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Büyük harp çıkarsa Türkiyenin 
vaziyeti kararlaştı Ak~ lUI lfi7il lUI ifil 
lt~lya _ harb_e _d:t:~rr;,~ 3~~:; t~;:~~r:-IJ)Ukave!"~t c <®ifil lUI lb lUI ifil <dl a 

birine taarruza geçerse çarpışmalar 
•• t k b k İ d • • • Italyanlar Aksum cenubundakl mevzilerine· 

muş ere are e e ermısınız kadar gerilediler 

Türkiye, Y uqoslavqa, Yunanistan 
lıa tt a Romanya 1 r ..... iilSiiii·z---oiş···--
t n g ilte renin bu sualine 1 Bakanl,ğı 

,, Evet cev~bını ·osten Çemberıayna 
'' ILll Teklif edildi 

d ~ Cevap lc;ln bir gUn mUhıet 

v e f' ]( Voks~7~en mi 

Lızbonda bulunan Jngiliz yem!leri, CebelüttarıJ. a harekt:l ettiler. Rt-snıimiz 
lngiliz donanmasından bir kcu;. parrall' gösteriyor. (Y:azısı 4 üncüde) 

Haliç vapurları Yoksa gene eski 
şirkete mi devredilecek ? 

Y.apılacak toplantıda hissedarlar vapurları 
tekrar devralmağa karar verirlerse eski 

şirket yeniden çalışmağa başlayacak 
Haliç şirketi tıfssedarlanndan iki pekala ~alışabileceğini ileri sürmüş . 

8hıin şirketin f dare mecJi.cdni protes- !erdir. 
to ettikl•-rini yaznuştık. Bu .iki hissedar üç gün içinde his.. 

Bu hıssedarlardan biri on iki bin, sedarlar umumt heyetinin toplanma.. 
dlferi on altı bin lira1ık hisse senedl sını da istemişlerdir. 
ne maliktirler. Bu müddet den akşam bitmiş, fa. 

Bu Dd hmedar idare meclisine kat h~·darlara !ı\~bir tebligat yapıl
'ftrdfkleri protest.ınon bir suretini de mamıştır. Bununla beraber hissedar
l!!konoml Bakanlığına vermişlerdir. Jarın bu müracaatı kanuni olduğun • 

dan toplantının yapılması zaruridir. 
BunlDr, protestolarında :dare mec 

Uıdnln işi :iyi yüriHemediğini. şirketin 1'oplıınhda hlssedarlar, şirketin 
vapurları tekrar devralmasına karar 

bir çıkmaza girdfgini geçen senelerde verirlers ... belediye vapurları senelik 
lllyJedikleri halde bunun gözönünc a. hisse.sin: almak şartiyle şirkete hıra _ 
lnımadığını, şirketin zarar etmeden kacaktır. ....... 
Bu sabah Şişhane karakolundakı 

_t-f~m,.!.diy~ 2~ş!!1~si_ önü_J]d!: 

Yirmi yaşında bir 
Musevi kızı 

l<avga edenlerin ayaklar. altında 
az kal.sın eziliyordu (Yazı8ı 2 incide) 

olacak? 
Paris, 22 -· Matin gaze-tesinin 

yazdığına söre dün akpm Ba1dvin 
sabık Dıtbakan' Sir Osten Çember-
layn'dan Dl§bakanlıfı kabnl etmesi 

t m ric'l etm ttr. 
ÇtmberlAy!f ee.-ab ıtt- l>lr l'Ü• 

mühlet istemi§ti:-. lhtiy.ar devlet a.I 
damınm bu h&l'eketi ile ba~ka genç 
devlet adamlar.na engel olmak is _ 
temedıği anlaştlmaktadır. Bilhassa: 
kabin11de Loı;d Edenin Dışba'kan ol-1 
masın• istiyenl-:!r çoktur. 1 

Bulgar 
yahudileri 
Efendilerine 

yaranamadılar 
Vah vah, bakallm 

şimdi ne 
yapacaklar ? ı 

Dün gazetemizde Bulgaristan 
Yahudilerinin orada memleketi
miz ve Türklük aleyhinde yaptık. 
lan propagandaları tenkit etmit 
ve fU satırlan yazmııtık: 

"Bulgar Yahudileri bugün de
ğilse yarın, yann değibe öbür gün 
Bulgaristanda aleyhlerinde doğa-

Bir Habeş ynralıaının yar08ı Kı zılhaç 'tarafından sarılırken 

Bir Yugoslav gazetesine göre 

Habeş er A.ksumu 
işgal etmişler 

Adiıababa, 22 - Bu ayın 15, 
inde ba,lıyan Chire muharebesi 
nihayet bulmuştur. Habeıler Ak
ıuriı cenubundaki ltalyan müdafaa 
hatlarının durumlarını tehlikeye 
koyacağını düşünerek hücum et . 
mekten vazgeçmitlerdir. 

Habeıler İtalyan hatlarına da
hil oldukları için muharebe göğfü 
göğüse olarak devam etmiı ve 1. 
talyan tayyareleri bir seyirci ola. 
rak kalmaktan baıka bir ıey ya
pamamııtır. 

Bu suretle Habetler Dogaiyi e
le geçirince İtalyanlar Ende - Se
liaiye çekilmek mecburiyetind4' 
kalmıtlar, Habetler burasını da a· 
lınca Akıumun cenubundaki mev· 
zilerine kada~ gerilemitlerdir. 

Tigre cephesinin gar6m'Clakl 
bu harekat gayet büyük bir öneinf 
haizdir. Muhasamat bqlıyalıdu 
beri en ehemmiyetli harekettir. 

Ogaden cephesinde aüktinel 
berdevamdır. ı 
Habefler 1000 tHU bırakarak 

c;ekllmlfler 
Roma, 22 - Dembe - Guina 

mmtakaımm ıimali garblsinde 
ltalyan uçak faatiyetinin gayet 

hararetli olduğu ve üç gün devam 
ettiği bildiriliyor. Uçaklar Uç H .. 
bet ıüvari ve piyade kıtaaını bom 
bardmıan etmiılerdir. \ 

ltalyan ordusunun aağ cenatimr 
Habet hücuınlarmdan vikaye et
mek için İtalyan kuvvetleri &I 

(Devamı ! incide) · 

cak olan cereyanı unutmaımlar.,~~~--~·-••••••••••••••••• 
Almanyanm tuttuğu yolu takip et- S • • I h d . . . 
mekte olan Bulgarlar, çok deği! , lnCI YI e ıyelerımız 

Ei~!~~~~=e~::!·~~::~~: 2 O O O O ö r aı O o lk 
kof ~~::!:r0n:ahk~:t~s;:c:-~~r~za-. Muhtelif ve k1ymetli eşyadır 

Bugün Sof.yadan gelen bir t~J, Bu~ 1 c:ı n n ara s 1 n da : 
f sank" b" · d'' Radyo makınesı Lonjin cep ve kol saatl~ri 

gra , ı ızım un yazdığımız Dik" Masa lambaları 
bu hakikati bir an evvel iıbat eı: ış makinesi Tu,·alet takımları 
mek ister gibi aıağıdaki haber; Elektrik süpürgesi Ismarla ayakkaplar gibi 

veriyor: Muhtelif ve kıymetli yüzlerce eşya 
Solya, 22 (A.A.)-lçbakanlı- mevcuttur 

iının bir emri üzerine, "Y ahutli Diyebiliriz ki: • 

seyyahlan kurula,, ile "Yahudi Müsabakamıza iştirak ederek her okuyucumuz muhakkak surette n kolQ! 
mütalea cemiyeti,, kapatdmqhr. tıkla Kazanacaktır. ' 

Vah,vah!Demekbukadarça- 1 ikinci kanun 1936 
lıtmaları, çabalamaları bota gitti. Tarihi sizin için uQurlu olacaktır 
Bulgar Yahudileri bütün çalıtma- Bu tarihi bek ley iniz ve o gün başlayacak 
ı~rına.rağme? efendilerinin gözle- olan milsabakamıza işti rAk etmek 
nne ııremedıler, yaranamadılar. fırsat k , 

Acıdık doğrusu! ını açırmayınız. 
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Yahudiler 
Haham başı seçmek 

istiyorlar 
Hahamhane idare meclisi top· 

}anarak umumi musevi mecliıini 

bir toplantıya davet etmek mese· 
lesini müzakere etmişlerdir. Umu· 
mi meclise ayrılacak namzetler~ 

seçmek için dört kişilik bir komi. 
te kurulmuıtur. Meclis toplanır 
toplanmaz ilk olarak Becarano· 
nun ölüm.ünden beri boş olan mev
kie bir hahambaıı intihap edecek
tir. ikinci iş olarak Türk musevi
lerinin idari itleri için cumuriyet 
rejimine uygu'n bir nizamname ya~ 
pılarak hükfunete verilecektir. 

Bir Yunan vapuru 
lzmir körfezine 

girerken karaya 
oturdu 

lzmir limanına Y unanistana 
hayvan götürmek için gelen İyon· 

# 

ya vapuru körfeze girerken Çaka! 
bumu yanında karaya oturmuştu. 
Romorkörler vapuru lnırtannak ;. 
çin uğraşmışlarsa da muvaffak o
lamamışlardır. lstanbuldan yar 
'dnn iıtenmittir. 

Tramvay tarifesi 
tasdik edildi 

Bay~ndırhk bakanlığına tasdik 
için gönderilen yeni üç aylık tram 
vay tarifesi tasdik edilerek aeri 
gelmi§tir. Fiyatlarda hiçbir değL 
tiklik yapdmamı§tır. 

ltalya ile ticaret 
mukavelemiz 

Bir ay daha uzatıldı 
İtalya ile aramızdaki ticaret 

mukavelesi ayın on sekizinde bit· 
migti. Açılan müzakerelerden son
ra, bu mıikavele bil" ·ay dalla, ya
ııfkanunu ninin 18 İne kadar u
zatılmıştır. 

Göçmenlere buQ• 
day da§ıtıldı 

Trakyaya yerlettirilen göç.men· 
lere verilmek üzere gönderilen 
150 vagon buğday tamamen dağı
tdmııtır. 

Ziraat banka11 d!l Trakyadan 
aldığı buğdaylardan tohumluk ayı 
rarak göçmenlere dağıtmıtbr. 

Ereğli kömür 
şirketi mümessili 

Parıse gitti 
Ereğli kömür şirketi mümessili 

Boisaier 12 ikinci kanunda Ankara 
ya dönmek üzere talimat almak 
için Parise gitimiştir. M. Boissier 
t;u hususta fazla bir ıey söyleme
mekte ise de gördüğü lhüsnü ka
Lulden çok memnun ve neticeden 
de nikbin olduğunu saklamamak
taclrr. 

Ankarada 
Bir foto§raf sergisi 

açılacak 

Matbuat umum müdürlüiü An
karada 25 §Ubattan beş marta ka· 
dar sürecek olan "Türkiye tarih, 
güzellik ve iş memleketi iımi al
tında bir fotoğraf sergiıi açmağa 
karar vermiş ve hazırlıklara başla 
mıştır. Bu sergiye yerli, yabancı, 
profesyonel ve amatör herkes iş· 
tirak edebilecektir. Bu serginin bü 
yük bir alaka uyandıracağı tahmin 

edilmektedir. iştirak şartları ya
mda ilan edilecektir. 

Kültür işleri direktör 
muavini 

lstanbul kültür işleri direktör 
muavini Adil Kadıköy ikinci orta 
okul direktörlüğüne tayin edil
mittir. 

HABER - Aktam postö.:..1 

Hava hücumlarına karşı şehrimizi gizleme ------'ttzt ,.., .-ı ~tıwwwz.-.Z ........... ~~,,,-,,, ,_, d&&4E,,_,, ,,_., --

Yapılan tecrübenin 
neticesi müsbettir 

Bu akşam Kartalda, bir kaç gün sonra 
üsküdarda tecrübe edilecek ve en sonra da 

bütün lstanbulda tekrarlanacaktır 
Memleketimizin muhte1if )anla -1 

rında yapılan havJ. hücumlarına. karşı 
gizlenmek tecrübelerinin raporb.ırı ve
rilmiştir. 

Beyoğlu cihetiı1de yapllan dene. 
meler hakkında J.stanbul kumandanlı. 
ğı tarafından verilen raporlar<la de • 
nemenin umumiyetle muvaffakryetli 
bir surette geçtiği bildirilmektedir. 
Lambalar tam vaktinde sönmüş ve ı
şıkları maskelemeA işi biiyük bir sü.. 
rat ve intizamla ba51trılmıştır. 

Poll-ı tarafmd<.n alınan inzıbati 

tedbirler sayesindf: hiç bir vaka da ol. 
m:ı.mıştır. Bundan başka herhangi bir 
hastalik. doğum lakası için doktor -
lar ve ebtler de ha:1;1r bulunınuştur. 
Fakat böyle bir vcıka da olmadığın -
dan doktor ve ebelere iş düşmemiştir. 

ltfaJyenin imdadı sıhht otomo -
billerJni.1 yaptıkl'\··ı manl"vralar da 
muvaffakıyetli neticeler vermiştir. 
BunJarıo karşıla~ttkları yeıAnt mliş.. 
kU14t sokakların halkla hıncshınç do
lu olmasıve fazla miktarda otomobil 
mevcut bulunmaeı hasebile süratıi 
hareket rdememe!erldlr. Halk bizde 

ilk defa yapılan böyle bir gefe nıanev 1 
rasile çok ala.kadar olmuş, ve ~ok kim
seler yollara dökülmüştür. Kalabalı -
ğın en fr..zla kesaf d gösterdiği yer 
lstiklal caddesilf' Taksim 'lleydanı 
olmuştur. 

Hakiki bir ha·m hücumunda ahali 
bittabi evJerine ve sığınak yederine 
gizlenec1,;klcıi11den hittabi maneua t 
çin bu rntişkUllt k!\lmıyacak!ır 

Habtr verild i~ine göre Şl'hir ü -
zerinde dolaşarai{ ışık uıyan tay -
yareler 3 alnız Tn.kc:ıı(mde hir fkt yerde 
beyaz ışık ve Ka..c:.rmpaşa nahiyesi bi
nası önünde kırmı~t kağıtla maskele • 
nen bir ışık görmüşlerdir. Bundan 
başka mc.vi kAğıtlarla mas!ielenen so. 
kak lılmblarının ~okakları k!lfi dere
cede giz:ijyemediği ve sokak~arm gö. 
ründüiU de anl&~tlmıştır. Bu sebep • 
ten do1a.vı bundan sonra yapılacak tec 
rUbelerdf' lambalai' mavi kaLYttla de _ 
ğtl, siya'1. kftğıt1ari1t maskefonecek -
tir. 

Şehrimizde bulunan ecnebiler de 
bu tecıilbeyi büyük bir dikaktıe takip 
etmişlerdJr. 

Ayın yirmisincıe Beyoğlu cilıetin. 

de tecrübe yapıldri'ı sırada Çatalca • 
da da ayni şeklldt tecrübeler yapıl • 

mıştır. Df'nemeler bu akşam Kartal -
da, bir kaç gün sonra 0.sküdarda tek. 
rarlanacak, bunda·\ sonra l>ütün şehre 
şamil olacak bUv-lk bir tecrübe yapı. 
lacaktır. Bu büyük tecrübede tayya -
l"eler ba~ka vazifeler de görecekler · 
dir. Ve ehirde tılPktrik eereyanı ta. 
manıile ı e.silecekt;ı, 

Bundaıı başka yakında sehrimizde 
hava teh1ikesine ve bilhas.~ zehirli 
gazlara karşı korunmak için konfe • 
ranslar verilecektir. Kızılay kurumu 
bu konft.ranslarda halka gösterHrnek 
üzere b:u.ı tecrUbe lletlerl ve ufak 
mikyasta zehirli gaz nümuneleri gön. 
dermiştiı·. 

Habf r aldığımıza g6re tı:crUbeler 
esnasında Beyoğhmun muhtelif yer -
)erinde altı ev sahibine ışıklarını vak.. 
tinde sör. dUı-med~teferl için ceıa kesil. 
miştir.Bunların aıasında Güzel sanat. 
Jar mektebi muallfmlerinrf en bir Al -
man da ır, evcuttur. 

Kasımpaşa cinayetinin esrar perdesi çözüldü 

Esmayı kocası AptuJiahla 
arkadaşı Arif öldürmüşler 

22 ILKKANUN - 19:l'l 

Aksum'un 
cenubunda 
çarpışmalar 

(Ba, taralı I inciJ~) 
mıntakada epeyce faaliyet göıter-
miılerdir. 1 

Lovoro F ascİ•ta gazetesinin C49P 
hedeki aytarının verdiii bir ha " 
bere göre Tigre cephesindeki Ab
bi - Addi muharebe&inde 1000 
Habeıli maktul düpnilftUr. Muha 
rebe bütün bir gün aünnilı ve ni• 
hayette Habeşler birçok asri silah' 
1lar bırakarak çekilmitlordir. 1 
Habefler mukaddes Aksum 

fehrlnl lfgal etmı,ıer 
Belgratta çıkan 20 tarihli V rff 

me gazete•ind.e okuduk: 
Adisababada bulunan hususi 

muhabirrmizden: Portaait Ye Ati .. 
na yolHe aldığrm.ız bir te\ofonda 
Alisum şehrinin Habeşler tarafın"' 
dan İfgal edilmiş olduğu 'bildiril· 
mektedit. 

Mukaddes ,ehrin İfg&li Habet 
kuvvetlerine büyük bir manevi 
kuvvet vermi,tir Az bir vakitte 
bütün şimali Tigrenin yeniden 
Habeş]erin eline geç.mesi beldeni
yor. İtalyan orduları geri ile mu• 
vasalalarıru kaybetmek ıuretil• 

çevrilmekten korkmaktadırlar. 
(Dördüncü sayfamızdaki harp 

liaberlerini oknvnnuz.) 

Madam Elmasyan 
cinayetinin aydın
lanmasına doğru 

Polis yeni ip uçları 
elde etti 

Bundan iki üç ay evvel Sarıyer
de bir cinayet olmuf, madam El
maıyan adında zenıin bir ermeni 
kadını evinde öldürülüp soyut. 
mu.a.tu.~~. 

