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Lavaı - Hor tekllftnın sonu 
-~----------------~._---------------....... -----------------------Sir Samoel Hor 
çekilecek mi? 

Habeşnstaınıın notasına Milletler 
<CemDyet:n ceva_p verıtı 

- Sir Samocl Hor ve Eden 

Bu da başka? 
IBlYI <dla kDm? 

Once konsey 
toplanacak sonra 

lcab ederse asamble 
Londra: U <A.A.) - Havas ajan. 

sı aytarından: 
Parlamento mahafilinde tahmin 

•ılundıığuna gört, Fransız - lngiHz 
barış tekliflerine karşı muhalif parti 
ile muhafazakar mahafil tarafından 

açıkça gösterilen ademi tasvip yüzün 
den, Sir Samocl Hoare dışbakanlığın
c1an ~cldlmek mecburiyetinde kalacak 
tır. 

Muhafauıkarlnr olsun, muhalif -
ler olsun, İngiltere hesabına Sir ~a -
moel Ho:ırc'u yegane mes"ul tutmakta 

':" Ütt-.fiktirler. 
Henüz teeyyüt etmiyen şayialara 

göre yeniden teşekkül edecek olan 
kabinedt, Sir Hoare"un yerine Lord 
l!nlifaksın getirilmesi muhtemeldir. 

Hor'un ltalyıİya mUsalt 
davranmaS1na sebep ne? 
Berlin, 14 (Radyo ile) - ln

giliz Reuter ajantının bildirdiği -
ne göre Sir Samoel Hoarun Pari1-
te ltalyaya kartı mütemayil de.v 
rant Lavalden aldığı bir ceva • 

Sebze h&li yanında brn tesirile olmuttur. 
denizde bir ceset İngiliz Dıt Bakanı Lavale Fran 

b U 1 Un d U sız donanmasının ne kadar zaman 

13u cesedin bir ay da lnsiliz donanmasının yardımı 
kadar cıenlzde na kopbileceiini aonnuıtur. 

1- Fransız Baıbakanı Fransız do 
"aldığı anlaşılıyor nanmasınrn ancak 14 günde har. 

Bu sabah Saat dokuz buçukta be hazır olabileceğini bildirmit • 
Y emit sahillerinde bir erkek ce - tir. Binaenaleyh petrola konulan 
•edi bulunmuftur. ambargo üzerine harp çıkınca 

Adliye ve zabıtanın tahkikatı- Fransa lngilt'-::-enin derhal yar -
il& el koyduğu bu ceset, Yemişte dımına §İtab edemiyeceği için in 
keyık iakelesinde sebze hali ya- giltere ltalyaya kartı davranmak
llında denizin üstünde yüzerken tan çekinmiıtir. 
törülmüttür· Bunu Hale meyve önce konsey toplanacak sonra 
retiren sandalcılar görmüıler ve ıcabederse, asamble 
hemen zabıta memurlar!nı haber· Habeşistanm İngiliz - Fransız 

Şehirde tramvay meselesinin son safhası 

Bu sabah mevcut bütün 
tramvaylar işletildi 

Fakat arabalar gene 
çok kalabalıktı 

Bu meseleyi ~tökünden halletmek 
için f<:alabaCık tramvay hatcarı üze

rinde başka nakil vasıtaları da · 
işletmek ıazımdır 

Tramvay me•elesinin bugünkü aalhasına dair üç resim: Ôn 
sahanlıkta duramıyacaklan Harbiye talebesine bildiriliyor. 

Tramvaylardaki bugünkü kalabalık ve on kuru§a yol taşıdığı 

için çevrilen bir takıi otomobili 

Şimdiki vaziyet~ 
te son kararlar 
tatbik edilemez 

İıtanbulda tramvaya binmelt 
halk için ideta bir itkence yapan 

kararın tatbikatına 11rarla dev• 
ediliyor. Dün de mabut "Arkada11 
binip önden inmek usulü,, kemali 
tiddetle tatbik edilmit, halknı 
çektiği eziyet, ıikayetler hiç göz 
önüne almmamıttır. Halk lehin• 

(Devam 2 incide) 

dar etmiılerdir. sulh projesini reddederken bu mesele-
• •· U k U Milletler CemiyeU ---------------------------Denizden çıkarılan cesedin yü· yı gor şme zere 

HABER' in 
BEŞİNCİ 

VILI 
HEDiYELERi 

ı .. ·1 ·· d"" ·· b k I asamblesinin toplantıya çağnlm&SI 
u ı e :vucu unun azı ısım arı hakkındaki talebi Milletler Cemiyet! 

t&mamen çürümüttür. Üzerinde sekreterliğince başkan Denese bildi .. 
kömür amelelerine mahsus bez- ıilmiştir. 
elen bir ceket ve ayağında bir pan- Benes evvela konseyi tophyacatı -
la.lon vardır. 35 _ 36 ya§ınd~ tah· nı, icap ettiii takdirde asambleyl. top. 
-· d"I d" b" k d Jnntıya çağıracafnu bltvasrta bild.ir-ı qaın e ı en cese ın ır ay a a'?" . ti 
el • d k ld .. 1 l mış r. enız e a ıgı an aşı mııtır. (Buna dair gazıltıJ'.ımızı 4 üncü MI/-

Üzerinde hüviyetini ispata ya· famuda okugunuz.) 

Veznedardan sonra ... - --- -
Bir lokantacı da 
ortadan sırroldu 

(Yaz;uı 2 ncide) 
l'J}acak hiç bir vesika yoktur. Ce- _______ G_e_c_e_y_a_r_ı _s_ı_n_a_d-=--o-Q:::--r-u~A~k-s_a_r_a_y_d-:-a-------

•et morga kaldırılmıştır. - --- - - ,_. --- --- _... -- - - ---

-. Az kalsın bir cinayet 

Zenci boksör Joe Louiır müthiş 
~"'1ruklarile lırpanyollann odun· 
ltı boksörl1 Paolino')'U tla dördün 
~ ravuntta, adeta harap ederek, 
)e,..J· : 

ııır. 

(YazJSı 2 incide) 

işleniyordu 
Bakkal Recep Ekremin Uzerlne 

tabancasını bofalltı fakat 
karanllk hayabnı kurtardı 
Dün gece A.ksarayda bir yarala • 

ma vaka.c;ı olmuştur: 
l\:eçehatun mahallesinde 61 numa 

rah evde oturan bakkal Recep eski -
denberi araları a~ık bulunan Ekremc 
dün gece saat on buçukta sokakta 
rastgelmiştir. 

Ekremin yanında Celal, Recep is· 
minde iki kişi daha vardır ,.e bu iki 
kişi Recep hakkında mahkemede ~.a -
hadctte bulunmuşlardır. 

Bakkal Recep bunları gorunce 
hemen tabancasını çekmiş, iki el ateş 
etmiştir. Sokak biraz karanlıkça o] • 
duğundan Recebin attığı kurşunlnr 

isabet etmemiş, üç kişi Recebin iistüne 
atılnrak boğuşmaya başlamıştır. 

Kavgaya polisler yetişmiş, knv -
(DeVQmı 2 ncide) 

Yıkılmak tehlikesi. olup olmadığı araştırdan Sirkeci gümrük binası 

Sirkeci rıhtımı hem çöküyor, 
hem kayıyor (Yazısı 2 ineide) 

8aym olruyuculamnızm gUnden gtıne 

artan aJAkaJarUe İatanbulun en çok aa.u_ 
lan ve okun.an bir gazetesi olarak be§lncl 

yılımıza basmamız, HABER'! bu değer 

biçilmez al&k&1ar& imkAn n!abet!nde kar. 

§Ilık Terdlrmeye aevkettf. 

Bu kartılık "HABERiN betine~ 
yılı hediyeleri,, olacaktır. 

Hiç §Üphe yok ki, §imdiye kadar HA

BER'! oltuynnlar, ondan bÖ)·ıe bir k~ı. 
lık g6rmek için okumayorlardı; onun a. 

çık stızlUlllğünU sevdikleri, Cumhuriyet. 

ho.k ,.e hallt için çalıştığını bUdlk1ert için 

okuyorlardı. 

Fakat HABER'!, bugtlnkil nzlycte yUlt 

sc'tc:ı ccbcl:ln okuyucularmm bu alflka

l!I olduğu dU~UnUlUrse kendilerine böyle 

hr.dlycll bir müsabaka tertip rocrck borı:_ 

lanm ızı ödemeye çalışmamız yerinde blr 
hareket görUlecckUr. 

Müsabakamız çok alakalı ve 
çok basit olacaktır. Fakat bu tek 
şeklini hemen söylcmiyeceğiz. 

