantamı mecbu- n 
J· rlyet dolayıslle temiz e•ya. !! 
İ elle beraber satıyorum. il 
g Adres: Beyoğlu, Osmanbey ii 
:: No. 194 :=u:ıwaıımı:: 

Köpekler uğrunda 
bir kavga 

Köpek dostu hamallar çöpçü
lerin yakaladığı hayvanları 

sahverdiler ve döğüş başladı 
Belediye tarafından sokaklar· 

da gezen köpeklerin toplanmasın'! 
devam ediliyor. 

Dün temizlik amelelerinden 
Cuma ve Hamdi, Kapalıçarşı ci
varında ve mahallelerde toplanar 
on köpeği üstü kapalı çöp araba· 
sına doldurmutlar, Himayei Hav 
vanat Cemiyetine götürmek üzere 
yola çıkmışlardır. 

Yol da bir köpek daha bulunca 
bunu da tutup arabaya koyarlar· 
ken, Sirkecide Vezir iskelesinde 
yatan hamal Servet oğlu Baha ile 

Çakır Abdullah arabaya yaklat•• 
rak zorla kapağı açmışlardır.Araba 
da üstüste bulunan on köpek, ka· 
pak açılınca hemen dışarı fırlamıt· 
lar, yan sokaklara saparak ıös· 

den kaybolmuşlardır. 
Bunun üzerine çöpçüierle ha· 

mallar arasında münakata batla· 
mış, iş kavgaya dökülmüf, köpek· 
leri serbest bırakan hamallar, va· 
zif el erini yapan çöpçüleri adana· 
akıllı dövmüşlerdir. 

Suçlu hamallar yakalannutlar· 
dır. 

-
Bağdat vapuru 

bir dükkanı yıktı 
( Baştaralı 1 incide) 

hetine yanaşacak olan vapur bütün 
bu manevraları yapmadan süratle yo • 
luna <levanı etmı) , ısKeteye geıınce 

ön tarafı enela iskeleye ,.e iskelenin 
yan tarafındaki kitapçı ve sigaracı ku. 
lübe..cıinc çarpmış, kulübeyi parça, par· 
ça ettikten sonra köprü ile iskele ara. 
sındaki iki kalın zinciri par~alıyarak 
köprü d uba.ı;;ına. çarpmıştır. 

Bu çarpı~madan sonra rnpur ya· 
pılan bir manevra üzerine durmuş. 

iskeleye derhal halatlar atılarak bağ. 
lanmıştır. 

Çarpış çok şiddetli olduğundan 

vapurdaki yolcular büyük bir telaşa 
düşmü ·)er, kamaralardan kendilerini 
dışaı·ı atmışlardır. Bir kısım halk \'e~ 
rilen tahta iskeleler üzerinde, bir kıs· 
mı da yanlardan atlıyarak rnpurdan 
çıkmışlardır. Bir kısım yolcular vapu. 
run limanda bir başka vapurla çar _ 
pıştığını zannettiklerinden çok fazla 
teıaşlanmışlardır. 

Kaza yerine hemen zabıta memur· 
lan yeti;;mi~, i:;;kelede intizamı temin 
etmişlerdir. Yolcular tamamen çıktık. 
tan !'onra Bağdat vapuru iskeleden 
kalkmış, Sarayburnu önündeki şaman 
dıraya bağlanmıştır. 

Ifaza tahkikatına zabıta el koy • 
muı;;tur. 

Kaptan Sadettinle çarkçıların ,.e 
diimencinin malumatına müracaat 
edilmi;:tir. Akay işletme şefi de ayni 
zamanda tahkikata haşlamıştır. 

Bağdat ,·apurunun burnu kırıl · 
mı:;-, denizden yukarı olan kı~mı içeri 
çökmü:ı: tür. iskeledeki dubanın da çar 
prlan yeri içeri çökmüştür. Dubanın 

su alıp almadığı incelenmektedir. 
Kopan kuhn zincirler denizin dibine 
gitmiştir. 

'l~----s-•-- t • •• 1 :.:. ı. . !.- '-- ' - .:1 - 7-1 ..ı-ıs 

kapısımn tam üç metre ilerisindedir. 
l\aza esna.c:;ında kulübenin içinde bu.. 
lunan Necati şunları söylemiştir: 

"- Kulübenin içinde bulunuyor • 
dum. Arkadaşım Kemal dışarda idi. 
\ ·apurun iskeleye doğru geldiğini gör. 
düm. Bir kac saniye sonra kulübeni• .. 
iistündeki tahta kapak birden hava • 
landı. Kendimi dışarı attım. Sonra ,·a. 
pur kulübeye çarparak parçaladı. 

lçerde pek çok kitap, gazete, si • 
gara ,.e gibrit ,·ardı. Hepsi denize dö. 
küldü. Bir kısmını topladık. Fakat 
ıslandrklan için tabi işe yaramıyacnk 
bir haldedirler. Zarar \'e ziyanımıZf 

henüz tesbit edemedik. .. 
Çarpılan dubanın önünde nöbet 

bekliyen sandalcılar iı:e diyorlar kf: 
.. _ Vapurlar her 7.aman limanıll 

ortasında yollarını keser ,.e iskeleye 
yavaş. yavaş gelirler, Yandan çark1• 
olan Bağdat Yapuru yolunu kesme • 
miş, a~ıktaki hızıyla geliyordu. Bun11 
görünce kaza olacağını anladık. He • 
men sandallarımızr Galata rıhtımın• 
çetkik. Birnz sonra da tahmin ettiği • 
miz knr.a oldu . ., 

Kazanın neden ileri geldiği he • 
nüz tesbit edilememiştir. Akay ida • 
resine rnrduk . Yakadan yeni haber • 
dar olduklarını, bir şey bilmedikle
rini söyledikler. 

Kaptanın oruçlu olduğu için dal· 
gın bulunduğu, işaretin makine daire
sine geç haber Yerildiği söylenmekte"' 
dir. Fafnt bunların nedereceye kadat 
do~ru olduğu henüz belli değildir. 

---------
Deniz Levazım Satına ima 

Komisyonundan : 
Mikdarı Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme gün ıaatl 

Heybeliadadaki 
Süt Talebe ve 10.000 kg. 1200 Lira 

erat için. 
İstanbuldaki 

Süt Talebe ve 20.000 ,, 2400 ,, 

90 Lira 17/ 121935 
. 
1 

180 ,. 17 / 12/ 935 t9 
erat içın. 

Yoğurt ,, ,, ,, ,, 10.000 ,, 2100 ,, 157,50 ,, 17 / 12/ 935 ıS 
Yukarıda yazılı süt ve yoğurt hizalarında J&sıb günde açık elı· 

siltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün .,e 
eksiltmeye girecekler işbu gün ve saatte teminat makbuz veya ıoek 
tuplariyle Komisyon Başkanlığına müracaatları. (7592) 
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i lk ÇaQların Canavarları 
Dünyada 

gene 
yaşasalar 

Zavallı 
hali 

• 
ınsanların 

nice o urdu? 
Son günlerde Şimal denizinin 

lieligolond adası açıklarında mu 
~llam bir takım hayvanların do -
~lrklarına dair raporlar verildi. 
Alınan artistlerinden biri de ger 
Sekten böyle hayvanlar 'bulundu. 
~ll ~kdirde vaziyetin ne şekil a -
h~bıleceğini hayalinden geçirdi ve 
ır takım resimler yaptı. 

h' Bu tarz neşriyat sayesinde plaj 
ıç şüphesiz çok geniş ve eşsiz bir 

l>topagandaya mazhar olacak. 
Çinin en ıssız köşelerin.de bile adı 
duyulacak! Fakat acaba gelip de
ttiıe girmek cesaretini gösterecel< 
lnUşteriler bulabilecek mi? 