Haber vertlctıgıneıuı u poaı. ona 
Cinayete sebep kadının memleketinden etlrdl.01 ve 

kemerınoe saKıaaıgı para ~rı alma aır 
cinayete dair geçenlerde tiazı yelil 

tarafından her ikiai için de tevkif ip uçları ele geçirmittir. Bwdar 
mUzekkereıi keıildiğinden yakın · vaaıtaıile yakmd& katillerin ele 
da yakalanarak ıehrimize ıetirile- geçecekleri umulmakta.dır. 
ceklerdir. Burada aorııuya çe- ..... ---------------
kildikten ıonra hidiıenin dah& J ak o b 

Ka.sımpaıa cinayeti bugün yeni 
bir safhaya dahil olmu§ bulunu
yor. Bir müddet evvel öldürülerek 
dere içine atılan zavallı kadının 
hüviyeti dün muhacir Eıma ola
rak tespit edilmişti. Bugün de ci
nayetin, kocaıı Abdullah ile arka
datı Arif tarafından itlendiii an

bahane ve vuıta ile kendisini de-, 
re içine doğru götUrmüşler, ihti. 
mal aeceleyin bir yerde öldürüp 
soyduktan sonra cesedini derenin 
içine atmıtlardır. 

Cinayetten sonra AbClullahla, 
ipçilik yapan Arif htanbuldan 
kaçmıılar, ve Trakyaya gitmişler
dir. Hadile bu tekilde tespit e
dildikten ıonra müddeiumumilik 

ziyade aydınlanacaiı umulmakta· Annesi, zevcesi 
dır. ve kardetJll• 

Bu suretle bu eırarengiz cina- tevkif edlldl 
latılmıf tır. yetin de enar perdesi çözülmilt· Bundan bir müddet evvel, I• 

Yeni ele geçirilen ipuçlarına 

göre, bu feci cinayet fU tekilde iı
tür. viçreden hile ile kaçırılan Alma• 

lenmittir: 
Esma kadın bundan iki ay ka

dar evvel Manastırdan muhacir o
larak gelirken orada baba11nm 
mallarını satmı§ ve aldığı parala-

Bu sabah Şişhane karakolundakl 
Hamidiye çeşmesi önünde 
.., ~ ,..,, rz ......__ ~ - ,_,, .-. __. -'7 

Yirmi yaşında bir 
rı kemerine yerle§tirmiıtir. Ken- M s • k 
diıiyle bilikte kocasr Abdullah ve U e Vl iZi 
Arif iıminde diğer biri daha yolll • 
çıkmı,, ve hep birlikte m•mleke- Kavga edenlerın ayakları altında 
timize gelmitlerdir. az kalsın ez·ıı·ıyo.rdu . 

Esmanın paralarını kocaaı Ab-
du11aha vermediğine ba.kdırıa ko
casına her nedenle itimadı olma· 
dığı anlatılmaktadır. 

Fakat karı koca iıkln edildik· 
leri Yozgat'dan lstanbula gelmit· 
ler ve Trakyaya yerlettirilmeleri 
için müracaat etmiılerdir. 

işte bu sırada kadının kocası 
Abdullah sıkı fıkı dost olduğu A · 
rifle batbata vererek karısının ke· 
merinde bulunan paraları hangi 
vasıta ile ele geçirebileceklerini 
düşünmeğe başlamıtlar ve niha -
yet bir bahar.e ile kendi•ini öl -
dürmeği kararla§tırmışlardır. 

Bunun üzerine bir gün türkçe 
bilmiyen Esmanın eline: 

"Beni kasnnpa§aya götürünüz,, 
yazılı bir pusula vererek Kasım· 
paşaya gelmesini temin etmiıler . 

Kadın bu pusulayı köprü vapur iı4 

kelesi memuruna göstererek Ka
sımpaşa için bir bilet almış ve Ka · 
aımpa,aya gitmiıtir. 

Orada daha anlatılamıyan bit 

· Bu ıabah saat onda Şithane ka 
rakolundaki Hamidiye çeımeai 
önünde aakalar arasmda vukua 
ıelen çok gürültülü bir kavga neti 
ceıinde yirmi yaıında bir muıevi 
kızı da ayak altında kalnıış, yara• 
lanmış ve polisin yetişmesi üzerine 
üçü de ifadeleri a1ınınak üzere 
karakola kaldırılmıttır. 

Yaka çok lı'arip bir surette ba§
lamııtır: 

Sakalardan Ülfet isminde -
vaziyete bakılırsa hiç de Ülfet er
babından olmayan - biri, Ihsan 
isminde bir diğer saka ile her za• 
manki gibi çeşmenin baıına gel
mitler ıırrklarım ve tenekelerini 
yere koymuılar, fakat sıra yüzün· 
den bir kavgaya başlaınıılardır. 

"Sıra benimdi, ıenindi,, diye 
önce ağız dala§masile başlayan 

bu kavga, sonra zora binmiş ve 
her iki saka da biribirinden evvel 
musluğun batına yaklaımak ve 
tenekesini doldurmak istemiştir. 

Bu sırada bir ara, yapılan taz
yik ve gürültü neticesinde mus· 
luk kopmak tehlikesine bile gir. 
miştir. 

Fakat çe§'menin önündeki kala· 
balık yalnız sakalardan ibaret de
ğildi. Şişhane karakolu dvannda 
bulunan musevi ailelerden de bu· 
raya hem yakın, hem de ekono
mik olduğu için su doldunnağa 
gelenler bulunuyordu. 

İki saka, ağız dalaşması ve bi· 
ribirini zorlamakla kalmıyarak ar_ 
tık aopaları ve tenekelerile biri• 
birine saldırmağa başladığından 
çeşmenin önündeki kalabalık bir
denbire karışmıı ve bu arada yir
mi ya,ındaki Roza isimli mibevi 
kızr da yere yuvarlanarak kalaba· 
lık arasında kalmıt ve çığlığı kıo· 
parmışhr. 

Bayan Rozanm can acııile bas· 
tığı çığlıktan bir araJ:.k sakalar da 
ürkmüş kavgayı keıer gibi olmu§· 
larsa da, miısevi kızibaşmdan be· 

Yahudiıi muharrir Jakob ıon z&" 
mantarda Alu'.ıanyadan aerbelt bı• 
rakılmıştı. Yahudi muharririn Vi• 
yanada tevkif edildiğini bildiren 
haber ıu yoldadır: 

Viyana, 22 (A.A.) - Yahudf 
muharrir ve gazeteci Hanri Eduar 
Jakob, anne•İ, kardeşi ve zevcesi 
ile birlikte yakalanmıttır. Jakol:İ, 
mühim ıahtekarhklarda bulun~ 
nıuş ve ftipheli birçok kambiya 
muamelatı yapmıştır. 

Pahah cigarala 
ucuzlatılıyor 

inhisarlar idaresi pahalı ciıa 
raları ucuzlatmağa karar verml 
tir. Ucuzlayacak cıgaralar şunla 
dır: 

· Sipahi Ocağı 46 kunıştan 3 
kuru§a, Samsun 41 den 29 a, Ya 
ka 36 dan 29 a, Ankara 31 de 
26 ya, Boğaziçi 26 dan 24,5 
ruşa. 

relenmİ§, birçok kimselerin tenek 
v4! kovaları ezilmiş bulunuyordu. 

Bu sırada musluk da bir hayli 
bot yere akınıt kavıa edenleri ı 
latm19tır. 
Kavganın her üç taraf için t~ 

ilkeli bir hal almasına meyda 
vermeden polis yetişmiş, her ye 
süt limanlık olmuıtur. 

Lbnn gelen tahkikat yapılmak 
tadır. 

c2149) c~ so ~> 
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Aman kntğnlf\1 
alhlOA!k:o 

bczuDmasnın i 
- Aman kızm ahlakı bozulma

ırıı ... 
Bu kayguda olan ebeveyn, eski· 

den ne yapardı? 
Kızı, kafes arkasında büyütür. 

tın ikisinclen sonra erkek arkadaş-
1ltilo gôrüttürmez, hatta kız arka· 
dtılariyle bile yalnız kalmaması
~, gayret ederdi. 

Fakat neticede, kız, dönmedo· 
llha biner, seyise kaçabilirdi ... 
Şimdi de, anayla babamn kay

tlısu "Kızın ahlakı bozulmasın,, , . 
dır. Fakat bunun için, hayatm gır-
diaini, çıktısını evladnia öğret· 
lltekten geri durmuyor. 
Kız, muhtelit mektebe devam 

~diyor. Erkek arkadatlariyle çay 
İ~iyot, dansediyor. Hayatın güzel· 
lilderi gibi çirkinliklerini de öğre 
~iyor ... 

Yüzde !U kadar nisbetinde kız 
llrımızın ahlakı bozulursa, yenı 
\erbiyenin aleyhtarları: 

- Bakın, İ§te ... . diyorlar . Bu, 
'İ<ün \JSulünüzün neticesidir. 

Nadir Nadi, bugünkü yazısm· 
da, zabıta haberlerinin gazetelere 
~azılmamasmı tavsiye ediyor. 

Biz, bu tavsiyeyi kızların kafes 
~tkasına sokulmasını istemeğe 

benzetiyoruz. 
Yani: 
Hayatın ilcaatı saklansın, örtül

'iin; kimse bunu bilmesin ... HaM 
katte ise, fenalıklar var. 
Diğer taraftan, romanlar, ıine · 

lıı11lar, a!:ı.bildiğir..e zabıta vakala
~nı temyor, pulJuyor, eğer bash\ 

\ '•-- - ~) I • • ••Y 1' ...... M. J.#U.1110 "1"" 

da.ha fazla te3İr eıiiyor. 
Ötedenberi yazdıklarnnızı gene 

·eharlıyoruz: 

Eğer nıhan hastalar varsa cemi · 
etin alacağı tedbir, ne;riyatr on· 

llra göre idare etmek değildir. 
~qıiyat ııhhatliler içindir. Hasta· 
l~r tecrid edilsin, hatta belki At. 
tıl.anyada olduğu gibi nesilleri ke 
liJsin. 

Yakalar ise, yazılsın. . . Ancak 
~!Vİk edici değil , terbiye edic~ 
ahiyette ... 
Bir hakikat gizli kalmuın ... Bl· 

~itn gazeteciliği telakkide Nadir 
~adi'den ayrıldığımız budur. 

(Vl·rfO) 

Ş,V:W./ 
B. takımları 
maçları 

Dün Taksim stadında yapılan 
t:ıpkapı - Eyüp B takımları maçı 
)'\ip takımı 2 . O galip vaziyette 
~en hakem tarafından' yarım bı
~ktlmııtır. 

Galatasaray - Beykoz maçını 

~lataaaray B takımı 3 - 2 kazan· 

HABER - Akşam postası 

Sabıkalı ı Pire ve /skenderigeqe 
otobüsler • l l k · ' 

Ne tşllyeblllyor, VQ'/)Ur lŞ e me lÇlR • 
ne de satı1abı11yor Tetkikler yapıhyor; seferlerın 
Sahipleri suçlu kaldırılması Şikayete sebep Oldu 

O 1mad1k1ar1n1 Devlet Deniz yollarının vapur J tmıızın bilhassa en büyük sahur 

SÖyllyerek dert kıtlığ yüzünden ve mevcut vapur nı Mısırda bulduğu halde bunun 
yanıyorlar lann icabotaj hatlar ihtiyacını ko- derhal duracağmı bildimıiılerdir. 

1 l-'-1 ka ı d ı r Filhakika şimdi lskenderiye yo. Belediye muhtelif otobüs hat- ay uua rtı ayamamuı 0 ay • l 
ıile kaldırdıiı "Pire ve lskenderi- lu. bir yabancı kumpanyanın ış et" 

larmda yaptırığı tetkikler aOmında tıği ufak vapurlara kalmı§tır. Bu 
on bet kadar otobüsün biletçileri" ye postalarının tekrar iadesi için vapurlarm navlunu da fevkalade 
nin muhtelif tekilde belediye rea. tetkikler yapılmağa ba!lanmıştır. bahalı bulunmaktadır. 
mini kaçrnnıak iıtediklerini gör Pi.re - İ•kenderiye postala.rr Bu müracaattan ve vaziyeti tet. 
mi.iştür. Bunun üzerine belediye nm kaldınlmaıı kararı üzerine bir kik eden Türkofis Pire_ lskende 
hu otobüslerin abrkuı olup ohna yandan lıtanbu1, diğer yandan iz riye postalarının kaldmlmasmı 
dığmı tetkik etmit ve neticede ta· mir ihracat tacirleri Türk ofiıe hakikaten zararlı gördüğünden bu 
bıkası olan otobüslerin plakaları müracaat ederek bu postaların kal nu Ekonomi bakanlığna bildirmit
sökülerek bunlar ıeferden mene- dmlmasile Mısırla ve Yunanistan tir. Diğer taraftan Mısıra yapıl· 
dilmiştir. la yaptıklan anlaf!Dalan karşıla makta olan yq sebze, meyve ve 

Bu otobüslerin aahipleri beledi- mala imkan görmediklerini, bil- kavun ihracatı da durmuş gibidir. 
yeye gerek ayn ayn, gerek hep haua bu yıl ilk defa inkitaf yolu• Ekonomi bakanlı.fa bu iti tetki-
beraber müracaat e~itler, fakat nu tutmuı o'lan Y&§ meyve ihraca- ke baılaınıttır. 
bunlara hep otobüslerin "aabıka-
tı !,, olduğu cevabı verilmittir. Bu 

otobüsleri ıntmağa da imkan yok
tur. Çünkü bunlar sabıkalıdır. , 

Bir muharririmiz dün bu nevi 
otobüslerin en çok bulunduğu 

Den iz yolları idaresi 
Bir elden işletilmesi 

için konuşmalar 
devam ediyor 

Eyüp- Keresteciler hattına gide Kumarbazlık 
Deniz yollan idaresinin bir el• 

den işletilmesi için Ankarada top. 
lanan komisyon müzakerelerine 
devam etmektedir. 

rek plakası sökülen otobüs sahip• 
lerinden birile göriitmüştür. Bu 
otobüsçü diyor ki: 
"- Ben daima malnmn bqmda 

kendim bulunurum. Ramazan do-
lavısile bir biletçi koydum. Bilet· 
çiye bUtün oto'büscülerin gözü 
önünde otobüse fazla yoicu alma
yacağına dair ıöz verıdirdim. Fa· 
kat yine fazla bir yolcu almı! ve 
seyriıefer memurlan yakalamışlar 
Derhal plakamı söktüler. Bir bilet. 
çinin yaptığı itten dolayı benim 
binlerce liralık sermayemi batır 

dığım bir İf niçin elimden alınsın? 
Hangi kanun vatandaıı ifinden 
menetmek salahiyetini alakadar. 
lara veriyor?,. 

Otobüıcüler bu hususta birlefe"' 
rek Devlet t6rasına ba§ vuracak
lardll'. 

-<>---
BAYRAMDA 

Açık yerlerde 
sallncak 

kuruıam ıyacak 
Bayram dolayıaiyle bayram ye

rinde salıncak, atlı karınca vesaİ· 

re kurmak için belediyeye birçok 

müracaatlar yapılmıtlır. Havalaı 
fena gitmekle olduğundan beledi· 

ye çocukların sıhhatine zarar ve
recek olan bu nevi eğlence vurta. 

larmm bayramda açık yerlere ku· 
rulmasma müsaade vermemeği 
kararlattırmı~tır. I 

Balatta Ayan caddesinde 63 
aaydı Alinin idaresindeki kahve 
de bet kitinin tavla ve barbut oy -
namak ıuretiy)e kumar oynadık • 
larmı gören aivil memurlardar. 
lbrahim bunların yakalanmasına 
tetebbüı etmİf, fakat sabıkalı ku· 
marbazlardan Sarı Kemalle Salan. 
driyon bunları kaçırmıştır. Bunun 
üzerine San Kemalle Salandriyon 
kumar eıya.siyle birlikte yakalan 
mıtlar ve haklarında tahkikat haf 
lamıftır. 

Ambara düştü 
Dün akfam saat 22 de Sirkeci

de etya almakta olan Erzurum va 
purunun 4 numaralı anbarında ça
bıan ameleden Kasımpaşada Ku· 
lakıızda oturan 26 yqında izzet 
oğlu Cemal, ayağı kayarak anba 

Konuş.malara bugünlerde' bir 
netice verileceği rivayet halinde 
söyJ.emnektedir. Komisyon Ekıono 
mi bakanlığı merkez müate!&n 
Sadullah Güneyin başkanlığında 
toplanmıştır. 

Toplantdara aynca Deniz yol
ları itletme müdürü Sadettin, Va· 
purculuk şefi reisi Mustafa ve 
Ekonomi bakanlığı hukuk müıa
viri Kemal Galip iıtirak etmekte"' 
diri er. 

Ankaraya, kabotaj hatlan için 
alınacak tedbirleri ve lstanbul li-
manının tensiki meselelerini ko· 
nu§mak için giden Deniz ticaret 
müdürü Müfit dün şehrimize dön 
müştür. 

ra dütmüt, kaburgalarından ağiı ================ 
surette yaralandığından hastaha- zehirlenmişler, hastahaneye kaldı · 
neye kaldırılmıttır. nlmışlardır. 

Yaralanmak Gene zehirlenme 

Dün akıam saat 4 de lstanbu1 
posta muhabere memurlanndan 
Talat Nafiz yolda üzerine gelen 
bir fenalık neticesinde yere düşe

rek batından yaralanmı§ ve has 
tahaneye kaldırılmı,tır. 

Zehirlenmek 
Nuruoamaniyede oturan sey 

yar börekçi Süleyman, karıısı Bah· 

tiyar, oğlu Hayri, kızı Sel'-=!r ve 

küçük oğlu Cahil, bakır tencere-{ 
den yedikleri bir çorbadan dolay~ 

Küçük parmak kapıda oturan 
Sofiya ismindeki kadm, henüz ne
reden aldığı anlaşılmıyan bir sütü 
içtiğinden zehirlenmiş ve hastaha 
neye kaldırılmıştır. 