ll=Oed nyeDeırn m iz 
~ ca lMl a ş n ınrıHdl n den 

1240lira 
Değerinde 

muhtelif eşyadır 



•2 HABER - 'AIC,am postası ... 
~~~~-==-~~-=--====--============== 

r 1" lLKKANUN - l!m 

Ermeni Cismani 
meclisi 

Musa dağında 
kırk 

... 
gun 

fFDDmnuıınn çe\fırDOa 
mesn ırD n ~ır©'lteHst@ 

e<dlece~Deır 
Türklük aleyhindeki "Musa da 

ğmda kırk gün,, filminin çevrile • 
ceği haberinin şehrimizde uyan . 
dırdığı heyecan hala devam et -
mektedir. Dün de bildirdiğimiz 
gibi bütün sinemalar ve film acen 
telerimiz bu haber tahakkuk eder 
ıe Metro . Goldvin • Mayer flm -
terini bir daha memleketimize ge 
tirmiyecekler ve bu filmleri sine • 
malarmda. göstermiyeceklerdir. 

Yarın saat onda da Beyoğlu 

Ermeni kilisesinde Ermeni cisma
ni meclisi toplanacak, ve bu Türk 
lük aleyhinde propagandalarla do 
lu olan filmin cevrilmesi protesto 
edilecektir. 

Kamutay 

3 ölüm cezasını 
tasdik etti 

Seyyah vapurıarın
dan alınan resim 

indirılebek 
Ankara, 13 - Kamutayın bugün~ 

kü toplantısında Amasyanın bir kö • 
yünden Ali Osman oğlu Süleyman, 
Mehmet oğlu Nuri ve Halil lbrahimin 
ölüm cezalarına ~arpılmalan hakkın 

da Başbakanlık tezkereleri okundu ,.e 
tasdik edildi. 

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere 
dağıtılacak tohumluk ,.e yemeklik mik 
tarının arttırılmaı:ırna, seyyah vapur. 
lanndan alınan muhtelif rüsumun 
indirilmesine dair kanunlar da kabul 
rdildi. 

Hundan sonra Ankara su işleri -
nin ıs ahr, Bursa omsmrn kabili isti. 
rade bir hale getirilmesi ıçm yeni . 

den :>50000 liralık taahhüde girilmesine 
dair ,.e daha hirsok ufak tefek layiha.. 
lar okunmuş, hepsi kabul edilmiştir. 

Rnyındırhk işleri etrafında Ba • 
kan Ali Çetlnkaya uzun faahat ver • 
mi~tir. 

Veznedardan 
sonra 

Bir lokantacı da 
kayboldu 

Galsk l~9tanesi veznedarı Hüse.. 
yiıı Hüsnli'nün ne olduğu hali anla • 
şıJamamıştrr. Polis kasa anahtarla. 
rmm Hüseyin Hilsnü'nün üzerinde ol. 
doğunu gözönüne alarak o gece Posta 
nenin 'bir soyulmak teşebbüsüne uğ · 
rayıp uğramadığını araştırmış, fakat 
menfi netice almıştır. 

H~eyin Hüsnü'nün bir cinayete 
mi kurban gittiği, yahut bir yere mi 
hapsedildiği hala meydana çıkmamıŞ
tır. 

lkind şube memurları bu i_şle 
meşgul olurlarken birdenbire bu işle 
alfıkadar sanılan ikinci bir kayıp ha -
disesile karşılaşmışlardır. )kinci ka • 
yıp Mehmet Candan adında bir lokan. 
tacıdır. Poyraz sokağında 24 numara.. 
da oturmaktadır. Lokanta talebe Ab
dullahın e\'inin yanı başındadır. 

Asıl dikkate değer nolttnlardan 
biri lolmntacı Mehmet Candanın vez. 
nedar Hüseyin Büsnü'nün Jmybol • 
muş olduğu salı gccesindenbcri orta. 
da olmayışıdır. 

Yapılan tahkikatta lokanta işleri. 

nin son glinlercle iyi gitmediği ,.e hat. 
ta Jokanfasını kapatmak \izere oldu · 
ğu da meydana çıkmıştır. 

Şehirde tramvay meselesinin son safhası 

Bu sabah mevcut bütün 
tramvaylar işletildi 

Fakat arabalar qene kalabalıktı 
Bu meseleyi kökünden halletmek için kalabahk 

tramvay hatlarında başka nakil vasıtaları da 
işletmek lazımdır 

(Baştarafı 1 incide) 1 
yapılan tek şey, kadınların-ö:İen 
binmelerine müsaade etmek ol
muştur. 

işine otomobille gitmek bahti
yarhğmda olmıyan her İstanbullu
nun şikayette ittifak ettiği bu va
ziyet kafi gelmiyormuş gibi şimdi 
yeni bir kararla halk için yeni bi ... 
müşkülat daha çıkarılmaktadır. 
Bu karar da şudur: 

"Tramvayların yolcu lafım~ 

miktarı muayyendir. Ar.cak bu 
miktarda intizam te•i• edilir. Bun· 
elan fazla halkın binmesind~ he• 
cihetten mahzur vardır. Bu itibar· 
la arabalara muayyen miktardan 
(Yani 28 lıiıiclen) baıka kimıe· 
nin binme.ine müıaacle eclilmiye 
cektir.,, 

Ne güzel karar değil mi? İs
tanbullular zaten senelerdenberi 
tramvayların kalabalığından ti· 
kayet etmekteydiler. Hayır sahibi 
bir daire bu tikayetleri dinliyerelc 
derde çare bulmut ve İstanbullu · 
ları tramvaylardaki balık istifin
den kurtarmağa karar vermiı. 

Bir başka misal: cıya kadar bu hale göz yummak-
Edirnekapı - Sirkeci, T opka · tan batka çare yoktur.,, 

pı - Sirkesi hatlarında altışar da- "2 - Mevcut vaziyette tram
kika fasıla ile - o da en aıağı - vaylarm adedini çoğaltmak fen
bir tramvay hareket eder. Bu nen imkansızdır. Tramvay tirket1 
semtlerden sabahleyin itine gi- bu ifte mazurdur. Fakat halkın 

den birkaç bin yoku vardır. Şim- tramvaylarda böyle eziyet çekme
di bu hatta beher tramvaya 28 sine göz yummak da doğru olamaz. 
yolcu binmek usulünün tatbik e- Binaenaleyh tramvayların çok ka · 
dildiğini farzetsek halk ne kadar la.balık olduğu hatlarda otobüs 
sıra bekliyecektir ve bütü~ yolcu- işletmek lazımdır. Tramvay tir · 
ların nakledilmesi kaç saatlik za· keti, beher arabaya 28 yolcu al-
mana mütevakkıftır?.. mak suretiyle nakliyatı şimdilik 

"' • "' temin edemediğine göre imtiya "l 
Masa batında, tehrin ihtiyaç- meselesini öne süremez. Atatürk 

larını, mevcut vaziyeti tetkik et · köprüsü yapılıp vaziyet düzelince 
meden verilen kararların tatbiki otobüs seferleri kaldırılır.,, 
ne imkan yoktur. Tramvaylara İ§te bilhassa bu ikinci tık ter 
dair verilen kararlar ise bu nevi· cih ve tatbik edildiği takdirde ezi · 

den kararlardır. Bunları veren ze
vatın hüsnü niyetle hareket ettik· 
leri fÜphesiz olduğuna göre bun · 
ların düzeltilmesi için ancak şu 
çareyi görüyoruz: 

Kararı veren muhterem zevat 
üç gün sıra ile dairelerine sabah
ları sekiz ile dokuz arasında te~ 

rif etsinler ve yalnız bugünler 
için iıtirahatlerinden f edakarJık 
yaparak evleriyle daireleri arasın 

daki yolculuğu otomobille deği!. 

tramvayla, hatta fedakarlığı dah-ı 
ileriye götürüp ikinci mevki tram
vayla yapımlar. 

yelten kurtulan İstanbul halkı 
fevkalade sevinecek ve derdine 
çare bulan her kim ise ona ebedi 
yen minnettar olacaktır. ve illi ... 

F.M. 
Bugünkü vazıyet: 

Tramvay me~elesinde bugünkü 
yeni vaziyet ıudur: 

Polis memurları, sabahleyin 
tramvay depolarına giderek mev
cut bütün tramvayları sefere çı
k:ırtmıılardır. Fakat mevcut bü 
tün tramvaylar i!letildiği halde 

~ . 
bile ~ilhassa Bey;ğlu hattında 
tramvaylar gene !,alabaltktı. 

Bundan başka ön sahanlıklar

da resmi elbiseli zabitlerden baş 

ka hiç bir kimsenin bulunması ya 

Zenclboks&r 
Joe Louis 
Müthiş yumrukla· 
rile lspanyolların 
oduncu boksörü 

Paollno•yu da 
dördüncü ravuntt•

1 harap ederek yend 
Aylardanberi beklenen, senenin e• 

mühim boks maçlarından birisi dili 
Nevyorkda yapıldı. Bu müsabakaÜ. 
son zamanlarda birdenbire meydan• 
çıkan, dünya şampiyonluğuna kadar 
yükseleceğine şüphe bırakmıyan pı• 
kamaştırıcı muvaffakıyetler kazana
rak, her önüne geleni döven, Af~ : 
nın çok genç zenci boksörü Joe ı.oait 
le A vrupanın en tanrnmıı boWrJeri• 
den, İspanyolların oduncu boksör dr 
dikleri Paolino karşılaftılar. Joe LO• 
is'in, dünya pmpiyonlanndan baş)r .. 
yarak, her karfISma çlkanı irim oluf 
sa olsun, nasıl bir şöhrete sahip bal• 
nursa. bulunsun, aman vermez mUthif 
yumruklarile, daha ilk ravuntıarb 
harap ederek, ya nakavtla yenen, ya· 
hut yüzü gözü tanmmu bir halde ma
çı terke mecbur eden bu genç ıend• 
büyük ümitler besliyerek AmerikaY' 
giden İspanyol Paolinoyu da dördÜJI'" 
cil ravuntta, harap edivermiştir. 

Avrupadan, başta meşhur A1111•11 

boksörü Max Schimeling olmak uzert 
yüzlerce meraklıyı ta Amerikaya ka
dar çeken bu maç hakkında, buıtl• 
Anadolu ajansına gelen telgraf fU • 
dur: 

Nevyork: U ( A.A.) - Zenci Jol 
Louu IBpanyalı devcüase bobör POO
lino Uzkudunu yenmiftir. ilk üç r~ 
vuntta, Paolino, hasmına taarruz et· 
miştir. Dördüncü ral'undun baılantJI· 
cında Paolino Zencinin ıiddetli b!f 
sağ darbeıile yere yuvarlanıp ıekil 
saniye yerde kalmıştır. Sonra zahmet. 
le daurar.arak yeniden taarruza geç • 
mi1 fakat bu sr: f er de scldctn gedil' 
bir darbe ile tekrar yere yuuarltlll • 
nı'şlır. Sol kaşının üzerinden kanlof 
ak:ığı halde Paolino ceBurane bir gaf/. 
retle fakat bitkin bir halde bir dahtJ 
milsaraaya giritnıiş ise de hakem t1 
dakika 32 ıaniyc süren maçı tatil e"' 
miştir. 

Paolino ancak yirmi dakikada kttl 
dine gelebilmiştir. lJıt dudağı iki IJt' 
ı·indcn dikilen lspanyol bokaörlJ, kat1 
suretle boksu te ··/.:cdeceğini ıöylenril
tir. 

Fakat, vaziyet maalesef bövle 

değildir. Çünkü ayni karar~a iti
raf ediliyor ki "Filhakilıa tram 
vayların miktarını ıehrin ihtiyacı 
na göre arttırmalı ve •elerleri faz.. 
lalaştırmak lazımdır. Ancalı bu. 
günkü teşkilata nazaran bütün 
hatlarda lennen mümkün olcluiu 
niıbette araba mevcut olduğu an. 
lafılmaktaclır. Yani tramvayları 
şimdiki vaziyete göre çoğaltmrık 

Eminiz ki böyle sıkıntılı bir 
yolculuğu üç gün sıra ile yapma 
larına lüzum kalmıyacak bir 
günlük tecrübe neticesinde halkın 
neler çektiğini bizzat kendileri 
çekmek suretiyle görüp anlıyacak· 
lar ve o zaman kararlarının pek 
nazari olduğunu farkedeceklerdir 

saktır. Hatta resmi ve sivil polis- k 
ler bile ön sahanlıklarda duramı · Bir haftada beş buçu 

lennen imkansızdır.,, 

Şu halde beherine altmıı kiti 
binerken bile ihtiyaca kafi gelmi 
yen tramvayları - adetlerini hiç 
çoğaltmadan - 28 yolcu ile ihti . 
yacı karıılıyacak bir hale getir
mek için hangi çare bulunmuş. 
hangi mucize gösterilmi9tir? 

Ayni kararda bu suale de cevap 
var: "Halkın sıra beklemek mre 
tiyle bu ve•aitten İ•tilacle etmeıi 
lazımdır. Yok.o ıimcliye kadar ol
dui!z gibi herke. arabalara hücum 
ecler•e intizam namına bir ıey ya· 

Bu takdirde bu muhterem ze
vatın yapacakları şu iki feyden bi. 
ri olacaktır: 

"1 - Tramvaylara 28 ki!İden 
fazla yolcu binmesi filvaki doğru 
değildir. Ama ne yapalım ki tim
diki vaziyette yolcu miktarının 

bu kadar olmasına imkan yoktur 
Çünkü hatlarda fazla tramvay it
i etmek kabil değildir. Binaenaleyh 
Atatürk köprüsü yapılıp hat;ar. 
daki tramvaylar iki yola dağıtılın . 

yacaklardır. Askeri talebe de ön 
sahanlıkta bulunamıyacaktır. Bu 
sabah bütün tramvaylarda bu em 
rin tatbik edilip edilmediği po
lisler tarafından kontrol olunmuş 

Bugünkü yeni bir vaziyet daha 
,udur: 

Taksim, Tepeba,ı gibi yerler 
de on kiıruıa. yolcu taııyan otomo
biller bu itten menedilmiılerdi'f'. 

bu yasak, zaten tramvaya binmek· 
te bin türlü eziyet çeken halkın 

itine yetiımek için ucuzca otomo· 
bile binmesine mani olmuı, müş
külatı bir kat daha arttırmııtır. 

pılamaz.,, ---------~------·------

Fakat halk "Bu veıaitten istila- Sİ rk eci r 1ht1m1 hem 
ele etmek için,, ne kadar müddet Ö k • • h k 
sıra bekliyecektir? lıte kararda ç uyor enı ayıyor 

1 

bu ıuale cevap olacak bir fey yok- İstanbul gümrükleri ve muha~, rektörlüğünün isteğile bayındırlık 
tur ve itin sakatlığı da buradadır. faza bat direktörlüklerinin bulun- mühendisleri gelip binayı tetkik 

Şimdiki vaziyette, yani tram· duğu binanın vaziyeti tetkik edi- etmeğe baılamıtlardır. Bu tetkik 
vaylara "Nizami had,, dın üç misli lirken ortaya bir de Sirkeci rıhh· esnasında yapılan sondajlar bina
yolcu bindiği halde bile ıabahlar: mının tehlikede olduğu meselesi nın temel bölmelerini su bastığını 
saat sekiz ile dokuz arasında me· çıkmııtır. Şimdi bu cihet tetkik göstermiıtir. Bu bina boydanboya 
seli Galatasaraydan İstanbul tara edilmektedir. Sirkeci rıhtımına istinat etmekte-

giln tatil 
VılbatJile bayram 
bir araya geliyor 

Bayram, 27 Birinci ki.nun cu • 
ma günüdür. Buna göre 28 cu' 
martesi ve 29 pazar günleri re•• 
mi daireler bayram tatili yapa • 
caklardır. 

30 Birinci kinun günü resJlll 
daireler açrk bulunacak, memur • 
lar o ıün çalııacaklardır. 

31 Birinci kanun günü öğledell 
sonra da yılbatı tatili batlryacak • 
tır. ikinci kanunun birinci pııii 
de daireler tatildir. 

Bayramla yılbqı bir arya ıel
dijine göre memurlar bir haft.Ö• 
bq buçuk gün tatil yapmıf ol• • 
caklardıt____ __,,_ 

Kongre _ 
Ortaköy ıpor kulübü genel ıekrl~ 

terliğinden: C 
29-121-935 pazarte&i rUnU _,. 

(10) da bu toplantısında f evka.ttd• 
kongre olduğundan kulübümüz üytl., 
rinin bu toplantıya gelmeleri bildi • 
rmr. 

fına geçmek iıtiyen bir yolcu za-
1 

ten asgari yirmi dakika sıra bek · • 
lemek mecburiyetindedir. Y er.i 
karar üzerine bu "Sıra bekleme .. 
nin iki saati geçeceği muhakkak 

Yıllardanberi lstanbulun en bü. dir. Şu vaziyete göre rıhtımda 
yük binalarından biri olan gümrük hem bir kayma, hem de çökme ol· Ak saraydaki hadise 
binasının deniz kıamının denize duğu neticesine vanlmı' ve ya ( B(Jftaralı 1 ınclde) ~· 
d .. k d .. d... k l pılan ı'lk tetkı"kler bunun bo··yle ol.. gacıları yakaladıklan gibi, Reet .... ogru ay ıgı ve ıger ısım arı- yere attığı tabancasını da mtısade•· 
nın aksi tarafa çarpıldıkları gö· duğunu göstermittir. Maamafih etmi§lerdir. 

Polis memurları dün Mchmctlin 1 
evinde ara~ırma yapmışlnr fakat hiç 
bir nezice ehle edememişlerdir. 1\foh - İ 
met Candan da Hliscyin Hüsnü gibi .

1 sır olmuştur. tır. rülmekteydi. Bu bina üç kısım- bu hususta tetkikler derinleıtiri· Kavgada Ekrem batından ... ııl 
dan mürekkep ve denize doğnı lecektir. surette yaralanmıştır. 

Eski ittihat ve terakki binasında 
Nuruoemaoiyede mefsuh ltti · 

lıat ve Terakki cemiyeti tarafın · 
dan bir zamanlar İstanbul merke
zi olarak kullanılan bina biT yıkı· 

cıya satılmııtı. Yıkıcılar dün mah 
zende bir bomba ile bir kaç tane 
eski silah namlulan bulmuşlar • 
dır. 

kademeli olarak inta edilmittir Öğrendiğimize göre bu vaziye Buna benzer bir vakanın dilli ': 
Bu üç parça şimdi biribirlerinden ti tesbit için rıhtımın önünde de.. bah Rıza paşa yokuşunda oJdufU" 
otuz santim kadar ayrılmı§lır. Bi" nize muhtelif yerlerde demir ka- bir küfeci çoeafun yaralandıtıııı r:: 

mıştık. Çocuk akşama doğru kend ı.. 
yandan da binanın bazı yerlerin· zıklar ~ikilece.ktir. Kırkar metre ne gelmiş, isminin Erzincanlı A~f ~-
de çatlaklar görülmüıtür. uzunlugundakı bu kazıklar rıhtı- doğunu söylemiştir. Sıhhi vaziyetı d 

Bunun üzerine gümrük bat di- mın m~ı:il de.rec~ıüıi gösterecek · zelmektedir. 



• 

• 

.. 
• • 

• 

Kırımzı ırka ne oldu ? 

Eskiden, mekteplerde bir ahlak Et.. B a n k ı '' Et hb Od ,·ıe Ercüment El~rem Talu, 'l'ürklük 
dersi vardı. l a a Sl aıe,hindeld ··l\ıusa daf;mda kırk gün,, 

Eskiden, ahlak kitaplan yazılırdı. Gelecek ay içinde 1 , , filmini çe,·irtip seyrec;ecek olan Ame-
Eskiden, aileler, çocuklarına ah- J kt l ld rikanın vaziyetini bugünkü yazısında 

ıu. ~~'::!:::,::,::r~:;:~i. manadaki fa~!~!~i!:.!a~ö~:~::.~ ıuo or arın arası açı l şöyl~:;s;~;:i~:~ .• a yan baldı d;, . 

ahlakın dayandığı bir temel ''ardı: 1 k A•d t •• d ı • hk diri diri, sokak ortasında yakılan ::en. 
l>in! a teı il edilmekte ?lan "Eti 1 8 ini 0 emeyen er .. n ma e- cfler ... Güpegündüz b:r bankayı soyup 

Şimdi ise, bu çok mühim içtimai Bank,, gelecek ay faahyete geç • • k 1 • • ta, elini kolunu sallıya sallıya giJen 
- manevi unsur, müvellidülhla gibi mit olacaktır. Bank&111n geneldi- meye verilece. eri haberi lıaydullar .. Dağ başında değil, en ka. 
açıktadır. rektörlük ve idare meclisi kad • k labalık bir şclıirdeki, en ı·üksek bfr bi· 

Ne kitabı var, ne dersi, ne de be· rolar üzerinde çalıf111Ağa bat· doktorla rı IZdl rdı namn bümenı kaçıncı katından kal· 
11nlerde yer etmiş esaslı, sarsılmaz lamıttır. dırılıp, lidyei necat mukabilinde sa. 
Prensipleri! Eti Bank genel direktörlüğü. lstanbulda doktorların ÇOQU günde lwerUen bankerler •• l"abancı mcmle-

Kalbi altın gibi bir anne, oğlunu on p a b · ı kazan 1 1 ketler tarafından tevl:if ve teslim e • 
terbiye ederken: "Şunu yap, şunu ne evvelce endüstri genel direktö- r a 1 e m 1 y Q r ar m 1 Ş dildU.Zeri lıalde orada serbest bu a..:ı. 
hpma !,, diye nasihat \'erebilmek ten rü bulunan llhami Nafiz tayin e· Etibba odası idare heyeti, odaya nı Niyazi ismet Gözcüyü bilmukabele lan dolandlrıcılar •• /Jina gibi numara 
de Acizdir. dilmittir. llhami Nafiz timdi ih . şimdiye kadar aidatını vermemiş olan mahkemeye vermeğ"e te~ebbü.~ etmiş - taşıyan caniler .. SeUimeti bu.-ılarl:z or 

Çünkü, eski ahlftk telakkileri yı_ zari mahiyette kadronun hazır • yüzlerce doktor, eczacı, kimyager ve tir. tak olmakta bulan zabıta nıcnuırlan .. 
kılmış, yerine, yenisi konulamamıştır. lığile me"ul bulunmaktadır. Bun diş tabibine iki mektup göndererek Birkaç doktor da grup halinde o "" "' =ır-

• • • dan sonra idare meclisi toplana • bu geçmiş aidatı vermelerini istemiş. daya gelerek borçlarını ka:r.ançları mü Fakat, üstat, bizee tamam )a:-ma-
Okuyucularırn arasında rok din- tir. Fakat şayanı dikakttir ki bu mek· &'lit olmadığından veremiyecel<lerini mış .• Yaz.ısına şunu da iJa,·e edebilir • 

.a_ :r rak keclroyu tetkik edecek ve tef· toplara pek az oda azası cevap vere - odanın mahkemey·e müracaatte ser • dı" •· 
,.u olanlardan rica ederim. Kaşlarını k•ıa f 1. ı at aa ıyete geçecektir. rek borcunu ödemek irin formül gös- best bulundug·unu bildlrmicı.lerdir. Bu • 
~tarak bana şöyle söylemesinler: ~ -s 

• • • 

- Mübarek ltamazan a) ında gü-
Eti Bank ya1ruz maden itlerile termiş, diğerleri odaya derhal itiraz doktorlardan bir tanesi kendislle gö- l\fektep çocuklarına sorunuz: 

- J{aç ırk vardır oğlum? llaha giriyorsun ı lşte dinimiz var ya.. metgul olacektu. Maden arama, etmişlerdir. Hiç ce,·ap \'ermiyenler i - rüşen bir muharririmize demiştir ki: 
Ahlak kaideleri onun içindedir- Di.. tetkik, sondaj, maden ihracı ve se ekseriyettedir. "- Mahkeme bu hususta bir ka - - Dört ırk vardır: Beyaz. san, 
ile riayet edilirse tamamdır. bu itlere sermaye tahsisi muame • Etibba odası idare heyeti doktor rar verirken tabii borç sahibinin mali 

Derhal akıllarına getireyim: l I ·1 b be. ka lardan borçlarını isteyince garip bir rnziyetini nazarı dikkaJe alacaktır. Is. 
siyah, kırmızı. Ileyaz ırk Anupada ,.e 
Asyanın bir k-ısmında oturur. S<!rı ırk 