I Tariht~n önce ya~amış ejder . 
er dünyamızda yeniden boy gös· 

1lerıneğe baş!adıkları takdirde, ne. 
ere tesadüf ede-
bile ~· .. b cegımızı u sc-

}'ıf adaki resimle: 
le · .. 

sıze gosterme· 
ie kalkıştık. 

bünya donan . 

trıa. 1arımn ve bil

Oaaaa lngiltere
ıl' 111 deniz evrakı 

l'lıahzenlerinde u· 

ltıurniye~le •. (de . 
il' 
ıı Yılanı) deni· 

len hir cins hay· 

\'ln için oldukça 

doğru raporlar 

\>lrdır. Ancak bu 

~'ı>orların anlat. 

lıkları hayvanlar 

l'ılan olmayıp 
l' 1 ttııahlar ve ger-

tedanlar çağında 
}''tarnış muaz. 

ı~&.trı kertenkele · 
er· 

.ı 1 andırmakta . 
\llt-. 

'"arihten önce yaşamış ve nesilleri yok olnwı ejderler, denizde yahut kıyılarda görünecek olur~a. plcij 
dü~künleri bir dalıa denizin semtine bile uğramazlardı! 

Şu gördüğünüz lıayııanınadı "Ccratosaurus,, tür. 
Saçlarını ılık giineşin har aretindc kllrutnıağa uğra 
§an bir kızcağız böyle korkunç bir lrayranla kar§ılaş 

sa acaba ne yapardı? 

Ku§ tutan <'Ski 
"Diuosaur,, lardan 
birisi kocaman tay 
yan•yi de canlı bir 
kuş sanacak olursa 
zavallı pilotun lıapı 
yuttuğu gündii! 

Deniz yılanı 
lıa d · ·ı b"l 

En gözii pek bir §olör bile sokakta böyle bir ejderha görünce direksiyonun 
aır verı e ı e 

~~k akla en yakın izahat şu ola · ı 
ılir: 

tn büyük mahlukların yaşamış 
01dukları o kertenkeleler çağı hay 
"'nlarından bir kaçı büsbütün 
~ahvolmıyarak denizlerin derin · 
b~lerinde yaşamağt öğrenmişler, 

1 
d 0Ylece nesilleri büsbütün orta · 
b~n kalkmamıştır. Şimdi nadirerı 
l ıt- •ıçrayışla su yüzüne çıkmak · ' 
&.dırlar. 

, '7iyecek buhranı ve kıtlık in -
~al\ oğullarına dokunduğu gibi 
~l'\t~far alemini de sıkıştırır; 
~ Yle zamanlarda bu muazzam 
l 'Y\>anlar gıda aramak için sürü· 
~t-le au yüzüne çıkabilirler. Bun-

d r bir plajda zevk ,.e eğlenceye 
~tnq olanlar arasında bulabile· 
~· l91i bol ve Mfiı gıda kadar hiç 
lt }terde zengin av bulamazlar! 

~İl 'rektük geldikleri takdirde sa· 
ltıuhafızlarr, tayyareler ve kü. 

idaresini şaşırırdı 

çük toplar bunları yok etmekte ı 
güçlük çekmezler. Fakat tabiat 
hazan aç sürülerini kütleler halin· 
de gönderir. Derilerinden kurşurı 
geçmiyen ejderler hep birden yer 
yüzünü istilaya kalkışacak olur · 
sa, insan oğulları gerçekten kor · 
kunç kabuslar içinde kalır. 

~ 
"Deniz yılanı,, diye tarif edi . 

len hayvan daha ziyade eski de . 
virlerin "Plesiosaurus,, denilen 
hayvanını andırmaktadır. Bu hay 
van suda yaşamakla beraber kara. 
da da yürürdü. Bunlardan bir kaç 
bin tanesi kıyılara çıkmağa kal . 
kıştı mı, insan oğulları artık bir 
daha deniz yüzüne bakmağa bile 
tövbe eder! 

Tarihten önceki çağların mu · 
azzam kertenkelelerinden bazı • 
ları yalnız ot ve nebat yerlerdi. Ba 
zıları is~ etle beslenen yamyam · 

lardı. Güzel saçlarını güneşin ha· 
raretile kurutmak için pl;j kum . 
ları üstüne uzanmış zavallı bir gü. 
zelin böyle korkunç bir kertenke· 
leye bir tek lokma olması düşün
cesi [•,JP. insana ne kadar korkunç 
geliyor değil mi? 

O günlerin en büyük hayvanı 
"Diplodokus,, tu. Bu da hem su . 
da, hem karada ya§ardı. Düşünün 

hele; bir pazar günü öğleden son 
ra mühim bir futbol maçı seyret . 
mek için Fenerbahçe stadına gi • 
den halk, sahanın ortasına yayıl· 
mış dağ gibi duran bu hayvanı gö· 
rünce ne hale girer? 

Diplodokus'un yalnız boynu 
dokuz met;e uzunluğundadır. Q. 

na atılacak gazlı bombalar bile 
beş para etmez. Hele polis taban· 
calarile tüfek ve hafif makir.eli tü· 
fekler, zırh kadar kalın derisin· 
den hiç işlemez, ancak hayvanı 

Yaşamış lıayvanların en büyüğü olan 
''Diplodokus,, !ardan birisi mülıim bir 
maç giiniide stadyonıun ortasına yan 

gelip yatwerseydi, sporcular 
ne yapardı? 

kızdırarak saldırmasına sebep o. 
lur. Böyle bir hal karşısında bir 
batarya top getirmekten başka 
çare yoktur! 

Muazzam kertenkeleler arasın· 
da kuş avlamak için havada çok 
yüksek atlayışlar yapımlar da var 
dı. Bunlar ard ayakları üstüne du. 
rarak ok gibi havaya atılırlar ve 

Eğer Dinosaur bugün de yaşamış 
olsalardı kadınlar güneş banyosu 

almağa rıkmadan cı·el cpi 
düşünürlerdı ! 

müthit bir hızla yükselirlerdi. Hiç 
bir kut bunlardan kaçıp kurtula • "' 
mazdı. Böyle yaydan fırlamış ok
lar gibi havada uçan ejderler kar. 
!ısında tayyareciler nasıl yükse • 
lir ve ne cesaretle yere inebilirler? 

Tabiat takib etmekte olduğu 

tkamül )'.Olunda bu hayvanları or • 
tadan kaldırmakla insanlara hiz· 
metlerin en faydalısını yapmıştır. 
Eğer bu ejderler aramızda yaşa • 
mış olsaydı, yapacakları zarar ve 
tahribata karşı korunmanın im • 
kan ve ihtimali kalmazdı. 

Sokaktan aşağıya doğru yürü • 
mekte olan bir sürü ejderi zavallı 
anneler görünce acaba ne yapar
lardı? lstedikleri kadar kapı ve 
pencereleri ırkı sıkıya kapasın • 
lar; bunun hiç bir faydası olamaz. 
dı. Diplodokus o ağır ve zırhlı bur
nu ile en sağlam kapılan kolayca 
parçalar, ard ayakları üstüne kal
kınca evin ikinci yahut üçüncü ka· 
tı hizasına yetiıir, uzun boynunu 
içeriye uzatarak kurbanları kar • 
yola altından yahut gizlendikleri 

dolap içinden çekip çıkarabilirl f di. 
Kiler ve garajlar bir selamet 

yeri olamazdı. Belki en uzun a • 
ğaçlar i~e yarıyabilirdi. Bu durum 
karşısında ya insanların nesli, ya• 
hut da bu ejderlerin ortadan yok 
olmaları gerekti. Yoksa iki can . 
bazın bir ipte oyntyamıyacağı gi
bi ikisinin birden dünyada yaşıya· 
bilmelerine imkan olamazdı. 