Portakal hırsızı 
Şişlide oturan portakalcı Tay· 

yar polise müracaatla çarşamba 

günü Vatan gazinosunun önünde 

duran 150 portakalının İbrahim 
oğlu Hamdi tarafından çalındığı · 

nı iddia etmiştir. 

lanmıştır. 
Hamdi yaka-

1fhr. ----------------------------- - ---- --------
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' 1 kazanmıttır. 

k:östence yolile 
Yapılan ihracat 

. ~allanmızm A vrupaya ihracı 
f ll\ tercih edilen ve bir anlaşma 
~ -~ılmıf olan Köstence yolundı 
~•on zamanlarda mi.iskülat ctk -
1 h. ba,Jamı§trr. Türkofis, yapı· 
)'tı. llıiiracaatlar üzerine bu vazi . 
~li tetkik etmektedir. 

Sevdazedeler sokağı 
Tepeba-şında Margrit sokağmda oturan ~affet an

latıyor: 

- Bizim sokağın büyü/. derdinil.cıı evı:elcP. bir kere 
dalıa §ikayet etmiştim. Fakat anlaşılan kim.'ir:r.in na:a. 
rı dikk<tf.ini celbetmedi. Çün"·ü ayni ı:a:dııc t /.iç aeğif}
nzeden devam ediyor. Yani sokağın:t: .Qene bir takım 
yersi:: sevgililerin mahalli teld.kisi oluyor. Ortalık ka
rarır karaı·maz hemen bir çok çiftler kol imla oldukla
rı halde bizim sokağa dolıyorlar. lkl9i o T~Öf'<.' dl.', ikisi bu 

köşede başlıyorlar muhabbete .• Srı(jdan ahlor, oflar, 
soldarı şaplar, şuplar .• llir şey deijıl, en fenası bu çir. 

ldn manzaraların çocuklarımı=ın !l/ılakları iizerinde 
yaptıkları menli tcsirdir. 

Bari bu ikirıci şikayet · nazarı f/ L'kkati u lbetse de 
belediye zabıtasınm ahlak nıcmur·1'ırı saat altıdan son. 

ra birkaç defa bizim sokaktan uerselu. 
Nazarı dikkati celbederiz. 

3 

Ak .koyun, kara koyun 
.,, ~ ~-~ --.... liitiWWWL--
GEZGlN (Sa~ılı Seyyah) hastl.Q 

mekteplt·r için yenı bir ta!~mat'lame 
yapılacagından mL"mnunlyetle bahse
diyor. 

Hu.qı;si mektepl~rin mevrodiJetle. 
ri tazımrbr; çünkli evvelA mPmleket 
bütçesi bütün çoruklarımtzı okutma. 
ğa kafi cieğildir. Saniyen bütçesi en 
zengin memleketleıde bile hususi mek 
tepler var. Vardır ama~ bunların al
dı.klan soluklar biı.e hesaohdır. 

Fak!\'. husust .nekteplerin bir ka • 
zanç fırıMağı, bir ticaret tuzağ' ha • 
line düşürillmesino hiç bfr vak.it gös 
yumamayız. ı 

Bazı husus! mekteplerin vaziyeti .. 
nl, Gezgin şöyle anlatıyor: 

Aldatılmıf çocuk baoaları yaka 
silkerler, aylığını f:aptırmış hocalar, 
bQflannr çevirirl~r. Piyasada allleak• 
lılar göfjiis döverler. Devl"t list>lerin. 
de dönen tembellerin cenneti, hayldz. 
larırı ••palcu,,sı. d<·ğeT8izlerin koltuk 
değneği re celıalefin şahadetname fab 
rikcuı olan bir yerıı okul adı r:eriltbiltr. 
mı'? .. Eğer oaraa hii!Jlelerinin kökü ka... 
zınmalıdır. 

Gezg-in, bizde de büyük himmetler 
le açılmış hususi mekte,Jer 0Idnğnn11 
söylüyor. Fak.at, ötelrileıin ynnmda 
bunların da adlan kirleniyor. 

işin ~arlbi şudur ki, hangi hDSUSI 
mektebe gitseniz kendinin "bacı,, kar .. 
şı tara.fır. "haçı .. otdufunu sö}'lerler. 

Yeni talimabame Ak ko}.unla 
Kara.koyunu belb edecektir 

' * 
Mualllm Cevdet 
.. 3-&-~ 

Ahmet Ağaoğta son !'iinlerde ve. 
fat eden muallim Cevdete dair batı. 
ralannı anlatıyo? Bu zatı çok fera .. 
gatli, temiz bir insan olarak ta\sü a. 
diyor. '\'aktile, D<trülmuallimin kur .. 
mak Uzt:re, kend·.fini Bakft.ra getir. 
mişler vr o zaman şöyle bi!- b.~dise 
züh ur etmiş: 

Cevdet programı okunıağa koyul
du. Dersler, derslerin saatleri birer. 
birer zikredildi: 1!0 sap, tarih. coğral. 
ya, kimya, fizik,.. Ahund uyı.kluyor, 
nihayet Cevdet oı.ııdu: 

Türk sarf ve mlıui! 
Ahu11d gözlerini açtı ve ü:erindtt. 

ki abayı peri atarak: 
-Ne mene? 
- Türk aarf ve nahvi! • 
- Bayır! Böyle bir şey yoktur. 

Arabçadon başka hiçbir lisanın sari. 
ve nalwi yoktur. Turkçe ne menedir ki. 
sari oe nrılıvi olsun: Hayır! 

Ben dayanamtJdım ve bilzüle bfl
züle, küçüle küçüle (Ah bu biiziilme .. 
Cer, bu küçülmeler!!). 

u_ Cenabı Alıund! Her dilin ken. 
disine gere bir sarl ve nalıvi vardır, 
dedim ve misal olmak üzert kendi na
nunu alnı-ak: "ı:ıhmct, Ahnıedde11t 
Alım.ede~.,, diye tarif etmeğe bo§la J 
dım. 

Alımıd kızdı: 

" - Sus! Calı:l! Arapçadan başktı 
hiç bir dilin sarf ve nahvi olmaz-!,, 

" - Cenabı ıllıund meseld rusça. 
nın sarf ve nahvl r;ardır. Rus mektep. 
terinde tedris ediliyor.,, 

" - nemef~ ki sen bizi Rua yap • 
nııık istiµOJ'BUn! l\.'ifir ! .,, 

Hal.Jniler içi?cfe kcı7dım. Milli 
mekteple1 tesisi içın milli bir darül • 
mıı.allinun açmalı.. lstanbu~.lan bunun 
için adomlar getirmek, Rus ynpmak 
için imiş .' 

Ahmr t Ağaoğl!J.ndan öltr<'ndiği • 
mlze gön· mualli:r:ı Cevde·.:in kurduğu 
Darülmllallimin s.ı · esinde. Azeri '"'e 
Is tanbull türkc:c~· biribirinc "rak1a5 -
mış. Ker.clisine Ai'3h rahmet e)Je.o;ıin 
derken. muhtelif 1 ürk cllmialannın 
türkçelerıni birle•ıPricf olan bu Da-

rülmua111min şcklı .. oeki miJesseselcrin 
artık kurulmama:tt? olrna.~rnı teessüf. 
ıe zikrecleriz. Şimtli artık Ahundun 
ta:ıssubu kalmamıştır. K!.mir taassu. 
bu var? 

Davet 
'10Lll TÜRK r ALEilF l?IBLlGJ 

GENEL $EKRETERLlGJ: .. DEN: 
23 - 12 - 91,) pazarU-Si saat 12 

de üniversite konh•rans salonunda Ku 
biliy ihtitalini yapttcafrmızdan liütütt 
arkadaşların iştirakini dileriz, 
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Benes Ronıa kararını verdi 
ıçved•şslyasas•n• Harbe ve zecri tedbirlere ~:ryı: ~~k,:!'!:~~~ 

anıatıyor 
~loval:cyada so y&fmı teca· k k t 1 muhtemel netlceJerl 

:zu::.t.ı:-::.;=...~ arşı mu aveme e o anca lçlnGb:=:.~=·=~ 
bined Dı bak bul Dener anhyonu.. On beş &1ln ınel bir ltal-

ain .:ildi:ini y::Uıt~~et varlıg"' 1 ı·ıe devam edecek 7an htlcumu ka~da .rahmlıfnll merkezinde bütün ecnebi mümer anlıyan ve diler devletlerin 'Ye bD -
•llleri kabul eden Benea, ıerek iç haMa Fransanm tam bir 1Udnam -
Ye 1erek dıı iılerinde MazarlEta· ln~ltere Akdeniz devletlerinden kendisine yardım :;ı:;.~:':1:!;~U:,=:! 
rafmdan çizilen ıiyaaaJI takip et.. edip etmiyeceklerlnl SOrdU etmektea pkfnm•ttfr. Ve ltab"a1' 

=.:=~=~~~=e·~= ''Türkiııe, Yun-oslavqa, RomanlJa, ~:::=-::~:·:: 
atlatmak ve mazide bina edilen ~ :O. tefebbl8tl• lftiı'a!t etmifttJ'. B.ıe • 

::'!:!!.":"~:= ;;..::. f unanistan,, evet cevabını verdi ::. =.::~::~:: :;ı::ııa: 
Dı ıiyaaa hakkında izahatta bu- Paria dh plim kabul edilme-' 1 reketlntle tebarlJz eden eeplınizlik ve kani olıauo '" ba ffkrinf t0nua ka ' 

lunan B. Bene. her fe)'den nvel • • d M'lletl . . lnglllz ı•z•le•lnln J•zdılı itirazlar ktırfUlntla, bkukunıı11 çok dar milddaa etmekten ~meclfl 
aulh . ymce _yem en 1 er cem.ıyeti Alman ajansı!llll bu mt=Sfle üzeri- gibi keLdislni de feda etmekten ~ 

un temınine matııf çal..-aıa- miaaliı maddelerine dönliJ~ı- D ll T 1 f •--f d nakl katı •ntte mlül~aaıntla ..,.Zmaz 
d ed!L.. d •--- ~~ ne ey e gra gaze~ n en en u memi§tfr. Fakat ba te,.bbllıl W 

n nam IDDeaİ " oat Ye 'MSD tür. Mütecame kartı ahmnakta verdiği haberde, aynen 1m tiimlP- var. vır haldı mııtabrk kaldılurı .,. 1Jenel irca g,. sebep•-- m-•fa'-·w:e .... '-" ... 
fll miUetlerte it birlilincle fxıhmul olan tedbirlere devam edilmekte- dır: y- altın tebanmıntla ~llWt,,. za. u~. - unu ıu., _,,,. .. 

man Gzım geldiğini e6yleıı:dıttir. dir. "DeyU Telgrafın flkrlne gire, bu in amdnı Dakarlı bir •rette upat Bfrind sebep hl\' flph .. MDllOll
B. Bene•, Mihetler cemiyetine yar. .Alalenbde bir ihtillf çıkhtı devletler ayni zamanda muhtelif bir etmlf oltlıığunu mil,alıetk w teabit ntnbl takip ettilf ltU&tdrfs ..,_ ,, 
mm " kollektif emniyetin temini· L..L..l.!-d F . • çok sebepler doJayıslle hemen faal bir eder. m H b 

UUl1IJI' e ramanın kendieine yar tarzda n·tidahalelerinin az muhtemel lledla, uzak doluda mMlnıl11et • attl a J11zcfea Fransm " la' 
nl ehemmiyetle mevzuubaba et- dım edip etlniyecefini atremnekle olduğuna flbe etmişlerdir.., tlavaaı N ulıuun emniyet 11e fdikbalf. gillz bbtneıerhahı mevtdl ele --1 • 
mittir. metıul olan İngiltere, aym wali Milletler Cemiyeti mlaaklnı nln l/IUculc kabah lfÜI kahramwa llllf'" IOa dnl• lt:aJJa NDee• 

iç Mogolistanda 
Tilrkiyeye de ee>nDUf bulunuyor. korum•k ~arplfflll uker N dllfl/ıolSmlelrlllere Fransa da birçok dostlar ka1'etelfel6 

MDabet ceY11p verildi Fransızea "'Taa,. pzetesl,keadlle. itimat •ldmlannl ,,anMrlr. lldnd MMp de enelki ata ulat. 

6 sancaaın Man
çurlye ilhakı 

isteniyor 

Ha'YU ajaneumı aiyul muhabi· rfnden lıagiltereııin mbaheret bekle. Meelia, ltlfld /tali/fi leraatuıın tıfmm ıfbl İngiliz etkAn amamt,_ 
rinin haber Yerditine ı8re, lngil- dJğl Türkiye, İspanya, Yugoslavya, Dupı tarafından ootanın ınukaddera· nin Cemiyeti Akvam 8'1uuma fi• , 
t I y lıaı y Yunanlst.an ve Irak için dahi diyor ti tpn tabU edllmlf olan ~ara detle batlılıbdır. 
ere ..,.uya, qo. ~, una· kh lrifme1c arer. •anılma kararla tk _ Pabt tlçllnetl aebep Rusya De Klı 

TaJ"IDİa gazetesinin Pekin mu· 
tiabirbıden öfrendiğine göre, lç 
Mogoll.tanm en mühim ıehri o -
lan Kalpn Japonlar tarafmdsn 
inal edildikten sonra, Japon ku
mandanlıiı mahallt Çin memur
larmdan birçok iateklerde bulun-

nietan, Romanya ile birlikte Tör- •-Banlar Mllı.tı.r Cud71111 mm~ teyit «Jn.,. çtlk ltlllf Ye Balkan devletlrrlnhı mi 
löy.ye .Alcclenisde kendiaine yar ,atma batbdırla.· Cenevre alumu. tearnzı Adeta mnıı.uatJanA--L .. , MeeU. bir daha 18 klnunusanlde ll&AA w.nuaa 
dna edip etmıi,eceli IOl'fU8UDU m.ıertne riayet edildlğiırl rBrmekte toplanacaktır. tl:ren Parla bant teklifiertıae alQ'll , 

a._ı__ At=-- Bel menfaatleri olaa ba dnletler de lıU- tar•.L.•--.1-M>rm11f ve l'Umara, -, ırat, .aııuanu.u-. 

Bükreıten "evet!,, cevabım al- melidirler ld, kollflkUI mılliyetin '°I lnglllz fllo•u CebelOtt.rık .. 

...... 
Ba talepler, iç Moıolillaııda al· 

tı eancalm, Mançuri imparatorlu. 
.... ilhak edilmeıi etrafmdadır. 

1tU a~b tancafnı araamda Ku
JU "t.p&oçang da bulunuyor ki, 
buralarm büyük kısmını Japon ve 
Mançmya lmnetleri timdiden iı
pl etmlttir. 

bir sizden ibaret kaldığını istemiyor- Bfrb.c gilnd~.r..berl Lllbonda bu. 
mıfbr. larsa, MiJJet1er Ct"mlyetlnln kendile - ımwı lngfUz filosu, Oebeltlttanka ha-

RoınanJ• niçin .. ..ı,or 7 rlne yalnız bir takım paktlar defli, nket etmf§tlr. 
Romsnya, Akdenis memleketi ol- fakat ayrJ ••anca bahr&nlı uatler

madıfl halde, Balkan miakfyle Tflr - de bir taJwn vazffder de yüklemekte.. 
ldyeye, Tunanistana ft Yugoslavyaya dlr.,, 
baflı oldufu için İngiltere kendisine Rom• k•r•rtnı verdi 
de lıqvurmuştur. Romsda bilyii:( faşist medisi Mu-

!oannnın .cetav 'Nl'dlllae dafr solliılnln ~lotr a1trml• tanlan _ 
Pariste bir malOmat 1oJrtor. mış, Parıs SU ıuAnmrn Jngflterede, 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslav .. reddedilnıe11nden ~nra hasıl olan da 
ya ye Rooıanya Milletler Cemiyeti mi. rama tetkik etmlf Te .netiet>cle fU ka .. 
salmun on altıncı maddesinin 3 Uncü rar suretni alkışhrla bbaJ etmiştir: 
fıkrasmrl\ t.atblkhı~ hazır olduk1armı "Büı,iik m.eclla, ltal11an milletinin 
bUdirmlşlerdfr. .reeı1 tedbir memleketlulnln hath ha· 

Fr•n••da buhNn 
Parll pl.Amnm reddedilmesinden 

80JIJ'&, lnflal hlll ~tir. Fran.. 
sm psetelerfndea Popaler cUyor ld: 

.. Paıla pllnuu lmuhJU tki ldal. 
den Dın oımu~ı.ur. nallJUIQ- van-n 
mes'allytti, Sir Sımoel Horunkinden 
daha da ajırdır. Zira, ken~ evren .. 
sel Tlcdanm red ve takbih etUğl bir 
eserin ilham vericuıl Ye hakfkf milessl
rlcUr .. 

Atış Poligonu 

Lıhiıarlar idaresi Ankarada jJk şı· mal ve cenupta mu·· thı· ş defa olarak bir abf pliıona kur· 
mıqtur. 

:f.i:ES5dr~! Parpışmalar başladı 
rada abt yapacaiı fiteklerden in Y 
hisarlar idaresi bir kazanç aramı · Cenupta Ras Desta kuvvetleri italyan somalisini 
p.caktır. Mükemmel bir konförü • t• ı .- t h d. d. it d b I d 
haiz olan poliron bu husustaki btı~ ıs 1 a e 1 1 a ın a u un uruyor 
~~:;~lankarf•l~b::·~bı, Şimalde göğüs göğüse harp 
~~.';!ı!!!~!~: devam ediyor, iki taraf 
ıt-pa!a;~~ı!.müılclet. kuvvetleri biribirine karıştığı 

&enberi yakalandığı hastalıktan • • 

::ın.::-:::.:.:::t;~= ıçın Italyan tayyareleri 
patrikhaneye bir noter çaiırtarak d d • 
a'l'Ukabdahazıroldujubaldeva- yar ım e emıyor 
•iJetnamesini hazırlamqtır. 