Asyalrlardır: Japonlar, Çinliler fa_ 
lan. Siyah ırk Afrikahlardır. fürmızı 
ırk ise:' .. Dünyada kalmamıştır. 

e erı e u n mefgul olacak - vaziyete dü~müştür. Bir doktor en·el. tanbulda öyle doktorlar vardır ki on 
- Dinin içinde yalnız ahlak değil, t B d d • 1 • 

L_ ır. un an sonra ma en ıt erıne ce borcunu ödemek içı"n oda ile anlaş· para bile kazanmıyorlar. Nitekim 
"4nun da vardır. ({arı koca, mira.c; me· d h b k b. h 
lelelerlni tesbit eden ahl<am da var· a a üyü ır e emmiyet veri · tığı halde sonradan odanın kendiı::ini mcslekfaşların yardımile geçinen dok 
dır. Fakat. zaten .. zamanın değişme. lecek ve gerek keıfedilmif, gerek mahkemeye nrmcğe kalkışmasını torlar da vardır. Gil.nde ancak bir ni· 
•ile kaideler de değişir,, di.> en Müslii- edilmemit toprak altı servetleri _ mesleki şeref ve haysiyeti için bir le.. hayet iki vizite yapan doktorların ek. 
inan lığın müntesipleri. mesela bizde mizden istifade için daha büyük ke addederek oda idare heyeti başka- seriyette olduğuna inanın!,, 

- Ne olmuştur? 
- Jfatıiama uğramıştır. 
- Musa dağında kırk gün filmini 

~Tandmat d"rinde başl~arak. mik~~ade~dff~ayai~tı~a o __ l_k_H--f-1--------,--------------
§er'i kanunları adamakıllı değiştir· bilecektir. Bunun için de yine Eti r 8 uy 1 K araper ver 'flfo aşısı ya pıhyor 
~!şlerdir: Hırsızın eli kesilmiyor! bankın ittirakile sosyeteler tetkil 'cemiyetinin yardımı · Son günlerde §ehirde tifo vak-

çevirenlerin babaları tarafından- Bu 
gün, Zencileri yok etmek istiycnler 
tarafından .. Ve onlar, bunu, bir hayat 
memat badiresi içinC:e, Harbi umumi
de bütün beseriyetin çıldırarak hoi"nz 
boğnza geldiği bir sır:ıda yapmış de • 
ğillerdir. Menfaat, ya":'ma \•e tnnssup 
do1ayısile ve al ~Hide zamanlarda, ~o. 
ğuk kanlılıkla bunları yapmışlardır. 

Ve bunu kırmızı derili adamların aley 
hinde çevrilmiş filmler; yaztlmıs ro • 
manJarla ~ocuklnra lıile meşru gös • 
tenn~ istemişlerdir. 

örde kadar kadın almak cernzı yok! 1 1 ·· ··1d·· w ··nc1 f b ·k '11 
1 1 

· edilecektir. Bu suretle Eti bank Sü Muhitinde ötedenberi bir çok a ~rı goru ugu en a rı a • 
ras mese e erı medeni kanunla hal. 1 

lotunuyor! mer l!enkın Endüstri alanında hayırlı hareketlerde bulunan "Or arda ve toplu iman kütlelerinin 

Bunların aynlle hakikate uygun yaptığı vazifeyi maden itlerindc taköy frkaraperver cemiyeti,, Or- bulunduğu yerlerde tifo aıısrna 
te hayatın icabatı olduğunu tasdik yapacaktır. taköy 39 uncu ilk mektepteki yok ba§lanmf§tır. Atı serumu Sağlık 
edecek olan sofu okuyucularım, şunu --o- ıul çocukların bir yıllık kırtasya direktörlüğü taraf rndan veril · 

ela kabul etmelidirler: Buğday yolsuzluğu levazımını temin etmek suretile mektedir. Devlet fabrikalarile di-
Eski din darlnrın ah lftksızlrk te. t h k Ik l gw er fabrikalara a•ı için emir ve· 1İkki ettiği hjr şeye, şimdiki insanlar a a 1 ıık ark yaptığı yardım eserini bir :J 

Y k d h kJ rilmiıtir. ""' 9\üsamaha ile bakabilirler. Keza, bu Ankaraya gitmft bulunan T•· ere a a yaumlf, ve çocu arı 
işin aksi de vnriddir: Eskilerin mu· nm Bakanlığı (Ziraat vekaleti) ıevindirmlıtir. 
hah saydığını biz şimdi fena bulabili müate•arı tahkikatına yeniden ı........ Cemiyet, Cumhuriyet hayra . 
tiz. :ı .,.,., 

liyacaktır. Tahkikatm on ıün irin mmda da muhitinde bulunan mek 
Mişal: T 

l'alnnca .kas.'lbanın esrnfından Ha. de biteceği umulmaktadır,. teplerdeki yoksul çocuklara elbi-

tı Hafız efendi, namaz, ~iyaz gibi dini Buğday yolsuzluğu tahkika - se temın etmitti. 
eşk5.Je riay<.'tkfır olduğu için, e.c;ki nes· tile mefgul olan Ziraat Benka1ı 39 uncu ilk mektep müdürlüğü 
lin nazarında (1\liisliiman adam) diye idare meclisi azasından Kemal bu hayırlı cemiyete gazetemiz va· 
tertl'miz olarak tecessüm ederken de müsteprla birlikte şehrimize ııtasile tefekkür etmektedir. 
lhndi, biz onu, e\ inde karılarına, n 
11 gelecektir. 
Şaklarına ettiği müstelıit muamele .. " -·- '" ....... -·-·-......... _._ ...... 
~en. sermayesile hiikmettiği köylerde ~ Haberin teşek kUrll i 
•I tagalliibiinden dolayı pek kötü bir Va ngın .,a9lang1C1 : 
"atandaş tipi telakki ederiz. • Beıiktaşta Hasfırın caddesin HABER'tn beşinci yaşına giri. ~ 

Aksine misal: ' de Sadığın kahvesinden yangın şini gönderdiği çok samimi bir mek· ~ 
M k d d 

tupla tebrik eden Galatasaray ku • 
1 

etre.cıi olan, arasıra karannd:ı çı mıf, ıirayet etme en sön ürül : 
Çkf i~n. kız kardeşini baloya götü· müttür. -~-~ .. !~~~~~.~~~~~~: .. --.......... _.: 
ten, hatta oyun oynıyan bir gencin bu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!--------------
~tısusi ahvali, eğer o Hacı Hafız efen • 
di tarafından bilinirse, derhal damga. 
h basar: 

- l\lel'un ! Habis? Ahl~ksız. 
Fakat bize şöyle derJcnıe: 
- Bu genç işlerini yoluna ko· 

>lınca bir aile kurmak, çoluk çocuk 
~bası olmak için can ntıyor. Oyunu, 
~kist, lnz kardcc:inl haloya götürmesi 

"-a'kul ölçülerdedir. frstelik bu t'ocuk. 
ltıcınuriyetine muntazaman devam 
tder. Rüşvet teklif ohınu~a almaz. 
~edeni cesaret, seciye sahibidir. Kim. 
~Ye müdana etmez. 

Racı Hafız efendivt bellı:t kızdı
l"ır ama. şu cevabı Yerirlz: 

- Fena o°'lan cle""ilmiş yahu! 
1(. 1(. • 

Me~hur hir misal: 

tamim etmek lizımıeJiyor. Yeni nesil, 
kendi ihtiyaçlarmdaa dofan bir 111&. 

nevi baskı altına sirmelidir. 
Fakat, bu baskı nedir? 
Bizim gibi inkıllp ceçfren biltUn 

memleketlerde senelerce evvel bu ca
zip mevzu ortaya atılmıştır. Münaka· 
şalı ciJtler dolduruluyor: 

"Yeni ahlA.k prensiplerimiz ne ol. 
malıdır?,, 

"Bunların en genlt halk tabaka
Janna kadar ntyılabllınesi için ne 
yapılmalıdır?,, 

Zannederim kt, bizde bu saha ta· 
ıumile bakirdir: Tek adım btle atıl. 
mış değildir. Halbuki, hayli Uerlen~ 
mi§ olmak)çfn ı~ bile kalmmıştır. 

(Vl-NQ) 

" oıom 
Merhum Bitlis defterdan Bay 

Atımın haremi ve Nevıehir Halk 
partisi batkanı mütekait general 
Hakkının kayinvaldesi, Akçako • 

ca kaymekamı Ali Okayın valdeıi 
Bayan Hatice, 13 · 12 _ 1935 günü 

sabahı vefat etmittir. Ve cenazesi 
Merkezefendi kabristanına def • 

neclilmittir • 
Merhume iyilik ve hayır sever 

iyi kalpli ve herkes tarafından se-1 

vilmit bir insandı. 
Allah rahmet eylesin. 

TUrklUk aleyhlnte iki film 
ve Amer.~al.lar 

Peyami Safa, .. Musa dağında kırk 
ı:ün,, filminden sonra, Türklük aley • 

~ilgcsra çaıar~en hinde "'Son karakol,, diye diğ<ır Lir 
Sabıkalı yankesicilerden Mesut. Ermeni filminin çevri:eceğini söylü· 

Osman oğlu Zaferin cebinden ça· yor ve diyor ki: · 
kı ve cigara paketini çalarken ya ,.Japon imparatoru için Amcril.:a. 

da neşredilen b!r karikqlüriln Japon. 
kalanmıştır. yada uyandırtlığı gü:el galeyanı lza· 
DÜŞ Ü P Ö 1 d Ü tırlarsınız. Amcrlkalılar da kendiler 1. 

Tekirdağlı Şefik isminde 30 ne yakışan bir hakperestlikle bu 1·es. 
yaşında bir adam Sirkecide dütiiP min başka ga:etclcr tarafından il:ti· 
ölmüıtür. Dokbr t:ırafınd:ın mu- basına mWıi oldular ve galiba Ja.'Jon 
ayene edilince kalp durmasından lıükunwtine bir de tarzi:,·e verdiler. 

Nihayet ~aka diye tefsiri mümkün o. 
öldüğü anlaıılmı•trr. :ı lab!lecek bir karikatür iç!n Japonlara 
Bahk ça~dı karşı bu kadar inıanca bir hassai~·ct 

Galatada Balıkpazarında ba gösteren Amerika ve Amerikalılar, 
Irkçı İsakın üç çift pa!amutunu A· Türk mi'lcti ale:,•hine çec.;rllen kosko. 
rapcamili Şaban çalmıf, kaçar· ca iki filme kar,ı nf!den tll8asız dav -
ken yakalanmuıtır. ramyorlar? Japonları bizden dalıtı 

ku·.:ı.,-etli farz~ttikleri i-;in mi:' Hak • 
Soba tutuştu tan ziyade kuvvete itibar etmek.,, 

Küçükpazarda Muradiye ıoka- Peyami Safa, tedbir ol:ırak, bMm 
ğında Davut kaptanın sigortasız e de vaktile ileri sürdüğümüz mütalc • 
vinden ıoba tutufması yüzünden aların bir kısmını istiyor. 
yangın çıkını§, çabuk söndürül "ilk İf olarak, bu iki sinema fir. 
müştür . ketinin hiç bir filmini Türkiyeue sok • 

mamalırpz. Haltfi dost ve müttefik 
Kilidi kırmış memleketlerin de bizim.gibi harl'l·ct 

Galatada Hurma sokağında o etmelerini bekli,.ebilirlz. lstanbul si. 
turan Gülizar zabıtaya bat vur ncmlarının mcmlelıete em•clce gir. 
muf, ev sahibi Ahmedin od~ kapı mlf olrm Metro • Goldc.ıin • !laycr re 
sındaki kilidini kırdığını ve eşya· Paramoıınt filmlerini markatf'Z ve fir· 
larmı sokağa attığını söylemi§tİr masız göstermeleri ilıtimalinc karşı 

da uyanık durmalıyız. 
<Hat_ Silr) ı: Bir pH\ ida, birihirinin ~ıplaklıinnn 

'"it"et tabii hir gözJe hakan bir kadın 
e h" h ır erke!; arkadaş.. Ve onların 

\" 11 halini giMip de muğtak ve miişe''· 
\eş hislerle gözlerinin akına kadnr 

[ ŞEHRİN_ DERDLERİ 
= J ~ .................................... ~ MEVLÜT 1ıarnn bir e~ki tertip ahlfıkh_ 

2 uz 4 • 
ıt Bunlar. keza. yeni ve eski mana· 
l :ı. ahJilk~ız \'e nhHikh ndnmlardır ki, 
.. ~ıadın men~11diyctini pek bariz ola.. 

Selimiye emir aul:ayı binbaıı 

lımail Hakkının pederi m\iteka-Son tramvay kazası münasebetiyle 
Tramvay hatlarının binalara bu derece yakından idini askeriyeden Bey Musa Ki.. a)t gösterirln. 

ljl • " 

\· niitün giiniinii tespih. dna ve Zİ
~·tıe geciren'cr. e..c:ldden makbul hir 
~t Ol..ılıi1irrli: ı;;fmdi hövle hir vurtda
\ ne ailec:i. ne l\mlri, ne müşterl.c;i 
oş 11ıtznrln k-kar. . "' . 

R:ısar.a.Bı: 
Zamanımızın ahkAmmı bulmak ve 

iki gün evvel Uskfldarda fed bir tramvay kazası 

nldu. Ve mlitekalt bir general tramvay altında kalarak 
parçalandı. 

Acaba bu faciadan kim mes'uldür? Vatman vak • 
tinde manevra yapamadı mı? Arabanın frenleri tutma 
dı mı? Adamcağız sağır mı idi? Bunları araştıracak 
değilim. Yalnız şu noktaya işaret edece~im. Bu kaza· 
nrn en büyük sebeplerinden birisi de şüphe yok ki bu.. 
rada tramvay hatlannm dUkkblara çok yakın, hemen 
hemea bir metre m .. feden PÇ111eaidir. 

reçtiği yer yalnız Osküdar değildir. Kadıköyünde de I zım ruhuna Selimiye camiinde 
ayni şey var. Tram,·aylar bir çok yerlerde evlere ve · 15 birincikanun 935 pazar günü 
elektrik direklerine sürtünürcesine yakın geç~rler. t • d 

Bunu bir defa daha bu sütunda yazmış, belediye. ~ravı ~amazın a~ sonra mev • 
nln nazarı d!!:ht!n! ~!;: c!~:!:;!:~. ~!=.:!.! b:'.!:'! ~nıı h:l 1 luduıerıf okunar.ı.v merhumu .. 
dise hu işlerle uğrasan ki~seJerin nuzarı _<l!ldmtini celp ; tanıyanların. malii~u ~lmak ve 1 
ederek halkın hayntne alakadar olan bu ışı yoluna koy arzu edenlerın tesrıflcrı. 

mak çarelerini araştırırlar diyorum. Meşhur sözdür. -------------
Bir musibet bin nasihatten yeğdir derler. 



4 HABER - Aktam postası 
e==~========~~===~~~~~====~==========-
0 eniz konferansı Lavaı Hor planı ortalıQı kar1şt1rıyor 

JAPON,VA lngiliz gazeteleri: 

h:'ca
0

:~·~~~m~~.D '' s a 111 o e 1 H o r na 't~kOlf ednyoır 
Londradaki deniz konferansı k • 1 1 • d • 

görüımelerine devam ediyor. ç e 1 ~ e 1 1 r 
Japonya, deniz ıilahlarma müş 1 1 1 

terek bir had konulmasını teklif 

ediyor. Fakat bu teklifi, yalnız o yalnız lngı•ıterenin deg~ il 
Japonya, İngiltere ve Amerika 

t~~=~~::E::!J.::5. bütün dünyanın itimadını 
tir. Ancak, Japonyanm menfaat - k b t • t • d • ı 
leri bundan zarar görmemelidir. ay e mış ır '' . ıyor ar 

Sovretler,n gllrU•U 

so!:~i;!:~!~:~::e: t~;;e:e~ Habeşistan Milletler Cemiyeti asamblesinin 
:"!~i!~~:~!~iiı!:!~.=~r: toplanmasını istiyor ve teklifi reddediyor 
rek tunları yazıyor: 

"Büyük Okyanuıta bir itilaf 
vüc11de getirilmesi pratik bakım · 
dan mümkün değildir. Çünkü 
Japonya, bu Okyanuıta Hegemcn 
ya elde etmeğe kat'i surette az -
metmiftir. Bir de Akdenizdeki 
yeni vaziyet, Japonların bu ga • 
yeyi elde etmeleri için yeni bir 
kozdur. lngiltere, deniz meaeleıi 
için bir hal sureti bulmağa çal1ıa
cağma Avrupada genel emniyet 
tefkilitmı temine çahtaa daha iyi 
hareket etmiı olur.,, 

MISIRDA 
Kanunuesasinln 
kabulü karışıklık 

doğurdu 

Nesim paşa bir 
beyanname ile 
halkı sükOna 

davet etti 
Kahire, 13 - Kanunu esasinin 

iadesi görülmemiş bir coş.kwılukla 
karşılanmıştır. Ve bu arada bir çok 
kanşıklıklar olmuştur. Dün de yazdı.. 
ğımız gibi gece geç vakit dört bin nü. 
mayişçi caddeleri dolaşarak Mıaınn 
tam istiklaHııi i.stemi§lerdir. Polis te· 
zahüratın önüne geçememiş ve bütün 
tezahürata ancak seyirci kalmıştır. 
Bu arada bir kaç tramvay tahrip e_ 

dilmiş, caddelerdeki elektrik feneri 
direkMinden bir kaçı devrilmiştir. 

Buna rağmen halle arasında ve si. 
)'881 mahafilde biraz endite Tardır. 
Kabinenin vaziyeti de çok ııazik bir 
safhaya girmiştir. Port - Saitten bil • 
dirildiilne göre nümayjJ sırasında Jn. 
giliz zabıtasına meMup bir polis afır 
surette yaralanmıştır. 

1923 kanunu esuisine göre yeni 
intihabatm 1936 senesi mayısında ya. 
pılması muhtemeldir. Sabahleyin Baş· 
vekil Nesim paşa da halka hitaben 
bir beyenname neşrederek M181rlıları 
sükOna, ve normal İ§lerile me§&'Ul ol. 
mafa davet etmi§tir. Beyannamede 
ayrıca Mısır Ali komiseri Miles Um. 
pona da teşekkür edilmektedir. 
-------------
Ttlrk vatandaşlarına 
Suriye Ali koml•er-

Cenenede dün toplanan on se
kizler komitesinde Romaya ve 
Habeıistana verilen lngiliz -
Fran1ız banı pli.nını Mekıika ve 
lsveç deleıeleri tiddetle tenkit e 
derek petrol ambargosunun tat· 
bikini istemitlerdir. 

Hab••~•tan reddediyor 

Habeıiatan iae 1nıiliz • Franaız 
planını reddetmqtir. Bu huıuıb 
milletler cemiyetine gönderdiği 

notada Habetistan diyor ki: 
"Milletler cemiyetinin mutaar· 

ru; olaralt tubit etfiii ve kentli 
ıine karıı zecri tedbirler tatbikine 
giriftiği bir devlete bugün milli 
to,,,.aklarımaın yaruını VeTmemiz 
teklil ediliyor. Geride kalan top· 
raklanma da kontrol mcukesi al· 
tınJa gene mütearrız olduğu kabul 
ve taatlik edilen devlete verilmek 
iateniyor. MilletleT cemiyetine az;a 
olan blr memlelıet 11latiyle bu tek 
lifleri kabul eJemiyeceğimizi bil· 
Jirirİ%. Biz lfabal etaelı bile mil· 
letler cemi1etinin diğer azalarının 
bunu, reddedecekleTi maltalJıalı 

hr.,, 
Habeı notalı, bu tekliflerin 

milletler cemiyeti miıakına uygun 
olup olmadıiı meselesinin tetki · 
kinin yalnız milletler cemiyetinin 
asambilesine ait olduiunu bildir~ 
mekte ve asambilenin toplantıya 

çağırılmaıını ietemektedir. 

Tekllflarln melnl 

Tekliflerin metni dün Romad ~ 
netredilmittir, ,öyledir: 

1 - T opralı miibatlelai. Ba sa
ltacla lnptae ve FrtınMJ lta11a ile 
H abeı hiilıametine fU tavnyeleTd e 
bulunmalıtaJular: 

A - Tigretle ltalya lehine ara· 
zi ledakdrlılılarıntla bulanmalı. 
Bu letlalıarlılı ıalri Tigreye ait o· 
lıxalı ve hudut Malıallenin cenu· 
bunda bulunan Geva ıehrinden 
baflıyarak AJuam ile Adaa arcuın. 
dan geçecektir. Akıum Habqiıta· 

na, Adua da ltcilyaya ait olacak· neticesi olaydı, herhalde bu ıeldi 
t almazdı. Bu hattı hareket Lavaır. 

B-Eritre ile Danakil arannda 
yeni bir hudut ~izilecek ve ıarki 
Tigrede Geva nehri mıntakcuın· 

dan ilerliyen ~izgi Auab limanına 
k!ldar uzahlacakhr. Burada deniz
de Habqistana bir mahreç verile· 
cektir. 

C - Somali ile Ogaden araaın. 
da da yeni bir hudut çizilecektir. 
Yeni hudut Gorrahainin yanından 
g~eTek Kenya hududuna dayana· 
caktır. 

D - HabqUtana denizde ve· 
rilecek olan mahreç Anab lima
nında olacaktır. Ba mıntaksıda, 

Frannz •omaliai hududuna kaJa .. 
uzanan bir koridor tem edilecek 
ve Habeı topralılan tlenizdelıi 
mahrece bağlanacaktır. 

lngiliz - F ramu plamnın 
iJıinci lrranı elıonomik inkiıal ve 
akan mıntakalarına aittir. Cenubi 
Habeıi•tanda ayrılacak olan bu 
mıntalıcula ltalyanlann elronomik 
inlıifalını temin edecek tedbirler 
alınacalıtır. 

lnglllz matbuabnm ten1ddl 

lngilizce Taymis gazetesi sulh 
projesini §Öyle tenkit ederek di
yor ki: 

"Daha timdiden sabit olmUfbır 
ki, Pariate tasarlanan müzakere 
esaıı ne ltalya, ne de Habetiıtan 
taraf mdan kabul edilebilecek ma
hiyette değildir. Lavalin teıebbü
sü akim kalmıftır. lngiliz hüku
meti tekliflerinin takribi metninin 
uyandırdıiı tiddetli galeyanm bü
tün tümulünü anlıyamamazlık e· 
demez. lngilterenin mÜ§terek da
vaya ıösterdifi müzaneretin ha
fiflemesi dahilde acı bir inkisarı 
hayal Ye infial uyandıracak ve ha· 
riçte lnıiliz devlet adamlannın 
ıerefini ve lngiliz mertlifine olan 
itimadı yıkacaktır. Bugünkü ha · 
reket lngiliz kabinesinin teıebbüsü . 

lin husuıt Taziyeti icabatmın izini 
taııyor. Lavalin kendine mahsu5 
ıebepleri olabilir. Fakat herhalde 
lnıiliz hükUnıeti Franıız matbua· 
tının mahrem raporları ifta etme
l~iyle çok miitkül bir vaziyete 
dütmü§tür.,, 

-S.moel Hor çekllmelldlr,. 

MUhalif gazetelerden Deyli 
Herald, lngiliz dıt bakanı Samoel 
Hor'un yalnız lngi1terenin değil, 
bütün dünyanm itimadını kaybet· 
tiiini yazarak istifa etmd!ini iste
mektedir. 

Hatta birçok hük\imet partisi 
saylavlar bite Hor'un çekilmesi 
lazım geldiği dütüncesine ıaplan
mıılardır. Mevcut haberlere göre 
İngiliz dıt bakanı hükUıneUen 

aldığı malUnıattan daha ileri git· 
mi§ ve "Kabinede başka bir za
manda reddedeceği böyle bir pro· 
jeyi istemiye iıtemiye,, kabul et
miıtir. 

• • • 
Bir habere göre tatilini lıviçl"e-

de geçirmekte olan Dıt itleri Ba
kanı Sir Samoel Hoare perfemhe 
günü Avam kamarasında bar•t 
pli.nı hakkında yapılacak münaka 
faya ittirak etmek üzere Londra 
ya gelecektir. 

Fransız matbuatının tenkidi 

Ayni teklifler üzerinde Fran· 
11z gazetelerinden Populerde Le 
on Blum ıunlan yazmaktadır: 

"Y almz tecavüzün meıru kılın· 
muı ve mükafata mazhar edil
mesile iktifa edilmiyor, mütecavi7 
ıereflere garkediliyor. Ve ıulhun 
ve harbin sembolü gibi kendisine 
vaziyetin hakimi muamelesi yapı 
lıyor. Hem de bütün bunlar mua 
Hhane 1.1.cri tedbirlerqa adaleti ye 
rine getirecefi günün arifuindt:. 
yapılıyor. Ne utanılacak ıey.. Ne 
istihza ... ,, 

llQI, emlAkleri hak- -.....,....------------ -------------V-u_n_a_n ___ _ 