Su kertenkeleleri ne kadar bij. 
yük ve güçlü olursa olsun muaz -
zam Transatlantiklere karşı bir 
şey yapama:zlardı. Fakat l:üçük 
gemilerin denizlerde seyrüıef eri ' 
ne imkan kalmazdı. Deniz ejder. 
leri et yeyici olduklarından, için
de insan bulunan gemileri ne ya • 
pıp yaparak devirirlerdi. Hele de· 
nizde yüzmek, deniz dibinden öte 
beri çıkarmak için dalgıçlık yaP. • 
mak akla bile getirilemezdi. 
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Yüzünün birbirine o kadar ya- a~ılmış, ağzında bir cigar~, ~özle- Arslan Turgut, otomobilde giderken, haydutıarıf1 
kın duran buruıukları açıldı. Fa- rı alete dalmııtı. Peregrını onu 

kat bu defa gülmek İçin değil. Bit süzülmüt buldu. Gözleri her za- tuzağına düştüğünü anlamıŞt.. Biraz sonra 
~::::%::1!:'.'~ö:f;~in;:n y:~:~ :~:~~,~:;:. ~~~::~:.:!::~:;!:: Park erle karşllaşmca .bağndı: Bankadaki paraY1 

dökülmeğe ba,Iadı. Kocaman ka· di. sana verelim.. Bana Neclayı teslim et ! ,, 
fası Peregriniye ağlıyan bir cüce, Bir zaman konutmadılar. Altı 
eski bir resim gibi geldi. Sesi çık- seneyi geçen dostlukları onları bir 
mıyor, kımıldamıyor ... Ya§lar dö. araya gelince mutlak lakırdı söy 
külüyor, fakat yüzü, içindeki ıstı

rapla ga!yolmu§ gibi ... 
}emek mecburiyetini hiaaettirmiye

cek kadar birbirine alııtırmııtı. 

Peregrini müteessir oldu. Mut. Peregrini bir 7aman Dedenin uzun 
lak bir ~ey yapmak, Rakımı da, takkesiyle, harmanisinin beyaz 
Rabiayı da teıelli etmek istiyordu. duvardaki gölgesini seyretti. De-

"Vehbi Dedeyi bir göreyim de 
ıöyliyeyim. Sık gelsin, Rabia ha

nıma .özü geçer. Kederini unuttu. 
rabilir.,, 

"Vehbi Dede?,, Rakımın yüzü, 

aöz yaılarının arkasından sırıtıyor 
gibiydi. 

''Vehbi Dede evliya gibi amma, 
inıana huzuru, mevlüt dinlemiı gi

bi hüzün veriyor. il abiaya bugün

lerde böyle ağır ıevler lazım de

ğil. Kız avunmalı, unutmalı, gül
meli ... ,, gözleri Peregrini'nin göz

lerini aradı: "Akşamları arada sen 
bize gelemez misin? Rabia 
görünce hep neşelenirdi.,, 

sem 

Peregriniye bu sözler, önünde 
bekled\ji bit" yüce hisann kapıla 

rını açıyor, hissini verdi. içinde 

zafer vardı. Demek o, Vehbi De
deden ziyade bu harikulade çocu. 

ğun zihnini oyalıyabilecekti. Bir 

daha gelirken Rakıma mutlat~ 

koca bir kutu kalıp cigarası geti

recekti. Dünya kuruldu kurula!ı 

bu kadar hikmet söyliyen bir cüce
ye san'at kitaplarında bile tesadüf 
edilemezdi. 

"Yarın akıam gelirim, bu civar
da dersim var.,, 

Fakat ertesi aktam dersinden 
ıonra Sinekli Bakkala uğramadı. 

Yemeğini yedikten sonra gece 
Vehbi Dedeye oturmağa gitti. 

Şahinağa sokağında, Galata 

mevlevihaneıi civarında, kü~ük 

bir ıokakta, büyük bir bahçe :çin

de ahpp bir ev. Sokağın iki tarafı 

bahçe içinde küçük küçük evlerin 

bahçe duvarlariyle kaplı. Ka!dı

rımlar bozuk, fakat tepede bir ay 
var. Onun için Peregrini zahmet 

çekmeden yolunu buluyor, kaıası 

kendi düıüncesiyle meıgul olabi
liyordu. Düıüncesinin bir tarafı, 

ona, kendini zavallı bir kıza yar. 

dım etmek iatiyen ya!lı bir dos• 
gibi gösteriyor. Öbür tarafı, orı 

sekiz yaıında bir kızın derdiyle 

bu kadar derin dertlenmeği ıüphe
li görüyor ... 

Vehbi efendiyi kınnızı bir ba
kır mangalın önünde buldu. Beyaz 
pöstekiıinin üstüne bağdaş lt:ır· 

mut, oturuyordu. Yanındaki rahle. 

ain iiltiiade Jetil kaplı, sarı yap
raklı, m~neYiai açılmış. iki bü

yük mum yanıyor. Fakat o, oku

muyordu. Harmaniıi omuzlarına 

de, arada gözlerini misafirine kal
dırdı, birıey söyliyecekmiş gibi 
dudakları kımıldadı, fakat bir teY 
söylemedi. Peregrini'nin geliıine 

memnun olmuıtu. "Metafiı~k,, 

münakaıalar açacak, devriıin fik

rini mefgul edecek ve belki onun
la münakap ederken devriıin fik· 
ri o aralık ıaptığı çıkmazdan kur
tulacak bir yol bulacaktı. Çünkü 
Vehbi Dede T evfiği te9yi ettiği 

gündenheri bir buhran geçiriyor· 

du. On be§ senelik bir riyazet ve 
fikir mücadeleıinden sonra ku 

rabildiği hayat f elıef esi zaman 

zaman böyle sarsılırdı. 

"Kainat halik reaaamın müte
madiyen çizip bozduiu, kendisi· 
le beraber her an ba§tan yaraıtığı 

hayaller ve gölgeler geçidi! Bu

na inandıktan sonra her hangi 
hayat fırtinasını sükunetle HY· 

retmesi li.zım gelirdi. Halbuki 

hazan bu gölgelerin öyle ezeli ıı· 

tırapları vardı ki ... Bu inıan yığı 
nının öyle hakiki faciaları va .. dı 

ki. .. Vapurdaki manzara onun de

runi müv~mesini sara-mııtı. Yeni 
baştan dü§Ünmek, eıki sükunu\lu, 

sual sormıyan imanını bulmak la
zımdı. 

Piyanist, doğrudan doğruya 

gündelik ve inıani bir mesele ko
nuımağa gelmitti. "Dün Ra1'.ımı 
gördüm.,, diye batladı ve cücenin 

Rabia için söylediklerini biraz da. 

ha mübalağa ile anlattı. Gözleri 

mangalın aletinde, kulakları De

denin cevabını bekledi. Fakat De

de bir ıey söylemedi. 

"Bunları anlatıyorum, çünkü 

hatırımda kaldığına göre, inıan

lar, bilhassa kadınlar, kederli ol 

dukları zaman ruhanilerin teselli

sine muhtaçtırlar. Meseli annem •. 

Kiliıelerin kuytu kötelerinden ay
rılmazdı ... Galiba her hafta da ıü
nah çıkartırdı. 

Ses, müstehzi olmak istedi, ola
madı. Kafasında yanan ateıteki 

hayal içini ıızlattr. Kederli kadın

lar kafilesi... Başında anası, so
nunda Rabia... Ortadakiler ıilik 

ve müphem birer tayf ... Yalnız a-
nası ve Rabia yaşıyor. 

adeti hırçın: 
Sabırsız, 

"Niçin cevap vermiyorıun, doa· 
tum?,, dedi. 

(Devamı uar) 

içtiği cigaradan batı büsbü • 
tün aeraemleıen Aslan Turgud, 
bu dar sokakta, haydutlar tara· 
fmdan tuzağa dütürüldüğünü an
lamakta gecikmedi. Fakat, it it· 
ten geçmitti·. Birdenbire taban • 
calarını çekerek üzerine çullanan 
memurlar, artık maskelerini in -
dimıit bulunuyorlardı .. 

Ve ıoför, dar sokağın sonun -
dan tekrar bir caddeye çıkarak, 

yıldırım ıüratile otomobili götür 
meğe batlaml§tı. 

Şoförün yanında oturan adam 
çarçabuk otomobilin perdelerini 
indirmiıti. 