Patriğin çok zengin olduiu .öy Rliyter ajanstnm cephede bulu -ı VukubuJacak muharebelerin Do.. ı Addo • Abblde yeniden bir mUsa-
leniyor idiyse .:ı~ bunun aslı ohna· nan muhabirinin 1olladığı lıaberlere lo şimalinde ve Kcnia mım yakmmda deme olmuştur. Ba ltalyanlann Ha.. 

göre her iki taraf şimal ve cenupta Ras Destanın 20 bin kişilik ordusunun beşleri henüz Tembienden tamamlle 
dığı ve mevcut kitaplarile birkaç biribirile temas etmişlerdir. Bunun bulunduğu noktal-ırda cereyan ede - çıkaramadıklarını göstermektedir. 
hımu.i eıyasını patrikhaneye bırak mühim bir harp 
bğr anlaıılmııtır. söylenmc·ktedir. 

başlangıcı olduğu ceği tahmin edilmektedir. Bn kuv • Bildirild!iine ıöre Takkaze muha • 
vet Cicika ve Harrar üzerine İtalyan rebesinden sonra şehrin şimal tarafın 
yürüyüşiinil su)'ll düşürmek maksa - da kalm1' olan lbbeş piyade ve sfiva. 

Besler Fabrikası 

BAYRAM • • 
ıçın 

Şeker, cikolata ve bisküflilerin en ıyı ve 
tazesini hazırlamıştır. 

Satıı yeri: Toptan ve perakende 
Ball~elcapıda fstanbul tramvaylannın ıon durak yeri 

No. 10 Telefon: 20860 

dile haftalardanberi İtalyan Somallsi. r1 kavvetlert İtalyan tayyareler! tara 
nl bir fstilA tehdt<'f altında bulundur.. fmclan lloabalan••ktadır. ~ehlr üze.. 
makta idi. ltalyaA karakollan ile Ru rindeld ~tleri ltalyan]ar tutmU§ 
Destanın kuvvetleri arasmd:ı devam_ oldafunL.an bu kunetlerin pek azının 
h çarpışmalar olmuı ve ltalyan tay- karp tarafa ~bilecekleri zannolun 
yare1eri Habeş kuvvetlerini bombardı maktadır. 
man etmişlerdir. Şimalde Aksumun Adisababadaa gelen haberlerde 
cenubu şaridsinde Tembiende MakaL Şlre 'rill7etlnde baŞhyaa muharebe -
le cenubunda büyük bir faaliyet gCS _ nln henliz şiddetini kaybetmedifini 
rilnmektedir. Bazı Habeş kuvvetleri bifdirm.-ktedlr. Habeşler mukaddes 
ltalyan lıatlan arasından geçerek Ma Abum şehrile A&tuanm ist'rcladı f~ 
kaile bcJgesine kadar sokulmakta • uğraşmaktadırlar. Her iki taraf ta •
dırlar. Bu yüzden tt.alyanlıırm geri _ ğır zayiat vermektedir. 
!eri ~teJtırden tet.ıizleme 1-.areketleri Decc~z Ha7'1enin kllvfttleri Ak
daha bf:..· müddet devam edecekUr ki smnan garbbade İtalyanlarla büyük 
Habeşlerin de istediği budur. bir muluıftbeye tutupıaşlar " iki 

••• 
Bal'lf lhtlmal\erlnfn Df'tkehd p 

nma, Its17UDI fimdfden •ara dahi 
çok ddC:f mU§ldilltla karşrle11n,_ 
da ekli}'f!hlltri&. 

İngiliz pa.rllmentosu mlzekd 
tından oldukça lmpalanm11 eıar.J 
çıkan İngiliz kabln4"Slnln YUiyeU 
sarsılml§tJr. Hatıa ileride kabınedf 
......_._._~ ...... --.,.:t--- - --...t....lt ... .1.-ı...s.a .. 

vadlsleri bile daha şhnclldff meyd8' .. 
almııtır. 

Frall8Jz kabloes! ise lelmtls 
gllnleru çok ce&la anlar ıecneee1E11J11 
Ve Mr çok tenldtlerden 19ke-1 u 
la7ea brtaramıyacaktır. ltaqa 
evvelce oJdufu r1bl Fr&naJa duı&.-ı 
mıyaeaktır. 

Raif N. IOTO 

Paskal şehrimiz• 
döndü 

Bir ay evvel Pariae Iİtımlf 
Şark ıimendiferleri aeııeJ Mlınll'PI 
ri Pukal dün sabah ........ 
rimize ıelmiftir. KenclW T~,, ... 
daki demir 10Uanm tedclı 
heyetle temasta bulunacakbr. 

w -ltalyan karako!e De bir llq 
zaptetmif lerdlr. Snnradaa plen ld 
herler de buna teyjt etmekte" En 
SelAsl "'1 Depihsf meYkllerlndekl 
rakollar!a berabeı- 15 tank, 28 mi 
yöz iki kamyonn Babefler tuafd 
dan lfthuı.m edlld!~nl bildirmekte 
lt.alyanl:ır aynea yedi elllr w.rmfşl 
dlr. Zayiatlan ~k b8,.akt8r. 

Ench SelAslcff'kl bal1t rlitlB 
tOse devam etmekte ve Od taraf ~ 
vetleri blrlblrlne karıştığı lçla ttal 
yan tanarelerl harbe mtld•hale 
memektedfrler. Şimdiye kadar ttal 
yanlar } er illerden 200 ve manta 
kıtalardnn 150 ölü bırakarak ~ 
lerdir. Habeşlerin a.yfatınm ehe• 
yetsiz olduğu bildiriliyor. 

Cenup cepheSl genel 
Cfcigadan Dagobun nakletml§tir. 
lendlğfn.- göre Habeş kunetlerl 
cephede gllnde 25 kilometre rterle 
tedlrler. Romadan gelen ha 
propaganda baka:ıbltn .. '1'I n 
tebliğinde Eritre ve Somali cephel 
de şayanı kaJ1 bl!' te7 elmachlı 
r1 verdiğini bfldlrmektedlr. 

Lonbardfo 'ftlp11111 400 8"'fl 
800 işçi ile dof11 Afrfbmna .. 
etmlfUr. 

Havas aJansmm Acttsabaı.da' 
dirdlğbıf' göre Harunrept tf!ye 
mi§ bir A ima• gaıeted De 'Mataf 
tor Tarago gizli 1r.r telsiz maki 
haberler vererek C'881181uk yaptı) 
dan hudut haric!nA koYUlm""8 



22 tLKKANUN - 1935 tlABER - Aktam poıtatt 5 

BARBAROSTA. 
,, 

Çocuğunun 
katili 

• • 
INTIK 

Bayan E•ma Türkiye palaı( 
apartunanında kapıcılık yapıyor· 

du. Kocası, memlekete gitti. Dört 
bet ay kadar itlerile mefgul ola· 
caktı: Tarlayı ıatacak, evi kira· 
layacaktı. Esma lstanbullu oldu
iu ve artık Türkiye pala.a ıyice 
)'erleıtikleri için, o da büıbütün 
lıtanbula nakledecekti. 

ŞimdHik, kapıcı kadın, işinde 
yalnızdı. En büyük eğnleceai, ki• 
racılara gelen gazeteleri okumak
tı. Tefrikalara, hikayelere bayılı
yordu. Hele mühim vakalar zuhur 
edince, son tafsilatına kadar oku
yor; sonra: 
"Şu ıazete föyle yazdı, bu ga· 

zete böyle yazdı! , diye komtn ak
pıcılara ve apartınıanclaki hizmet· 
çilcre, aıçılara meseleyi anlatı· 
yordu. 

O alqa.ın da, aenc bir cinayet 
tafa:latım clehtet iç inde okudu. 
Yatafının üzerinde, daldı. Fakat, 
sokakta bir çocuk haykınt:le u-
yandı: . 

- Baba! Baba 1 ... Beni nereye 
ıötürllyorsun? 

Bu feryat, Eımanın kanını da
marlarında dondurdu. Yatağında 
oturdu. Yeraltı odasının pencere
si anünden bir erkelin ağır adım· 
ları ıeçiyor ... Dört yatında kadar 
bir çocuğu bileğinden yakalamış 
ıötürüyor. 

Eama, pencereden tckaia doi· 
- J 1 1 c-' - ,...,.. 9 ""I WJ OIJ M l a ha,/,.\ . 

ı. bi11 •onç... Uzun boylu, haıin .. ' .. y . z u ... 

Bütün mahalleyi tanıyan kapıcı 
kadının zaten bu adamı g'.jrmütlü 
ii.i vardır. Oğlanı götürüyor. Am
ma, nereye? .. 

Bütün gün okuduiu romanların, 
haberlerin tesirile beyni yoirul
muı, sinirleri bozulmuı olan Esma, 
ürperdi. içinden bir ıeı, ona: 

"- Bir cinayet maceraıma ka
rıııyoraun !,, diyordu. 

Şahit olmak, hakim huzuruna 
çıkmak, doğru aöyliyec~ğine dair 
yemin etmek, gazetelere resmi 
baıılmak ... 

Bütün bunlar, nihayet kendiıi
ninde mi batından geçecekti? .. 
Odasından fırladı. Merdivenleri 

b:r ıo~ukta çıkarak, kapıyı arala· 
dı. Arkadan baktı. Çocuk, sürfile· 
lenirceıihe götürülürken: 

- Baba ... Baba ... • diye inliyor. 
B:r köıe batını ıaptılar. 
Eama: 

. - Ah ortalıkta poliı de ıörün
miyor ... Eler olıaydı, haber verir 
ve mutlaka bir felaketin önüne 
ıeçerdim f • diye dütündü. 
Odaırna döndüğü vakit, heye

canından titriyordu. Bir müddet, 
kanapenin üzerinde büzüldü. otur 
du. Sonra, yattı. Uykuyla uyanık-
1• arumda aaatlerce kıvrandı. 
Daldıiı :ıaman, korkulu rüyalar 
ıördü ... Bir adam, bir çocufu 61-
dürüyor •.• 

Birlcaç kere zil çalındı. Bu da, 
Eamaya çocutun çıihtı halinde 
ıeldi. 

Korkarak kapıyı açtı ve kapadı. 
Gene böyle bir aeferinde, kapıyı 
lcapadlldan tonra, g6zUne, kartı 
llaldmmdan ıeçen mahut san 
paltolu erkek çarptı: Y anmda ço
cuk yok .... 

T;treye titreye aabahı etti. 

Sabahleyin ıazetelere aanldı. oı Yazan: ( va-NO) 
H~birci~y~~~ri~rutl~ Tefrika nur~n~~a~r~a~•~•-=~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

maa.. • • • · Hasan 200 adım merdiven indikten sonra bir 
oç ,un ınac1det1. bu ııadiaenin • d.b. ardı Burada sandık sandık 

tesiri, Eamarun üzerinden silinm.- UÇUrUmUn 1 ine V • 
di.Hiç qutmaz, bir perıembeycU. MÜCeVherler, altınlar dUrUyOfdU 
Haber'i eline alır almaz, fU hava· &99en kı81ml•rın hUIAaaaı f kal;m, &f&ğılarda neler var? ... O derek aradığı fakat bulamad•fı 
dis dikkatine çarptı: Lid~ıı ile Huan, hali ada· müddet zarfında da ben kapıyı yere, o, kendiliiinden, tesadüfi o· 

Dört bet yaıında kadar tahmin da lıa~arın iUeTİnde otu· kırmala çalııayım. larak kör tat gibi gelip düımüt· 
d l b L tÜ, edilen. bir çocuiun na'tı deni• • TUT Grlt•n, birden İTe, Ra· Hasan, iki kitinin yan ya~ fe-

b 1 T h. d'I · al "-Acaba buradan kurtulabi-u unmuf ... eı ıı e ı emıyor Y ar oynuyor. rah ferah ineceii kadar ıenit o-
muf.. • • . . • . • • • • lecek miyim? ... Bu hazineden isti-

Gazete elinde, hemen ev sahi· Ne oluyordu? lan muntazam merdiveni tutturdu. f ade edebilecek miyim?,, diye dü-
binin yanma koıtu: Zel•ele mi vardı?... Aıağıya doirU indikçe hafif bir ıündü. 

- Bakın .. Okuyun .. Ben bu ha• Bu ka7alar, bayle naııl oynu· ıiyanın belirdill ıBrülüyorclu. Bir ıandıiın kapaiını daha aç· 
dlıeyi biliyorum... Cideceiim.. 7or? Buamaklan iki yüz kadar o- tı. 
Karakola haber vereceğim... Bilha11a Ha.anın arkaıiyle da- lan nıerdlYen nihayet bitti. Şimdi Burada büyük bir resim duru-

Ev sahibi katlarını çattı: yandıfı büyUk laf, bir kapı ıibi artık, ıi1a, vazıh olarak, ortalığı yordu. 
- Delimisin ıen?... Ben öyle arkaya doğru açıldı. aydınlabfordu. Hayretle baktı: 

ıeyler iatemem ... Dedikodu olur.. Huan, ıendeledi. Hasan, eskiden iki daiın ara· Lidya! 
Apartımanın iımi ıuetelere JUi• içeriye dUtUi. aındakl bir ça'tlak bir uçurumken, Evet, Lidyanın resmiydi ı;u ... 
lır ... Yok, yok! ... Olmu.. Sonra, kapı, kencHUlinden tek· ıonra. tepeıi maharetle kapanan Aynen o ... 

• 4' • rar kapanıyordu. bir yerdeydi. Gayet güzel Ye ıanatkirane ya• 
Günün birinde, tüyleri diken 06likanb, zifiri karanlıklar i · Fakat, uçurumun tepeılnde pılmıt bir tablo ... 

diken oldu. çinde kaldı. tavan meeabesinde ol•n kayalar lıte buna aklı ermedi. 
Apartrmandaki 7 numaratrı bir h k d D k k. k bUt" n 

' Genç kı•, dıprdan ay ır ı: amanın tesiriyle çatlamıı, yarıl- eme ı, genç ızrn una • kiracı gezmeie ıelmiıtl: H ..... 1 H ı d · lattıl. ları yalan mı• ... Onun bu ha-
- a.... uan mıftı. lıte, malaraya, bura an :aı- -s Sarı paltolu adam... Buluk bir ıea, kaJalarm arka .. _ llSIJOrdu. zine ile bir alaka11 var ... Belki de 

Eımanın: "Ah tutmasa!,, diye sından cevap verdi: ,_ buranın bekçisi... Onu, böyle bir 
tahminleri bota çıktı. Adam, evi B el Huan, ilerledi... tuzag" a dü•ürmüf ... 

- ura ayım... bi k :x-kiraladı. - Ezilmedin mi?... Anıı:ıın, ıöailne, r ta ım san· "- Kurtulmanın imkinı yok 
• • • - Hayır ... Yalnız, arkaya doi· dıklar ilitti. mu? , diye diltünilyordu. 

Kapıcı kaC:lın, ıimdi ona, uma· ru düıtüm. Üzerime kapı kapan· - Bunlar da burada?... Bun· Bir taraftan da aklı almıyor-
cıya bakar ılbi, korkuyla bakıyor. dı. lan kim koymuı?... du: 

Fakat, ıarı paltolu, aokulgan Ye _ Bu naııl fey? ... Burau, tıpkı Bir tanesinin kapaiını açtı. "- Eğer ben insandan biraz 

'--&i;·~~~; eaki haline ıeldi ... El detaıemiı, Hazine 1 anlarlaJD, ıura11 muhakkak ki. bu 
1 l b • k tabii bir manzara arzediyor ... Bu- ak kız bana oyun oynamıyordu Bu - Karım ö e iden erı ço ca- rad~ böyle ıun'i kapının olması, Altın, ıümilt tab Iar, vazo-

nrm 11krlıyor, Esma 'banan! • diye esrarlı bir surette açılması f&fıla- lat ... 
dert yandı. Gözleri ıtıldadı. 

adaya o da tamamiyle kaza neti
cesi dütmüttür. Fakat, resmi na• 
aıl izah etmeli? ... ,, - Çocuiunuzda var mıydı, bek 

- Çocuğunuz da var mıydı, 
beyefendi? 

Yeni kiracı tatkmlık eaeri gös
termedi. Gayet tabii olarak: 

- Evet, • dedi .. Dört beı yat· 
larında bir oğlum vardı. Fakat, 
annesi öldükten bir müddet sonra 
kayboldu. 

cak fef ... 
Birhirlerlnln aeılerinl ıayet bo- Derhal baıka bir aandıfın ka-

luk ve hafif olarak itiliyorlardı. pafını açtı: 
Lldya, hakikaten dofru ılSyle- Gerdanlıklar, bilezikler, yüzük-

mitti: Bulundulu yerde bir kapı ler ... 
açdacatına dair bir emare keıfet- Haaanın anıızın aklına geldi: 
mek kabil delildi. Kayalar, oka "- Gazanfer Reiıin hazine-
dar tabii idiler... ıl ... ,, 

Huan ıealendl t Demek ki, herkesin ömür ıarf e· 

Böyle dütündü~ü sırada, bir ta
kım !ımdıklan daha açtı. Hepsinin 
içinde mücevherler, mücevherler ... 

Sade bir tanesinde bir takım 
kağ.tlar vardı. Bunları açtı. 

Türkçe bir takım yazılar ... 

(Devamı var)' 

Kapıcı kadın, yere 
için, duvara dayandı: 

- Nasıl kayboldu? 

- Her halde, biz aramızda dl- ____ _.:_ ___________ _ 
d Sat 111 k e V lmnm111111
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1
awww ütmemek ditirken, kayalann muhtelif yer· ~ 

lotln• bastık. T-.ıufen bl-· Cibalide Küçükmuıtaf apqa ha- i R ati p Tor kOC,1 u 
tatbik ettik. Kapa açıldı. Haydi, mam sokak 28 numaralı kirıir be· ı= d 1 M 1 - Bir ıün ıatet kederliydim ... 

Çocuğumla beraber ge:1meie çlk-
mıttım ... 

Kalabalıkta elMlıden bırak1nı,. 
Farkına varamadım.. Kayboldu, 
ıitti ... Bir daha bulamadım ... Hani 
gazetelerde kaybcrlmut çocuklar 
var, okuyorıunuz ya, onlar araıına 
kanttı! 

Kapıcı kadın bir çıllrk kopar 
dı. Odasına kaçtı Ye kapıyı ka
padı. 

O akıam ev ıahlb:ne meseleyi 
an'attı: 

7 numaraya taıman Sami bey, 
bundan altı ay evvel ıi:ae bahıet.• 
tiğim sarı paltolu adamdır. Ollu
nu denize attı. Buna eminim. Gi· 
dip karakola haber vereceiim. 