kında koıavllk çekosıavak Cephelerde 

gösterecek cumhurreısı parlamentosu 
Haber verildiğine göre, Suriye Mazarı·k sükunet Yurtu sonu 

Batkomolotumuz, emlak itilifna-

mesirıe tevfikaft Türle vetandaı. BugUn istifa ediyor, hükümferma dır 
!arına aid emlak kendilerine tes· Pek IUzum gUrUIOrse 
lim edilmesi ve tescil için yapıla- yerine kim gelecek 
cak müracaatların kabul ve neti - Çekoslovakya reisiciimhuru 
celendirilmesi ve vatandaşlarmır Mazarik bugün iatifa edecektir. 
za azami teahili.t gösterilmesi ve Sayla•lar kanmıunun önü • 
itlerinin çabuk bitirilmesi huau · 

müzdeki hafta içinde top · ıunda Suriye Ali komiserliği nez-
dinde tetebbüste bulunmuı •e bu lanmağa çağmlmuı belden · 
teıebbüı hüıni ıuretle neticelen _ mektedir. Zira, temel yasaya göre 

mittir. reiaicümhurun iıtif uile aeçilmeıi 
Suriye Ali komiserliii bu te · arumdaki müddet azamt on be~ 

tebbilıü nazarı dikkate alarak gündür. 
Türk ntandqlanna aid emlik D 1 . ti ö 

o &fAD nvaye ere ı re ya luttdmıda Suriye memurlanne tid 
detti anlr Yenniıtir. Bu emre Dıt Bakanı Beneı, yahut saylav • 

Dün Doğu Afrikadan ancak a· 8\'l labllecek 
ıaiıdaki iki telgraf gelmittir: Yunaniatanda hükiiınet, aakeri 

Roma, 13 - Maretal Bodoglio itaat .ve intizamın İltikran için 
telgrafla bildirdiğine göre bütün Atina ve Y enitebirdeki kolordu 
cephelerde bir değiıiklik yoktur. kumandanlannı değiıtirmittir. 

Adisababa, 13 - Kuvvetli bir Yunan hükUmeti parllmentoyu 
Habet kolu Makallenin timalinde henüz açmağa brar vermediğini 
Deabu yakınında bir ltalyan ka· 

ve f&yed devletin menfaati için 
rakoluna hücum etmiıtir. Yedi 

parlamentonun toplanmasına Iü • 
ltalyan ölmüı, bir çoğu da yaralan. 

zum görülürse bu toplantmm an-
mııtır. cak yortudan aonra yapılabilece • 

Bir kızılhaç komitesi, Dessie ğini bildirmiıtir. 
hastahanesinin bombardımanr --- ----------
hakkmda Dea:;ie'de tahkikat yap· Çocuklar! 
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Petrol ambarg081I 
tehir ediliyor, niçin? 

Birkaç gün evvel lnciltere ve FraJio' 
sa Jtalyaya son tekliflerini yaptıı.T• 
18 ler komitesinin dünki toplantısııada 
petrol yasağını tehir etmeye taraftar 
olduklarını göstererek lt:alya ile aıa
laşmaya meylettiklerini ıspat ettild'• 
Jtalyanın petrol ithalatına devanı ed• 
bilmesi süel faaliyetlerini kolaylafP· 
rıyor ve teklifler ise Habeş ara:ıisİJl" 
den bazı parçalar vererek onu ıniikA
fatlandınyor. Uluslar Kurumu çer 
çevesinden kat'iyyen çıkmzyacd'Jlll 
def'atle söyliyen Londra, ve ,und_i!._~ 
kadar bütün harici emniyet &iyasePI'" 
Cenevre paktı üzerinne kar.muş olcl• 
ğunu iddia eden Fransa acaba ltah.,.. 
yı mütecavizi müillatla•dıracak fi 
küçük devletlerin kurumda olaD itr 
madını kaybettirecek olan bu teklif.,_ 
ri niçin yapmış bulunuyorJar? ~er; 
hangi bir mütecavize karşı miisli 
davranmak ilerde Avrupa sulhü içi' 
tehlikeli olmıyacak mıdır? Zecri ted· 
birler tatbik edildikten sonra Cenef,. 
renin pek de oyuncak olmadığını s11" 
lamaya başfayıp kuruma yaklaşnıa1' 
temayül eden Almanya yanıldık•" 
anlıyarak emperyalist siyasetine ~· 
\\a büyük bir şevkle atılmıyacak Jlll
dır? Fakat Fransanın bugfinkü sif,.. 
setine Alman korkusu dolayısile er 
nevreden ziyade askeri ittifaklar iti.
kim olduğ'u, ve İngiltere .. ideal,, "' 
istikrarsız bir istikbalden ziyade bO
günü düşündüğü için İtalyayı kaT 
betmek istememektedirler. 

• • • 
İtalyanın zayıflaması Fransa içit 

hakikaten esefle kavdedilec<'k bir ha.. 
disedir. Alman emp

0

cryalizmi istik,.. 
met değiştirerek şarktan cenu~ 
Avustur)a)a doğru genişlemeyi ter· 
cih ettiJ.ten sonra Bertin Romanın ta
bii düşmanı olmuş, Paris ile Roma isi 
gene tabii bir surette biribirine y-1'
Jaşmışlardı. Dollfüs'ün katli üzeriı~ 
Fransa için felaket olacak olan ). 
vusturya - Alman ittihadına Br_., 
ner geçidindeki Musolini ordusu ıolıJ 
olmamış mıydı? Habeş çöllerinde ~ 
nı emilen, zayıf bir Jtalya Bitlerin). 
vusturyadaki şanslarını tehlikeli '°" 
rette attıracaktı. 

Mağlup ltalya ayni zamaJlcll 
Fransanın harp sonundan beri takiJ' 
ettiği Avrupa hakimiyeti siyasetlJl' 
nihayet verdirebilecekti. Çünkü Fral'
sa lngiltereden müstakil bir siyaseti 
ancak ltalya ile birleşerek veya bit• 
leşmek taahhüdüdile devam edebilil'• 
Kuvvetlenmiş bir Almanya karşıBI~ 
da sade zayıf bir ltalya ile kabtJI' 
olan Paris muvazenenin Londranı' 
eline geçmiş olması üzerine ı.ondt' 
siyasasına ramolmak mecburiyetiıtclf 
kalacaktı. . .. . 

"Fimes,, pzetesi bir makaleslJldf 
İngiliz - 1''ransız tekliflerinin 1~ 
tere için diplomatik bir mağJAbi1-
olduğunu, ve bunların bütün dünY8~ 
İngiltere haysiyet ve namasOll. 
kirleteceğini iddia ediyor. Habeşis~ 
daki bütün menfaatlerine ratm:;..
luslar Kurumuna sadık ka1a et 
def'atle tekrar edip küçük dev~ed ,_ 
himisl rolilnil takınmasına raj1ll 
lngiltere niçin mütecavizi muwat~ 
dıracak bir siyasaya avdet edi>:_~,,., 
Bazdan Londranın Stresa ceph_...
dönmeyi düşündüfünü söyJUyort.ı: 
Fakat günün telgrafları lnplis sif,. 
yasetinin yeni cereyanını daha i1' .,ıt 
zah ediyor. Telgraflardan 1'f ~ 
da istikHU cereyanının kuvvetlend~1 
ni, şimalf Çinde Japon faaliyeti 

1 
,. 

arttıtmı öğreni;--0ruz. lngiltere ltıa ,. 
ya ile anlaşıp Mısır ve Uzak şark ~ 
selesini halletmek istiyor, fakat V!,., 
lar kurumu vasıtasile uzak şark nı 
lesi daha iyi halledilemez mJydi? 

Nuri MAHMtff 

·········-·-·--·----·····-· ... ··--- .. 
Atatürkün teşekkürU 

Ankara 13 (A.A.) - COJll11~ 
Başkanlığı Genel SekreterlifindeJI• 

Altıncı Millt Ekonomi ve ~ 
tırma haftası mUnasebetile yurd 

11 her tarafmdan gelen ve vatanclaf 
nn mllll ideal için duygu " be1; 
canlannı bildiren yazılara teşeki' 111 Jerfnf iletmeye At:atUrk, Anad0 

riayet etmiyen emlak memurları- lar kurulu bqkanı veya milli kon-. . .. maktadır. Tahkikat neticeai Ce· 
vre e bildirilecektir. 

Ajansını ödevlemiştir. 
Sizin ~ hazırladıfmnz bol he- ._ ________ _._. 

eli iliftmid lıer e11martelll o1mJUL 
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BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

Tefrika numaırasa : 93 Va(ğaılfl): ( V~01t\OtYı » 
Anita teessilrle düşünüyordu : "Hızır re·s nastl 
o1du da sözünü tutmadı? •.. Onun yemininden 

dondüğü görülmem ·şı·r !,, 
Geçen kısımların hUIAsasa ( kiden, prenses daima lcilt.eye ge • 

K.ani iutini ıaUaı l'aninin lirıf ıiıMitiin. tefermatile ve coşkun -
Ağrıbos manastırma ~.. casına ibadet ederdi Fa.kat ma • 
diği mektubun alt 'lıar9/ında h d k' l d . d" '. d 

'-ftk!\t nasıl olur? .. $ .. z ver
mişti ..• 

fşte zaman doldu. Hc:.ni mutla• 
ka eelip beni buradan .alacaktı? ..• 
Rüya görmedim ... Jş~c J Ü'zfil t>aı
mağımda ..... ,, 

_, / -'· u va a ar an ~onra, ı.nın en 
ıuıuar gaZl ı(.Mr: 

• ayrılmadıysa da, duayı niyazı ken. 

• • • 
• 
Barbarosla Düşes di Piti'nln 

biribirlerine karşı büyük bir mu -
Şt"~hesiz ki Bayan Sabiha, al., iki gösteriyordu. Kısacası elim sal- babbet dl.U'acaklarmı sanıyorum. 

lahın emrini ve peygamberin kav- fasa ellisi ba~ını sallasa tellisi... Çünkü, kadının her halinden an • 
lini eyice yerir.e getirmitti. Çün • Hangi kızı istese alabilecek sıfat· ladun ki Hızır reise kulaktan 3.şık 
l<ii, altı tane biribirine benziyen lan vardı. olmuştur. Bw-aya da o sebeple gel. 
kt%1 doldu: Hem de altı sene a - Onan için, altı kız kardeş onun miştir. 
rayla... gözlerinin içine bakarak beklet· Hızır onu kamarasına aldı.. Uzun 

Fakat, kocaıı, kendisine büyük tiler. Salih Vahideyi seçti. Onunla uzun görüştüler, konuştular. Dışa
bir servet brrakarak öJrlü. Bunun beraber bir hafta kadar meıgul ol- rı çıktıltlan vakit ikisi de memnun· 
ijzerine evin hiç bir intizamı bonıl duktan sonra: du. Gözlerinde saadet ıŞlğı taşı . 
llıadı. Zira, &yan Sabiha, kızlan - Neredeyse nitanlanacak ! - yordu. Halbuki, nice senelerdir, 
ili tam manasiyle ev kadını olarak diye rivayetler çıktı. H.rz:rr, tasavvur etmiyeceğiniz de
Yetittirdi. Hem de asri manada : Fakat, Acaba Salih, Vahidenin recede bedbaht bir manzara arze. 
tam bir İf bölümüne tabi tutarak.. yemekten baıka bir fey bilmediği- diyordu. 

Vahide, gayet iyi yemek pişi nimi anlamııtı? Ansızın onde.n ne Bir muharebeyi kendisine ka -
rirdi. Siniye, emsalsiz surette biz- demeie yüz çevirdide Saniye ile zandırdığı için Düşes'i takdir et . 
l!ıetlere bakardı. Salise piyano ça- fliTte baıtadı? mişti de, ondan dolayı mı arala -
lardı. Rabia. Edebiyata merak . Si.li.e, Rabia, Hamiıe, Sldiıe.. nnda bir kaynaşma hasıl olmuş . 
lıydı. Bütün gün kitap okur. içle • Birer hafta, on beıer gün müd- tu"'! Bilemiyorum. Fakat, herhalde 
rinden seçtiklerini ak~am üstü ail~ detle Salihle kaynaıtılar. Tam(iş Cülyetonun Türk korsanının sev · 
meclisinde tatlı sesiyle tekrarlar, oldu! evlenecekler ... ) denildiği diği muhakkaktrr. Ve işte, kitabı 
lıer kese roman dinletirdi. Sabah· 11rada, adam yüz çeviriyor, baş- ona vermiştir ••. İhtimal ki ebedi 
lan gazeteleri takip ederek haya kasına haılryordu. bir aşk hediyesi plara.k-. Bence, 
dhleri bildiren de oydu. Rabia, Yoksa Salih maceracmın biri- yapılacak iş, mabud kitabı Türk -
e'rin kahyası gibiydi. Alıtverişi ya miydi? iğfal ederek istifadeye mi lerin elinden aşırmaktır. Hazine -
P:ırdı. Ham ise, teırifatçıydı. Güler kalkıyordu? nin yerini keşfe uğraşmaktır. Ben, 
Yüzlü ve ıen olduğu için misafirle Fakat, hayır! Günün birinde burada bu gaye ile çalışacağım. 
ti kar!ılar, laf atar, herkesi gül • Salih Sabiha hanıma büyük bir bu- Fakat, sizin tarafınızdan yapıla
dürürdü. Sadise ise, ailenin iftiha ket Yolladı. cak şey şudur: Mademki Gazanfer 
l'ını teşkil edecek bir serbest mes· Mühim bir it için görüpnek reisin hazinesine ait anahtarlar · 
lek hayatına atılmıı avukatlık tah üzere geleceğini de aynca bildir danbiri de sizde; öyleyse mukay-
•il etmişti. di. yet olun: Bun1ann ikisi ayni e1de 

Bayan Sabiha, altı kızının zev- Kızlar, bir de baktılar ki, Salih toplanırsa, bu el, Türk eli olma · 
kini . koltuğuna kurularak tadardı. resmt olara1c (bonjur) ve ıilindir sın ... ,, 

Şimdi bu kızların altısı da ge- fapka gİymİf, ıeldi. •. Alafranga. Günah çıkarırken 
liıılik ı · ı ı; bek hkta, evlenmeie talip olmak irin yatına ge mıı er, ?oca - "3' Bu aatıl'lan okuyan y unah 
liyorlardı. bu tekilde giyinmek idet olduğu. 

na biliyorlardı. Burun gülüımedi. 
Fakat, fU iki aebepten dolay: F abt, amızm irkilip kag"' ıdı 

le b ı ı Yürekleri çarparak dinlediler 
oca u amıyor ardı: Evveli altı- Dahası da var: koynuna sakladı. Zira, ayak set • 

•ı da biri birinden ayırd edilmiye- leri duymu•tu. 
c k d Salih annelerinin odaıma girdi. 'J' 
e erecede güzeldi. Ayni çeşit· _Burada cıvatalar vardı, ne . 

t • • l d H ii vakit, kulaklanm kapıya ve . e ıeyanıyor ar ı. ani barda nu- reye .itti?. dedi .. Deminden beri rerek dinlediler: •· 
~ yapan kızlar vardır; onlara a..--nrum, bulamıyorum ..• Le · ı d 1 ı - Acaba hanıimizi iatiye • - ·~ -nzıyor ar ı. ç erinden hangisi- cek? _ Haydi, sen timdi cıvataları 
lai tercih etmek lazım gele'"e~inde bırak da -.ı.anya ak. • •• Gemi sa . 
L.. Fakat. hayret! 3wn 
UUtün namzetler tereddüde dütü- bah nama:z!Ddeıı sonra, derhal ha-
)orlardı. Salih §U teklifte bulundu: l 

- Sizden ıizi istemeğe geldim reket etme i .•• 
Dahuı da var: Yam&lı Burun da, ötekilerle 
V h"d ·ı ı · t d hanımefendi ... Evlenelim. .. 

a 1 e ı e ev enıp e a am ne • • • birlikte harıl bani çallflı. Tam 
)apsm ?... zamanında, ıemi harekete hazır 

Kurnaz "dam, bu kad .. n•henk 
Hayatm ihtiyaçları yalnız nefis bir hale konuldu. ) li bir aileyi bozmadan başsedire 

91neklerle kann doyurmaktan iba Şaf°'akla beraber yola çıktılar-. 
ııı....... d ı·ı k" ceçti, oturdu .•• Nedeniniz? 
·çı e ı ı... On bet gün sonra, ,afakla be . 

a~ Nakleden: Hatice 8Ureyya 
~niye ise, ev hizmetlerinde de ------------- raber, Ağnbol'a vardılar-

l'lııleımelde beraber yumurta pi - .:--~----------. Yamalı Burun, doiruıu, vazife. 
~İtınekten bihaber ••. Samen söz· Kenan HulOsl sini mükemmel surette yaptr. He. 

en pek çakmaz... B. men o gün mektup, ötleden daha 
Hüliaa, diğerlerinin de bir tek ır yarasa evvel, SiDOIUD eline vardı. 

ilıtisulanna karıılık müthit nok· Bir kıza A•ık oldu Papu: 
'-ııları var... Yakında kitap halinde "- Ne güzel tesadüf... • diye 

Onun için koca bulamıyorlar· çmluyor mırıldandı·. Bugün Anita ile kar-
dı bi ı·· ı·· ... ----------· r ur u... tılatacağız •.. ,, 

• "" • Hakikaten, o gün, Yılanlı ma • 
Nihayet, bereket venin ki, ıü- nastırın kilisesind_e büyük hazır • 

llGı. birinde S?tlih :aminde gayet et 1( U p () N hklar vardı. Mermer sütunlar pe.r-
~-İtli bir tlılip çıktı Bu adam haya 3 3 5 )atılıyor, yere halılar döteniyor • 

Çolc cilvelerini gönnüş,çifte kav du. Prenses Anitanın kızının do . 
~ ........ HaH vakti de yerlndey 14 12·936 kuz yatını bitirdiği gündü. Bu mü. 
~ Ya1otıldı bir erkekti. Yatı kırk ._ __________ _.ı nasebetle ayin yapılıyordu. 

~ ..... rajmen ancak otuz 1 Böy:le meruim günlerinde, ea • 

ai dairesinde yapmağa ba§lamıştt. 
Bu hali a1tı sene sürdü. Yedinci 

sene, onun artık oc!asmc'la bile ıba. 
demn gören "01mamı§tı. iffatta, 
Meryem anaunı y-.nan kandilini 
bile söıriik unu\uyordu. 

Gözleri <leruzlet'Cle bir teY bek
liyordu. 

Saraya miafir ıelen her ya "' 
bancıaan umulmadık bir müjde 
haberi bek1iyorclu.. Zira, talıminı 
öyleycli: 

.w_ Hızır seni kaçmna}a ge • 
ieceld Filine& liin hazn- o1 !,, diye 
ona bir 8'in müjde ıel«:ek diye 
UIDJllUflu• •• 

Fakat, hiç ae ~ ne seda.. Ce · 
nup deaizlerinden .gerçi Hızıra da 
İr havadisler ıeliyordu... Fakat, 
suratının daima çatık olduiunu, 
kendini öldi.i.rmek istercesine dö • 
iüıtüğünü, yaralan<lığmı, gemi . 
1eri batırdığını, donan.."Ilaları 
bo.quna uğratbğını bildiriyor -
lanlr. 

Ağabeysi Oruç reisle birlikte 
ülkeleri zaptediycwlamıı§ .. • Afri • 
kanın ıimalinde bir deYlet kuru -
yoriarmıf .•. 

lıte aelen haberler bunlardan 
ibaretti. 

Herhalde Hızır, bu kadar coş· 
kun meşgalesi arasında Anitayı 
unutmuttu .. · 

Yedinci yılın sonunda, prenses, 
bu kanaate geldi: 

Hızrrın y~d:garını avucund<ı 

sıkıyorc1u. 

"-Gelecek. .. Mutla'ka gele. 
tek. .. O adam, sö2~n::le:ı dönmez ... 
Herkes bunu söylüyor .. Bir kere 
bile yatan söylememi, ... ,, 

fakat ifte, kaç gemi ge!di ... Hı. 
urdan bit seiaHı bile y~ ... Değil 
ona., kocasına, buraegk\ tanıdık • 
larına bile ..•. 

F ırsatmı getirip soruyordu: 
Ağrı bostan heh::ediyor mu? 

't •• '.l•k' d" , d - 1ŞıLmetiı • • ıyor.ar ı. 

Hatta biri: 
- Bir Bi~n bahııolunuyordu. ~'ke 

sin! Başka şey konuşun!,, c:liye bi-
2i susturdu .• diye ceva9 .erdi. 

Anita bun~ llCCll\a veremi}~l' • 
du. 

Yedinci, ~ekizir. ::i ve ıdoku:run
ıcu ayr.ıhk ve ümits;zlik 6enelerin
de kadıncağızın te~sürü büst\: ün 
arttı. Artık dine k ı_ı ~kisi gibi 
lakayt olamndı. Yeg.:ne dcstc~i 
dua olmuştu. Nihayet, g:ttil : e 
dindarlığı arttı. Kilitelere ~c-:-r..~a 
başladı. Her gün mumlar ytu·ı • 

yordu. 
Ve nihayet itte bugün, kızının 

doku-zu~u senesi münaGchct.ile 
civar kilise!erin en mukaddesi ıa• 
yılan Y ılnnlı mana~tıra bile ge • 
liyordu. 

Haztrhk onun irin::li. 

(Devamı var)' 

Birinciye 7 lira ikinciye 3 lira 
üçüncüye bir cüzdan 

Buıün küçük okuyucula.nmıza 
kolay fakat azıcık uğrqbrıcı bir 
bulmeca veriyoruz. 

Bu ıördüiünüz tekli bize ka
leminizi kaldırmadan çizebilir mi 

ıiniz? Amma o tekilde çiziniz ki 
çizdiiiniz tekle bakar bakmaz 

hakikaten kalemin.izi kaldırma -
dan çizdiğiniz görülsün. 

lıte ıize bir bulmaca ki kola)· 
ların kolayı. Hem önünüzde tam 
on iki gün var. Bulmacalarımı-ı 

elimize vaktinde geçmi§ bulun . 
ıun. Bulmacalarımızı bulanların 

isimleri gazetemizde perşembe Hava Kurumu balosu 
günleri çıkar. Hediyeleri cumar - T·· k H K f 

• •• • •• w • • ur ava urumu tara ın • 
tesı gunlerı ogleden ıonra verılır. da b k T b d 1 1 n u a şam epe a,m a ta yan 

Bu bulmacamız için hediyele· Kl"b'" d 22 d b' b l . . I u un e ıtaat e ır a o ve-
rımız tun ar: 

rilecektir. Bu baloya elbise mec • 
Birinciye tam 7 lira ikinciye buriyeti konmamıt ve davetlileri 

3 lira üçüncüye bir cüzdan 4 ün • sabaha kadar tenlendirebilecek 
cüden 200 üncüye kadar da muh- muhtelif ıürprizler hazırlanmıı • 
telif hediıeler. br· 

~ 
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65 (Nakil, tercüme ve iktibaı hakkı mahfuzaur.J 

----~ 65 .. ----
il kıllan karııtmyor, ve bu ını rüz-" Vay çapkın vay .. ! Alacağı olsun onun. Neclayı, 

On bet gün sonra .. Peregrini- girm araımda kapı tırmalanıyor. • 

nirt ellerinde üç kutu. Biri Rakı- Rabia kalktı, kapıya gitti. Kedisi- Nevyorkta arayıp sormamış blle. Ben zate~ 
mın cigarası, ötekiler Penbe ve ni ~çeri alırken, Pere,rini'~ ~z- onun kız•ml parası için sever şöründügv üniJ 
Rabiaya ıeker. On beı gün Sinek- lerı, aralanan kapmın öteaınde ' . 

1i Bakkalın semtine uğramamııtı . karanlıfı korkunç aiyah bir dalga • çoktan anlamıştım 1 
Şimdi guya bir dostluk vazifeai gibi g6rdü. '' 
diye gidiyordu, yahut dimağına ''Allah denizdekilere imdat et- M. P&f& ıaloDda ataiı yukan - Para mı yiyor?! Kızımı, paramda gözü olduiu içiıl 

·n, dolqıyordu. - Evet•, G.(iya kendisine Mııır ever ıibi göründüğünü an!adllll kendini mazur göstermek için öy- sı .,, . bul 
• . Sabrrıızhğı son dereceyı • tahvillerinden biiY.\ik bir ikrami - amma .. , Ne yazık ki bir defa k• "' 

le söylüyordu. Neden bu kafasın- Penbenın çıçek bozuju yüzü JDUttu .. Daha fazla bekliyemiye _ ye çıkmıf.. pıldık. 
daki her teyden tüphe eden kud- dua eder gibi, küçük ıiyah gözle- cekti. · _Vay terea vay! Neclayı bu. Amerikalı doktor çok iftablı 
rete bu kadar mahkiimdu? Ne- rin arkasında yqlar var. Hay ak- Saat bete geliyordu. lacağon diye Amerikaya aitti.. yemek yiyordu. Kenan Bey, Nec • 