Aslan Turgudun ağzını ve kol· 
larını 11mııkı bağlıyarak ayakla· 
rının altın ~dıktan sonra, pen -
cerenin perdeleri tekrar kaldırıl • 
mıftı. . 

Aılan Turgud kendini müda . 
faa edecek vaziyette değildi. Hem 
kaf a11 ıersemlemi§, hem <le sila · 
hına sarılmak imkanını bulama • 
mıftr. 

Haydutlar, Aılan Turgudu ne
reye götürüyorlardı?. 

Aslan Turıud, 1ıözü açık olsa 
da, uzun ve karıtm yollardan ne 
reye götürüldüğünü nasıl anlıya • 
bilecekti? 

Türk poliıi heyecanını gizle · 
meğe çalıııyor ve haydutların a • 
yakları altında yatarken, bu tu · 
zaktan kolay kolay kurtulamıya · 
cağını anlıyordu. 

Haydutlar çok kuvvetliydi .•. 
Şoförün de onlara bağlı bir adam 
olduğu belliydi •. Ufacık bir göz 
İ§aretile otomobili seri veya ya · 
vat götürebiliyor, hu gibi işlerde 
yabancıhlık göstermiyordu. 

Allan Turgudun omuzu çok a· 
cıyordu·. inler gibi bir ıes çıkar -
mıttı. 

Haydutlardan biri zavallı Aı· 
lan T urgudun ba,ıına müthit bir 
yumruk indirerek: 

- Türkiyeden, itlerimizi alt 
üst etmek için mi geldin? Fakat, 
artık (Parker) in pençesinden kur 
tulamıyacaksın ! Sus• .• Sesini çıkar 
ma ... Gebertiriz ... 

Diye bağırdı •• 
Otomobil tehir dı§ına çıkmıttı. 
Aslan T urgud bütün bu iıkence 

ve hakaretlere.tahammül edecek· 
ti. Amerikanın ne müthit bir en • 
trika beldesi olduğunu şimdi an · 
lıyordu. 

Burada iki kardeşin biribirine 
itimad ettiğini görenler (aptal!) 
deyip geçerlerdi de, Aslan Tur • 
gud buna hayret etmekten kendini 
alamaz: 

- Bu nasıl memleket .. ! Bu na· 
sıl kardeılik .. ! 

Diye söylenirdi. 
Meğer bu gibi in.sanlara aptal 

diyenler ne kadl\r haklı imiş ..• 

• 
Otomobil bir saat kadar git -

tikten sonra, kayalık bir yolun ke
narında durdu. 

Aılan Turgudun gözünü aç • 
mıtlardı. 

Otomobilden inerken, Aslanın 
beli ve bacakları tutmuyordu. Hay 
dutlar zavallı Aslanı tekme ile 
pestile çevirmi§lerdi. 

Aılan Turgudu kayaların ara· 
sından elli adım kadar sürükliye
rek bir küçük kapının önüne gö
türdüler. 

işte bir haydut daha .. 
Kapının önünde iri boylu bir 

adam duruyordu .• Ağzında kalın 
bir pro vardı... Ellerini ceketinin 
cebine sokmuş, diılerini göstere -
rek sırıtıyordu. 

ce: 
Aslan Turgud bu adamı görün· 

-Parker ..• 
Diye haykırdı. 

Aslan Turgudun koll;; ıerbest 
olsaydı, dizlerinin ve belinin tul· 
mamasına rağmen, yegane hasmr 
olan Perkerin üzerine atılmakta 
tereddüt bile etmiyecekti.. Ne yap 
sın ki, elleri kalın bir iple bağlıy
dı ... Ve arkasından gelen hay • 
dutlar onu mütemadiyen mutla
lıyorlardı. 

Bu sırada A•lanın kafasından 

şim~ek süratile geçen l>ir fikir, o
nu sükunete davet etmişti. 

Acaba Neclayı da buraya mı 
kaçırdılar? 

Onu bir kere daha görebilmek 
arzusile her türlü itkence ve ha· 

karele tahammül etmeğe karar 
veren Aslan, timdi bir kuzu gibi 
başını önüne iğmit duruyordu. 

Park~r gülerek yürüdü: 
- (Kızılotel) de elimden kaç· 

tın? T omıonu meydana çıkardın! 
Fakat, bundan sonra elimden kur
tulamıyacaksın ! Ve izini teytan • 
lar bile bulamıyacak... J 

Ve yanına sokularak, para>•~ 
nın udle Aslanın burnuna bir fı 
ke vurdu: 

- Hesaplatmak sıraıı ıeld~ 
değil mi? 

dı' Aslan T urgud başını kaldır ' 
- Baı ba}a kalırsak, her ~ • 

"•• man hesaplaımağa hazırım. ~. 
nında mertlikten eser varsa, ~ 
önce bana (Necla) nın hay•tt' 
olup olmadığım söyle! 

Parker gözlerini süzerek cef•P 
verdi: 

- Onun hayatta olduğunu ,el 
de pekala bilirsin! 

Bir müddet sustular. 
Aslan Turgud derin bir i'' 

ğüs geçirirken, Parker ilave etti: 
- Onun hayatı senden ziy•d• 

bize lazım ... O elimizde obn•'"' 
bankadaki paraları nasıl alabilİ • 
riz? 

- Bütün bu tuzaklar, bu İ~,tt 
celer hep bankadaki para için 1•: 
pılıyorsa, Neclayı bana tesli01 e 
diniz. Bankadaki paraları heırıell 
size verelim ... 

- Böyle bir uzlaşmaya ıi 
zamanı çoktan geçmiştir. Şimdi1' 
kadar bu uğurda yaptığımız il>~ 
raflar, hemen hemen bankad~· 
paraya yaklaştı. 

- Belki biraz daha f azla•ıt'' 
verebiliriz. 

Parker parmağile haydutl.r' 
İfaret ederek: 

- O paraları almanın da yald· 
nu bulduk! dedi. Haydi, götütii' 
bu açıkgözü bodruma .•. 

. . . 
. . 

(Devamı rJflf) 

Bir dansöz 
vahşi hyvan 

nıürebbiliği yapıyor 

.., 
JngiJterede bir dansöz Yahşi hay- \'an mÜrebbiliğİ yapmanın ÇOk J,Of ot• 

ı, olmadığını iddia ederek tecrübeye gfrfşmf' ve bunda muvaffak oJJllOf ..,, 
Dansöz bunun üzerine dansr bırakmış ve hayvan mürebbiliğine başJ ... lf 

Şimdi canbazhanelerde müthiş para kazanmaktadır. 
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- Bir baıkasını kurtar, öteki ükanıbil oynamaJını Balayı ıeyahatlnde yeni evliler - Yolda hlç tünel 
yok mu acaba? bUmlgordu, tekrar denize attım! 

Korkusu yokl 
Çok kederli görünen bir adam• 

cağız yanında iki küçük çocuk1a i
kinci mevki vagona girdi. Kom
partmanda yalnız oturan aksi ta
vırlı bir adamın ayaklanna bua· 
rak karıııına geçip oturdu. Socra 
da sanki bu yetiımiyormuı gibi a 
yaklarını sinirli sinirli sallıyara:( 
kartısmdakini rahatsız etmekte 
devam etti. 

Ötekisi nihayet dayanamadı: 
-Yerinde rahat otur, yoksa ba

tına bir f eliket getirecebin ! 
Adamcağız içini çekerek cevap 

verdi: 
- Baımıa bqka ne feliket ge

lebilir ki! Karım dün öldü, cenaze
sini t:v trenle göturuyonız. Büyük 
oğlum galiba kızıla yakalandı 
Küçük iıe tren biletlerini yatıp at 
tı. Üstelik Konyaya ıidecekken 
yanlıtlıkla Diyanbekir trenine bin
mitiz ! 

ihtiyattı adamı 
Sigorta kumpanyasında: 

sıcak çorba 
Lokantada müfteri çorba 1v 

marlamıttı. Garson tabağı daha 
masaya koymadan hiddetle bağır
dı: 

- Onu geri götür, çorba sıeak 
değil! 