Ev sahibi katlannı çattı: 
- Zaten Sami bey de tizin ha

linizdep bil' ıayri tabiilik olduğU" 
nu aöyliyordu, Eama hanım ... Eğer 
kapıcı olarak apartımanda çahı· 
mak İsteraeniz, l'ica ederim, dedi 
koduculuktan vazgeçin. H,rkesin 
it ine kanf1D&yın ! Kiracılarımı ka 
çırtmamanız lçln ıizi samıağa 
mecbur olmayayım. 

Nakleden: Hatice 8Ureyya 

ayni hareketi tekrarla da kapı ıe- . 1 b .. k 1 1 Ankara ca de• ••ar .. • 
ton üzerıne yai ~ oya uç at 1 • • otell Kar,ısı numral"a (88) 

ne açılım ... Dıf&l'ı çıka1ım. .. Zira ta odalı, elektriiı, suyu ve babçe11 ____ ....... - .. ·-mımm:t1111mlll 
burada açlıktan Ye l\lıuahaktan IS- c:lan ev satılıktır. •••••-.............. ..,•••••-• 
Iüriim ... Oıtellk fevkalade bir ru- Görmek iıtlyenler içindekilere 
tubet de var. rörüım .. k istiyenler de Türkiy" 

- lçeriıi nasıl )'er?... Bir ıey MilU Siıorta Şirketinde Hamid1.1 
16rmü1or muıun? müracaat etmelidirler. 

- Hiç bir fey ıöremiyorum ... --------::==--;;=~r::;;;-
Zifü i karanlık... p..\.lf RAu.4 ~~ 

- Haydi. ben, kapıyı açmaia AlATUıtK~ 
uir .lf ırk en, ıen de içeriıini bir ";I E M E llf -!Wlllll~/. 
yokla bakalım... .., • 

Kız, bir iki saat kadar, kayaları TAT l I ! 
yokladı. O ıivriliği İtti, bu yasıı 9'1 T All 
parçayı kaktı. 

Fakat bütün bu tecrübelerden ~ergan pl~~cek .._._ 
y~ıııckleriıı tcıtlılaııo ~ hiç bir fayda haııl olmadı. Ycipılı~kırını bu 

' H ' d' ~ ldttllıdo buk.tCdksını3, _ Haıan .... asan.... • ıye 
1 ~ATI~ Yl" 

haykırdı. ,-""-1-ı 
Delikanlı, boiuk bir ıeale ce- e 1 '~ • l ~ : '' ~ M~ff.!l'JJI 

' ,, .. u 1 vap \'erdi: NMRA CADD~SIM tS7. ___ _ 

HABER 
At<SAM .-osTA•• 

IOARE EVi 

tstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuau c latanhul 214 

Telgraf acıresı : ıatanbul HABE::Ft 
Yazı ışıerı teıotonu : 23872 
idare ve llAn .. : 241'10 

ABONE ŞARTLARI 
T11rı111• &n•6r 

&eneme t•OO Kr. :a'?OO Kr. 
e •Ylılı 730 ,. , .. ~ ., 
3 av11ı.. •OO .. eoo .. 
• aylık 150 .. 300 ., 

iLAN TARiFESi 
Tıceret HArU•rının ••ttl'ı ,a,eo 
Re•rnl ııanıerın 10 kuru•tur. 

Solıibi oe Neırİfl•I Mat/iri: 

Ha•an Rasim us 
Baalldıjı v•r (Y AKff) motho• - Açamıyor muıun? ... Bari be- Fiya&ı 100, ciltliıi 125 kuruıtur 

nim r~di~mkap~a büyük kaya~~~~~~~~~~~~~!,~~~~~~~~~~~~ 
par\.&lariyle vurarak medhali par- Kenan HulOsl 
çalamafa çalıf ... Ben, elimle orta· 
lığı yokladım ... KüçUk hir sahan-
lıkta bulunuyorum... Bu sahanlık· 
tan •tafıya merdiven iniyor ... Mer 

Bir yarasa 
Bir kıza Aeık oldu 

dl•~ni ineyim mi? Yakında lcllap halinde 

KUPON 

343 
22·12·93& 

k b çıkıyor 
- H•ydi, in, Hasan ... Ba a-, .. ___________ ııii •-------------
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NAGY ' nin 

\1 \llO~:LER 
a • ..... .. .. 
o.~ 

~s 

Perakende 

En. az 1 Ea çok 
Krş. Krş. 

BAKK'ALIYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fasulya ~· 22-12,35 15 23 
Fasulya horo:ı 15 18 20 
Fnsulyıı ufak I0,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Noho& 9 12,5 17,5 
Nohut natürel 12 15 22 
ı•eynlr B. yağlı 26 35 40 
liaşıır ynl'lı 50 60 80 
Kn,ar lklncl 40 50 70 

ay vade ile ve kefaletsiz 

BEVKO 
ticarethan~indcn tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şcraitle sipariş 

kabul olunur. 
Mahmutpaşa Kürkçü han 

Tel. 21685 

için sofralar kapışılmakta.dır. __ ........... . 
Pek yakında : 

. 1936MISISPANVA 
En güzel \'e en meşhur İspanyol 

dansözü ve 

·Le Duo Landhoft 1 

salon musikili 
cambazı arı 

başlıyacak'l:ır. 

I 
lh~ffanın en güzel Ye en zengin programını 

Bugün SOMER Sineması 
takdim ediyor ve 2 büyiik film bi rdeıı gö h•riyor: 

BAGDAT YOLU 
Oynıyanlar: PlERRE RlCHARI> WlLLl\I, l\ATE DE N ,\CY \ ' C 

J.\CQUES KATELAIN 
ve PR.ANZ I.1SZT'in '·Liebestraume,, 

hayatını tasvir cdeıı AŞK ROY ASI san:ıt ve musiki film i 
llfı,·eten: Paramount .Jurnal - Bt:~iin !'laat 11 ıt• tenzilatı· malinı 

leytlnynğ cks. ekıı 47 • 50 
Yemeklik 40 
Ynğ Trııbzon 70 • 80 
Tcrcynğ 120-200 
\'ağ )·cl'Jl('kJJk 50 • 60 
\'nğ birinci Urfa 70 

55 
45 
75 

140 
75 
85 

65 
55 
90 

220 
90 

100 

ltal1Janlar yabancı telsiz 
neşrilJalı dinlemilJecek 

l'l .inç 8 • 35 15 48 
i\t ı.nrlıa t5 • 18 22 26 

Zeytin 15 • 29 11 - 45 
~:ıbun 24,5 25,5 30- 50 

SEBZELER 
ince biber 

Kırmızı biber 

Hanıç 

Prasa 

IAhıınn 

ı·apmk 

l'ntat~s 

Sob"t\n 

Kere,· iz 

Yeııll doınat<'s 

8 • 10 
3 
2. 3 
t • 4 
3,5 
10 

.. 
4-5. 6,5 
5-5,5 
6-5 
35 

10 

3 
5 

15 
9 
6 
7,5 
5 

l'BMIŞLER 

Ayva ek!Jt. ekat. 6 • 8 10 
Ay\·a blrlnrl 

Ayça lklncl 

l'\nr ek.st. ekııt. 

5. 6 
3 - 3,5 
6 

6 
5 
7,5 

Ktr ikinci 4 5 
l'~lm:ı Knrndenlz 4 • 5-6 5 
l.l::nn Sapanca 5 7,5 
l.lın.:\ tlnye 4 • 5-9 5 
Uz.Um siyah 7 • 15 17,5 
Mundnllna 5 3 2 
l'ortııkı'1 5 5 l 
(.;c\IZ 11 • 18 
l{cııtane 6-8-10 
llu5mula 3-3,5 

MAHRUKAT 

12,5 
10 
5 

12,5 
5 
5 
5 
7 

20 
12,5 
7,5 

12,5 
7,5 

15 
7, ı: 
1 
10 
7,5 

12,5 
IO 
15 
25 
5 
7 

20 
15 
7,5 

Odun (tekl) 

K6mUr 

350-425 
3,4.5 

2 
5-6 

5 

Kok 

Söml kok 21 

Ev geçindiren ler: 
Gazetemizin bu sütununda hergün 

böyle bir cetvel ve işinize yarıyacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faydalı bir malUmat bulacaksınız! 

Rv sahibi. 

iyi bir terzi mi 
arıyorsunuz 

işte size bir adres: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

lıtanbul • Ycnlpostanc t:ır~ısında 
fnıo \ur' anında l..cta!ct hanında 

p a1'iate çıkmakta olan Le Pe-
uple ga~tesinin eline geçen 

bir tamim balyada radyosu olan· 
lara yabancı memleketlerin rapor
larım dinlemek yasak edildiğini 

gösteriyor. 

Snvv .. t fen akA,.t ... -:-~ "T--el . ., 

şubesinin Pamir oôlgesine gön· 
dermit olduğu istİk§af heyeti bu 

iki yeni dili meydana çıkarmıştır. 

Heyetin vardığı mıntaka, mede-;f. 

yet dünyasından o kadar uzakta
Bu tamimi neşrettiğinden biz dır ki §İmdiye kadar oralarda le-

de olduğu gibi tercüme ediyoruz: kerlekli araba hatta kağni bile gö-
"Numara 4902 - Matbuat ve rülmemişti. Bölgenin köylüleri: bü 

propağanda bakanlığının emriyle t" - 1 1 k t ı un yo cu u ve eşya aşıma arını 
yazılmış olan bu tamim elinize va·~ ti k t t d apm k• d • 

1 
a a, a ır sır ın a y a .a ır. 

rır varmaz, yabancı ıstasyonlar- .Japon sinemaların• 
dan neşredilen program vesair neş da öpüşmek yok 
riyalı dinlememeniz lazım gel- yalnız bir sene içinde Japon 
mektedir. Radyo makinesi olanla- sansörü, içinde öpüşme sah· 

ra yabancı ne!riyalt dinlemek ya- neleri olan gerek yerli gerekse ya

sak edilmiştir. hancı filmlerinden tam 3000 met-
Bu yasağın aksine hareket e re kesmiştir. Bundan başka cina· 

denlerin bir dahe. hiç bir suretle yete teşvik edici ve umumi ahlakı 
geriye verilmemek üzere ellerin- bozucu mahiyette görülen kısım
den radyo ruhsatiyeleri alınacak- }ardan da 7000 metre kesilmiştir. 

tır. 

imza: Miralay 
Porsetti 

Fransada çocuk 
h•rsızllğı s on zamanlarda Marsilyada 

çalınan çocuk hadisesi Fran
sada o kadar büyük bir nefret ve 
hassasiyet uyandırmışbr ki hüku
met çocuk haydutlarına karşı en 

tiddetli cezaları veren bir kanun 
layihasını paskalya tatillerinden 

evvel meclisten geçirmek suretiy
le umumi efkarı yatıştırmağa uğ-

Yasak edilmiş olan sahnelerin 
hepsi Japon iç bakanlığında hu. 

susi bir dairede saklanmaktadır. 

1925 yılındanberi birikmiş olan bu 

kesik filmlerin ağırlığı on hinler· 
ce kiloyu bulmaktadır. 

60 yıl süren harp 
T ervik - an - Avid adlı İngiliz 

şehrinin tam altmış yıl Rus· 
ya ile harp halinde kaldığını, ça· 

rın ülkesiyle ittifak edebilmek i

çin barışın el çabukluğuyla ancak 
1914 yılında imzalandığını bilen 
var mı? 

C;; .... :. VA •.n.~ .. l:--- &.........;, • •• .. -·-'""D- ·~ . 1 •-•----· 

cildin güzellik taravet ve leta• 
fetini temin eder. 

Umumi satış mahalli: Şark Merke'7. Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruştur. 
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Şikayetler ve dilekler 1 
.., _, ,,,_, ____ 

Hastaneden 
çıkar1ıan genç 
Eskiden Elektrik şirketinde ça 1 

lı!ırken ciğerlerinden rahatsız!an- 1 

dığı için Haydarpa~a "emrazı in:r.· 
niye hastahanesi,, ne yatırılan Ali 
adlı bir genç matbaamıza g~ • ere~t 
şu şikayette buh.ndu: 

Bugün saat 
İıı~nbul BelediqlSİ 10 da 

Sehir'IYyCJtrosu Çocu~ tiyatros11 

111111 111111 15 te ~~ ~~~aın 
1 SAZ.CAZ 

111 f 

l!lllllliı 

Yaz[tn : 
~:krem I~e ,:t 

~Iüzik: 
Cemal Re~it 

----------------~~-----
Fransız ı;,,af ro~u 

"- Hastahaneye girerken dört 
1 1\ l'FHF'l'I ay müddetle orada kalmam lazı,;.ı , HA.: 0 : ' . 

ı ~· .. l . . H h 1 Bugun mat:ne saa ge ecegı soy enmıştı. asta aneye 16 d:ı 

gireli yirmi beş gün oldu, beni dı- Bu akşam 
şarı çıkardılar. 20.:ıo da 

Sebebi hastahanenin önünden 
geçen bir trene elimle işaret et-
memdir! Bu bir kal: abat olsa bile 
bir hastayı kapı dışarı etmek iç:n 
bir sebep teşkil e~ebilir mi? 

Gerçi bana hastahaneden kc· 1 

vulmam sebebini bu o!ara!< re,;· 
men gôstermiyorlar amma iyi:e: · 
tiğime dair bir rapor da vcrrpiyor 

~a.r. Bu.rapor olmayın:a l:eu e~l::i l 
ışıme gıremem. Hasta ısem hasta· 

1 

haneye alsınlar, değilsem iyile~ti 
diye rapor vertinler. Bana yazık 
d ~·ı '? egı mı.,, 

Alakadarların dikkatini çeke-
rız. 

Tf~/,/,J TUUı\'A 

Büyük Operet 
\'a1:ın: Mahmul 

St•zai n ~cyfcttin ,\-:af. (;İ~l' ).!iindii11 

açıl tır. Telefon 41819. 
Fiyatlar :2:-ı-:i0-7:i-l;J. Loca: 400.::00 
na~ ram da hl'r gün 2 matine 1"! ,·e 18 
da 1:1 m3tinelcrind(~ talebeye lenzi -

ı:ı11ı. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
il A L I IJ f ; 

Sdızadelmşı 1'U I'.A .V Tiyatrotmnıla 
Bu gt!l'C :-;na t :W,:10 cl:ı 

Umumi arzu üzrrir· 
11 A .'IJ f.,HT 

raımaktadır. Bu layihada çocuk 
hırsızlarına verilece\ cezalar ara-

sında Şeytan adasında müebbet 
kürek cezası olduğu gibi çalman 
çocuk bulunmadığı takdirde idam 
hükmü de vardır. 

Rusyaya karşı harp ilanı 1854 ---o----.·u··lml1'll!'!lllH--•ı 1:; de (/lir avuş nteş ; 
de Kraliçe Viktorya tarafından pera r 1) r · 1 Her tarafa tramvay 
imza edilmişti. Viktoryamn im- Sel ah SlJ N Telefon: 22127 

zası üstüne yazılan ünvanlar da Deniz hastanesi Cerrahi 5efi 1 Keman hocası 

Bl•ynelnıilcl bii.> ı 
haile 7 perde. 1\1:.ıtinl 

-
iki yeni dil 

S ovyet Rusyada iki dil daha 
bulunmuştur. Böylece kom· 

şumuzun topraklarında konuşul
makta olan dillerin yekunu 184 
sayııuna varmıştır. 

sunlardı: "Büyük Britanya • lr Diş Tabibi Kemal su~ 1 Avrupada tahsil etmiş bir ıa• 
landa, Bervik. on _ Tvid ve deniz ist:iklal caddesi atkar lteman dersi vermek istiyor• 

aşırı döminyonları kraliçesi11 No : 322 Ders almak istiyenlerin her gi.iıt 
Ancak sulh muahedesinde Ber· ( Bevoğlu Ver~i 1 sabah saat 11 - 13 arasında 

vik - on - Tvid şehri büsbütü~ U · Mall~r ~~zarı a (41823) numnr~ya te!efon ec!e : 
nutulmu~ ve bu da ancak 1914 yı · ustu rek (keman hocası) nı istemeler• 
tında düzeltilmiştir. kafidir. 
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HALİDE EDia 
73 ı Nakil, t<'rcün~ ve iktiboa hakkı mahluıı.. ... • , -

Vl 
lkbal Hall!mın hakkı vardı. Sat

vet Beyin geçmişlerinin ruhuna 

mevlut okUma.k adi bir vaka değil

di. Üç salonun birbirine geçen ka
pıları açılmıf, Sinekli bakkal mes

cidin den büyük bir toplantı yeri 
hasıl olmuştu. Birkaç yüz beyaz 

bat örtülü yer minderlerinde. Üç 

salonun tavanından üç ıtık hevenıi 
sallanıyor. 

Rabiaya orta salonda, p~nce
renin önünde bir yer yapmı,lar. 
Bir damaska yer minderi, önünde 

rahle ve mumlar.. İkbal Hanım 

onu "destur, destur,, diye yol aça

rak götürürken beyaz bat örtülü
ler sağa sola eğilerek yüzünü gör" 

rneğe çahttılar. Arkasında krem 

zeminli, mor lileH yünlü bir en

tari, aynı kumattan parmak di
kitli biT hırka. Orada hiç kimse 

böyle giyinmit değil. Hepsinin 
etekliği, blOzu, yahut entarisi az 

çok zamanın modasına uygun. 

Fakat kimse onun esvabrle meıgul 

değil. lc:umral, ince derisi yüzünün 

kemiklerine yapışmıt gibi, gözle· 
rini takaklarına çekiyor gibi. Bal 

rengi gözlerinin ye§il mevceleri 

gerçi yanıyor, fakat kendisi olan-

alnından altın kahküller ... Katın 
biri kalkık ... 

Enderonlular suMnuftu. Mevlut
çu hemen vefata batladı. Cemaa· 

tin üstüne ölüm gölgesini aalmıt 
gibi. An'anevi, pes, yarım ~sler, 

çeyrek seslerle aiır ağır, bir ilahi 

gibi okuyor. Bin üç yüz sene evvel 

ölen bir peygamber için atlıyor

lar. Belki de kendileri için. Ölümü 

tatmak, yok olmak hepsine, herbi· 
rine mukadder olduğu için ağlı

yorlar. Bu defaki heyecanlarmda, 

göz yatlarında, ıevk, zafer değil 

korku var. Boğazlarını tıkayan bir 

korku. lki kadın ierildi, bayıldı. 
odadan çıkardılar. Havada ma'
ıeri bir isteri dolafıyor. 