den bir dostunun kızını ıstırap si kan, Rabiaya Tevfiiin deniz Şimdiye kadar her iki dokto • Şimdiye kadar kendisine otuz bin lanm gelitinden çok memnundu· 
günlerinde aramasın? Artık etten, geçtiiini hatırlatmakta mina var run da gelmesi lazımdı .. Ki.hya · dolar aöndermiftim. Zavall para- Kendi kendine: 

• kemikten bir makine değil ya, o mı? Kız, kollarının arasında ıma: aklarım... - Artık P~ın sonu ıelnıi • 
da insan. kedi donmut gibi duruyor. - Bari ıen git de iakelede bek Amerikalı doktor mütece11ira· yen iıtintaklarmdan, tahamıniil 

liyen Kenan Beyi bul.. Ve neden ne batını aallıyarak: edilmez münakatalarından kur • 
Dükkanın pey keleri inmit, ka- "Tevfik Beynıta varalı çok ol-

geciktiğini anla! - Neclayı bir gün bile görme· tuldum ... 
pıs.ı aralıktı. itti. Dükkan karan- du.,, 

Diye aöylenirken, konaiın &ah- ğe gelmemif. Barlardan birinde Diye seviniyordu. 
lık. Mutfağa giden küçük sof ada Bu cüceden. Rabia iskemlesine çe kapnı önünde duran bir araba, orta malı bir kadına tutulmu1... Kenan Bey 0 gece evinde saba• 
ııık var. Mutfaktan Rakımın seıi döndü. Peregrini etki bir Beyrut Pqanm yüreğini ıerinletmitti. Bu kadmın koynundan çıkmıyor- ha kadar Necli.mn haıtalığr.11J1 
geliyordu. Kapıyı vurdu. seyahatini aiilatmağa bqladı. Na- Mehmet kilıya: mut! fizyolojik sebeplerini ve teda•İ 

"Nerede idin ayol?,, sıl çarıaf gibi bir deniz üıtünde - itte geldiler Pqam! Diye mmldandı. usullerini tetkik etmi§, hayli k•· 
"Hani aktamları gelirim dedin· gitmiı, nasıl Beyruttan Şama seya· Diyerek kapıya kottu· Pata diflerini sıcırdatarak IÖY· fa yonnuıtu. 

di, on bet gündür semtimize uğra- hat etmif. Havası portakal, limon Kenan Bey önde, Amerikalı lendi: Kenan Bey Avrup:ıtlaki tıb ce-

madın. Bu ne vefasızlık!,, 
Penbe elinde cigaraıiyle mut

fak kapısını açmııtı, Rakım kah· 

vesini mangalın yanına bırakmıı, 
fırlamıştı. Tavanda asılı kocamaıı 
fenerin içindeki petrol limbaıı

nın sarı ıfığı içinde orada bir aile 

pı•nzaraıı göTdü. Ocaiın üıtün

.deki rafta bakırlar parıl parıl ya-

nıyor. Mangalın etrafında üç hasır 

iskemle. ikisi boı, çünkü Penbe 
ile Rakım hala ayakta. Üçüncü· 

doktor biraz arkada yürüye • - Ben ömriimde bir kifiye ka· reyanlarmı günü ,ününe tııkiD 
rek bahçeye girmiflerdi. pıldnn. O da, Aılan Turauttur· eden, ruhi hasta.hklarda miltehal" 

çiçeii kokan, önündeki mavi deni
ze ayaklannı batmp oturan, yu

muıak, Yetil yamaçlı Lübnan. •. 
Rabia hafifçe içini çekti. Du-

M. Pqa Amerikalı doktoru Alacalı olıun onan. Hele kızca - ııı, değerli ,bir hekimdi. Fr.kat. 
görünce, çocuk gibi sevindi... iç ğızmı biraz iyiletıin de, bir kere- ne de olıa, Neclayı tedavi edeli 
kapıya inerek, misafirlerini kartı- de onun fikrini alayım. doktor, bir Amerikalı profeıördii•• 

daiınm bir tarafını atalı çeken ladı: Soma birden Kenan Beye Onunla bu hastalık üzerinde faı· 
çarpık tebeaıüm hala yerinde, fa. - Niçin geciktiniz, Kenan döndil: la mübahaıa ve münaka~aya gi • 
kat yüzünün gergin ifadesi deiiti· Bey? - Dün sevinçle biç de dikkat riımek, herıeyden önce TürkiiJI 

Pqamn buausi doktoru süle • etmedim.. Neclinın parmaiJnda miu.firperverliiile taban tab31'.& yor. 
rek selim verdi: niıan yüzülü V&I' mıydı? zıd ve kaba bir hareket olacaktı• 

"Bu hafta Vehbi Dedeyi gördü- d 
- Geciktiğimizi zannebniyo - Kenan Bey önüne bakarak ce- Kenan Bey bu mevzu üzerin e 

nüz mü?,, 
"Bu aabah uiradı. Bir iki güne 

kadar Tevfikten mektup gelir, di-

nnn. Doktor vapurdan çıkar çık· vap verdi: konu9mayı, nezaketen bafka bir 
maz hemen arabaya bindik ve yo- - Benim gözüme çarpmadı. ,Une bırakmııtı. 
la çıktık. Zannederim ki yoktu. latanbulun havaıından, suyull" 

sünden Rabia yavaı yavaı kalktı. yor. Ahbaplanndan bir derviı Pqa tereddütle ikisinin de yü. - Amerika! doktorun ıöyle . ' dan eski !an' at eserlerinden ve her 
geliyormuı, elden mektup alırsak, züne bakarak sordu: dikleri tamamile hakikattir. Hiç 1 Amerikalıyı yakından ilgiliyeO Arkasında parmak dikitli uzun 

bir hırka, çenesini beyaz bir tül

bentle bağlamıf. Beyaz çerçeve 

içinde yüzü daha süzük ve uzun, 
gözlerinin altı mosmor, içlerindeki 
ııık sönmüı gibi. Her halde o, Pe
regrini'nin, babası sürüldükten 

sonra kendiıini aramamasından 

müteessir görünmüyor. 

"Hasta mısınız?,, 
"Bademciklerim sık sık ıiıiyor.,, 
Oturdu, ıeker kutusunu dizine 

koydu. O, kutunun kurdelasını 

dalgın dalgın çözerken Penbe, 

fundanları ağzına atıyor, ağz;nı 
fapırdatıyordu. Rabia, kutunun 
kapağındaki maymun resmine ba

karken ağzının bir tarafını a§&ğt 
doğru çeken çarpık bir tebesaüm 
etti. Bal rengi gözlerin iıtirak et

mediği bir tebesaüm. 
Rakı,m, dükkandan ona da bir 

hasır iskemle getirdi. Penbe: 
"Rabianın boğazına, zeytin 

döktüm, ısıttım, koydum. Yatar

ken ıhlamur içireceğim, bir de ter

leteceğim.,, diyordu. 

Peregrini .iskemlesini Rabiaya 

yaklaıtırdı: 

"Bana, aletiniz var gibi geliyor, 

Rabia hanım.,, 

Kız cevap vermedi. Cansız yü

zünde bir ıey bekliyen ve bir tey 

tlinliyen bir mana hasıl oluyordu. 

"Buuuvv ... Buuuvv ... Buuuvv!,, 
Hnıçm bir poyraz fırtınası, bah

çede kuru dalları birbirine çarpıp 

hı ıldatıyor, kapının önün~eki ça-

doğru havadiı alırız.,, - Neclicığmı naııllDJ!.·· Sor· mübalağa yok· O çapkından her Şarkm harem hayatından bahıe • 
Mutlak Rabianın zihnini Tev· dun mu? şey beklenir. Ben zaten onu Ame- derek gülüıüyorlardı. 

fikten ayırmalı! 
"Musiki derslerinize devam e 

decek misiniz?,, 

"Zaten muntazam den almıyor 

dum. Fakat timdi biraz daha çalıf 

malı, diyor. Muıiki deni vermemi 
teklif etti. Dü~inda artık çalıt-
mamı pek muvafık görmüyor.,, . 

Kenan Bey cevap verdi: rikaya giderken de denemittim. 1 ( DecJamı ı..•ar) 
- ·sormaz olur muyum?! Bu ~ 

geceyi dün geceden daha iyi ge • T •• k LJ K 
çirmif ... Sıhhati yerinde imiı. UT flQVQ urumunun 
Hiç bir iztırabı yokmut. 

y~".';;;.:':1::~nden•t· beqannamesi 
zı kulaklarına varıyor, çabuk ko
nutayım derken dili peltekleni -
yordu: 

Peregrini içinden: _Oh·. Çok tükürler olıun Tan 
"Hani kızı kendi haline bırak rnna ... Yavrucuğum ne ölümler . 

"Türk Hava kurumu,, fitrele · 
rin Hava kurumuna verilmesi hak 
kında bir beyanname çıkarmıştır, 
aynen yazıyoruz: 

dan milyonlan emen havac.ılıi• 
para yetittirmek, ancak bütün u · 
huun, ayni cömertlikle yardı,_ 

kOf!Daıma hatlıdır. Bu yardınıl-' 
için bize baıvurulduğu zaman, ff 
devini istekle yapan bir insanı~ 
gönül rahatlıjını duyarak ileri 
ablmalıyız· 

malı, diyordu. Demek o da çocu · 

ğun zihnini meıgul etmek için bir 

feyler dütünüyor. Fena delil. ye
ni ıimalar görecek. .. ,, dedi. Fakat 

bir taraf tan da kızın boğuk ve yır. 

tık çıkan seıini dütünerek mütees

sir oluyordu. Her kelime aizın· 
dan çıkarken yüzünü burutturu

yor, boğazına bir teY saplanmıt 

gibi elleri boynuna gidiyor ve yut· 
kunuyor. 

"Ramazanda mukabele okumı · 
yacak mısınız?,, 

"Sesim çatlak zuma gibi kal-

mazsa . ., 

"Bir iki güne kadar bir ıeyini'Z 
kalmaz.,, 

Gene içinden: 
"Sesi böyle kalacakaa, ölsün, 

daha iyi.,, diyordu. Fakat Rabia

nm ölümü fikri burnunun direği
ni 11zlattı. Gözlerine hücum eden 

yaıları zor zaptediyordu. 

(Devamı var l 

den kurtulmuş. 
Miaafirlere yer gösterirken, a

rada Kihyanm kulağına fU ıöz • 
leri fısıldamayı da unutmuyordu: 

- Adaklarımı yarm hemen 
y~rine getirmeliyim, Mehmet; 1&· 

ba:hleyin erkenden bir koyun alıp 
Eyüp Sultana götürecekıin ! On 
deste mum da Tokmaklı dedeye ... 
Anladın mı? 

Mehmet Kahya gülmemek için 
kendini zor tutuyor ve mütema . 
diyen: 

- Ba9üıtüne Pqam.•. 
Diyerek batını ıallıyordu. 
Amerikalı doktoru yemek ma-

aaımm ba§ma geçirdi; kendi de 
yanma oturdu. 

- Acaba, doktor, bizim Nev
yorktaki damat taılağmı tanıyor 
mu? 

Kenan Bey ·profosöre Franıız. 
ca ıordu. 

Amerikalı doktor fU cevabı ver 
di: 

- Çapkının biri .. Bütün Ame · 
rikan gazeteleri ondan bahaedi -
yorlar. Bol bol P.ara Y,iyor. 

Sevgili yurtdqlar; 
Türk Hava kurumu ite batlıya 

lıdanberi fitrelerinizi üç ulusal 
cemiyete yardım olmak üzere ver 
meğe alıımıt bulunuyorsunuz. Bu 
yıl da kapınıza getirilecek zarf · 
ları bot çevinniyeceğiniz füphe • 
ıizdir· 

Hava kuvvetlerimiz için ıiz • 
den yardım istenildiii zaman da
ha derin dü1ünerek, dünkünden 
daha keskin görerek ve anlıya • 
rak elinizi cebinize uzatmalnınız. 

Kamınızı doyurmak için har
cadığınız parayı nu!l istekle Ye . 
riyoraamz, bayanız için de ayni 
arzuyu göıtermeliıiniz. Göklerini 
ıağlam tutmıyan ulualarm halini 
goruyonunuz. Uçak filolarmm 
bir iman ağrrlıfındaki bombaları 
ile dünyanın en vuruıkan yiiit • 
leri bile bata çıkamıyor. 

Atatürkün Kamutay kürsüsün
den aöylediklerini dinlediniz. Bi
ze havadan aaldrracaklarm JUVa• 
larma biz de gökten ateı yaidı • 
rabilecek kadar kuvvetlenmeli • 
yiz ki, hava tehlikeiine kartı bu
lunmut ıayılabilelim. Hiç durma· 

"Fitre,, olarak vereceğiniz p•" 
ra biitün yıl 

0

harcadıklannızın ell 
yerinde, en deierliıidir. Bu part 
binlerce zavallmın yarasına d• 
merhem olacaktır. Suıuzlu}d9JI 
çatlamıt topraklara dü4en ya~1 

gibi her felakete yetiten (KIZIL 
AY), Türkiyede dütmüt çocuk ~ 
ralmı.amak için çırpınan ( ÇOClJ~ 
F.SIRGEME KURUMU) da, e•r 
nize bırakılacak zarflardan ku• " 

·Vet alacaklardır. Aç. kalmıt bit 
yoksulun, sokakta kalmıt bir 1••· 
ruoon ne demek olduğunu içini~ 
de bilmiyen yoktur. ' 

Yürekleri iyilik için çar.,..o 
yurtdatlar; 

Bugünün fitreıi, on be! yi,.-1 
yıl önceki fitreden bambqkadıf· 

· Sizden iıtediiimiz hu bafkald' 
iyice kavramak ve ondan -.aoı
yardnna kotmaktır. Gaklerilllf* 
hutalanmız, yokıullarmuz ve ~ 
valblarnnız aözlmni aize d~ 
bekli~orlar -
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1935 senesinin ., Mis Parıs., ı olan 

GlYl~ceOOük 
K1rcaDöÇe~ö 

Bu ünvanın kendisine 
dertten başka bir şey 

getirmediğini düşünerek 

istifa etti! 
Zavallı kızcağız 

l(end1slnl seksenlik 
'btr ihtiyara peşkeş 
Çektikleri için bir 
adamı dUvdtt ve 

mahkemeye 
mllracaat etti! 

Porü'ten yaılıyor: 
İnanılması zor, akla gelme.si 

tiiç bir it oldu: 

Parisin bir sene için resmen gü .. 
~lik kraliçeai olan Matmazeı 
4-dre Lören, bu ünvana bir ıene 
l.iıe dayanamıyarak kısa olan hü. 
~darlık devresinin sonunu bek
~eluizin istifa etti! 

Kadınlar milyonerleri reddet
'-ittir; Prima Donnalar yıldJ71ık 
tollerini tepmiıtir: Saksonya veli
~b ~an Prenses Luiz tacı itmit· 
tit. Fakat bu birinci defadır ki 
~ güzellik kraliçesi, elinden çık· 
"'-sına az kalan tacından ve üıı
:::•ıından uıanmıı bulunuyor. Mü· 
"llat~ılar niçin böyle yaptığın 
'O!'f!lalt ~çin Matmazel Andrenin 
'tiiini atmaırıp duruyorfar . .J 

Hakemlerden birisinin "en çıl- . 
~11'tıcı kaba bürünmüt bi~ 

0

genç· . 
ile tiiri,, diye tarif ettiği bu kızıl 
'-çlı, mavi gözlü dilber bakın ne 
Ct•ap veriyor: 

''-Çünkü bu it bir dalavere ve 
kııtajdır. Güzellik kraliçeliği bir 
~en olmaktan da fenadır. Pa. 
~ İçin evlenip de parayı ele ge
~ltenıemekten de k&tüdür. Kraliç~ 
~~ne ben bir esir, imzalanm!f 
"'Otıtrabn köleaiyim. Az kalsın be
~'ı esir dedikleri ıey de oluyor• 
~lb.. ' 

t..~ Bana, bir kraliçeye liyik bir o
"'"Qlobil Yadetinitlerdi. Otomobil l 
~liın edildi, fakat onu menejerim ret beni imzala -
~llanryor. Ben otobüslerde gezi- maktan menetti; 
>~ Çünkü sinemalar • 
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Sek.enlik ihtiyara iltilat etme•ini isr.:ırla •Öyleyince "Miı 
Pari•,, lena halele IUclcletlencli: 

- Beni •en air mi •andın? 
Diyehaykırarak köpeğinin ta.ıma Jlayııını kaptı ve adamı,,' 

hizmetçi kzlarn önünde, bir temiz pataklacl! 

~~""'"""~~l!'!!"!~~-"'!1111!!~ kazandığmı iddia 
Güzellik Krali • • U etmektedir. Bu 

,uinclen köpek kır . menejer kızcağı • 
yqıyle dayak yi • za üç tane sinema 
yen Guy Duval direktörünün yak 

laşmaıına mini 
olduğu ıibi hat • 

. ti h&fa gidebile
cek her hanıi ki • 
bar bir delikanlı 
ile konutmaktan 
menetmit ve bir 
çok defalar onu 
kolundan çeke • 
rek gazinolardan 
adeta ıürükler • 

cesine dııarı çıkarmıttır. Tabii • 
dir ki bu tartlar altında Matma • 
zelle menejeri arasında kavgalar 
ve mlinakatalar hiç bir vakit ekıi~ 
olmamııtır. 

Bana, her eğlence ve fırsat için dan umduğu ki.n 
~l hteıem roblarım olacağını ıöy- alamıyacağını sa-
'd'l b' . d ı er; amma para ızım keıe- · nıyordu. 
eıı çıkıyor! Bir senelik 

,. Büyük ve ihtitamla dötenmit 1 kraliçeliğim beni 
ı~" apartman vadettiler; fakat ha- ! zengin edecekti. 

"Pari•in güzellik kraliçe•i,, 
ünvanının kendi•ine dertten 
bafka bir ıey getirmediğini 

söyliyerek tahtınlan çekilen 

Aleyhi~de do · 
landırıcılık dava -
ıı açı1an ve burnu 
na taama kayııı -
nı yiyen zat, her 
sene güzellik kra
liçelerinin seçilme 
sini idare eden 
şenlik komitesinin 
bafkanı Mösyö 

• Eski senelerin 
Perl• gUzelllk 
krallçelerln· 

den biri 

Asıl büyük sahne de Niı teh • 
rinde Negreıko otelinde güzellik 
kraliçesinin giyinme odasında ol· 
muıtur. Matmazel Andre men&· 
jerinin seksenlik bir ihtiyara yü~ 
vermesi için iırar ettiğini söyle
mektedir. Bu ihtiyar zenıin ol • 
duğu kadar da kadın itlerinde tec• 
rübe sahibiymif. 

Duval, kızcağız soyunurken o

dasına gelmiı. Bunda f evkali.cte 
bir ıey yok; çünkü menejeri ııfa
tiyle onun bütün güzelliklerini bi
len bir adamdır! Fakat kız bu ih
tiyar için neden bu kadar israr et
tiğini sorunca; bakın menejer ne 
kartılık vermit: 

Matmazel Andree Lorain 
ennemin Kurael sokağında 112 Fakat eskiden bi

'•h güzellik salonunun arka- riktirdiğim bütün paralarımı har
~lldaki odalarda yaııyorum. Koca camıt olduğumu gördüm. Eğer ev· 
l 'tiıte bot apartman bulamadı~- lenmit olsaydım, hiç olmazsa ko
d'!'1 için sözlerini yerine getireme- cam beni besler, yahut nafaka ver· 
alderini söylüyorlar. mek hükmünü giyerdi. 

t . Bana, adımı tarihe g,.,.irecek 
lllt • -;y Kleopatranın bile hayalinden 
t\lc lletriyat propagandası yapa • geçmiyen romantik atklarla kar-
''>.f,1arını scöylediler, fakat daima tılaıac.ağımı kulaklarıma fııılda
d· taa Pariı,, olarak anıldım, ken· dılar; ne oldu, biliyor musunuz? 
d' 'dını bir defa bile ağza alınma- Mumyalaımıt ıekıenlik bir ihtiyar 

ı. 

p kartıma çıkanldı. 
hı •rlak izdivaç tekliflerinin çok-
'ttı tu. .. karıısında ıatırıp kalacağt
lif) IOylediler. Aldığım bütün tek· 
••le~, hep cebi delik adamlardaıı 
~ ~· · Bunlar bana paraya m,.l· 
'-' l>iı aık vermeği teklif küıtahl ı · 

da bulundular. 

Ben paramı, sıhhatimi, güzel· 
liğimi ve ıerefimi kaybediyordum. 
istifa ve terki ıaltanat ettim; hür
riyet için adam dövdüm! Evet. kö
peğimin kayııını kapınca mene je
rimin suratına indirdim. Hem de 
bu adam hakkında dolandırıcılı~ 

l .. ı ~lnılerde yıldız rolü oynamak 
.-b u b k f . . "Jd' davası açtım ... ~'\ ç üyü ırıat oniıme ıerı ı. 

'l ta1rt1111m arkumdaki kud. 
\ " . • • • 

ıw·. 

Guy Duval' dir. Mösyö Duval Mat- gitmediğini teesaürle beyan ede
mazel Andre ile öyle demir pençe- riz. Fakat buhran F.ransayı da kıv· 
li bir kontrat imza etmiıtir ki bu- randırmağa baılamııtır. Matma· 
nunla diktatörlük kendi eline geç- zele roplar verileceği söylendi 
mekte, kraliçeye sadece "evet,, de- amma, bunları Parisin büyük ter
mekten batka bir şey bırakmamak zilert hediye edecekti. Patou v~ 
tadır. Poiret gibi büyük terziler de dahil 

Böyle bir taraflı kontrat doğru olduğu halde iflaslar ve kapanma
mudur, sualine kartı menejer fU J lar o kadar çoktu ki! 
cevabı veriyor: Geçen senelerde güzellik kra· 

"- Doğrudur! Çünkü böylesi liçeleri için bir apartmıan vardı. 
lazımdır. Güzel olmak bir tesadüf Paris tüccarlan buraımı, teıhir i
eseridir. Güzellikten para kazan- çin, mobilyalarla doldururdu. Bu 
mak ise batka bir ıeydir, bir İf sene güzellik kraliçes:ne kimse t'· 
meselesidir! hemmiyet hile vermez oldu. 

Bu kraliçeler kafalarının dıı- Bütün bunlar teessüre şayan 
ları için seçilirler; muza fferiyet- olmak1a beraber şantaj ve dolaıı
leri ise sanki ıarap gibi bu ayni dırıcılık değildir.,, 
kafanın içine giderek onlan ıaı·. • • • 
hoş etmektedir. Matmazel Aandre ise menejer:-

Evet, bu sefer itlerin düzgün nin kendi yüzünden pek çok para 

"- Hele ıu küçük aptala bak! 
Piyasada kadınlara kimae on pa· 
ra bile vermezken herif 15.000 
frangı gözden çıkarıyor. Sen bit 
dütün hele! .• 

Andre düt ündü. Dütündükçe de 
kızgınlığı arttı. Şöyle etrafına 

baktı. Yanıbatında köpefinin ta ... 
masına bağladığı kayıı gözüne 1-
litti. Bunu kavradığı gibi debtet 
içinde bakıtan ganonlarm 8nGn
de herifin aurabnda f&)dattı. 

- Sen !>eni e.ir mi aanclm? la. 
tif a ediyorum itte!.-

\ . , 

• 
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D'&ısiniHNlfRfY, 
Karnıbaharı evlerde 
haılamazlar ama .. , 
Şimdi kıt menimi .. Hemen he

men her evde karnıbahar pitirilir. 
Lezzetll bir karnıbahar yemek için 
töyle pitirmek llzımdır: 

ALATUSllCI 
ALAFRANU 

YEMEI< 
TATLI 
K iTAB 1 

hrrQOn pİ[ecdc 
ye JT)tklcrln "'totlı'4Mf) 
yopıltldnnı bu kHabdo 
bulacakıını 5. 
• ? .• '" -{...') 1 ~i... 
lllKIL&B it Taaw 
anllora cadd~sl nı 1 s1 
'. t Q.o ...... , 

Fiyatı 100, ciltliıi 125 kuruttur 

HABER - Akpm poıtası 14 iLK.KANUN - 19.'Ja 

. .. Bu HAFTA SARAY SINEMASINDA~ 
CLARK GABLE LORETTA VOUNG 

,.e fantastik köpek BUCK tarafından temsil edilen en güzel aşk ve macera romanr. 

ır 

SUGDN T D R K SıNEMASll'9DA 

P auıun E ttEr pErmenlc• aızau,O 
·•lanbulun girenin T Jr~c;• lzaheth 

dlllnde belendljl bUyUk ••rk 

Karnıbahann çiçekleri dal, dal 
kesilir, kaynar ıuda bet dakika 
hqlamr. Yaib kayma dofran 
mıt aofanla ıüzelce kavrulur 
ıonra kamıbahar tencereye kona· 
rak aoianla kavrulmut kıyma ÜI- -

tüne dökülür. Bundan ıonra mü 