ıaır kahraman R 
Benjamino Tartarelli harp ha· 

tıralarmı anlatıyordu: ' 
- Bir gün kartıla.ıtıiım bir 

dütman askerine bir kılıç savur· 
dum, eli tam bileğinden kesildi! 

- Neye kafaımı kesmedin? 
- lmkinı yoktu, daha evvel 

kenniılerdi ! 

Mantık 

Garson ıeaini çıkarmadan geri 
döndü ve biraz ıonra salonun kö
ıeainden tekrar göründü. Müıteri 
gene söylendi: 

_ istemem onu, gene sıcak de- Kansı ölmüttü, hüngür hün · 
lill gür ağlıyordu. Bir arkadqı hay · 

Üçüncü defaımda garson ıor retle sordu: 
du: - Yahu sen brmdan müte · 

- Çorba sıcak değil diyorsunuz madiyen tikiyet ederdin, ölünce 
amma, hiç tadına bakmadan ... Sı- bu kadar üzülmene mana veremi· 
cak olmadığını naııl anlıyonu- yorum 
nuz? - intan ağrıyan ditini çektir-

- Çorba çok ııcak olıa, ' içine diii zaman cam yanmıyor mu? 
parmağını sokamazsın da onun i- Kaza muhakkak 
çin 1 Kadm sokağa çıkıyordu, ko • 

cuma: 
- Otomobili MD lmllanaca -

ğmı, dedi, yarım saat 
de gelirsin, bulu,uruz. 

Kocası sordu: 

sonra ıen 

- Sigorta olmak istiyorum. I 
- Hayat sigortası mı, yoksa ı.,.;...,,,,..._....,...--::-'.;.;..-

• ? 1 - Peki amma kazadan ıonra 
hangi hastahaneye götürecekleri • 
ni biliyor muıun? 

yangın sıgortuı mı. ı 

- Her ikiıi de! Bacağımın bi· 
1 

riıi tahtadır! \ 

Zeki garson ı ıım~~:atJ .. 
- Garson, hesapta iki çorba 1~~;~3n ,l~~ii!!J;~;; 

yazmıtıın, halbuki ben bir çorba A 
içtim. 

- Üstünüze döktüğüm çorbayı 
unutuyor musunuz? 

- Sizden aldığımız ıu tabureyi ta
mir etlMk mibnklln mü? Kanm kaza 
ile elinden düfirdli 1 

Terbiyeli papağan (sahibinin ıesi
nl taklit ederek) - Yanhanedeyinı 
kancığım, çalışıyorum! 

ÇaDoşkan 
memurR 

- Dairede itler nasıl, çok çalı
fıyor muıun? 

- Son zamanlarda pek çok ça
lıtıyoruz. Patron lastik ökçeli a . 
yakkabılar aldı! 

Çocuk maınto~ı 
- Oğlum, yemek yemezsen bü

yüyemezsin! Bak beı yaşına gel
-eliğin halde boyun benim baston 
kadar bile değil? 

- Baston benimle aynı yafta 
mı baba? 

IP'Dyano deırsı 
- Kızınız piyano çalmakta i -

lerliyor mu? 
- Fevkalade ileriledi, çok 

memnunum. 
- Desenize büyük bir artist o

lacak! 
- Yok canmı ! Maamafih ha . 

na epey para kazandırdı! 
- Nasıl? 
- Kızım piyano öğrenmeğe 

- Cüzdanını çaldığını farketti mi? 
- Yok canım, bir polis romanına 

dalmııtı! 

" ···· . 
fi .. L....------_.. r. -------
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- Delikanlı bu meılekte çok ıabır. 
lı olmak lô:ım .. Sen bu ifi becerebU .. 
cek misin? 

-Tabii, çünkü evliyim! 

- Artık bu sefer de biletleri unut. 
tuğunw •Öyliyemezsln ya kancılıml 
Acele ile giyindiğim halde hiçbir te• 
unutmadım! 

Seyrüsefer menwrunun kanıı (o. 
tobüsün üstünden) - Bizi biraz daha 
burada bckletir&en akfam yemeği ııak 
tinde hazır olamaz! 

- lflektubu neye daktUoga yazdır 
mıyorsun? 

- NQllıl olur? yazdığım, daldUomo 
ilanı aşk mektubu! 

Berber - Ne bagırıt;u. s:ınuz ca • 
mm, zarar yok! Musluk ftıf' zaten çat 
lakfı. 11enlalnl alınz!. 

batladıktan sonra bizim evin biti
tiiindeki evi yarı fİY.atma aatm 
aldım! 

- Demln ıol ayak için bir kuntlu • - Bizi kurtarmak için yann gel. 
ra yakaladım ama sağ ayak için olanı seniz olmaz mı? Kaza11.a llİ."fl..alı ~ 
bir türlü gakalayanuyorum!, ha iki saat oldu' 



arc 
ine 
vası 

~r ul 
reke 

lya, 

ve 

yazIY1 

"f 
ıneıne 

ulu 
ınuka 

ınekt' 
lnıatıfı 

lt. 
ınak 
tedb~ 
ıla b 

10 

ÇU11kU 
çitte 

aplrelll 
yeni 

OSRA\1 u D ,, 
ıambeları ucuz 
lambalara nazazran yUz
de 40 fazla tasarruf temin 
ederıer. O • R A M "D,. 
ampullerlnl kullananlar hesap· 
hırını bllen klmseıerdfr-

OSR 
. Ev".el.:e Vc:tac!a sah günleri kurulan pazarın bundan sonra Sü • 
leymaniyede Ayşekadın sokağı ile Elmaruf sokağında kurulmasına 

Umumi meclisin 8/11/935 ta•ihli toplantısında karar verilmittir. Key 
fiyet ilan olunur. (B.) (7807) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Üaküdarda imrahor ma • 
halle ve sokağında 103 yeni No. lı Çakalzade Rüstem pata mektebi 
936 senesi Mayısı sonuna kadar kir aya verilmek üzere pazarlığa ko . 
nulmuştur· Şartnamesi Levazım m üdiirlüğünde görülür. Pazarlığa gir 
mek isteyenler 450 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tubile beraber 20/12/935 Cuma günü saat 15 de daimi encümende 
bulunm ıdn-. (l.) (7697) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

26 Temmuz 934 tarihinden l)nce Japonyadan yola çıkarılan 

ve bedelleri vaktiyle ödendiği için Japon anlatması hükümleri daire
Jinde takası temin edilemediğinden dolayı Gümrüklerden çıkarıla
mıyan Japon eşyasından beyannamesi gümrüklerde tescil ettirilmiş 
olsun olmasın bu kabil malları bı• lunanların bugünden itibaren on 
gün zarfında mallarının bulunduğu gümrük idarelerinin kontenjan 
servislerine müracaatla fatura ve şahadetnamelerini ibraz ederek 
malın cins ve miktariyle beraber fob ve sif kıymetlerinin tesbit et-
tirilmesi ilan olunur. (7794) 

Türkiye .... .. . . . • ~ '" v 

Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle denizden 
1936 senesi zarfında lstanbula getirilecek tekerlerin nakliyesi 
21 llkkanun 1935 Cumartesi günü saat 11 de Şirketin lstan
bulda Bahçekapıda Ta§ Handaki bürosunda kapalı zarf usulile 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 

Kiralık katlar 

HABER - Akşam postası 
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Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat ~onra alınırsa 

Hazımsızlığı, mide ek~ilik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
sızlık ve kolcuyu izale eder. - DOKTOR 

Kema Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassıs• 
lfraköy - li: kselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 • den 8 • ~ kadar. Tel: '1235 
.... imi ... ,.. .......... .. 

HASRETLE·TAHAYYOl:E: TT IGIN 
GENÇ LiGE: VUŞ 

ve 

, -· -·· 2 

Bel gevşekliğine 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en müessir ilaç 

PETROL 
NiZAM 

Yalnız bir tüp 
kullandıktan sonra 

aynaya bakınız! 