Rabia artık tamamen tükenmiı. 
ti. Sanatını, bütün ruhunu, aon zere 

sine kadar cemaate daiıtmııtı. 

Ayağa lkalktıiı vakit dizleri titri

yor, gözleri bomboıtu. iki kadm 
koluna girdi, aalondan çıkardı. O 
ne Y:&nlarınd&kine ne de aofalarda 

onu görmek için toplananlara ba· 

kıyordu. Küçük bir odaya ıatür
düler. Ancak orada yanmc:lakile

rin yüzüne baktı. Biri SatTet beyin 

yeğeni Behire Hanım. Oteki, öte· 
ki ... 

ca iradesile dimağını cemaatten "Kanarya Hanım, Kanarya Ha· 
ayırmak .... , ı ır ~e hNla· n 
mak istiyor. İnce koJları kaamm bOynuna 

'· um sıkı dolanmıt, kuru dudakları 
kadının mermer yanaklarmı öpü- · 

yor. 
' 

"Beni bOğuyorsun, Rabia.,, 

Arifin ablası hafifçe öksürdü. 

Dudaklarından ilk dökülen per

delerle beyaz bat örtülü cemaat 

papatya tarlaları gibi dalgalandı. 

Hafif hafif iç çekmeler, tek hıçkr 
rıklar, konser halinde ağlayıt

lar. Rabia bunlardan haberdar de- "Siz Nejat efendinin hanımını 
ğil gibi, ağn çeken bir kadının he- tanıyor muydunuz, Hafız Ha· 
yecanlarım, doğuran bir ananın nım?,, 
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yatağından, kıyafetini 
değiştirerek kaçmıştı. (Kızıl otel) e doğru 

gidiyordu. Tomson, yanındaki memura sordu: 

Tomson, haydut 

"Şimdiye kadar kaç kere ikramiye aldın?,, 
Memur: "yüz kırk kere .. ,, diye cevap verdi. 
Salondaki elektrikler birdenbi· 

re sönmüt ve kavga durmuştu. 

Şimdi, karanlıkta kalar. haydutlar 
hep birden Tamsonun üzerinı 

saldırmı,lardı. 

Tomıon kendisini tuzağa dü 
türmek istiyen haydutların elin· 
den kurtulmanın yolunu arıyord .J 

Derhal karanlıktan istifade edere~, 
iki taraflı ceketini çevirerek kıy:l· 
f etini deği,tirdi.: Boynuna b~r 

mendil bağlıyarak, oradaki iıçiler· 
den birinin kılığına girdi.. Koy
nundan bir kasket çıkararak başı· 
na geçirdi. Kaşlarını kalınlaıtır· 
dı. Haydutlar, Tomsonun arka· 
11nda oturan bir batka adamı -
Tomson zanniyle - hırpalamağa 

ı;a,lamıılardı. 
T omson bu kargaıalılC araını· 

dan asansörün batına kadar gide· 
bildi. Burada bir ses iıitti: 

- iki kiti apğıya insin.. ve 
etrafı gözetlesin. 

Herkesten önce asansöre atlr 
yan Tomson, yukarıdaki elektrik 
düfmesini koparmııtr. Asansör 
alt kata doiru süratle İnİ70r"Ye ,,u 
karıdan asansörü durdurmak kabil 
olamıyordu. 

Tomıon alt kata iner inmez ye· 
mek salonuna girdi .. Orada ayn 
ayrı masalarda oturmut olan mc· 
murlar, Tomsonu bu yeni kıya
fetiyle tanıyamamıtlardı. 

T oınaon memurlara birer ita· 
ret verdi... Kendisini tanıttı.. Ye· 
mek salonunda muzik çalıyordu 
Herkes yemeğini çoktan yem it ti. 

tan sonra, tekrar batını arkayı; 
çevirdi: 

- Müdiriyette fotoğraflarım 

tesbit ettigimiz ıüpheli adamla ı

dan birine pek az benzettiğim b;, 
itçiyi arkamda bir arkadatiyle ko· 
nuıurken dinledim. Bu adam· 
"Parkeri elime geçirirsem, ciğe: 

terini deıeceğim . Bana on bin d'> 
lar verecekti. Şimdiye kadar baı . 

mı sayısız belalı . itlere soktuğ.1 
halde bir peni bile venned: 
Dün onun buradan (Kızıl otel) e 
geçtiğini vaktinde haber alsaydım. 
şimdiye kadar canını cehennem.! 
çoktan göndermittim ! ,, diye söyl ~
niyordu. 

T omson, memurun sözlerine o· 
muzunu silkerek cevap verdi: 

- Kulak verme .• Bu da bir do
laptır. Bu sözlerle seni denemiş· 
ler .. Alaka gösterip göstermiyec~· 
ğini anlamak istemiıler. Bunla~ 
birer imtihandır yavrum! Sen her 
duyduğunu doğru sanırsan, bı· 

zaktan tuzağa düıersin ! 
Memur batını Tomsonun kula 

gına uzattı: 
- Ben de yirmi yıldanberi b•J 

meslekte bin türlü tecrübeler gö: 
düm. Mücrim kendini müdafaa
ederken veya bir haydut aorıuya 

- Hayır ... 
- Büyük bir ihtiyatsızlık. Bir 

memur yanında daima bir ku\d 
kibrit taıımalıdır .. 

Memur gülmemek için ditlerin; 
sıkıyordu. 

Tomson tof örün verdiği kibri':-
le piposunu yakarak, memur~ 

ıordu: 

- Yirmi yıllık detektivlik ha· 
yatında takip ettiğin vakaları•ı 

yüzde kaçında muvaffak oldun? 
- Doğrusunu söylemek llzı111· 

sa, el attığım itlerin hepsinden de 
alnımın akiyle çıktım. Yalnız 

Cimin maiyetinde çal,tığım zamall 
muvaff akıyetim yüzde yüzden b\t 
denbire sıfıra iniyordu. Onu yant· 
nızdan uzaklaıtırmakla, her ter· 
den önce kendi ıerefinizi kurtar
mıt ve korumuş oldunuz, Misler! 

- Sen bana muavin olacak ka• 
dar ehliyetli bir memura benziyo .... 
sun, Ceki ! Bu yirmi yıl içinde kaç 
kere ikramiye aldın? 

- Yüz kırk iki kere ... 
- Çok az ... Çok az .. Cim, on u· 

nedtr'lnaiyelimae bulunuyor. s;. 
müdet içinde aldığı ikramiyelef 
üç yüzden fazla dır sanıyorum. Bi ! 
az daha çahtmalısın ! 

( Devam1 oar) 
çekilirken, onun söylediği ıözlerin -------------

llliiin~lllllllllllllSADllDJllll ___ 11 hangisi doğru, hangisi yalan olc:lu H 
ğunu gözünden ve ıeıinden anl.ı · il 
rım, Mister! Otelde (Parker) eh Gayyur usullle 
küfür savuran adamın gözleri ok~· ii48 derste kendi 
dar dönmü9tü ki.. (Parker) o d11· ft kendine 

zaferini kendi halkettiği makam· 

da aöyliyordu. 

Beyaz başlı cemalin bu aktam

ki heyecanı dini olmaktan ziyade 

insani idi. Hepsi ve herbiri ağrı 
çeken kadm heyecanınİ, doğur 

manın zaferini ya yeniden tattılar 
veyahut istikballerinin en büyük 

Biraz evvel salonda iskemle Müfteriler masaların etrafın:ı 
üstünde gördüğü kadın tevekkeli ııralanmıf, bol bol içki içiyorlar· 
ona o kadar atina ıelmemif ti. dı. 

kikada onun eline geçse, muhak· 1:ı F 1 
kak ki sağ kalmazdı. ransızca 

- Pek ala ... Ne demek istiyor- B M G _z J 
? ay . ayyur tarw ın a" 

sun. 1 !_J 
/ 

·L 

realitesi olacağım hissettiler. Do
ğum kr.smı bitti. 

Mevlfıtçu vefata başlamadan 

sağındaki salonun nihayetinde bir 

perde gördü. Oradan birdenbire 

Enderon takımı ilahiler okumağa 

Demek Peregrininin sırrı bu idi. 

Kanarya onu bir sandalyeye 
oturttu, serin bir el ateıli alnını 

sıktı. 

"Biz eski kapı yoldatıyız. Bir 
zamanlar hep aynı sofrada yemek 

yerdik. Değil mi Rabia? Sen o za· 

man bu kadar methur değildin, 
henüz efendilerin sofrasına otura· 

mıyordu. ikimiz de kahya kadın· 

la yerdik değil mi? Ne tuhaf bu 
ba§ladı. Rabianın yıpranmış asa· 

kadar sene sonra gene bir sofra 
hın bu musiki dinlendirdi. Biraz 

batında birle§IDek., 
Vehbi efendi usulünde. Heyecan-

ıız fakat insanı mürakabeye var

dıran bir üslup. Erkekler hep böy

le okuyorlar. Sanatları gayri tah

si. Rabia böyle dütünüyordu. 
Gül suyu ödağacı kokuları ha· 

vayı ağırlaıtırdıkça ağırlattırıyor. 

Iıık hevenkleri le beyaz b~Jlar ara

sında hafif bir duman var. Genç 
ltızlar ellerinde güldanlar herke 

sin eline gül suyu serpmek için 

eğiliyorlar. Tô. karşıda, kalaba

lığın arkasında üç iskemle var. 

Ustündekiier belki yere oturamr 

cak l<adar alafranga, belki de ... 

Ortada oturanı Rabia nerede gör

müştü? Mermer gibi bir haf, beyaz 

Ortada yuvarlak bir masa, üs· 
tünde gümüf çay semaveri, iftar 

aktamlarını hatırlatan küçük ta· 
haklarda bir sürü leziz ıeyler. A· 

rifin ablası Rabianın önüne hav

yar tabağını çekti, "acrkmıt ola· 
cakaınız .. .,, 

Kır saçlı, genç yüzlü bir kadır. 

teklif sizce kapıyı itti içeri gird: 

Anadolu ıiyvesile konuıuyordu. 

Fakat başında örtü olmayan tek 

kadm o olduğu için Rabia onun 

hıriıtiyan olduğuna hükmetti. Her 
halde Nejat efendinin hanımı ile 

de Behire hanımla da pek doattu. 

(Devamı var) 

Yaimur dinmitti. 
Tomson memurların birine: 

- Yukarıda üzerime çulland .· 
lar ... Güçlükle kurtulabildim. He· 
men buradan çıkıp gidelim. 

Diye f ıııldadı. 
Salondan ilk önce Tomson, a~ 

kadan da memurlar birer birer çık· 
tılar.. Otomobillerine binerek ,,. 
telden uzaklattılar. 

T omson otelin on birinci kahı. 
daki gazinonun ne müthit bir hay· 
dut yatağı olduğunu gözü ile gör· 
müıtü. Burası Amerika toprakla· 
r~ dihilinde ve Nevyork zabıtasına 
bağlı bir yerdi. Zabıta, bu haıe· 
rat yuYUını ıimdiye kadar nasıl 

olmut da dağıtmamı,tı? 
T omıon, yolda giderken, 90() 

rün yanında oturan memurlardar• 
birine ıordu: 

- Parker çetesine mensup biri
ne rastladın mı? 

- Hayır, Mister! Fakat, b:ı 
herifler hepimizin memur olduiu· 
nu anladılar. 

Mekıika sınırlarını geçtiktett 
sonra, (Kızıl otel) e giderken yen: 
hir plln bazırluak fena olmaz ! 

- Ben de bu fikirdeyim. He1 e 
ıu ınetum k6prüyü geçelim de .. 
Biraz ıonra dütünürüz. 

Memur birkaç dakika sustuk 

.. .. yazı ıp gazetemıiUle te rı11a e 
Memur bıyık altından guldu: d'l . l ( 48 d L d' 

N d k . . t' 7 , ı mıf o an erıte ııcen ı 
- . e em~ mı ıs ıyorum · · ı kendine lranaızca) notları bıı 

Bunu ıız, ben soylemeden anlamn~- 'ı d I V k b I 
d ıh tt - e a a ıt mat acuı tara ın· 

sınız ır e e e.. 1 d L • hal· d k ıl 
H d. ~ h f'k · . l ş· .J' an Rıtap ın e çı ar mııtır - ay ı ıza et ı rını ımllt • . . · · . il Memur, ıJÇı, talebe ve herke' 

fazla zıhın yoracak vaktım yok.. 1 . · I dal l k ol b k · • 
ıçın ay ı o aca an u •· 

- Bu adamı elde etmek, üze· .1 taba 320 I l x 
J n , ıay a o mcuına ra5 

rinde yürüdügümüz yolu kısalte· ı: men al 15 k ı·y t ko n , y nı.z uruı ı a · 
bilir sanıyoru~, Mister! . j! nulmuıtur. Tevzi merkezi Va· 

Tomson pıposunu cebınden çı· =I k t k"t" h · A k d : ı u up aneıı, n ara ca · 
kardı... H d · l t b l'd r 1 

•İa e11, s an u u . : 
- Kibrit var mı? : ::::ı:::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::a::::S: · 

:i ı;iı:11;ı!iı:"ttırıı11ılı 1,ıı 1l::ı!i jt~ııtti 1,:,:1ıı1:iıi111'!lıi:ııııı1ıi:ı 1 :ıı ,: ıı!İ 1 t:ı ı i!ıllı!!:ı 11jl lj11 
1 ' ! ' ~ 11 I 1 > \ ' 

1 
1 1 1 • ı ı 11 I t 1 1 ıl ıl ' 1 j 1 1 1 t ~ ' ' ı 1 ll~~l~l ı~ırn·11ı1 ınır ~ ~ 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, ?\0.000, 40.000 

S0.000, 25.000, 20.000, 15.000, t 0.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık mllkAfat vardır. 

Keşide : Yılbaşı gecesi .lJapılacaktır 
Siretler: (2,5), (5) ve (10) lira~ıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a'ınız. 
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Tekirdağında 
Yapı. işleri, sağlık durumu ·ve 

zahire satışları ne halde? 
40 yaşından sonra 

Kadınlar gülünç olmadan ne sure.ile 
sevımli görünebilirler? 

ı ·ehirdağında Belediye 

t eğird ağ muhabirimiz yazıyor: 
Bütün Trakya bölgesindeki yol_ 

lara olduğu gibi, Tekirdağma bağ 
it ilçe, komun · ve köy yollarında 
i!aret levhaları konulmakta ve 
:Yolların hangi istikamette gittiği 
tösterilmektedir. İsabetli bir gö
:riişün çok yerinde olan hu tedbir
lel'i her hangi bir yabancının 
Trakyada yapacağı gezide yolunu 
ft\§ırma!ma meydan bırakınıya· 

<:aktrr. 

Kıta girdiğimi:ı halde ilimiz 
bölegsindcki yapı çalı~ma!arı sÜ· 
ti.ip gitmekte ve Tekirdağ içinde 
:Ver yer yeni binalar göze çarp
tnaktad ır. Göçmen evleri için Zin 
gal so:syehinden kereste gelmek
te, knpı ve pencereler burada ya

r>tlıp mahaller.ine gönderi mekte
dir. 

Reisliği binası 

12 yıl içinde ortalama ola.rak 
53.212 hastaya bakılmıı ve gere
ken tedavi yapılmıştır. 

Tekirdağ ilinde 13 İ§yar bekim, 
2 serbest hekim, 1 İ§yar eczacı, 
dört serbest eczane, 14 sağlık İ§ 
yarr, 8 ebe, dört ıerbeıt dişçi ça
h~makta ve bu pi bir bula§ık haı· 
talılda:r uzmanı ile 3 sağlık işyarı 
ela bu tutara katılmaktadır. 
Şarköyd,e iskele yapılacak 

Şarköyde 200 metre uzunluğun
da bir kayık iskeleıi yapılacaktır. 
iskeleye gereken beton ve kereste 
gibi malzeme hazırlanmıtrr. Uk 
bahara kadar iskelenin inıası bi· 
tirilecek ve müıait havalarda yapı 
işlerine başlanacaktır. ilerde uza
tılacak ''e vapurların yanatabile· 
ccği bir şekle getirilecektir. 

Nasıl göründüğüne artık ehem
miyet vermez olan ya~lı kadm!a 
lüzunıundan fazla genç görünmek 
istiyenler acınacak mahlUklardır, 
doğrusu! 

Eğer ya§ bakımından zenginle
şiyorsamz, yatınızı olduğu gibi 
kabul edin ve bununla övünün. 
ihtiyarlığı hiç bir vakit gençlik ka · 
dar heyecanlı yapamıyacaksıruz ; 
fakat tam maııasiyle bir kadın ise
niz yaılılığı da gençlik kadar ca
·zibeli ve hatta ondan çok daha se
Timli ve samimi yapabilirsiniz. 
Bundan fazla ela daha ne istiyebi
Iirsiniz ki? 

* Elliye yaklaıan bir kadının 
bathca amacı görünüşünü deği§tir -
mek değil, fakat onu mümkün ol
duğu kadar cazip bir halde tak 
dim edebilmektir. Saçlarınız kır
çdlaııın, hiç zararı yok. Fakat 
bunları gerçekten iyj bir vaziyet 
te tutunuz. Onları oldukları renk
te bırakın, göreceksiniz ki size 
çok daha fazla yakışacak]ardrr. 