nuip miktarda tuz ve ıu da kon 
duldan sonra kaynabhr. Karnıba 
har ilik ıibi olunca pitmittir. He dolafan fllm fi m opereti 

••rk mu•lk al rakaları haftan b••• zevk ve ne,e 
1tev .. tfln y~.,ı ~rrv" J.a9a-l•ı'•r . m•':c~':!~~" bazı evlerde u, 1

1
J SlJan qÜzÜnden lJDpı[an 

lamadan tencereye korlar. Böyle'____ ___ _ _ . _ __ .--

de olur ama, yalnız ,eç pİfer. o. hava rekoru ~::.~11!=:a~:.:~~~~r~~=~~~~~:ı== ~,.ansız ,,,,o,,os,, 
nun için hqlamak iyidir. olarak yapılan HALK OPERET? 

1 

: '/: Perakende B rezilyada ıon :za:ı:aolarda ! ıaz bayıltmak için kullanılan klo · -1~ -1~ f 1 Bugün matint> \ 
MADDt:.LER !~ Eıuz ı E• çot patlak veren iıyan bir reko.· İ\ roform ribi sarhotun yüzüne mu· Gu N DuZ NSAN { Saat 16 da 

· :a. Krş. Krs yapdmaıına sebep olmuttur. ke konarak verilmekte ve anca'< GECE KURT ! Bu akşam 
B A K K A L / y E Almanların mqbur Graf Üp- içkiden nüzül isabet etmit kadar • Ü 20.:ıo da 

:--\ 

\
ı:,. : \ 

f . ' .... < 
r-- ( 

Balcur 
Fua.l7a oah 

12 
2'2-12,M 

17.5 
15 
18 
14 
2'l 
12,5 
15 
35 
60 
50 
50 

2'l 
23 
20 

115 

lin balonu 1921 aeneaindenberi ıarhoı olanla~a kullanılm~adır. A =ı! TELLi TURNA 
Almanya ile cenubi Amerika ara- Boıton tehır butahaneaı bu : Büyük Operet 

·L-1 
HALK OPERETi 

ıında seferler yapmaktadır. Ba - ıazı uzun uzadıya denemiıtir. L li Yazan: Mahmut l ~:ı. Muzı1' : 
lon, ıon seferinde Brezilyanın Ber Fra n8ada hırsızla• 

1
ı Sezai ve s~yfettin Asaf. Gişe gUndll• 

Fual)'a laorot 15 
~afalr lM 
MerebMll 20 
Nont 9 

25 
17.5 
22 
40 
80 
7J 
59 

1 t kllAt 1 K • a~ıktrr. Telefon 41819. __ • 11 nambuke tehri üzerine ıe dili va- rın e• . ı _varmı• Fiatlar: 35-50-&o.7:ı..1oo Loca 400---
kit tehirde komünistlerin iıyan yalnız Panı deiıl, Franaamn N obut aattlrel 

ettiklerini telıizi ~tuiyle habe.. büyük tehirleri ıon zaman· A i ::-:uamr:11111nmımııı:mnmnmınaı11P1 
alınca qaiı i~eii tedbirli bir~~ larda bitmez tükenmez ıoypncu iİ Gay yor USU ille 

12 
h)'nlr 8. J'alh 26 
K.qar .r•tb 50 

reket bulmamıt ve havada 119 ıa· lu~lardan ııtırap çekmekte olduk Z 1 
at · beklemiıtir. lanndanFramızpoliıine mensup ;ı 48 derste kendi 

Katar Udnd 40 
t.e)"UnJ'&i eka. ek• 39 • 47 

Balon, böylece havada uzun ı~me.~üfettitlerin lae,,.i bunun A ~ kendine 
müddet kalma rekorunu kırmıt ::::~Dl &l'&fbrm&ia memur edil- ' : F r an s 1 z ca 

Yemeklik 32 • 40 
Yat Tnlllıon 70 • 80 

40 M 
75 90 

TereJ'91 120 • 200 
Yat JWDeldlll 50 • 80 
Yat blrtncıl 'Urfa 70 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 

t;.edavl edilemez Yapılmakta olan bırıızlık ve R da i ! Bay M. Gayyur taralınJa 
hastalar ıoypnculuklar için merkezi bir Büyiik muvaffakıyetle denm e..H : Y~~P gazetemizde tefrika •, Pl.'lno 8 • 35 

Makama '5 - J 8 
Zeytin 15 • 29 

tl 28 
11 • 45 
» 50 

öldürülmeli mi? iıtihbarat bürosunun bulunduiu diyor. li Jilmıt olan (48 Jer•te kenti 
ıanılmaktadır. n::::::::.ı:m:::1::m •• ma kendine lranazca) notları bo 

Sabun 24.5 25,5 

SEBZELER 
lnee biber 8 . 10 10 12,5 
Kınam biber 3 5 
Dolmabk 6. 7 7.5 ıo 
BaTUt 2 . 3 5 
Pna 1 • 4 3 5 
Ullana 3,5 4 5 7 
'l'fllll t..W,.a 15 • 18 17,5 20 
'l'apnll 10 15 20 ...... .W· &,o 9 12,5 ..... 5-5.5 6 7,5 ....... &-5 7.5 12;~ 
'!' ... .._ ... 35 5 7~ 

YEMiŞLER 

AlftelmıL .... 6-8 10 15 
AlftlılıtDal 5. 8 6 1,~ 

:AJft lldMI 3 • 3.5 5 7 .......... 6 7,5 ıo 
.N• lldlld 4 5 7/J 
..... KlınMllals 4 • H 5 12,5 ........... 5 7,5 10 
11Da1t1119 4 . 5-9 5 15 
t7dm~ 7. 15 17,5 25 · 
Mc.t .... 1,5 5 2 7 ........ 1,5 5 2 9 
CJeYb 11 • 18 12,5 • a...... 6-8-10 10 15 

•• .. 3-3.5 5 7,5 

MAHRUKAT 

1,5 4 
2,5 4,5 

- edavi edilmez bir hastalıktan 
• . , fevkalide ııtırap çekmekie 

olan baıtaların bu dayanılmaz acı. 
dan kurtarılmaları için doktorlar 
tarafından öldürülmesini teklif e -
den bir kanun liyibaıı yakınlarda 
lnriliz parlimentoıuna verilecek
tir. 

Bu kanun liyibuını operatör· 
ler kollejinin sabık direktörü ve 
timdi Leedı saylavı Lord Moyİn· 

ham verecektir. Esasen lnıiltere
de bu amacı rüçlettirmeje uirqan 
bir cemiyet vardır ve lnıiliz ıay· 
lavlanndan birçoiu ile me,hu · 
doktorları buranın ilyeıidir. 

"Kola1 alüm cemiyeti,, nin ha· 
zırlamq olduiu kanun liyibuına 
ıare alilm iateii ihtiyaridir ve haı 
taya bırakılmqtır. 

Huta ıon kurtuluı için iki dok · 
torun raporiyle birlikte müracaat 
edecektir. Bu iıtek mütebaıııı bir 
heyet tarafından tetkik olunacak 
br. Heyet doktorlann tedaviden 
iciz kaldıiına ve hutamn daya
nılmaz acılar çektiiine bnaat re
tirdikten ıonra hakim, papu, avu
kat yahut doktorlar aruında ıeçi
lecek bitaraf bir mütahidin huzu
riyle bu i!İn yapılmaıını kararlat
tıracakbr. 

Huta hiç biaıedilmiyecek ve acı 
Ev s~ndlrenler: 

Gnetemlzin bu ıütununda hersün duyurmıyacak tekilde ve kendiı!-
blylı bir cetvel ve itfnlze yatıyacak o nin hiç haberi olmaksızın öldürii 
lan bir yemek tarifi n bna benzer lecektir. 
faydalı bir mal8mat bulacaksınız! Böyle bir kanun liyibuının in 
________ E_v_IOJal __ bL __ ailiz parlimentoıundan ıeçmeıil 

iLAN pek tüpheli ıörülmektedir. 
25-11-935 tarihinde limammıza Ayıltıcı gaz 1 

selen EXARCH vapurunda malı olup A merikanın Boaton ıehrind· 
vapurun Atllntik'te ceçirdiii yancın· iki doktor içkiden fevka-
da, hasara ufnyan malların, bu kere 1 
Galata Gtlmriltti Kuruçqme antre. lide aarboı olanları ayıltmak içit 
posunda ldiptlan yapdacatından a. bir ıaz icat etmi9lerdir. 1 
IAkadarlann nihayet 17-1"2-835 tari Bunlar doktor Leon Robinıo 
11iDe kadar mlM1e81mlze müracaat- ile doktor Sidney Selesnik'dir v~ 
1111 .._. na. •lnur. icatlannı Amerikan tıb cemiyet 

Galatacla yo1cu salonu karşisında 1 
T h• h ela nin mecmuuı neıretmittir. 

a ır anm y de 90 k . • .. d 15 
HA YRt ARABOGLU ve ŞERiKi. üz o ıııen ve yuz e 
Eurch vapuru acenta1arı. J karbon diyokıid halitaıı olan b:.ı 1 

Polialer ellerinde pyet temiz ._.., ltflıdhlnr Bugün saat tlflla V alııt matbaa.. ttıTafııtl" 
buılmiit sirküler buluırap bit .$ehir'l\"yıtrosu 16. te dan kitap laalintle çılıanlm11h' 

takım adamları tevkif etm:ıtir ''''''il''''' ÇocAukşak tmıyasaatrost u Memur, İf~, talebe ue lank-' Bu ıirkülerler ıoyulmaia deler için laytlalı olacak olan bu lıi· 
yerleri, ıoyulmak için en müsait ı taba, 320 aayla olmcmna rol 
zamanları, ev ıahiplerinin ıilihh j

1 
men, yalnız 15 ku"lf fiyat lıo-

olup olmadıklannı ve civardak: jı nulmuıtur. Teuzi merkezi Va· 
poliı karakollariyle devriyele• 
hakkında mükemmel maliiınat 
vermektedir. 

lıtihbarab dafıtmakta olan mer ~===========-11ııı. llWlllllH-•naı•a ____ 1 ____ .... 
kez hakkında mal6mat elde edi · 
lememiıtir. Fakat bu merkezfo H A B E R Dikkat ediniz 
kendi abo. nelerine.. mun. ta. zamanl ı Erkek ve L-.1·- f ,.rkı -'nugarak AKeAM POSTA•ı ,.,_.,."' "' 
böyle rısaleler ronderdıii anla· tOARE EVt Ademi iktidar, dermansızlık 
ıılmaktadır. 1 ıstanbul Ankara Caddesi ve belgeV§eklifinizi tedavi et· 

Poliı bu merkezin batında çok Poeta kutm 1 a.taabal 214 mekte ümidiniz kesildise. ya 
tecrübeli bir hırıız bulundufunu Tetgref edresı: ıstant>ul HABER G 1 a n d o k r a t ı rı 

vazı ısıert teıotonu : 11871 
sanmaktadır. Bu hırıız bilfiil ıoy· ıoere ve ııan .. : 24170 kullanınız yahut llAç J<ullanmaktall 
pnculuk yapan adamlara iıtihba- vazgeçiniz. 
rat ıatmaiı, tehlikeli olan hınız - ABON~,l!RTL!!!!, Türkiye aeenlul: ZAMAN 
bk iıinden daha emniyetli ve ka ......... ''"'° Kr. a7oo Kr. Ecza deposu, lstanbul. Her eaallf 

• •vt•11 7ao •• t•.o •• d 200 k tıl iki t rtibl zançlı bulmaktadır. a •vt111 •oo .. eoo •• e uruşa sa ır. e 
Ele ı-irilen ıirkülerlerden bi- ' •v••" '90 

.. aoo .. matlClp ndiceyi verir. 
-T iLAN T ARiFESi f • Ste. HORMONA A.G. 

riıi müptedi olanlara aııarl ıü T•c•ret ua"'."'"'" ••tın •a.eo : Berlln _ AUemagn11 
1 • ·ı . . "--' ua"ıarın tO kuruetur. 1 rültü ile bir eve nuı ıtrı eceiını . Doktorlara: Hastalan Uıeriı•· 

köpeklerin naııl ıuıturulacaiını So,,i61 • N.Viı•t Miitliri: de tesirini tecrtibe için nttma • 
telefon ve diier tellerin keailmeıi Hasan Rasim Us '1 neljk talep Uzerine fbeceanen ı311 

ni, ıilihlı bir adamla naaıl boiu s..,ıtlıta pr fVAKm .. .,.... derilir. 
ıulacağını öğretmektec?•ı·. 1 iiı..-~:aa::r. 

Anlaşıldıiına ıöre bu teıkili
bn aylıklı erkek ve kadınları biz 
metçi olarak evlere rirmekte, bu 
raları hakkında malimat vermek
te ve hırsızların girmeıine yar· 
dım etmektedir. 

F ramız poliıleri itte bu merke · 
zi hani harıl arıyorlar. 

BAS ASRILARINDAN ICURTUl.MAIC ICIN 
YALNIZN~ ALiNiZ· 

2,85 kuruş 
Bayram münasebetlle 

YENi ÇEŞiTLERi MIZ GELMiŞTiR. 

Çift kollu ve çlf't yakall 

ipekli poplin gömlekler 
''NIRSO,, da bulunur 

Galata. Tünel cn·annda Zülfaris sok. Lacivert Han. 



vııaızların 
yaşları 

Umumiyetle kadınlar ve husu
ıiyetle sinema ve tiyatro aktriıt • 
leri hesaptan pek hoşlanmazlar! 
lfte misaller: 

Bebe Daniels 35 yaşmdaymış ! 
Halbuki bu artist en eski sinema 

Yıldızlarmdandır ve tam yiı-mi 
iki senedir sinemada çalışmakta • 

dır. Sinemaya başladığı zaman 
İse çocuk değildi. 

Glorya Savansonun yaşı da 35 
inı!ş ! 

Halbuki bu artist de yirmi se • 
nedir sinemada oynıyor. Dört de.· 
fa evlenmiştir, yirmi yaşında bir 
kızı var. 

Norma Şirer ise 30 ya~ında : 
ıniş ! 

Halbuki kendisi onaltısene ev· 
'\Tel Nevyorkta bir terzi yanında 

nıankenlik yapmaktaydı. 

Lorette Y ung 22 yaşındadır ! 
Kendisi sekiz senedir sinemada 

çalışıyor ve altı senedir evlidir. 

Con Kravford 26 yaşındadır 1 

Amma on yedi sene evvel Nev· 
york tiyatrofo:rmda dansözlük yap 
maktaydı. 

Y ıldızlann kendilerinin söyle
dikleri ya~lardan bu kaydettiği • 

tniz rakamları çıkarın, bakın ne 
garib neticeler çıkai- :-: ! Fakat 
Yapmayın daha iyi, k:ı: mlar da • 
ima haklıdır!. 

}/-. "Doseldorf Vamp';i,, filmin· 
de gördüğümüz Peter Lor Londm.I 
da Madlen Karo} ile l) d 'kte "Ca-
&UG, filminde rol almı:f!~ . 

~ Amerikalı meşhur • ~anni · 
Yl Lili Pons'un çevir t.

0 

filmb 
•dı "Aşk şarkısı,, iken clc~•:ştirilmiş 

' \re "Beıı çok ha.vale daldım!,. ol 
ınuştur. 

••oaıiıa,, 
aranıyor! 
Tarihi filmler mütehassısı Se· 

sil B. dö Mil yakında çevireceği 

"Samson ve Daiila,, filminde "Da 
lil.a,, rolünü yapacak artist ara -
maktadır, Hollivudda bu rol için 

münasip bir artist bulamamqtır. 
Sesil B. dö Mil, "Dalili11 rolü -

nü yapacak kadının çok güzel ol· 

malda beraber yüzünde zalimane 

ve vahşiyane bir i: a ne bulunman 
lazım geldiği kan::.::.'.indedir. 

~ Rejisör Pudovkin'in Maksim 
Gorkinin meşhur e::e ·ine göre yap 

tığı "Ana,, filminde · ~ş rolü yap

o-ı ış olan Vera Baranovskaya Pa • 

te ölmüıtür. 

.. 

.~ 

Adrien Eynu 

llarrlG Hoktar Amerikacla me§hur bir dansöulür, şon .zaman .. 
larda sinemaya baflamqtır. ;' · 

.. 
v '.Amerikada ıon ~amanlarda yıldızı p_arlıyan bir artid: Rotel Ha.dıon 

Dört milyon 
Tü.rk lirası 

Amerlkada itim mev
· 1 uları için bir senede 
verilen para bu kadar 

1934 senesi Eylulünden 1935 
Eylulüne kadar Hollivudda sine • 
ma sosyeteleri tarafından 679 
film mevzuu satm alınmıştır. Bun 
lardan 337 si orijinal senaryo, 
254 ii roman, 88 i ise piyestir. 

Bunların hep$İ için dört milyo:ı 
Türk Urası ücret ödenmiştir. Bir 
film mevzuuna verilen ücret va • 
ıati olarak 7500Türk lira•1~ - f ~ 
kat 80, 100, hatta 150 bin T . . : li
rası verilen senaryolar da vardır. 

G \Yı o nveır' n ifil $ö~f ~ti 
ha'ltn fODm~ aiDeın~o 

Swiftin meşhur "Güliverin se~ 
yahatleri,, eseri Sovyet Rm:yada 
filme alınmıştır. Filme alın:ın kı
sım, Güıliverin cüceler memleke -
tinde başmdan geçen maceralar • 
dır. 

Filmin ye.pılması tam iki sene 
.. armüş ve büyük bir tarihi film 
kadar masrafı icap ettirmiştir. 

Filmde yalmz bir tek aktör var 
dır ki bu da on beş yaşında bir ço

cuktur. Diğer artistler, cüceleri 
temsil eden kuklalardır. Üç bin 
kadar olan bu kuklalar bir insan 
gibi hareket ettikten başka yüz -
leri de bir insan gibi muhtelif hir 
leri ifade edebilmektedir. 

Film bugünlerde k.~rikada 
gösterilmekte ve büyük biı: mu -
vaff akiyet kazanmaktack·. 

~ Katharin Hepbörn il'! b~İili
te '~ilvia Skarlat,, fi1m~_1; . .' J o~m
yan Na.tali Paley Parise L·:r.1·~~ ·. 
Orada "Yeni adamlar~ E:muuıc· 
~ı alacaktır. Cin Haıld ,-... * _. bk ll!lw..a.\ · 

... - !...-- ... ~ ·- -

' . 

. , 
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PERLODEN1, 

PERLODENT, 

PERLODENT, . 

PERLODENT, 

Diş macunu ilmin bulduğu en Jyi for. 

mttl ile ihzar edilmiştir. Ağzın urf 
mhhat koruma ihtiyaçlarını temin e. 
der. 

Dit macunu aiızdaki bütün mikrop- : 
lan 61dUrür .ve dişleri çürümekten 
muhafaza eder. 

Dit maeanu sUnde fkl defa manta • 
zaman kullanılcbfl takdirde dftlerin 
an kirlerini yok eder ve diılere par. 
Jak bir beyazlık verir. 

Dl§ macuna kallanrldıft takdirde 
Pyorrhea nam Clft etleri hutalrtına 
karşı koymak için çok m8e91fr bir 
vasıtadır. 

. . . 
• . . 
• . 
• . 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevıeklltlne 
lliliiiiiiiillllillD Sili DC:I 

Dl• hekimi H 
Ratıp TürkoQlu H 

Anlulra cadd••I Meaarret P 
otell Ka..,ı• numrara (88) il . = · --::ııı 1 ıın::ın:-- 11 ı g #####!f,-,::·: 

• H ILKKANUN - 1935 

3t BUYUK SAHiFE; ytizleree örnek n resim, ayakkabıcılıla aff 
bir çok 7enilik1er, renkli tablolar, kura mu ve kooperatifi idare edenler" 
daha bir çok faydalı yazılarla dola 

Ayakkabıcılık Kitabı 
birkaç gflne kadar çıkıyor. Şimdiden Ayakkabıedar karumundan iste-

yiniz . 

Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 10 ton aatP 
muvan 24 - lkincikinun - 1936 Cuma günü saat 15,30 da Ankr 
rada idare binaıında kapalı zarf uıulU ile ıatm almacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenleritı 4500 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin eltili veaikalan ve tekliflerini ayni ıUn saat 14,30 aka
dar komiıyon reulifine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 325 er kanıt mukabili Ankara Ye Haydarpqa .,_. 
nelerinde ıatılmaktadır. .(7878) 

idaremiz E.kiıehir atel1e1i için tesviyeci, tornacı, kazancı" elt'i 
trik kaynakçı uataıı alınacajn; ·• · ,, talihlerin imtihanları Y.apdmak 
üzere timdiye kadar çalqbldarı ye rlerden aldık.lan bon ...W.U. 
hüsnühal varakalanm, millet mektebi phadetn•melerini Ye ubr • 
lik vesiblamu alarak latanbul'da idaremiz Haydarpqa Cer ...... PERLODENT, Dlımacanu nefesi temizler ve atzı H. 

rinletir. • aç d6kllmeıi ve kepelderdeı • 
~urtulmak için en m8e11ir lliç 

f ettitliiine, lzmirde Alaancak ately esi tefliiine ve diler yerlerde bu -
lunanlann da lmkarada Umumi idare Zat itleri Müdürlütüae mi• 

\\t•M MA~uc.4',.,. 
.,. .. 1 8 o,. 

TUR~iYE ~ MAMULAT• 
S4N.6.Yii liMiTEO ŞiRl<&TI 

J stanİ:>ul - lzmir 

• • 
Ist<ıııbu~ Belediyesi ilanları 

Beyoilu haatabanesi için lazım olan 90 türlü ecza açık eksiltme -
ye konulmuttur. Bu ilaçların hepeine 1450 lira dejer biçilmiıtir• lı -
t ekliler ıartnameyi ve ecza listesini levazım mlldlirltttande s6rürler. 

Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanunmr 
da yazılı veaika ve 109 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 23/ 12/ 935 pazarteai l(Ünü aaat 15 de Daimt encümende 
bulunml\bdır. ,(8.) (7749) 

Jstanb11l uUye 3 indi h1*uk mah-1•-• MEŞHUR 
kemtJSinden: 

Sara tarafından Galatada Azap • 
kapısmda Kaptan pap çıkmazmda 2 
numarada ot11rmakta iken halen ika. 
metcahı meçhOl olan Sefil Sel'f aleyhi 
ne mahkememizin 9351115' numaralı 
dosya.sile açılan bofanma daV&lllUn 
cereyaa eden 6-12-835 tarihli celse • 
ainde milddeaJef)ı hakkında sıyap ka.. 
ran verilmft ve 7evıni muhakemesi 
dı 24-1-936 aat 14 de talik edllmlı 
olmakla bet rtln urfmda Ufraz etme
dlfl takcllrde mahkemere kabul ecllL 
mfyecethıf mUbe:nfn l§bu SIY&P b. 
rannm tebutl makamına kaim olmak 
üzere Uln olunur. (17672) 

Klrahk katlar 
Babıilide Ankara Caddeıinde 

ikdam Y urdamın katları ayn •Y· 
rı veya toptan olarak kiralıktır. 

Reımt daire Ye ıoayetelere elve • 
riıli olduiu ıibi modem teaiaab 
vardır. Görmek için her sün kapı
cıya müracaat edilme·· 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruıa ders 

F elıef e ve edebiyat prof etörü 

Daimon Pilleri 
BUtiln dit er pillerden fazla aydın. 
latır Te hep~inden dn1·11 nıkhdır. 

l'iırk ı) e umuma acentaları: 

GABA Y BiRADERLER 

Salıt depo1u: 
JAK DEKALO n ŞCllEKASI 

lıtanbul Tahtakale 

bir Alman beher derıi elli kuru- ROTSAAT • LUXUOSA 
fa olmak üzere seri bir uıulle Al· Tırq bıçaiı iistiln erlerin bıçatıcbr. 
manca lnıilizce Ye Fransızca liaan Her yerde atılır. 

dersleri verme~e taliptir. HA~~ Veni ne•rlyat 
de K. E. adreaıne mektupla murs• - ------ ---
:;ut edilm~ıi. varlık 

Keman hocası 
Avrupada tahail etmit bir ıan

atkir keman dersi vermek illiyor. 

Den almak iıtiyenlerin her sün 

Ankaracla on bet sinde bir pka. 
rılan sanat ve fikir mecmauı Varlık' 
ın 15 Ukk&nun tarihli 59 uaeu •J'llll ı 

Necip AH, Yqar Nabi, Abdllhak Şi·I 

nul, Nahit Sım, Hilmi Ziya, Cevdet 
1 

abalı ıaat 11 • 13 arasında 
( 41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman h~ı,) ru istemeleri 
kifidir. 

Kudret, Bekir Sıtkı, Andre Maurois, 

Cemil Sena, Vedat Nedim, Şevket Hıf I 
zı, Mekl Saf t ve HAmit Macltln maka..1 
le, htklye ve fllrlerlle çdanıftır• 

racaatlan. "3827,, .(78%fX 

Sapanca ietuyon biifeai üç sene müddetle 16.12.35 puarteel 
günü aut 10 da Haydarpa .. da ıa r binası dahilinde 1 inci itletme kr 
miayonu tarafmclan pazarlıkla kir aya verilecektir. Muhammen aylık 
kira bedeli 8 Hrad... lateldilerin 21 lira 60 kmut muvakkat temu..t 
ile kanunun tayin ettili vesikaları ve kanunun 4 üncü maddeai ...-1 
bince ite rirmeye manii bnunt bu lunmadığına dair beyanname ile.,. 
zarlık rrünü 1&atinclen nYel ya biz zat veyahut taabbütlij mektupla ko 