Radyolin 
in 

Mükemmeliyeti hak
kında en son ve en 
doğru söztt size o 

sliyHyecektlr. 

Bembeyaz, pırıl pırıl parlıyan 

dlfler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatll dlf etleri, temiz bir dll, 

mikropsuz bl.r ajız ... l•ta 
RadyoUnln enrl 1 

Bu gUnden itibaren 
Sabah akşam 
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Radyolin 
kullanmıya başlayınız. 

----------------------------------~-,_.../ 

MOND • ExTRA 
Tıraı bıçağı C:ünyada •,1 v.-k Un salını~ 
ve güç beğenenlerin bıça~ıdır. 
10 tanesi 50 kuruıtur. Her yerde sa 
tılır. 

. ·- .. .. ,.;.\ ......... ,.;.. 

M.i N ORA 
Tıraı bıçağı berkeıin bıçaiıdır• 

10 taneıi 35 lcuruıtur. 
Her yerde oatılır. 

(--------------------------------------~ 
Nafıa · Bakanlığından:. 

24/Birincikanun/935 Salı günü saat 10 da Ankarada Nafıa e-, 
kanlığı Malzeme Ebiltme Komisyonu Odasında 1817 lira 14 ~~ 
muhammen bedelli 38 parçadan ibaret 660,78 m• yol keçeıi 1 

eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu işe aid tartname parasız 
sinden verilecekdir. 

.,, , 
olarak Bakanlık Malzeme D•' 

Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. ııl'~ 
isteklilerin 24 - 12 - 935 Salı günü aaat 10 da Bak• 

Malzeme Ekıiltme Komisyonuna müracaatlan lazımdır. 
(3580) 

Krem ... •• 
Metamorfoz 

Babıalide Ankara Caddesinde 

ikdam Yurdunun katları ayrı ay. li:============; 
rı veya toptan olarak kiralıktır. Göz Hekimı ~~~~~~;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

Ha.kiki acı badem kremidir. Al 
mış senedenberi bütün Rusyada 
kullanılan bu krem cilde çok ya • 
rar, cildin kirlerini, buruşuklukla · 
rını, lekelerini, çlllerini, ergenlik 
lerini, sivilcelerini izale eder. 

Çirkin çehreyi güzelleştirir ve ih. 
tiyarlan gençleştirir. 

En eski acı badem kremi. 

Krem 
Metamorfoz' dur 
Taklit n benzerlerini almayınız. 
Fiyatı her yerde 60 kuruştur. 

Resmi daire ve sosyetelere elve · Dr. ·•· ükni Ertan 
rişli olduğu gibi modern tesisatı Babı&li, Ankara cadde11 No. 60 
vardır. Görmek için her gün kapı· Telefon: 22566 

cıya müracaat edilme Salı günleri meccanendir .. 

ZA Yl 
26/ 9/ 932 tarihinde Galatada 

Yüksek kaldırımda 66 No. lu Os
man Nusret Daktilo dersanesinden 
aldığım da!:tilo şahadetnamesi 

Adliye sarr., ı yangınında yanmıı 
olduğundan yenisini çıkaracağım
dan e~"' .. ;'1in kıymeti olmıyacağı 

ilan olunur. 
Muh!erem 

•• 
Naşit- Ertuğrul Sadi 

HALiDE 
Şelızadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,~0 ıfo 

AMCA BEY 
Vodvil 3 perde. Cu. 

martesi - Pazar yal. 
nız matine: 

IBT/1,AL 
1 

Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 f 

NllU • l)IJY}.(J~ , 
c:ı;, 01'41ö11 "'1.1 CLUl(JJ!T(l'l'(Jr, ,,.,.,, 
Q «lı. 'UOU' 1 

Kuıtüyü yastık yüziy le bera
ber 75 kuru§. Kuştüyü bir tilte, 
yorgan, yastık takımı 25 lira, kuş
tüyünün kiloıu 75 kuruttur. Kut· 
tüyü salon yastıkları bulunur. 

Çok Mühif11 
Erkek ve kadın farkı yo1'·si 

Ademi iktidar, belre~feııl~ 
ve dennan11zlığa kartı AIIll 111 
ya' da kain Ste. Uo(ll'

0 

A. G. fabrikaımın I 

G LA N D O K R AT~-:~ 
kullanmak en emin ve mu tııstl 
çaredir· Her eczanede J<1l 

200 kuruştur. A ~ 
Türkiye acentaaı: Z A l'ff 

ecza deposu: lst.anbul 
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lan 32 kalemden müre 

llıur masası, telgraf m 

llıur masası ve etajeri; 

ııın, abonöman karne) 
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FAKAT 
Ayni 
yapllamamıftır. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Istanbul 4 üncü icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tara 

fından tamamına 494 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Solak 

Sinan mahallesinde Çıkmaz Sepetçi sokağında eski 10 yeni 20 No. lı 

bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 20 _ 1 - 936 
tarihine müsadif pazartesi günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede 

birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mubam -
ınenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müıteriıi üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttrrma 

DIRIK DiLLERi 
BERLlTZ'de öCRENlNlZ 

1 - Çabuk ve esaslı yetiştirir. ' 
2 - Her öğrenilen dil için bi

tirme diploması verilir-

3 - Her sene müsabaka · ıo • 
nunda Fransada 3 sene bedava 
okutur. 

Kayidler açıktır. 

İstanbul: istiklal caddesi 373 

Ankara: Konya caddesi. 

llk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira o 

la.n 32 kalemden mürekkep tef yuıhanesi, etajerli ve etajersiz me 

ınur masası, telgraf makinesi maıası, orta masası, etajerli küçük me 

ınur masaaı ve etajeri; komodin, telefon etajeri, dosya, kurşun, yan 

ilin, abonöman karneleri ve ihth at bilet, eczane için ilaç dolapları 

•a.ndalya, ıefdötren, evrak, imdddı sıhhi şamdan, alet ve mektup 

•ıı.ndıkları, tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik t::ıhta rampa, fiçı ram 

Pası, ilan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, taht"' 

il.yak altlığı, laburatuvar için çal.ıma, eczacı için çalııma ve eczacı 

Ya:ı:ı masaları 20 - 12 - 1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
larf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacakdır. 15 gün müddetle temdit edilerek 4 _ 2 - 936 tarihine müıadif salıı---------------

Bu ite girmek isteyenlerin 1704.38 liralık muvakkat teminat 

'Vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün 
laat 14,30 a kadar komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıarlnameler Ankarıda malzeme dairesinde ve Haydar· 
Jla~ada Tesellüm ve sevk müdü• lüğünde parasız olarak dağıtılmak 
tadır. ( 7675) 

günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 

SEKSÜLİN 
Adenii : -

iktidar, 
E:lel 

gevşekliği, Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç vi· 

dası rondela ve gupilya 6 'lkincikanun 1936 Pazartesi günü saa1 

15,30 da kapalı z.arf usulü ile Ankara idare binasında satın alına 
taktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a 

la.dar komisyon Reisliğine verm~leri lazımdır. 

arttırmasında arttırma bedeli kıyın eti muhammenenin % 75 ni bul -

madığ~ takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri hı -
rakılrr· Satı§ pe9indir. Arttırmaya iıtirak etmek iıteyenlerin kıy -

meti muhammenenin % 7,5 nisbe tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın temiat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Ta· 

pu sicilli ile sabit olmııyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla rını ve hususile faiz ve maaarife 

dair olan iddialarını evrakı müsbi teleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la -

zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit belediye ru sumu ve vakıf icareıi bedeli müza· 
zayededen tenzil olunur. Daha faz la malumat almak isteyenler 8.1. 
936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulu 
ndurulacak arttırma şartnamesi ile934/ 3191 Na. lı dosyaya müracaat 

la mezkur dosyada mevcut vesaiki ııörebilecekleri ilan olunur. 

- Derriıansızıık, 
Vücut: ve DlmaOın 

vorgunıu§unda 
pek müessir ve emin 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
liaydarpaşada Tesellüm ve sek müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(7675) 
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gündüz beklemediğime ne aptallık et
mişim. Mahvoldum, öldürüldüm. Ey 
benim zavallı altınlarım! neredesiniz? 