Her gün kafa tasma yapılacak 
masaj ve fırçalama saçları sık ve 
gür olarak muhafaza eder. Yarını 
litre suya konacak yarım fincan 

sirke, ıa.mpuvandan sc.mra kulla· 
nıldığı takdirde saçlarınızın par · 
laklığmı muhafaza eder. Saçlar 

Hükilmet konağının noksan lru· 
tnımn inşaatı bi!mi§ ve bayındır

lık direktörlüğü yeni binasına ta
ltnmıştır. ' Oı~arıda çalıtan diğer 
~lirelerin hükUmet konağının ye· 
tli yapılan orta kat losmma taşm
tnası düşünülmüı ve bu kısmm da 
ltıiikemmel bir ;ekle sokulması için 

Şimdilik motör ve kayıkların 
yanaıacağı tarzda yapılaack olan 
isüele nakliyat itlerinde ve ilçenin 
ekonomik durumunda iyi roller 
oynayacaktır. 

büsbütün a.kla§mış ise, beyaz saç- saten ve tafta gibi katı kumaılar· hiç diyecek yoktur. İyi giyinmesi .. 
lara mahsus yapılmı~ ~ampuvan - dan yapılmış roplar giymesi pek ni ve tuvalet yapmasını bilen bir 
lar da vardır. nadirdir. Onlara en yakı§acak ku· ya§lı kadın gençler kadar sevimli 

Eğer yüzünüz büyük ve yu · ma§lar Şiffon'lardır. iyi ve müna ve caziptir. 
TaklrdaO zahire boraasında· 

Bazı Polonyalı müesseseler ili
mizden susam aldıkları için son 
günlerde amam piyasasının yük
seldiği görülmektedir. Bu hafta 
iç.inde zahire obnasmda muamele 
gören hububat fiyatları şu suretle 
tesbit edi'lmi§tir. 

varlak ise saçlarınızı itidalli bir sip renklerde seçilmiş tentenelere GUzelllk doktoru 
ıurette öndule ettirerek dalgalan-J----------------------------

t,hsisat islenmittir. 
Dıtarı:CJan gelecek olan göçmen 

ler için T ekirc!ağında Sağlık direk 
lörlüğünce bir temizlil< evi yapıl
lllası onanmr~ ve projesi haZ,Jrlan
'nı~tır. 
l e.mizlik evi için ayrılan tahsi-sat 
~etişmediğinden Set.ğlık bakanlı· 
iından 1eteri l<adar tahsisat isten. 
lni~tir. ' · 

Simdiye kadar ilimiz bölgesine 
1 -

le!en göçmen1erin hepsi yerleşti-
lilınit ve kendilerine tohumluk, 
)emeklik buğclaY. ve pulluk da.ğr
lılrnrttrr. 

Çar,af • Peçe 
Belediyemiz sınırları içinde çar. 

~\f, peçe ve evler önündeki kafes-
1~rin !kaldırılması bütün yurddaı· 
ı,ta bildirilmit ve en çok marta 

Buğday (5.30), arpa (4.22), 
kuşyemi (13.25), yulaf (4.13), 
keten tohumu (7.25), mısır {4.25) 
çavdar ( 4. 12), kaplrca ( 2.20), su· 
ıam (9.37). 

Tekirdağmdan yabancı ülkele" 
lere yapılan hububat ihracatı ele· 
vam etmekte ve ara sıra ecnebi 
şilepleri iskelemize gelmektedir. 

dırmahsınız. Yüzünüz ince vej ir<a'97SDy<eO~ır: 
küçük ise fazla saç tuvaleti çirkin- ...._,_ - - -.- -
lik verir. Büyük kalçalar 

Bütün vücut hatları muntazam Bizim iklimimizin lütufların · 
dan birisi de fazla soğuk yahut ve giizel olup kalçalarının boyuna 

ki d h ). ..... · d d . büyümesinden ~iki.yet eden kadın• uca a a a genç ıgımız e erı - .. .. . . 
. . b k b lar uzulmesmler, bunun da çares1 

mızı uru,turup ırı§ rmaması d 
d Y.. .. .. .. k tut k var ır. rr. uzunuzu yumu§a aca · . . . 

kn k t b t dikk t d.ld" Bır §lfeye yarım kılo kadar saf ye asa ru u e e a e ı ı -
... · kd. d ·· ·· nüz sonun kadaı· ispirto ile elverişli miktarda kafuru 

hgı ta" ılr e yuzub'l t!1_ta • · koyunuz. Şişeyi lark sekiz sa-
atta a tmı§IDI ı e geç LK en son- .. 

ra da çok sevimli kalabilir. at bıraldıktan sonra bu mahlule 

Yatlı kadınlar yalmz sabahlar\ bir fanila parçası batırarak günde 
kullanılmak ~artile hafif bir tuva· iki defa kalçaları ovunuz. 
let sabunuyfo. yüzlerini yıkamalı Tnrif edeı:cğim ~u ekzersisi de 
ve deriyi besleyici yağsız kremler sabah akşam yapınız: 
sürmelidir. Bu krem ayni zaman- Döşemeye sırtüstü dümdüz ya-
da pudra vazifesini de görmeli tınız ve vücudunuzun alt kısmını 

' dir. mümkün olduğu kadar sağa, son· 
Sacları beyaz olanlar için hafif ra mümkün olduğu kadar sola yu · 

ruj yakıtır. Fakat koyu ve parlak varlaymız. Bunu her gün yirmi de
renkli dudak boyalan sürülmesi fa yapınız. 

Büyüyen karına 
karşı ne yapılır? 

Büyümek İştidadmı gösteren 

1tarınlar için karın korseleri en iyt 
çaredir. Bundan batka aşağıda .. 
ki ekzersisler sabah akşam yapıl .. 
malıdır: 

Topuklar dörder santim ayrık 

olmak üzere dimdik durunuz. Kol• 

lar başın üstünde mümkün olduğu 
kadar gergin ve avuçlar biribiri • 
ne bitişik; gövdenizi evvela sağa, 
sonra da sola bükmek suretiyle ya-

va§ yavaş ileriye doğru eğiliniz. i
leri doğru eğerken evvela yirmi de. 

fa sağa, sonra da yirmi defa sola 
da bükünüz. 

Çalışırken mümkün olduğu ka· 
dar dik oturunuz. . .................................. -.................. -...• ~lldar müddet yerilmi§tir. 

Ekonomi haftası 
daha iyidir. Bu yaşta boyalar du
dakları çatlatır. 

Ovmak ve ekzersisi çok fayda zun korsa kullanmayı da ihmal et• 
vereceği gibi kal~aları saran u -1 meyiniz. 

* 
Tekirdağında. ulusa} arttırma , 

"~Ekonomi haftasr me1..'1:eplilerin 1 Ya~h kadınların göz tuvalet~ 
a<>aterileri ile canlı bir ,ekildc 1 yapmaları büyük bir hatadrr Ge-
~eçıni,tir. Bir yemit gecesi yapıl- celeri nözün altına sürülecek ma-... 
t'ttı! ve ulusal oyunlarımız oyanan 

1 vim~i bir krem kırı~ık ve çizgileri. 
~l§hr. Orta okulun, ve Hacı llbey sakhyabilir. Faka~ ~İrpikleı·e l~i <; I 
~k okulunun müsamereleri de çok 1 sürme sürülmemclıdır. Ka~lar 1s .• 

~tardı ve ilgili olmuştur. , kirpik kalemleriyle azıcık koyu 
SaOhk durumu 'ı laıtınlahilir. Fakat bu çok d1k 

b Tekirdağında yerle~mi~ belli katli yapılmalı ve rastık süriilmü~ 
İl'-!lı bir hastalık olmadığından 1 ;- \~. hissi vermemelidir. Eğer ~özler 
lt ll\ifusu günden güne çoğalmak _ -_ ...... __ = :;-~~ .;---· · __, mavi ise göz kapaklarının üstünf! 

drr. ilimizdeki memleket hıısta yahut altma açık mavi renkte 
...._. 1...-.!! - Azizim, öyle nef ia bir uer ki.. 1 k F k b .-l~ uugün 50 yataklı bulunmakta, krem gö gesi ya 19ır. a at u -
111 Bu eooeld intihara karar verdlğiml 
til'acı kartılamaktadır. bildirmek ilzcrc yazdığım bir mel"tup- rutukluk yoksa hiç gölge verilme· Sineme: m·tiı;tc Ma: i lJcl'irı geydlği Bir Paris modası: lleyaz yünden 