misyon reialiiine müracaatları lizı mdrr. Bu ite ait f&J'lnameler Haydat 
pafada 1 inci ifletme komisyonu nclan parasız olarak verilmektedir• 

(7559) 

~ 

BU GON' 
KUM&AllASINA 
PAD4KATiEj\L N 
KOCO~ 

VUI 

fAWN 
CEI( DEf.TEllfNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTlt:ı . - .. . . 

. f ! 
1 



A.naforcuya 
ders 

Ciga:-an var mı 7 
- Hayır yok, artık cigara al • 
~. 

- Neden? 
• 

- Seni cigara içmek Adetinden 
~Reçirmek için! 

işitseniz 1 ~ 
inanır mısınız? "{:~~~~4 
Jf. ldllnlnıl raıl~n bomlı ~YJ " P' 

plalılannı tlejİftirmefe karar ue- '\ ·' 
rip yeni plaklar alacafını; 
Jf. Yafmurla laavalartla l•tan 

bul aoluıklarının göl ue bataklık 
laaline plmedifini; 

Jf. ldanbııltla menba 111)'11 tlb• 
.atalan darın hakilıalen haliı 
menba •111 oltlafurra; 
Jf. Ntamf, Acann .iori .akalın, 

lcatifini, bana malcabU Hilunel 
Miinir'in Bernarıouuarl bir •aka! 
lıoyaoertlifini; . 

l ' ' ~ " •• . 
' & • •• . 

. ' .. 
. , . A,alı lcatua ldnuuı - Sld nı1uıt.u dti#hM mlltnalrlm. Fakal 

gQrültlJ gaptığınıza aötl2mena ~ pik,.,.,,,. dU. . . . . . . \ \ ' . " " \ 

. \ 
• 1 

1 • . . . * l.,_hlan 6ır elcsiiintlen 
6alaaetlilirhn aanlri l•tanbullrılar 
laif meoma bala!a tlef:lmİf gibi 
"-naltlar 6ııra4an ~ok•~•, on· 
fara hrtı qap oluyor!,, tlemelc 
lrıqanllan oaqegiltlifini; 
lf. "GiiMf,. silerin ıelairdeld ay 

N .,..,..,.. ~altnuılı ipn fe-

ıe66a.I.,.. siritfilılmni oe lıliip 
merminin "Ayvalık,, a nakleJi. 
lecefini; * l.ıanW raJyoaantlo Bayan 
Nimet V alaiJ•, geçen Cl)'lft Jörtlün· 
tla oltlafa si6i, "Bıq Nün.t Vo
laitl,, tlenmedifini H Mr gün ,e
Wn iti6ari7'e laemen 6ir aaati ba
lan "Dandan,, nqriyatıntlan oaz· 
..,ıltllflnlı * "Salla.. , •saaltlann taladi 
li,, H "IB ler,, "25 ler,, "99 lar,. 
siW toplanıdartlan mütbeı netice
ler plap 6ir İf• Ftadıfamı • '*"""' .alaanelerinin od 
file h• Hmiirl 6a lalar pll 
laıllanılmcalıen clenise tl61unelı 
iıüa a.telilı para 6declilderi lrolt 
l&ıllirlerini lala kara balunatlan 
aeaM .,.,,,..,a lıarar uerdilrlerini: * "latan6rıl melıteplerintle her 
l'iiİI ifle 79Refi yiyemiyen bin-
lerce ~ ""'" tliye la)'Ol eden 
saoallı "Kaalay,, an 6a ler,atlana 

lıarplılc hletliyemmn timtliye luı
lar oltlafa pbi ba •ene tle bet bin 
linıldı yartliinlla 6alanınafa ita-

l•ltsen•z ln:anır 
mısınız? 

-=Te-d--=-b: 1rl1 a-=--ş-ı~k-,, -

·~!;:dl v!~.~~:ml 
di ıucuiu olur mu 1 

Bakkal - Vallahi hindi aac:a • 
lu ! Amma ıiz eaki mütteriıminiz, 
ıize doiJuaunu eöyliyeyim. Hindi 
aucuğu amma yan yarıya... 

Müfteri - Nuı yan yanya? 
Bakkal - Yani bir epk, bir 

hindi! Sucuk ikiıinin etile ,apd· 
nuı! 

Yemek parası 
Lokantaya girdi, tatlıaıle, lus· 

lmile bka baaa yemek yedikten 
IOm& loJcaata aahibini çaill'clıt 

- Cebimde hiç para olmadıtı 
halele harap siriP yemek J9111İf 
011&111 para vermeyince bana ne 
yapardmıs? 

Lokanta aahibi pzlerini aça • 
..ak ceYap verdit 

- MGkemmel bir d&J&k atar • 
d1111 ! 

- Callba tinalrtan ..,,ttunuz .,, 
-. d• """- 1JOk1 

- Bal/il', analıtan unutmadım ama 
eode ,,enl aldılunu bekfl klpelüulen 
6afka ldına .,ki 

Temiz çocukl 
Mektepte: . 
Muallim -: Bu ne piılik ! Yü • 

ziine bakınca bu aabah kahva'b. 
ıında ne yediğin anlqıhyor: Ka
kao içmipinl 

Çocuk - Ynılıyomınu, ka • 
DoJU clün l&bah içmiftim 1 

' • ._. «lerunlz •izi pırpagan/ •cinli oda,,,,,,__, oda ... oratla 9fJk 
prldn blr 1uıtlua .,,alı#Jor J 

Sevıiliıine dil döküyordu: 
- Seni ayle aeviyorum ki, ae

nin için fırtınalara kartı kor, yıl· 
dmmlann yolunu keaer, havadan 
tat J&iaa bile arzunu yerine ge • 
tirmele çalqmm ! 

Kadın - Bir daha ne zaman buluftl ealız lft1(1Uim1 
Erkek - Hapialıanenln Uk zigard gllnliıule .. ÇiinldJ 6u 1ınti6ı 

IG~~!vumurta 
- Hud, J111Dartalar tue de" 

ın mi? laık'n• ;rok efendim, hep
li siinlükt~ ! 

- Günlük \ldalu ınuNkkak 
MNfta kaç pu.lük? 

- Bu pazar günü bize gelir 
misin? 

- Hayhay, bava J.&Jmurlu o?· 
mazaa ıelirim f 

imk4ıa ... 

Fil avı 
- Kaplan avma çıkanlar anr 

hakkak fil ıırtmda siclerler. 

- Şu halde fil aYJD& ç•bnlar 
da kaplan ıotmc1a sidi7orlar 1 

- Niçin ara •ıra gıkannuyornı • 
Brltei - 1111 ld ,,.,,,,,. 1«ma1ııa1 S.. de ldzmetçl 

lua .................... ,,,..... .....,. 
Blmıe~i - Bir ıaattir karpki ft:fn /ıh,.~lfillnl nıız17'emlzllöi11 ıize ne zaran oar ld.. 
fimligonun, ~ 6lr lf ıa/1lıll ıokl. - Belld de gole ama bu //Ofla kea • 

..... 11 .... .,.. ........ 1. 
tllllll w.ute,. -..-Ü"""' """ 
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~ ................................ .. 
2 gündenberi rahatsızlığı dolay:ıstıe iştirak edemiyea 

DENİZ KIZI EFTALYA (SadJ) yi 

lslanbul 4 ünctt icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede İpotekli ulup yeminli üç ehli vukuf tarafı!!· 
dan tamamına 1142 lira kıymet takdir edilen Kocamustafa paıa
da Kocamustafa pafa mahalleainde ve sokağında eski 421, 423 ye
ni 361 No. lu maa bodrum bir dükkanın tam:-mı açık artbrmaya va· 
zedilmiı olduğundan 20. 1. 935 tarihine müıadif pazarteıi günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mü~terisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi tal-tdirde en son arttıranın taahhüd;J 
bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 4. 2. 
936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire· 
mizde yapılacak ikinci açık arttr·ma bedeli kıymeti mubammenenin 
% 75 ni bulmadıiı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkimına tev
fikan geri bırakılır. Sabt peıindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyen 
lerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalart lazımdır. 

Hakları Tapu sicilli ile sabit olmtyan ipotekli alacaklarda diğer ala
kadarlannın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiylt.• 
faiz ve maıarife dair olan iddialuını evrakı müspiteleriyle birlik
te ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairem1 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabi~ 
olmıyanlar ıatıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Mütera
kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rusumu ve va
kıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfunat al
mak istiyenler 8. 1. 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma !artnameıiyle 934/ 2008 No. lu 
dosyaya müracaatla mezklir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilin olunur. (7873) 

Naşit - Ertuğrul Sadi .,__. . -.-ııııı~--; 
HALiDE s tik A t ~ Şch:adebafı 1'URAN TiyatrtMundo 8 1 1 par man . 

Bu gece saat 20.M <l" illerhum Lütfi Fikrinin 
Y.t!LOVA ŞARKiSi 

Operet 3 perde 
ve b~le. Bugün ma

tine IIITILAL. 

Beyoğluncla Asmalımesciddr j 

Pazartesi : 
SUMER KIZI 

Hu tarafa tramvay. Telef on: 2212"1 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Babaili, A~ara caddesi No. 60 
Telefon: 22586 

Meşrutiyet caddesinde, Amerika r 

1 

sefarethanesi karşısmda, altında, <. 

nünde 2 ve arka sokakta 1 dükkan 
1 

havi ve ayrıca 16 daireli 143 nama- 1 

ralı aparbmanın tamamı, 23 ilkku ı 
nun 1935 saat 16 da Beyoğlunda 4 

üncü sulh hukuk mahkemesinde a 1 

) 
çık arttırma ile satılacaktır. Kıy ·1j 

1 meti muhammene: 52.870. Yüzde) 1 

i
l di buçuk teminat. 1 ..... ___ ı_ .. ____ .. ı-.,.llllflllıı11t111~ 

Sah günleri meccanendir .• 

Tl:.J Q KiVE 

llQ~AT 
BANKA51 

HABER - Aktam postası H lLKKANUN - 1935 ~ 

Artırma ve Yerli Mallar Haftası Şerefi ne 
BUtün Pazarların BDtUn Peşin Satışhırında 

mit ... 

tenzilat 
Ayrıca, lstanbul, Beyoğlu ve Karaköy Pazarıarın r l'I 
ikramiy eli satışlarından da yüzde yüz istifade edersını• 
Ankara ve izmlr Yerli Mallar Pazarları, lkramıyell 
satışlara, 15 BirincikAnundan itibaren başııyacaklard•~· 

Ankara 
lzmir 
Samsun 
Mersin 
Istanbul 
Beyoğlu 
Karaköy 
Eminönü 
Kadıköy 
Beşiktaş 

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 

E. Bin.! ve şürekası vekili an · 
kat Alkivyadis tarafından Beyoğlu 

lstiklı\I caddesi 271 numarada kundu.
racı V. !\fakra.~ aleyhine ikame ettik -

leri cirolu senetle alacağı olan elli 

liranın tahsili davasının icra edilen 
duruşmasında: Müddeaaleyh buluna
madığından 9-12-93:> tarihinde geL 
mesi için ilfmen tebligat yapılmışsa da 

gelme diğinden 20 gün müddetle ila -
nen tebligat icrn.<;ma karar verilmiş 

ve müddei tarafından da elli liralık 

bir senet ibraz edilmiş imzanın inkarı 
halinde istiktap tatbikat iniielhace 
yemin teklif etmiş olmakla ye,·mi mu

hakeme ola~ g::l ~936 tarihiM mü.sa.. 

dJf perşembe günü saat 14 de muha. 

kemeye gelmeniz veya bir vekili ka -
nuni göndermeniz \'e işbu gıyap kara. 
nnm tebliğinden beş gün zarfında 

mahkemeye itiraz etme:ı iz aksi takclfr 

de vnkmları kabul etmiş addolunaca -
ğınız llfınen lebJiğ olunur. (17687) 

Hermahn halis yerlisi 

Her malın en sağlaıııl 

Her malın en güzeli 

Her malın en ucuzu 

H er malın en iyisi 

Her malın en şıki 

lstanbul gümrükleri satış 
komisyonu başkanhğ•ndan: 

M.K.N. 

2780 
2917 

Ağırlığı 

K. G. 
600. 
207. 

Kıymeti 

L. K. 
5. 

277.50 

Cinsi Eşya 

Ceviz kütüjü. 
Dolu gramofon pilli" 

Yukarıdaki eıya 16/ 12/ 935 G. açık artnma ile satılacaktır. Ş•~~ 
nameler komisyondadır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey alcıçelefl , 
gösterir ma.kbuzile birlikte şartlarımıza göre diğer kağıtlannı bO" 
nen muayyen zamanda komisyona göstermeleri ilin olunur· 

c-rrfll' 
----------------------------------------------~--~ --iyi bir terzi mı 1 

anyorıunuz 

işte size bir ~dres : 

~ 
iH AN YAVUZ 
Kadın Ye 1:.rkek Terzisi 

ı mınbul Y rn ıposıa ne k1rş1 sı odı 

Foto !lior yanında trtafet hı111nda 

Taksıtte 

Manto ve tayyor 
ve roblar 

En son moda kum., ve 111°
dellerle glJlnmak ıeteY.,. 
zevki sellm Sultanhama1111"'; 

da Camcıbafı hanında blrlll~ 
kaHa bir numarala Lelll• 
Harumın Şermin terzlh•"r 

aıoı urAf!ttıuHr•!al.9r· ~-
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Beşerlyete belA olan fareleri imha ediniz 

Far Hasan FareZehiri 
Fare zehlrl macunu Fare Zeblrl Buğdayları 

Bir parça ekmek veya pastırma ftya ~ağlı rula -
1ara sürülerek farelerin bulunduklan 1ere bırakınız. 
Btlhana sıçanlar derhal ölür. 

Farelerin bulunduklan yerlere serpiniz. Bilhassa 

kllçük farelerle fındık fareleri derhal ölürler. 

25 kuruştur 
Macun ve Butday ikisi 

25 kuruştur 
bir arada 

Bazı fareler bulday sehlrlnden hoşlanır ve bazıları macua yemek ister. Bazı fareler sabah yediklerini ak~m ye111ea 
ler. Banan için fareJere her .lld çeşidi ..ermek lazımdır. Bunun içindir ki her ikisini istimal eylemek çok mm·afıktır, 
ve bu suretle farelerin ana, baba ve silsilesi muhakkak ve kat'! surette ölürler ve kokmazlar, iliisi bir .arada 40 ku • 
rattur. 

Hasan deposu : Ankara, lstanbul, BevoAlu 

Naha VekAleti 1' ' lı::ıı ıı ı llı" ı llı: , l. , jıı 11111,, il' :'., ,ııııı:l[iı 
·ıj,''l'ı 'nıl " ' ı ji' 1 ! ı I~ ı 'ıll );\I :11 ı ıll'· ıl 1 1' ., 1 

Şose ve Köprüler 
Başkanhğından: 

.., 
1 
~ 

lıtekli çıkmadıt~ndan dolayı ihalesi yapılmamıı dan BurN • ~ 
Karaköy yolunda 57 inci kilometre üzerindeki 40,000 ı•ra keıif be· "D 
delli betonarme köprü İnfa&b kapalı zarf usuliyle eksıltmeai 18 - IO 
12 - 935 Çartamba ıünü aaat 16 da Nafıa V ekileti Sote ve köp • C 
rüler Reisli ti eksiltme komiqon u odasında yapılacaktır. i 

Eksiltme fartnamMi ve buna müteferri diier evrak 200 kunıt il 
mukabilinde Şoıe ve Köprüler Reiıliğinden alınabilir. ~ 

Muvakkat teminat 3000 lindır. 1. 

lıteklilerin yapmıt oldukları itlere aid vesikaları ihaleden en az 'e 
Oç gün evvel göstererek Nafıa V ekiletinden ehliyet ve&ikuı alın • 

Dıuı lazımdır." Z 
Teklif mektuplan 18 - 12 - 936 günü aaat IS te kadar An- O 

karada Şoıe ve Köprüler Reiıliğine verilmelidir. (3518) (7628) N 

C'.I - ; 3 • 
c l 
=~ .!il ., 
... N 
IS ~ 

.aı J. .. -: e 
·ı ~! 
1 -il 

CQ ... 

VE 
BRONŞiTE KARŞI 

ÔKS0R0K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 
KARŞI 

G«elerl sık sık abdeste kalkanlar 
rallat etmek i~n 

KATRAN HAKKI 
luallanmahdırlar. Zira Katran id • 

rar :rollanam nezle ve iltihaplarını 
iyileştirir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~-----C 

Türkiye ! 

Şeker fabrikaları 

!l t ı:ı 
a Nafıa Bakanlığından : 

Aç kamına bir kahve kaşığı alındıkta 24/Birincikinun/935 Salı günü saat 10 da Ankarada Nafıa Ba. 
kanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 1817 lira 14 kurut 
muhammen bedelli 38 parçadan ibaret 660, 78 m 1 yol keçeıi açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Anonim Şirketinden ı Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa Turhal Şeker Fabrikasının 1936 ıeneai içinde Samıun Li· 

manından göndereceği teke•lerin vagondan vapura kadar nak 
liyeıi kapalı zarf uıuliyle ve 21 llkkinun 1935 tarihinde lıtan 
bulda Bahçekapısında Taıh~nında Şeker bürosunda talibine 
ihale edilecektir. Şartnam• ve tafaillt latanbul ve Samaun Şeker 
Bürolarından alınabilir. 

Hazımsızlığı, mide ek:ıilik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
sızlık ve kokuyu izale eder. 

Bu ite aid prtııame parasız olarak Bakanlık Malzeme Daire • 
ıinden verilecekdir. 

• 

Ul\111 ı , i1! 1 ,ıii I'. ,I ,'" ı I: i' ı: .. ı 1 1 lı" , I !~ ıı l lı ' il , ılı . , ıl: "" ıl Ilı! : ı:' Lı ı lıı , , 1! 1 1 
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Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. 

isteklilerin 24 - ı2 - 935 Salı glinü saat 1 O aa Balfaftfrk 
Malzeme Eksiltme Komiıyonuna müracaatları lazımdır. 

(3580) (7737) 

24 PARDAYANIN OLUJrO PARDAYANIN UL'OMO' 21 

ğini alıyor, fakat tuhaf bir surette 
ıUiünce yüzü kor~un~ ve çirkin bir 
fekle ~riyordo: 

Runıyeriye gellace, oada da t• -
haf bir değişiklik basıl olmuştu. Ese _ 
rini seyreden bir sanatklr kadar he • 
yecanb lclL 

Korkunç bir aurette .Ulerek: 
- B11 ltneyi ini aoruyonanm ah 

bakınız... Bu gayet ince bir liaecllr 
madam. l)'ice ölmiif ve aararmıı bir 
şeftaliye batmlsa hiç bir b bırakmaz. 
Bundan bafka o eeftalinin ne tadında 
ne de kokoawıda bir deii§lkJfk buıl 
olur. Yalnız bu eeftall)'i )'iyen adam 
hemen o 1'il11 iç bulantısı ve ha§ dön · 
meal hisseder ve akpmiisti öUlr. de
di. 

- Ab, ah!. Ya bu litedekl zeytin 
falına benziyen şey nedir? 

- Hakikaten bu &efthıJatıdır. 
madam. Efer ais ,.ce kandllbahd ha -
zırlarkea bondaıa da on oabef damla 
kandilin yağına kataraamz her Üf&JD 
ki gibi, biç bir fenabk lüaetmeclen, 
yalnız her zaman'ld11den biraz daha 
erken uyv ve bir daha uyanmazsınız. 

- Çok bot bir teY Bene ı Ya Mı 
küçük ti§elerde neler ftl'l 

- Bir takım ~çekler rahlan llq
metpenah. İşte gill, karanfil, ıtır, me
nekşe, Şebboy_ Meaeli bala~sde hir 
misafirinizle ıezlyorsonn. Ona me -
seli güzel bir l'fll ataa ıiisteriyonnı. 
nuz. Misafirlnlı bunu pek beğeniyor 
bir giil kopannuma tzla verilmesini 
işitiyor. O gillU koparıp kokbyor. Efer 
8lz, bir gOn evvel ba gtlJ afamn haftf 
.. yararak ba rahtan on damla akrt· 
mrpanız misaflrfnfz btr iki saat için. 
de lllftr- Bununla beraber, takdim et· 
Qlalz ~~bundu Mr damla dam • 

latmı~ olsanız da ayni şey olur. Bu 
l'llhlardan herbiri bir çiçeiin kokusu 
nu taşıdığı için misafirinizin kokladıiı 
çiçeğin kokusu hiç defişmez. 

- Pekli& Rene, ya bu kozmotlk • 
ler7 

- Madam, bmılar Adi kozmotik • 
tir. itte kaşlar ve kirpikler için si. 
yah, dudaklar için kırmm renktekile
rL işte bir krem. Bu da gözleri şld • 
detin) arttırmak için kullanılan ka. 
lem biçiminde bir sürme... Bunların 

hepsi blldlflmtz teYlerdir. Yalnız bun
lan kullanan bir kadın fkt giln içinde 
ytlztlnde §lddetll kaşıntılar hls8eder 
" kemen bir çıban hasıl olarak en 
glzel yilztl berbat eder. 

- Ah, bu adam lldftrmek fçtn de. 
tn elemek! .. 

- E maclam, gttzel bir kadının 
ytlztl mahTolursa o 81mUt demektir. 

· - Bunların hepsi pek mOkemmel .. 
Orada ne nr1 Sa mu, nedir o? 

- Evet madam. Renksiz, kokusuz, 
tatmz bir ndar. Bu nyu, ldl sa, ta • 
rap falan ıf bi bir ftecele kanştırmrş 
elsann bif bir detillkHk Iıuıl etmez 
meeelA, bir ı.nlak l~ldye bundan o • 
ı.s kırk damla koyanız yeter. Ma • 
dam, bu Ldkres Borjiya'nın en beğen. 
diii bir icat olaD Tofaaa auyudur. 

- Tofua 5111'11 ha 1 
- Evet. Bono siz de pekllA tanır· 

sınız. Bu berrak Tofana Hyana ister 
lnaaa Te ister hayvaa lçsba. Vücudun. 
da hiç bir iz bırakmaz. Bir adam, sL 
zin sof ranrzda yemek yer ve bu sudan 
şarabına illve edilmiş olursa o adam 
evine sağ ve sağlam olarak döner. An
cak bir ay sonra bazı rahatsızlıklar 

hissetmeğe başlar. Yavaş yavaı iştahı 
kesntr. Bfttlln v8cuduno bir kırıklık 
kaplar. Ve tlç ay eonra 61Ur. 

K.aterin, kayıtaa aörünmeğe ça . 
bprak omuzlamu .lilktl Yavqça: 

- Batıl itikatl diye llllrıldandı. 
- A'1T' ayrı aörUşler madam siz 

bunu görilyOfBODU, ben §UDU SÖrüyo.. 
rum. Siz bir hayal görseniz bir cadı 
deninlz. Ben :ise bir hayal aörünce 
(Necmi phıs) derim. 

- Söztbae lnanmm Rene. 
Kraliçe etrafına endişeli bir bakış 

, lırlatarak 8Özilnfi bitirdi: 

- Sana itimadım vardır. 
ÇfinkU mUneccimin bütün irade. 

afne blkfm olaa bu kadın, müneccim 
böyle şeylerden bahsetmeğe baş • 
]adımı onun esiri oluyordu. 

Müneccimin yUzUnde bir takım de. 
flşmeler oldu. Renkten rea2e ıirdl. 

Fakat ayni zamanda taş gibi kaskatı 
kesfldL Hafifçe tltrlyen gözkapakla _ 
rının altından yilzOnOn manasttn ta.. 
mamen dettştfren bir şekilde bakıyor. 
do. 

Katerinkorkudan titredi. 
- Evet, yıldızlar bana cevap ver· 

mekten çekinirse bütün uğraştıkla .. 
nm bota gider. halllnl' r.alıştıiım me. 
aeleJer halli imkansız ohınJa. öbUr A· 
leme sorduğum suallerin cevabmı ha§ 
ka bir yoldan alınm. ille bu sefer de 
ayni lfY oldu. Gördtliüm buydu Kate.. 
rin : Slı deliiin yanmdaydmn. ben 
de bulundufu• ini yerde fdfm. Btitia 