Bu sorguya yalnız ihtiyar Parda. 1 
yan cevap verebilirdi. 

Fakat Jillo, amcasının gözüne tek
rar girebilmek için: 

- Amcacığım. Altınlarınızı arar. 
ken size yardım edeceğim, evet, on -
ları muhakkak bulacağımı sanıyorum. 
dedi. 

Yeğenini unutan ihtiyar Jil: 
- Sen ha! Ren öyle mi sem! Pa. 

ıoıılarımı sen çaldın. E''et Sen! Bek -
le şimdi görürsün, hırsızlığın cezası. 
nın ne olduğunu anlarsın. Haydi ça. 
buk elbİ.>elerini giy! 

Ayni zamanda Jilloya dehşetli 

bir tekme savurdu. 
Zarnlh Jillo çok acele giyindi. İh

tiyar Lo;e hala söylenmekte devam e _ 
diyor, bununla beraber yavaş yavaş 
sakinleşiyordu. 

Jillo hazırlanınca amcası uzun, 
kemikli, demir gibi sert parmaklarile 
boynundan yakalıyarak kapıyı iyice 
kapadı ve yeğenini sürükledi. 

Jillo: 
- Merhamet ediniz, bana ne yap. 

mak i~tiyorsunuz ! diye inledi. 
Zemin katına ,-arınca Jil yeğenini 

bırakarak keskin bir hançer çıkarıp: 
- Kaçmak için bir harekette bulunur 

san seni gebertirim, dedi. 
Bu tehdit Jilloyu biraz yatıştır. 

dı. Demek ki kendisini öldürmek is -
temiyorudu. Çünkü ölüm için kaç -
•ağı ,art lıoyuyordu. 

Tamamen itaat edeceğini anlatan 
lılr işarette bulundu. 

Hançeri elinde olan amcası: 

- Önden yürü 1 emrini verdi. 

Jillo ihtiyar tarafından itile, ka • 
kıla bahçeye çıkarak bahçıvanın oda. 
sına girdi. 

Amcası, bir ucu sivri, oldukça u
zun bir sırığı göstererek: 

- Bu kazığı al! dedi. 
Jillo itaat ederek kazığı omuzuna 

yüklendi. Amcası: 
- Bu ipi al, şu beli de al! emirle. 

rini verdi. 
Jillo kendisine gösterilen şeyleri 

yüklendi. Ve müthiş ihtiyarın kendisi 
ne taşıttığı bu işkence aletleri sırtın. 
da olarak tekrar kilerin yolunu tuttu. 
Snnı·a, daima hançerin ucu ensesin • 
de olduğu halde mahzenin en öteki u. 
cuna kadar gitti. 

Buraya vardıkları zaman Jil: 
- Yükünü indir \'eyeri kaz! dedi. 
Hakiki bir insan paçavrasına dö • 

nerek korkudan kendinden geçen, ~a
şıran Jillo bel ile kazmağa başladı. 

Çukur kazılınca, Jlllo direği de • 
rince dikerek tokmakla vurup sağlam 
(aştırdı. Jil bu hususta emin olarak: 

- Artık yetişir! diye bağırdı. 
O vakit ihtiyar, yeğenini yakala. 

yıp iple direğe bağladı. ZaYallı bu -
dala ne başını, ne kollarını ne delia. 
caklarını kımıldatamıyordu. Fakat 
korkudan deli olmak derecelerine gel. 
diği için hiç karşı gelememişti. Gene 
kalbinde bir ümit vardı. Amcasının 

her zaman zevk aldığı korkunç eğlen
celerden birini yapacağını umuyordu. 

Tamamen bağlandığı vakit: 
- Bana ne yapmak istiyorsunuz 

diye kekeledi. 
- Şimdi öğrenirsin! cevabını aL 

dı. 
lh ti yar, Jillonun önüne bir ağaç 

bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
. BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEvlT 
Eczanesi • Sirkeci 

'(7799) 
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gösteren Jilin ölümü &'Öze aldırdığı 

sırada, Jil kulaklarını kurtarmak için 
Jan dö Piyenle Luizin hangi evde bu. 
lunduklarını söylemişti. 

Şunu da ilave edelim ki, amcası -
nın şaşkınlığı ve iki Pardayanın he -
yecanı arasında Jlllo gürültüsüzce 
ortadan sıvışmıştı. O zaman korkak • 
lığı sayesinde ihtiyar Pardayanın ga
yet çirkin olduklannı iddia ettiği fa_ 
kat kendisinin çok sevdiği kulakları • 
nı bu suretle kurtarmış bulunuyordu. 

Hepsi bununla bitmez. Çünkü ku· 
!aklan nihayet yüzünün bir süsüdür. 
Şimdi ise bütün vücudu kurtarması 

lizımdır. 

Pardayan, yalnız kulaklarına göz 
diktiği gibi, bu suretle Jillonun kır • 
mızı yüzünün güzelleşeceğini de iddia 
ediyordu. 

Fakat Jil ! Ah, son derece hiddetle-
nen amcası onu belki de öldürecekti. 

Jillo, Damvilin gözünden düşmek
ten ise, ölmeği göze alan müthiş ihti
yarla burun buruna gelmekten son 
derecede çekiniyor ve onunla karşıla_ 
şırsa herhalde asılacağını biliyordu. 

Acaba usta Jil, Jilloyu bir ele ge· 
çirse ne yapardı. 

Jillo titredi. Korkarak hızla mer. 
divenleri çıktı ve birkaç saniye sonra 
kilere vararak: 

- Artı!; Pariste kalamam burada 
asılarak, boğularak ölmesem bile kor 
kudan öleceğim ki bu da ölmek de -
mektir. Herhalde kaçmalıyım. Nereye 
mi? Nereye olursa olsun! Haydi ba
kalım, dedi. 

Jll ise arkasından koşmak için 
bir harekette bulundu. 

Fakat, ayni zamanda Jillonun j 
suratı ekşidi. Uzağa gitmek için bir 

çok paraya ihtiyacı vardı. Ceplerini 
karıştırdı, bütün parası bir buçuk E. 
küden ibaretti. 

Hemen hilekar aklına bir düşün
ce geldi ve yüzü güldü. Görenler çıl • 
dırdığını sanırlardı. Llikln Jillo çıL 
dırmamıştı. 

Yalnız kendisinin fakir ve amca• 
sının zengin olduğunu hatırlamıştı. 

Jillo vaktile boş zamanlarında kona • 
ğı gözden geçirmiş ve Jilin l\larşalden 
aldığı ve çaldığı paraları sakladığı 

muhterem kasa>, keşfetmişti. 
Jillo, daha evvelden de uğraştığı 

halde bu kasayı zorlamadan açamıya. 
cağını anlamı5tı. Fakat şimdi hattA 
kasa param parça ol"a da zararı yok· 
tu. 

Bir kazma ve anahtarları yakala. 
mak, amcasının daire~ine koşmak. 

meşhur kasanın bulunduğu odayı aç. 
mak bizim hamarat Jillo için iki da • 
kilrnlık bir iş oldu. 

Kendi kendine, Jilin Pardayanlar 
la daha bir çeyrek kadar isi olduğu. 
na karar vermişti. Bu müddet ise, ka.. 
sayı kazma ile kırmak_. ceplerini al • 
tınla doldurmak ve sonra son hızla 
kaçmak için kiifi gelecekti. 

.Jillo, kazmayı indirmeden en-el 
nere.•ine vurmak lftzımgeleceğini an. 
lamak için k:1'anın kapağını yokladı. 

O vakit hayret ,-e ~e\incinden titredL 
Çünkii dokunur dokunmaz kasa ken • 
diliğinden açılmıştı. Kapağı kilitli d .. 
ğildi. 

Niçin, niçin? 
Bunu düşünmek bile aklına gel • 

medi. (Okuyucularımız ondan enet 
Pardayanın buradan geçmi5 olduğu • 
nu unutmamışlaı·dır sanırız) Jillo 

..... 
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hiç bir şey düşünmeden kapağı kaldır
dı. Sevincinden bağırdı. Diz çökerek 
iki kolunu dirseklerine kadar altın 
kümesi içine daldırdı. 

JiJJo bu anda, yeri göğü, Parda • 
yanr, amcasını unutmuştu. Korkaklık, 
alçaklık, . tembellik gibi huyları da or
tndan kalkarak geriye yalnız hasisliği 
ikalmıştı. 

Bir müddet ~eyrettikten sonra Jil 
lo artık ceplerini doldurmak lazımge
leceğini dü~ünüp işe başladı. 

Büyük bir acınma ile: 
- Ne yazık ki bu paraların hep. 

sini götüremiyeceğim, diye homur. 
dandı. 

.Altınları gelişi güz4!l ceplerine, 
koynuna, kunduralarına doldurdu. 

Aptal herif, sokakta bu halile bir 
adım bile atamıyacağmı, paralan 
yollara dü~üreceğini ,·e bu suretle de\' 
riyclerin, halkın dikkatini çekerek he
men yakalanacağını hiç düşünmüyor
du . 

Mütemadiyen dolduruyordu. 
- Hele şu pnrhya bir kaç altını 

.rln nlayım .. 
Cepleri patlayıncaya kadar dol -

muştu. 

- Şu güzel bir altını bırakırsam 
yazık olur. 

Şapkasını da doldurdu. 
.Tillo artık işini bitirdikten sonra 

bacakları ayrık, kolları sarkık n gor 
gin olarak kımıldanamaz bir halde: 

- Ne yapayım ki ~·arısını bile a. 
lamndım. Şimdi kaçmahyım. diye mı

nldanarak kasanın kapısını kapadı. 
Ytzlinü kapıya çevirince dudak • 

ları sarkık gözleri bitkin bir haldt> 
taş gibi dondu kaldı. 

Amcası orada duruyordu. 

l\füthi~ Jil kapıya dayanarak çir -
kin bir gülüşle yeğenine bakıyordu. 

Jillo ellerini bitiştirmek istedi. Bu 
hareketi sıra.c;ında iki üç avuç altın 

istifi döşemenin üzerine yuvarlana • 
rak dönmeğe, dolaşmağa başladılar. 

Jillo diz çöktü. 
O vakit kunduraları yırtılarak aL 

tın dansı müthiş bir müzik ile bera • 
her tekrar başladı. 

ihtiyar Jil ise, son derece bir deh· 
şetle gülerek, yerde yuvarlanan al • 
tınları gözucuyJa takip ediyordu. 

Jillo da bu hali görerek gülmeğe 
çalıştı. Sonra sesi titriyerek: 

- Amcacığım, muhterem amca -
cığım ! .. sözlerini kekeledi. 

ihtiyar: 
- Orada ne yapıyorsun? diye sor

du. 

-Ben .. Görüyorsununz ki ... Ben 
.... kasanızı düzeltiyordum .. 

- Ne arn?. Demek kasamı düzel. 
tiyordun? Devam et öyleyse yavrum. 

Jillo şaşırdı kaldı. Amcasının a • 
)aydan hoşlandığını biJirdi. Bu müt -
hiş ihtiyar gülmeği, şaka etmeği çok 
seYerdi. 

Korkunun son derecesiine uğrıyan 
Jillo: 

- Neye .. dernm edeyim !diye mı
rıldandı. 

- Devam et! Kasamda 2936:> gü • 
müş Jira n 60228 altın lira nrdır ki 
eğer hesaplamayı biliyorsan hepsi 
9:>9:l eder, dedi. 

Jillo, elinde olmıyarak: 

- Seksen dokuz bin beş yüz dok
san üç! •. diye tekrarladı. 

- Bunları hen bütün ömrümce 
uğraşarak biriktirdim. Haydi yavrum, 
hep.sini gözümün önünde birer birer 
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say. Ve 23 şer liralık kümelere ayır.I 
Altınları sağa koy. Çünkü onlar daha 
~uhteremdir. Gümüşleri de sola, hay_, 
dı ... Ne duruyorsun? 

Kendi kendine bu işten ucuz kur. 
tulup kurtulamıyacağrnı hesaphyan 
Jillo: 

- lşte muhterem amcacığım işte 
cevabrnr Yerdi. Ve ceplerini, mintanı -
nr, kunduralarını boşaltmağa baş • 
ladı. 

Düzeltme i~ine amcanın parlıyan 
Te yeğeninin eJJerinden ayrrlmı:ran 

bakışları altında başlandı. 

Her küme ka.c;aya kondukça Jillo 
gizlice içini çekiyor, Jil i~c: 

- Daha on beş bin .. Daha on iki 
bin .. Daha altı bin .. diye sayıyordu. 

Altınlar ka.c;aya girdikçe adet kü
çülüyordu Ye saat ikide başlanılan 
bu iş !o\aat beşe kadar sürdü. 

Bu sırada ise dokuzuncu Şarl Pa
rise girmiş ve şövalye ile baba.c;ı Dan. 
junun a.skerleri ile çarpışmışlardı. 

Vekilharç, paraları kasaya yerleş_ 
tikçe geri kalan yekunu söylüyordu. 

- Daha beş bin •• Daha dört bin .. 
Daha üç bin .. Üç bin lira eksik! 

Son altını da ka.c;aya yerleştiren 

Jillo etrafına bakınınca başka altın 
göremedi. Odada kasadan başka eşya 
yoktu. Dö~eme tahtaları da tamam 
görünüyorlardı. 

Artık hiçbir şey kalmamıştı. Jil 
tekrarladı: 

- Daha üç bin! .. 
- Ne söylüyorsunuz amcacığım. 

- Daha üç bin liranın eksik ol -
duğunu söylüyorum. 

.Jillo ceplerini karıştırarak, bir 
buçuk Eküden ibaret olan kendi pa _ 
rnsrnr da kahramancasına ihtiyara u. . ' 

:1 • .attı. Jil bu parayı da aldıktan sonra: 
- Alt tarafı? dedi. 
- Alt tarafı mı amcacığım'! 
- Evet, üç bin lira? 
- Fakat amcacığım, bende başka 

para yoktur. 

Jil omuzlarını silkti. Bununla be • 
raber, içinde bir üzüntü de başla • 
mıştr. 

Gülmesini acılaştırarak ! 
- Haydi çabuk ol .. Bana üstünü 

arattırma! diye homurdandı. 
- üstümü arayınız amcacığım .• 

Başka on param yoktur. 

Jil, ümitsiz bir suretle mırılda .. 
narak titriyen eJJerile Jillonun elbise
lerini aradı. Tepesinden soğuk bir ter 
boşandı. Jillo yalan söylememişti. 
Bununla heraber hasi~lerin kalbinde 
iimit kolay kolay ölmez. 

- Elbiselerini çıkar! dedi. 
Jillo, yarı ölü bir halde itaat et. 

ti. ihtiyar Jil, elbiselerin her parça.ı;;ı. 
nr dikaktle aradı. Cepleri ter.sine çe -
virdi. Astarları yırttr. Fakat nihayet 
müthiş hakikate boyun cğmeğe mec • 
bur kaldı. · 

Hazine.;.;inden üç bin lira eksikti. 
Odada müthiş bir küfür gürledi. 

Arkasından Jilin iniltiyi andıran sesi 
duyuldu: 

- Paralarımı geri ,·er sefil! 
Amca.sı tarafından boğazı sıkılan 

Jillo çırpınıyordu: 

- Üstümü arayınız amcacığım 
Val1ah on para bile almadım. 

Jil, yeğeninin gırtlağım bıraka • 
rak saçlarını yolmağa başladı. 

- Senelerdenberi dişimden tırna
ğımd·m arttırdığım paralar .. Fakat 
a1tın.Jarrmı kim aldı? Elimde silah 
olduğu haldo ka anın önünde gece 