bakışlanm kollannrza d6nmfişttl. Şe • 
hıtdet panufnnzdaki yiiıfik karan -
1ri"tn içinde hafifçe parlıyordu. Ve 

1 ben onu gözttmden ayırmıyordum. 
ÇünkU elinizi aacak bu suretle fark.. 
edebiliyordum. Ehr eliniz hanQerfni -
Zl' ıdtseydi onu durduracakhm. Bir · 
denbfre bakışım "hulandı. Ne yüziiğüj 
ne de ellnlzi artık göremiyordum. A7 .. 

ni anda, kafatasım hafüçe sarsıldL 

Ve başım da kendiliğinden mazgala 
doğru döndü. işaretler bana görün • 
miyenlerle temasta bulunduğumu an· 
lattı. Bakışım deliğin araşından geç. 
ti. Dikkat ediniz ki bulunduğum yer4 
den çocuiumu göremezdinı. Bununla 
beraber onu tamamen gördüm. O, de
likten yirmi adım kadar ilerideydi. Ut 
dört metre kadar havada bulunuyor. 
da. Karanlık ile tamamen zıt, parlak 
bir bulutun içinde dalgalanıyordu. o .. 
nan da vücuda tuhaf hir ıfJkla parh· 
yor ve elini göğsüne dayamiş oldnfa 
halde duru)·ordu. Bu el yavaş yaYaf 
düştü. Elinin bulunduğu yerde geniş 
bir yara olduğunu ' 'e bu yaradan bfL 
lor gibi lapa tapa kan dökilldiiğünü 
gördüm. Bu kan insan kanı gibi kır. 
11uzı d~ildt. Oğlum bu suretle iki da· 
ktka kadar gözlerimin önünde dal • 
galandı. Bakışlarımız karsılaştı. Be
nimkilerin nasıl bir dehşet taşıdıkla -
nnı bilmiyorum. Fakat onun gözleri 
yeisle dolu idi. Sonra yavaş yu·aş l 'Ü

cudu görünmeme"e basladı. Jsık sön • 
dü. ha,·al ortadan knlkh. Sonra ... Ar· 
tık hiç tılr şey görnıedim. 

Rüjjiyerinin sl'c;i, son sözlerde ra. 
vaş yavaş a!ça1arnk anlaşılmaz bir 
11tmJtıya döndü. 

Sustaitu zaman dalgın gözleri, hl. 
ll boşluk1arda idi. 

Gizli bir korkunun tesiri altında 
bulunan Katerin, kendisini kaphyan 
bu halden sakınmak, kaçmak, kurtul• 
mak fçin ayağa kalktı. 

Fakat kalkmak için yaptığı bir ha. 
reket onu kendisine getirdi. Bu bof 
korkudan kurtulmak için metin bir ta. 
vır aldL Emni:retsizlikle dolu gözleri 
tulaaf bir J§Ikla parladL Damarlan& .. 
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P°'is hafiyesi X:9 yahud Dekster ıslahıhal etmif bir haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nevyorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki hazinesini çal" 
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X:9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı kan.rla~tmyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla bera'1er ça]Jfmala başlıyor. Fakat Şilanın hizmetçtal Mari abtalhkla x:t 
u ele veriyor. X :9 kaçıyor. :.t. ..... 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kollekslyonunu teşhir etmeğe brar vermiştir. Polisler bundan endişe ediyorlar. Fakat bu •nd(fe1erlnl belll etmek istemiyorlar. Halbuki l\taroııl 
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22 PARDAv Amk or,mro 
rildi. Yüzünde vahşi bir cesaret izi 
parladı. Di,lerinin arasından: 

- Kocam, benim ölüm koktuğu .. 
ma, yemin ederdi. Adam sende! ölüm 
kokmak da benim koşuma gidiyor. 
.Mademki hakim olmak iç.in öldürmek 
lılzım. Ben de geçtiği yerde cesetten 
bir iz bırakan bir kadın olacağım. Ha. 
yaller, cadılar, şeytanlar, görünmiyen 
alem! •. Sizlerden korkmıyorum. Ben 
de sizdenim. Bana yardım eden gizli 
kuvvetler, size tamamen güveniyo -
rum. 1\1.ariyyak ölmelidir. Varsın öl .. 
s!n ! Şarl da ölecektir. O da geber -
sin!. Hanri, benim sevgili oğlum, sen 
lrral olacaksın. Ben bunun için çalı -
pcağım ve onların hepsi benim yar .. 
dımcım olacaktır. sözlerini mmldan -
dr. 

Katerinbir istavroz çıkararak so
fuk parmaklarile müneccimin alnına 
dokundu. 

Rüjjiyeri bir sademe ile sarsıldı. 
Sonra yavaş yavaş nomal (tabii) hale 
geçti. !ki elini alnına götürdü. 

- Rene, sen de görüyorsun ki bu 
adamı Allah bile ölüme mahkQm etti. 

- Oğlumuz ... 
- Artık onu kendi taliine bıraka.. 

Jım. Onun hakkında verilen bu değiş. 
mez karar hakkında bir daha konuş
mıyalım. O, benim annesi olduğumu 
biliyor. lşte bunun için ölecektir. 

Katerin sesini biraz alçaltarak sö. 
ı:Unc devam etti: 

- Ben onun için jJeride bir krallık 
düşünürken o kendi kendisini ölüme 
•ahkQm etti. Rene, artık ondan değil 
lbtlrOnde11 bahsedelim. Bu sırn öğ • 
nnmfş olan kadını konuşalım. Şimdi 

sen de duydun ya, Jan Dalbre bu sır
n biliyor. Rene, bu Jcadmı ad ben 

ô!L.me nuıhktlm ediyorum. O, artık be 
nim elimdedir. Aptal kan, büyük bir 
sabırla ördUfilm ata yakalandı. Gel 
Rene, gel, sana bfltüıı düşüncemi an -
Iatmak isterim. ()lluma vermek iste. 
diğim hükdmeti bir vuruşla yıkmak 
arzDSllJldayım. ()ilam Hanrinln ha -
kimliğini çotaltmak için Roma ile ta
mamen birlepıefi dtıştlnüyorum. Ko. 
linyinin fikrini sordum, Navar kra -
lrnın dilşUncesinl araştırdım, kibirleri 
le biitün ııehri ve sarayı dolduran bu 
senyörleri fneeledim. Rene, sana tek -
rar söylUyorum. Kraliçesinden tut da, 
son jantiyomuna kadar hepsi fesat 
tohumudur. Bunlar yalnız kiliseye de. 
ğil Fransa krallığına karşı da bir sui
kast hazırlıyorlar. Orada, kendi dağ

lannda onlar daima serbest bir haya. 
ta alışmışlardır. Hiigno ismini taşı -
yan bu sürü tamamen ihtililci bir ru· 
ha sahiptir. Rene, eğer ben protestan. 
lan mahvetmezsem, belki hüktlmeti 
kendisi birkaç gün içinde prote.stan 
oluverecektir. lşe evvela başr ezmek -
ten başlamalıyız. Protestanların başı 
Jan Dalbredir. Jan Dalbre benim sır
rımı biliyor. Onu ortadan kaldırınca 
hem ben kurtulurum hem de dini ,.e 
hükumeti kurtarmış olurum. Gel Re. 
ne, gel dostum. Babalık duyguların .. 
dan doğan acılann bu kadının ölümü • 
nü hazırlayarak yatışacaktır. Madem 
ki o Marfyyakm annesi olduğunu iddi. 
a ediyor ve mademki ona oğlum diyor 
herhalde ölümün onları birihirlerin . 
den ayırmaması llzımdır. 

Katerln böyle diyerek Rüjjiyerlyi 
kulenin dıpna kadar s\lrilkledi. 

MUnecdm: 

- Yıldızlara bakıaıfacakmı idik? 
dedi. 

• 
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- Buna lüzum kalmadı_ Ben ken· 
di hesabıma öğrenmek istediklerimi 
öğrendim. 

Bulunduktan bahçe kısmını yan • 
dan geçerek kuleden yüz adım ka • 
dar uzakta bulunan güzel bir binaya 
nrdılar. Bu bina bir zemin katile bir 
birinci kattan ibaretti. Katerin bura· 
sını, müneccim için yaptırnnftı. Bu 
tuğla ve beyaz taştan yapdmıt güzel 
bir evdi. Döğme demirden . balkonile 
tam o devrin modasına uygundu. Btl • 
yük başlı çirilerle süslü meşeden ke. 
merli güzel bir kapısı, oymalı eamlı 
pencereleri, karmakanşık gül ağaçla· 
rının yükseldikleri cephesi bu eve pek 
sevimli bir manzara veriyordu. 

Katerinle Rüjjiyerl içeriye girdi • 
ler ve aralık odadan geçtikten sonra 
zemin katının bütün sol tarafını kap. 
lryan geniş bir salonda bulundular. 

Büyük bir masanın üzerine mü · 
neccim tarafından yapılan gök harf • 
talan yayılmıştı. Duvarlar bir kısmı 
ceviz ve bir kısmı yaldızlı meşin dit • 
lerle dolu kitaplann bulunduğu kil • 
tüphanelerden görünmüyordil.RUjjiye 
rinin bütün kitapları burada bulunu. 
yordu. 

Kraliçe ile müneccim bu odada 
ancak bir kaç saniye kadar durdu -
lar. 

Katerin: 
- Haydi senin liburatuvanna 

gidelim, dedi. 
Rüjjiyerinin 'f'Ücudu titrediyse de 

çaresiz itaat etti. 
Yeniden aralık odadan geçtiler. 

RUjjiyeri karmakan§lk ~ç kilitle on 
dakika kadar uğraşarak nihayet de • 
mir desteklerle sağlamlqtmlmı§ atır 
bir kapıyı açabildi. 

Hu kapının arkasında başk<\ hir 
kapı daha vardı. O da demirdendi, Bu 
nun kilidi olmadığı için Katerin giz • 

· U bir düğmeye basarak kapıyı a~tı. 

Son girdikleri bu oda, zemin ka. 
tının sağ tarafında bulunuyordu. 

Bu .odaya hava iki pencereden gi· 
riyordu. Fakat kalın demir parmak • 
lrkb olan bu pencereler ağır meşin 

perdelerle dışarıdan içerisi hiç bir 
suretle görünmeyecek şekilde kapa • 
tdmıılardı. 

• Rtijjlyeri, iki mum yakınca oda 
göründü. Dip taraftaki duvar oldukça 
geniş ve ocak kubbesile örtillil idi. Bu 
kubbenin altında da iki fınn yapıl • 
mıştı ·ki hanların her biri bir demir 
körilğün ucu nlhayetlenmlş bulunu • 
yordu. Ocağın yanında irili uf akh bir 
sürü llpotn duruyordu. Öteye beriye 
konmuş olan masaların üzerinde şe. _ 
kil "şekil tUpler, cam balonlar, ölçil 
şişeleri, imbikler vardır. Bir dolapta 
da içinde renkli renksiz bir stirü toz
ların ve mayilerin bulunduğu yUz 
kadar şişe vardı. 

Bir köşede, içinde bir çok şey· 
lerih bulunduğu bir camekanı Kate • 
rinin işareti üzerine R6jjiyerl boynu· 
na asılı bulanan bir küçük anahtarla 
açtı. 

• Kraliçe etildi ve: 
- Şimdi seçelim Rene. Bu küçlk 

~ltın iğne nedir? diye mm1dandı. 

Rene de eiflmişti. ikisinin de baş. 
tarı hemen hemen biribirine dokunu • 
yordu. Bu anda Katerln güldüğü içi• 
yiizil çok çirkindi. Kraliçe sakin ha• 
tinde dUşUnceli ve biraz kederli bir 
Up halinde görilnUrdü. Gtilftmsediğl 
zaman, ıilltfil\iİD biittin şairine il • 
itam Terdltf sen~lfk. dnrhdn gtlaDL 
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KOPEKLER 

Köpekler denebilir kl dUnyanm en sadık hayvanlarıdır .. On onbeı 
sene ya.,ar. En çok alt: ya\TU doğurur. Ev hizmetleri görenleri yani 
bakl<aldan öte beri l&flyanlan ekdk değildir. 

".ı."ukanda köpeklerin en aadık hayvanlar olduğunu söylcmı,uıı:. 

Son g elen Avrupa gazetelerinden blrladu töy:e blr baber ıördUk. Ba _ 
kalım bu hayvanm sad::ı.kaline siz ne diyecıekalal&: 

A:vustur&Jyada d\ln)'& köpeklerinin belki en aadıkı uyılabilecek 

l)lr lcüax-ğe 200 lti§lnln talip çtl<tığı haber '\'erllmektcdlr. Bu köpek lh • 
tJ.;·c.r Lir ka1mmJı. Kadm hutalanıp hBStnncıye dtıştuıtt zaman, kö • 
pu de birlikte gitmi' ve ölünceye kadar kadmm yarımdan ayrılma • 
mıttır. OlUmUııdeo llODra da ıaeızarnun bafıad& hekJemele bqlamıştır. 
Köpak gündüz, ihtiyar kadının mezarı _,..da beklemekte ft cecete • 
yin hastaneye ge~mektedir. Bu aaclak&Un klll'f'lllMi& hayrete dlişQP ve 
köpeğe lllÜliP olmak tatiyeolerdıen tam iki yllz k11l hastane dlrektörlU
ğilne mektup YUJDll ve köpeğin kentlilerine verilmesini, yahut hutane 
menfn:ttlne satılmasını istemişlerdir. Nasıl! 

Şunu da llÖyllyeBm ki kllpekler güzeldir b~tur ve lf8 )'ar&rlar a_ 
ma buna karJılık büyük de b6I' tebllkele~ CS. vardır. DUnyadakl haata_ 
hkl&nD belki en mUthlfi olan kudum imanlara tıu hayvaalar ~· 
Bunun için köpekleri olanlar, hayvaıılanaı eokalllara- '-"bclt bınk -
mamalıdır. Bunlan kuduz köpekler wnr-. onlar 'da sahiplerini IBlra _ 
rak bu mtltblo butallll .,aarı.v. 
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Yazan : N. M. 

Türk .gencinin Bir 
adasında 

7 -
Seylan 

başından geçenler 
Birnz ilerde bir ayak patırdısı 1 • 

§itiliyordu. ErcUment haydudun a_ 

yaklnn nltmdıı lurılan dalların se. 

.sinden ne tarafa gittiğini anladı ve 

oraya s:iptı. ArUlt işi lmlaylaşmış. 

tL. Kaçan, sık ormanda ilerledik •• 

çe yol açıyor ErcUmcnt de bu yol _ 

dan onu kolayca takip edebiliyordu. 

Böylece: l'arım saat. kadar- git • 
r - ·. 

tiler. ErcU·ment hızlı yi.lrüyor ona 

yetişmeye · ~nbalıyo~u. Fn"kat a _ 
ğaçlardan bir tUrlU onu göremiyor. 

du. 

Biraz dııba gidince bir patikaya 

·rastladı • Sevindi. Haydudun or _ 

manıı dalıp kaybolmasına artık lb 

tlmal yoktu. Patlltayı takip ettiği. 

ne baltılırsıı muhakkak bir çok in_ 

aanlarm oturduğu yere gidiyordu. 

ı-~ulmt birdenbire patika ikiye ay. 

nldı. Ercüment bunu biç de dU _ , 

1Unmemiştl , j.caba adam hangi yo. 

lu takip clnılştl? Dinledi. Hiç bir 

ses yoktu. Toprak yumu'ak olduğu 

için adımları işitllmlyordu. ErcU _ 

ment gözllne da.ha genişçe olan sağ 

taraftaki patikayı kestirdi. İlerle • 

meye başladı. Henüz daha on adrm 

gitmemişti ki bir hışırtı ve onun 

arkasından. kulaklarında keskin bir 

ıslık sesi çınladı. Yerinde taş gibi 

hareketsiz kaldı. BUtün vücudu 

buz kesilmişti. önUnde koskoca _ 

mıut bir yılan başını kaldırmıı;ı, pı. 

rıl nl yanan gözlerlle onu seyre

diyordu. Dehşet ic;;lnde kaldı. Şlm. 

diye kadar böyle blr §ey ne görmüş 

ne de aklına gelmişti. • 

Sonra birdenbire geri dönerek 

koşmağa, bUtUn kuvvetıle kaçma _ 

ğa koyuldu. lkl yol ağzına gelince 

ncfesne!ese durdu. Arkasına bakt.J 

yılan falan yoktu. Kurtulmuştu. 

Blrnz dinledi. Sonra dUşUnmeye 

başladı. Herhalde ndam bu yoldan 

geçmemişti. Yılanın yol UstUnde 

bulunuşu bunu ispat ediyordu, 

Soldaki patllmyn dalnralt hızlı 

hızlı yUrUmeyc ve blrnz sonra da 

koşmağa başladı. Adamı kaçırma_ 

nmk ltızımdı. 

On dakika ıkadar koştu. Bir ka _ 

vlsi dönünce ilerde bir adamın yU • 

rUmekte olduğunu gördU. Ses çı_ 

kartmadan biraz daha yaklaşU. 

Tam kendisi idi. Onu mnvl gömle

ğinden, omuzundnld tUCcğlnden ta_ 

rumışU. ErcUmende, haydudu görün 

ce yeni bir kuvvet geldi. Daha te

tik da\·ranarak, ve hiç sezdlrmlye. 

rek takibe koyuldu, esasen haydut 

hiç bir şeyden şüphelenmemişti. 

lhtiyan öldUrUp parasını aldıktan 

sonra, cinayetinden kimsenin habe_ 

ri olnııyacaıttnı bu paraları rahat 

rahat sarfedcceğinl sanıyordu. Er. 

cUment,adamın :rUrUyUşUnden daha 

şimdiden hlllyalara dalmış olduğu_ 

nu, zenginliğini gözönUne getirdi -

ğinl anlıyordu. 

Bir saat daha yUrUdUler. PaU _ 

kalar gittikçe genişlemeye ve ço • 

ğalnıağa başlamışU. ErcUment a _ 

damı gözden kaçırmamak için da. 

ha çok çalışıyordu. ÇUnkU yollarda 

tek tUk adamlara da rast gelmiye 

başlamışlardı. Bunlarm çoğunun 

ellerinde ötebe.ri vardı. ErcUment 

bunlardan artık şehre yaklaştıkla • 

Cavcav•ıa Fışfış konser verd iler 

Ca\'CB\'ln Fışfı~ bir konser verdiler. Fakat halk kendilerini tnkcliı:: 

yerine başlanna ı;algarn, havuç, UUınn, prasa atmakla mukabele etti. 

Onlar gene bundan memnundular. ÇUnkU başlarına ntılanlan C\'lcrlne 

dönllııtc pişirip yemişler ve aç karınlarını doyı.ırmuı;lardı. 

Hesap sor'!!!!:! 
Bir tren lstanbuldiın saat 2,12 

Uc kalkıp 3,24 de Floryaya nrıyor. 

Ekspres ayni yerden 2,26 da kalkr. 

·yor ve ilk treni ge~erek Florynyıı 

3,1 de vanyor. 

lkl trenin de suratının ayni ol • 

duğunu tarzl'<IC'rsek ekspres ilk tre_ 

nl ncabn sant kaçta geçer? 

Kar•ı :ığı 

:Ekspres seferini diğer trenden 

21 daklka dnhn evvel yapıyor. Bu_ 

mı mukabil ötekinden H dakika 
> 

sonra kalkıyor. O halde ekspres 

ilk treni yolun 2/3 geçmelidir. Ya. 

nl saat 3 de. 

tanınmamak için önUne egiyordu. 

Bellik! korkuyordu. 

• * . 
Artık genişçe bir yola çıkmış _ 

ları.lı. Burada ağaçlar o kadar sık 

değildi. Epeyce kalabalık da vardı. 

Ercüment bir araba görünce çok 

sevindi. Demelt ki ,adamakıllı bU • 

yUk bir şehre gelmişlerdi. Öyle ip_ 

tıdal bir köyde değillerdi. Gelip ge. 

çen insanlar da Avrupalı gibi gl _ 

nnı anlamıştı. Dikkat etti. Karşı • 

!arına her adam çıkışında haydut 

adımlarını sıkl~tırıyor, şapluumıı 

yinmlşlerdi. Haydudun kaçıp kur -

tutmasına iınkf\n yoktu. 

( Arkası var ) 

Veni 
cumbalar 

Apartııııaıılarda kU~uk c:ocukla • 

rın oynamalarına, hava almaların& 

yarayan bahçe yoktur. Bu :>1lzdeıı 

çocuk ana ve babalari sıkıntı j ÇC • 

lcerler çocuklar da sıkılırlar. Ba • 

kınız, A vrupa!Jlar ne dUşUnmJ:io • 

lcr. Pencerelere dört bir tarafi tcı. 

!erle kapalı bir cumba"Yaparalf kil. 

çUk çocultlarmı buralara bırakırlar. 

Bu hem çocukların temiz ha\'a ~

malarına hem de sılulmanı&lann,. 

yarar. 

Harflerle resim yapıyoruz 
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Mil\i ile Vakvak Polis hafiyesi : 7 ················································ 
lnek Teyze ile Horasyo'nun evlenmc1crl günU :Mlki'nln de. doğum 1 1 - lladyodan anlamadığım için ne- olduğunu kaYrıyamıyorum, .deill. 1 ... .. ·-·················-····················· 

gUnUne rastlamıştı. Bu yUzden bu iki mUhlm hAdlscyl kendinde toplı _ Mini lltı\•e etttı. 
yan gUnU kutluluyorlar<lı. - GUUrltllden ~aşka bir şey lşitllmlyor. Cızırtılar devam ediyor. 

du. Şimdi bu cızırtılar telgraf st'alerlnl hatırlatıyordu. 
Mild heyecanla: "Dur ~ini, dedi. Bu nedir biliyor musun? .. ., Mini: 

. . . . . - Herhalde radyoyu bozdun diye cevap verdi. 
- Yaşasın İnek Teyze diye bağırdı. Bana bır radyo almış.. - Hnyır bozmadım. Bu imcJat istiyen bir vapurun verdtğl işaret. 
Hakikaten Inek Teyze :Ulklye bir radyo alınıştı. Mlkl radyoyu Ur, s. o .. s. dlr. 

"Yılı.löntimün kutlu olsun Mikl!!,. sesleri arasında Miklııln de sesi 
yUkselınlştl. Sevinçliydi. 

masa üzerine yerleştirdikten sonra şöyle bir baktı: '.Ama ne gUzcl .Mlkl hemen eline bir ltAğıt kalem alarak lşnrcUerini zaptctmeye 
radyo, dedi. Bununla bUtUn istasyonları cllnllyece~m... hıızırlanmışu. Mini: 

inek •reyze Mlkinln radyo ile çok uğ"raştığını görUnce yemeğinin _ Ne diyorsun? llntıyor mu yoksa? diye sordtt. 
soğUyacağmı, aç kalacağını söyllyerck onu yemeğe çağırdı. :Miki işaretleri çoktan zaptetml§tl. Geminin taarruza uğTadığmı 

.Miki yemek yenip bittikten sonra, .e\•ine döndü. Artık radyosilo söy!Uyordu. Fakat ses birdenbire kesildi. Mlld: 
uğraşmaktan başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. I\lşıınlısı ?.Uniyi de - Hu ne demek •ram hılber verirken birdenbire koslldi dedl 
yanına atarak doğru radyonun başına koştu. 1-'akat radyo garip garip Mini şaşkın bir halde: . • 

f ' - ..... • sesler ı;ılmrıyor bir tlll"IU ayar cdC>mi~·ord'.l. !,;lr aralık güzel çalgılar - Gemi t.ıınrruza uğramış demek diye mırıldandı. l .. • : 
ç alman bir istasyon buldu, Ama hr men birdC'nlJirC' kesildi. Cızırdaınııya .Miki Miniye cevap verecek yerde kapıya doğruldu. i 

, 'Qaşladı ı!lkl ıı,, Mini ouna nn:ı ret cttllcr. · - Bir ka_ptan dostum var, gidip ona anlatayım. O bnnn bk- akıl i 
: .Miki; 1 1 verlr, dedi. i ································································ -............................................................ ················································································· 

~" ~ ~lSIS !/iKA.YE : Yeni yapılan bina ve açıkgöz bir komşu 

..... r.;.,. .. ..,... 