d "tettirdağ memleket hasta evin- tu, çok güzel olduğunu görünce ,intl _ melidir. Rus biçimi bir şcıp_ka takke şeklinde şapka... llzerinde 
~ \>e i1çelerindeki dispanaerlerde lıarda.rı uazgeçlp bunrı roman yaptım! Elli ya9mı geçmiı kadırılarm kahve rengifötr'den8Üller vardır. ' 

~~~~__:_....:....:.~~~___.::....::..~-=-~~---=---=----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;::_~~~~~~~~~~ 
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5 liraya 

•• r s 
20 ve 25 liiraya 

ısmarlama kostüm 
Safi yün mUnteluıp çe~itll yeril ku· 

maşlanmızdan en son moda iki pron 
temiz malzeme iyi iş yapılır. 

Ankara caddesi Orhanbey han bi
rinci kat. Terzi Ham Kftmil. 

Ta sit:te 
l\fanto ve tayyor 

ve roblar 
En eon moda kuma, ve mo· 
dellerla giyinmek isteyen 
zevki selim Sultanhamamm· 
da Camcıbafı hanında birinci 
katta bir numarell Leman 
Hanımm Şermin terzlhane-

alnl şercflendlr•lnler. 

HABER - i\Kşam postası 22 tLKKANUN - 1935 

NEZLE VE 
BRONŞiTE 

KARŞI 

Jıtanbul- a!tuıcı icra menuırlufun • 
dan: 

Bir borcun Bden!MSI f~ mahem 
olup nçık arttırma He satılmamıa Jta. 
rnr verilmiş ve tıımamma (1600) l:ıln 

altı yüz lira kıymet takdir olmwı 
Heybeliadada Yalı sok:ıılmda (llaJa 
A7 Yıldız ve Haşmet bey !Sobft) 9-11 
No. lu ve odnlan mUştemtl dükklnm 
tamamı açık arttırmaya çıkanlmrş o. 
lup 15-1-936 tarihinden itibaren 
prbiamesi erkesin görebilmesi için 
dnlre •lfivanhaneslne talile edilecek ve 
30-1--936 tarihine mUsadit perşem • 
be gUnU saat 14 den 16 ya kadar Js. 
tanbul altıncı icra dairesinde satıla -

·vERLI MALLAR 
PAZARLARI 

caktır. 

Bayramlık) 
• er ı 

Yılbaşı hediyelerinizi 
Pazarlarından 

Alırsanız y·· zde 100 ikramiyeli satışlardan d 
istifade edersiniz. MUterakfm ftrrl ftbf leanll n 

tanzifat ve Tenvfrlye rOstımlan boıt-
luya ait olup arttırmaya 1şt1rak I~ 
9' de· 7,5 pey akçesi almır. Attmna be- Ankara - lzmir - Samsun - Mersin - Iatanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy- Beşikta 
deli muhammen kıymetin% de 75 yet- --------------------------------------------------------< 
t:ıl~ beşi buldoğu takdirde llıalt 1& - A • • 
pıfacaktır. Alllllll sıpın 

Aksi halde en 110D arttrranm taah. f!!j'·-- · 
hftdil baki lıalmak Ozere arttırma on ~ 

Kenan•-. 
be~ ıs gUn daha temdit edilerek u- ;ı Sizi soguk algın il ~ından, nezleden 
%-936 tarihine mtisadif eııma rOnü ~ gripten baş, ve diş aQrılarından 
ayni saatte en çok arttmma thale e- ~J 
dtıecektir. - koruyacak en iyi ilaç ~udur • 

2ooı No. ltı Jera nfflfts bn1111mıun ismine dikkat buyuru iması lll!I 
126 net maddesine tevfikan ipotek sa
hibi nlncnkhlar fle diğer alllidarla-

Jwr ·_. r • '\ ' ' \.~•..;' • •, ,~ a • .. • '.•; • ' • 1 

nn ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi · 

fşbu gayri menkuldeki haklarım ve ş k · Sergıse 
hususile faiz ve masarlfe dair olan fd· e er ı 
dflannı ewnkı mtlsbitelerfle 20 giln l· 
çtnde ıcra datreStne bUdirmelert IA • Pazartesi öğleden sonra açılacaktır 
mndır. 

1 
Aksi halde haklan tapu stc1Uerfle Babçekapı • Taş Han 

1abft olmadıkça satış bedelinin pay· BEllZBl'EIB•ill•••••li 
h~~m~ndan~~k~~~MA------------~--------------~ 
kadarlarm işbu maddei kanuniyeye I tanbul Sebze BahPIV&nları Cemiyetinden : 
g6re hareket etmeleri ve daha !azla S Y 
malQmat almak Wtcyenlerin 934/1115 Cemiyetimiz ldart: heyetinin feshile yeniden seçim yapılması iktisat Vekll.. 
l\o. lu dosyaslyJe memuriyetlmlze mü Ietl celilesinJn emirleri ikti7.a.Slndan olduğundan cemiyetin merkezi idaresi o. 
racaat etmeleri ilfi.n olunur. Jan Küçiikpamrda Ilahçelikahve lizerindeki dairede 24-12-935 salı günü saat 

H-:ı=-.:z-·ın··:u·ı-·r-:ı:-F. ondan 16 ya kadar yeniden seçim yapıla oağı nlnkadarlara ildn oloour. 

~·--- ·dem·; · ·kt:i"ciar·~~ ----iL_A_N ____ v ___ e _n -=-i _"_e_ş_r-=-i_y_a_t: __ 
.. ... 
Ü v E ii Bir sene evvel Bay Fahri namın.. Urfalının vaazlan 
•• •· da bir zattan sfparl~ aldığım bir ya. Urfah Mahmut KAmil'in Rama -

tak takımı bugUne k~dar gelip teslim zan mii::ıasebctile Beyazıt camiinde ver 
almadığından tarihi ilandan itibaren mektc olduğu v!zların 4 ve beşinci 
bir hafta zarfında mağazamıza gelip ders leri intişar etmiştir. 

HBeı geveşkllğinen 

ğHornıobin ~~ 
fj T11fsHftt: Galata posta Hı : .. 
5: kutusu 1255 ~İj 
====::::::::: ... :::::::-....... -==·~== 1 

Göz Hekimi 

beSai>ğörerck teslim almazsa takımı 
satacağımı ve bu bapta hiçbir mes'u. 
liyet kabul etmfyeceğiml ilan ederim. 

Marangoz Hakkı Berker 

Dr. Şükrü Ertan ~1 11 - Telli Turna 

Telefon: 22566 ! TELLi TURNA 
Babıati, Ankara caddeai No. 60 ~'ELLi TURNA 

Salı günleri mcccanendiı.. 1 l 
lllam111H1nmill&lUmım:-•m-;uiİ öıü ecek büyük Operet 

Hemşerl 
HE:\IŞERl adlı siyasal halk gaze. 

tesi gördüğü rağbetten ce.ssret alarak 
artık CU:!\fA ve PAZARTFSt olmak 
iizere h:ıftada iki defa çıkmaktadır. 

HEl\IŞERl'nin son çıkan s:ıyısrn
da günün siyasal hMi.c;eleri iki renkli 
res imle \'e halk dilile yazılıp göste • 
rllmlştfr. JIEMŞERl'nin satış fiyatı 

.. 00 paradır, 

' Tt:JRKiV 

llR~~ 
BANKA5 

.DAoA 
BiRiKTiRE 
RA~T-~Db 
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- • Saç dökülmesi ve kepeklerden - - p i N kurtulmak itin en müessir iliç GR • 

1 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler 
baş, diş adale ağrllarını unuturlar 

Buda Bir Ba 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA· 

TIZMA, GRiP VE EMSALİ 

HAST ALIKLARRA KARŞI 

BiLHASSA MÜESSiRDiR 

TerH~ıi ve tesirindeki sür'at itibar ile emsalsiz olan GRlPlN'in 10 
tanelik y~ni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrı 

• . lara kartı ihtiyatlı bulunmuı oluraunu. 

(R.adyolln fabrikaamın mUtehaasıı ldmyakerlerf taratm dan yapılm11tır. 

• • - - -

PETROL 
NiZAM 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgevıekliği 

ve dermanıızhğa kartı Alman
ya' da ki.in Ste. Hormona 

A. G. f abrikaıının 

G L A N D O K R AT 1 N'I 

kullanmak en emin ve müessir 
çaredir· Her eczanede kutusu 

200 kuruştur. 
Türkiye acentaaı: Z A M A N 

ecza deposu: lstanbul 

r -
1 ..... 

FOTO 
FEBCS 

2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 
Çift kollu ve çift yakalı poplin gômlekler yalnız 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakız.ağacı No. 2111 

Ağacami ch·annda 

Süt Nine Aranıyor 
Dilşkllnler Evi DlrektUrlUğUnden: 

Otuz liraya kadar ücret verilmek üzere Sütnineye ihtiyaç var

dır. lıteklilerin hemen Düşkünler evi direktörlüğüne müracaatları. 
(7993) 

'f ürkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Birinci tertip Sivas - Erzurum istikrazı muv.ıkkat mak 
buzlarının asıllarıyla değiştirilme muameleıi 25 - 12 - 935 
tarihinden baılıyacak 10 - 1 - 936 tarihine kadar devam 
edecektir. 

Değiıtirme iti Türkiye Cümuriyet Merkez Bankasının lda· 
rei Merkeziyesi ile tubeleri ve evvelce muvakkat makbuz ıalı 
tını yapan muhabirleri tarafındr..n yapılacaktır. 

Bu istikraz ikramiyeli olma.:.fığından muvakkat makbuz. 
Müşterilerini Beyoğlu Tokat- !ardaki numaraların aynı numaray• tafıyan asıl tahviHerle de 
lıyan oteli karşısındaki yeni atöl tittirilmeaine lüzum görülmemi,tir. Bu itibarla muvakkat mak 
yesinde en modern vesaitle bek- buz sahiplerinin numara ml.:tabakbtı aramalarına ihtiyaç yok 

.. !emektedir. tur. 10 - 1 - 936 tarihinden ıonrA deqi,tirme muamelesi yat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;=,-sayramveyılbaşı ~~~n•~~~A~~.~~~n~~ptlud~. KAR y o LA lngiliz karyolalarının Hatıralarınızı lstanbulun en Kupon tediyatı aııl tahviller üzerinden yapılacağına gör~ 

936 desenleri gelmiştir 

1 
e ki ve en sanatkar olan bu atöll alikadarlarmın muvakat makbu21arını asıl tahvilleriyle bir ar. 

, 
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sı altında uzun bir yara izı gol'üni.ı . 
yordu. 

Kraliçe kendisine mahsus müthiş 
soğuk kanlılığıyla: 

- Bir kırbaç yarası! Bütün öm -
rüniizce tanınmanız için iyi bir iz! 
dedi. 

- E,·et madam. Bu yara yerin~ 
bakıp güldükleri için tam üç kişi öl. 
dürdüm. Kırbaç, yahut kılıç yaraaı .•• 

- Mutlaka kırbaç yarasıdır •. Çün 
kü orada bir kılıç yarasının bulun • 
ması imkansızdır. 

tforö,·er dişlerini gıcırdattı. Fa -
kat hemen kendisini tophyarak hür -
metle eğildi. 

- Haşmetpenah, bana müsaade 
buyurun. 

- Fakat aklınızdan çıkarmayın! 
Bana iyi iş görürseniz çok istemekten 
çekinmeden her şey istiyebilirsiniz. 

Moröver çekilip gitti. 

Kraliçe: 
- Bu iş de bitti, Kolinyf, Parda. 

yanlar artrk yok demektir. Şimdi sıra 
Jan Dal breye geldi; diye mınldandı. 

Katerin, ibadet odasındaki bir kol 
tuğa yaslandı. Yüzündeki heyecen izi 
y,naş ya,·aş kayboldu. Kin ve düş • 
mantık yerine şimdi yelsli bir dllşiln
ceye daldı. Yüzüne bakmak için kil • 
çUk bir aynayı eline aldı. Ve istedifi 
hale geldifini görünce koltufunda 
düz~lerek yorgun bir tavır takındı. 

Başını örten siyah örtüyü omuzlarına 
indirdi. Bu suretle yeisli tavrın:ı ya • 
raşan bir şekle girdi. 

O ,·akit hizmetçiyi çağırarak bir 
fprette bulundu. Paola bitişik odaya 
rfrerek bu sefer yeni bf r adamı fçerl. 
re sokup sessizce çeki1df. 

* •• 
Moröver ise, bu esnada on bin 

da ,·etlinin e~lendiii geniş salonlara 
rnrmıştı. 

Eğlence henüz bütün neşesiyle hü. 
küm sürmeğe başlamadan herkeste 
ilk soğukluğun geçtiğini anlatan do.. 
!aşmalar, konuşmalar başlamıştı. 

1\foröver, birisini aramak için bü. 
tün salonları dolaştı. 

En sonunda yarundakt jantlyom
larının çokluğundan kral olması akla 
gelen bir büyük senyörün etrafında 
toplanan kalabalılı gördü. 

Bu kral defll, Dük Hanri d!S Giz.. 
dL BUyilk bir ihtişamla gayet güzel 
bir elbise giymiş ve kapzasında 1:lmas. 
ların parladığı kılıcını takınmıştı. 

Ceketinde bulunan şerltlerln her
biri büyük bir inci tanesile tutturul • 
muştu. Şapkasına da yakut ve züm • 
rütlerle süslü bir toka ile beyu tüy • 
ler ilittirmişti. 

B~iin herkesin alayla karşıhya. 
cağı bu mücevher debdebesi o zama. 
nın adetiydi. 

Böylece, Dük d~ Giz ünvanını ta
şıyan Hanri dö Loren. dudaklarında 
mes'ut bir gülümseyişle, gençliğin bü. 
tün güzelliiini taşırarak hakikaten 
bir zariflik nümunesi olduğu halde 
bu gece, Fransa krallıiı hanedanının 
en parlak bir azası olarak röze çarpı. 
yordu. 

Yanındaki jantiyomlarla birlikte, 
önlerinden pek ciddi ve sade elbise -
lerle geçen Hügnolara bakara:< gü • 
lüyordu. 

Birdenbire aklına eğlenceli bir 
düşüace gelmiş olmalı ki, ıtmdiye ka· 
dar görülmtımiş bir hal alarak son de 
rece bir asabiyetle gtllmeie batladı. 

Bu sırada, amiral Koltnyinfn da. 
madı olan Telinyi, eptı bir güzelHte 
sahip olan karısı Luiz de Kolinyinln 
elinden tutarak meydana çıktı. 

PARDAYANIN OLUMU 53 

- Monmoransldlr! Ru sefer tam 
btr dUşm:uu r&tl•rdlnlı ·f tlkat ondan 
90nra bahsedecetfı. 

- Oyle ~e kimdir? Ben ba~kasını 
söremiyorum. 

- Kralın, katolik krallık hane -
danının en höyük oğlu olduiunu düşü 
nUnfiz. 

Moröver tamamen yapmacık olan 
bir hayretle: 

- Ha, anladım! Hügnoııırdan 

bahsetmek istiyorsunuz? Fakat genel 
banşı ilin eden krahn kendisi delil 

mi idi? Hatta eiz bile Navar krıaliçe • 
sile kucaklaşmadınız mı? drye b'lğır • 
dı. 

- El·et, doğrudur! Fakat aaılaş • 
aıak için ettiğimiz bütün fedaı.8 rhk. 
Jnr hop gitti. Hüınolar gl'ne ihanet. 
ten g~ri durmıyorlar. Meanlekefü: her 
köşesinden akın akın ParlH ko~uyor. 
lar. Bizi eziyorlar. Bir kı--.ık suda 
boğmak istiyorl:u. ihtiyar 1\olinyi 
görünüşte Dük Do11e ile hart:rtmek 
bahaneslle, fakat hakikatte anll\ ama. 
dığım gizil, karanlık bir mhksatıa as. 
ker tophyor. ihtiyar Lagud bu as • 
kerlerl silihlandırnıak için bUtü" de. 
polanmııı bopltıyor. Ah, Moröver, 
bilsen oğlum için ne kadar iizülüyo . 
rum. 

- Nl~ln amirali tevkil etmiyor • 
sunuz? Eter Hiignolar bi:-kl'rl' haş -
sız kalırlarsa ..• 

- Pek geç kaldık. Ts i··t«>n ge~ti 
Mö ·vö dö Morön ·r. Amirııli te,•kif et. 
l"1ek öyle mi! Rö~·le hir işe kalkışma. 
ğ:: kim cesaret edeb:lk. 

- B~n! 
- ~fü~ ha! 
- Niçin cesaret etmhe,·fm" Kral 

böyle bir emri imzahyarak bana ver-

sin hemen bu gece, lıu cğlt-nce ıçinde 
Kolinyiyi te\•kif ederim. 

- Ne rezalet? .. Hayır hayu. Bu 
imkau.sızdır. Ah, btn çok taliq:z bir 
krali~eyim. Allah bir kere duamı ka • 
bul etml~ olsa! Kral kurtulacağı gi. 
bl kendislle beraber din de hüldimet 
de kurtulmuş olacaktı. Fakat Allah 
ya biıi dinlemiyor, .)ahut pek ağır bir 
şekilde iantihan cdi)or. Eğrr OO\ le ol. 
mamış olsaydı Kolinyt hastalanıl' , .• 
ölürdü. Anlıyorsunuz ya." 

Mor(h er kral!\cnin ı;;özleri'1i , .• 
_tüzünde beliren alametleri son derece 
bir dikkatle takip ediyordtı. 

Katerin tekrar söze ba~ladı: 
- Heyhat! Din. izlerin kanunu •· 

nu ksbuı etmeğt· H dualarımızı fran. 
sızca okumağa ml!cbur ka!acr • z. 
Çünkü rımiralin bizı heplm!zl kurta • 
raral' ve ~izi ıe11gin ed~cel; olan 1 lr 
himaye luhılma. ın ı ı\lltihtar. belde • 
mek. aıizim MÖ!~yö dö l\forönr. boş 
bir hülyadır . .Bunu akla bıe getirme 
melidir. Çi.inkü nmirnlin rlPmiı gibi 
bir sıhhati vardır .• Fakttt IM-lkf bir 
ka1.a .• ! 

Kraliçe bu sözün alt ta-nfını söy. 
lemedi. , 'lorö\·er güliimc;cdı. 

Katerin bu gUliimsemf-); ~örerek r 

- Haydi bnknlım, ahmak? diye 
dlişUndii 

l<'akat Morö,·er kRt'i t•nıh-Jrr t!;ti • 

yordu. Bunun! herabeı 1 d t k. 
tan ankmıştı. 

~af bir ta\•ı hı: 

- Bir ka7.a ? dl'di. 
- r=:vd, nıe-;cifı iıiı M•t>m't mi ~ 

ralln h'\~ına dü,en•ez mi' 
- f<"akat. lhımgelir kı hu ı..ırl' • 

mit bir iedakfır oll"un .. 
- \' e pek büyük bir ücretle de 
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Polis hafiy~i X:9 yahut Dekster ıslahıhnl etmiş bir ' 
haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nev

yorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki 

hazine ini çalmak üzere olduğunu haber vermektedir. Fa • 
kat i:\laroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ve sırlarını 

bilen l\lişelin kız kardeşi Şilayı da takip etmeğe koyuluyor
lnr. 

Halbuki Maroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi ele 
elde etmio;;tir. ~imdi X :9 u ortadan kaldırmak rarelerini a -.. .. ~ 

tanıyamadıklarından hiyle~ine aldanıyorlar. X :» bir ham 

lede ikiqini de yumrukla ) l'rc sererek Şilii. şişman .Jorj rn 
Dili kurtarıyor. 

raştırıyor. 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuı·u

yorlar. X :9 yanında şişman .J orjJa birlikte paraşiitle e\'in 

üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

X :9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı 
kararlaştınyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 

beraber çalışmağa başlıyor. Fakat Şilfının hizmetçisi Mari 

aptallıkla X :9 u ele nriyor. X :9 kasıyor. 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şiliiyı, hem şişman 

Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili ;\fon

kov ~iftliğine celp etmişler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 

odaya hapsetmişlerdi. 

Bundan sonra Maroninin de içinde bulunduğu hırsızla 

rın otomobilini kovalıyor. l<'akat Maroni kaçmağa mu,·affak 

oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Uil de yarala~ıyor ,.e 
hastaneye kaldırıhyor. 

Şimdi Şila kardeşi l\lişelin eski arkadaşlarından Smit 
isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahıhfıl et • 
miş zannediyor. Ve Maroniyi tutmak için birlikte plim hazır. 
hyorlar. Halbuki Smit Maron;nin aclamıclır. 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyo -
nunu teşhir etmcğe karar vermiştir. Polisler bundan endiBe 
cdi)\ırlar. Fakat bu endişelerini belli etmek istemiyorlar. 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş olduğun. 
dan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine girerek üç kişinin 
hapsedilmiş olduğu eye gelmişti. lki rnuhafız hırsız. X: 9 u 

Ve bu vasıta ile l\faroni X :9 ile şişman .Jorju esir etmeğe 
ve bir eve hapsetmeğe mumffak olarali: Pı-ens Abdullahın 

Jmzine ini soymak i~in harekd edi~ or. 
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satın alınmış buluusun. ()yle değil 
mi'? Çekinmeden söyleyiniz, bu kire. 
midin fedakar olması ve muvaffakı _ 
yetle iş görme.si için ne yapmak rn -
zımgelir. 

- Onu bilemem madam. Ftıkat, 
kiremit olmadığı takdirde bir yerde 
iyi bir tüfek bilirim ki, bü tüfek 
dostlarımdan birinin eline \•erilirse 
lazırngeJen kazayı yapmaf.'.' tamam<>n 
muktedir olur. 

- Lazım olan da budur. iliz güç_ 
lük sıkarmayı sevmeyiz. o:ni ve kralı 
kurtarmak için Allahrn ~i:'.nder.-ceği 
tüfeği hürmetle selamlarız. · 

- O halde, artık merak etmeyiniz 
ha;;metpenah. Bu dostuma bir söz söy 
Jemekliğim kfıfidir. 

- Fakat do:stunuz bu işi nasıl 

yapacak? 

- Ç' .. ok sade ve rezale~iz bi,. su -
rette. Amiral her~ün kona~ına gitmek 
için ayni saatte saraydan ~ıknrak ay. 
ni yolu takip ettiğinden cıo ~tum lıu 

· yolun bir köşesine gizleneı ek bddiyc. 
cektir. Jşte madam, o yeri ':le ben hu -

radan görüyorum. Siz par-:tz Vi!moru 
tanıyorsunuz değil mi? 

- Sen Jermen Lokserrııvnr papa. 
ıını mı? 

- J<;vet, ta kendi.si. Katolil<liğin 
en büyük koruyucularından bir: olan 
bu papaz, amiralin evine ~itmek için 

hergün önünden geçtiği Sen Jcrmen 
I~ük erruvn manastırı p<ıJJazlarından

dır. :ve hattfı ·ize yakın gayet güzel 
bir e,·i vardır. Bu eYin penrerelrri sık 
demir parmaklıklarla örtGlüdür 

- PekAIA,1 
- Şimdi dostumun bu p:tpaz.a 

misafir olduğunu ve elinrl1>kf tüfeği 
bu pencerelerden birine koyduğunu 

dii:. ünclım. Kurşun birdenhire, tam 
zamanında oradan geçen amirale rast 
!ar ''e o da cansız olarak yere düşer. 
lJu hiç kim.senin mes'ul olamıyacağı 
bir kaza olduğu için ilk önce acınma
Jarını bildiren de ı::iz olursunuz Zan. 
ncdersem madam bu, kiremit Teya 
kazadan daha iyidir. 

- :ı-;ıbette! Eğer böyle bir kaza o. 
hır.ısa dostunuz pek büyük bir müka. 

fnt görecektir. Acaba bunun i~in ne 
i tiyecektir dersiniz? 

- Eğer bunu ben yaı;nuş olsay • 
dım en büyük mükafatım kraliçeme 
hizmet edebilmiş olmaklığ·!m ohadu. 

- lyi ama, herkes sizin gih: ken. 
disini diişünmezlerden dd?Hdir mös. 
yö. 

- Hu sözünüz pek doğrudur ma _ 
dam. 'Znnneder ·em size hendisindcn 
bahsettiğim Ye tüfek atma!<ta ~ok us.. 
tn olan dostum, eğer yanında ben bu

lunmaz 'e pek büyük bir mükfıfat va. 
dctmc1.scm o kadar muvaffakıyet gös. 
tercmiycbilir. Pal<at merak etmeyiniz 

haşmctpl'nnh, henim cHi lı'n lira ka ·
dar param var. Ilu küçük servetle o. 
nu kandırahileccğimi umu)'orun~. 

Katcr: •• sıçradı. Fakat hemen alt. 
tını haşma alarak öniindc> durnn bir 
kflğıda hir kaç kelime yazc1ı. 

- Mösyö dö l\f oröver. böyle hir 
fcdakfır! :k beni ıo:arsamaz Siz elli bin 
liranızı rnklayınız. I>ostunt:za gelince 
i~te ona da hazineden n lrnmak iizere 

yirr.ni heş bin liralık bir ~'·k veriyo -
rum. 

MorÖHr kağıdı okuy:uak hüküp 
cebine koydu. 

- r.eı·i kalanı ka1..ad:ııı sonra ,r. 

receğfm. Göriiyorsunuz yn dostlarını 
zı mükfıfatlandirmak isted:ğim zaman 
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pazarlığa girişmiyorum. .Fakat her 
halde onun da emrimi yerine getirece. 
ğini umarım. Kendisine ihtiyacım ge. 
ne olacağını dostunuza bildiriniz 

- Kimin için rnadnnı ;-
- Onu da şimdi söyliyeceğim. Fa.. 

kat bu sefer ne kral Ye ne de din me
selesi vardır. :Maksat .•• 

l\:aterin hükumet işlerinden bah. 
sederken takındığı gülüms~r hali bı -
rakarak yüzünde kin ve di!~manlık iz
leri belirdi. Bu kadında bir canavar 
nhşiliği rnrdı. Yüziinün lıatlan bir 
cinayet iı:liyeceği 1.cıman Yicdanmın 

karanlık emellerine tcrcii:nan olur -
du. 

Moröver titremekten l~enc!isini a -
lamadı. 

Kraliçe söıüne de\·am etti: 

- Maksat, bana pek şit!detle 

hakaret eden iki adamdır Bunlardan 
ikisinin de ,·ücudu ortadan kalkma -
dıkça bize rahat yoktur. Bunlaı· or • 

tadan knlkmı ·olaydı ne llügno ordu. 
su mevcut olur ne de sarayda bu ge
ceki nişan töreııi yapılırd·. Bu iki a. 
damın birinin yüzünden, büyük bir 
dikkatle hazırlanan bir ph\na ı-onuç_ 
suz kaldı. O, i!;iC karışarak .Tan Dalb -
reyi kurfa"rdığı gihi beni dl' oğlumu 

da öyle bir ı::ilahla tehdit t•tti ki, bü • 
tün gücümle anc.lk işin ö:ıünii alabile 
ceğimi sanıyorum. Hepsi bn kadar mı 
ya? Bu sefil, hayat yolumda müthiş 
bir engel olan hıri ini de himaye edi. 
yor. Bu kadar da değil. !ki kere be. 
nimle nlay etti: Oudan d·ı babasın -
dan da nefret ediyorum !orÖ\"Cl". !='i... 
zc bu nefretimi nnlatar:ık. kimse.re! 
'imdiye kadar göstermetli~im bir mer. 
hameti gö ~teriyorum. Bu ad adamı 

öldürüsc'liZ :-;izt kontluk rütbeı-ine 
yiikseltc.?ceğim. 

.l\foröver titredi. 
- Size uygun bir kontluk bula • 

cağım. ŞimdiJik bu iki lmşın her biri 
için de yüzer bir. lira nreceğim. Ilu 
da kontJuğunuzun gelirin! temin ede.. 
cektir. 

- Madam, bunlar o kadar mii. 
him kimseler mi? 

- Bunlar iki sefil scrser:dir. Fa
kat kendinizi iyi kolJayınıı.. Bu iki a. 
dam, demirden<!:r. Onları öldürdük 

diyorlar, tak in ırene meyd:ma çıkı) or. 
lar. Onları bir evin içinde diri diri 
yakıyorlar, fnkat onlar ı::enc ba~ka 

bir yerde lıoy AÖsteriyorlar. Onlan 
sarıyorlar, yüz in lı<' birden Üzerlerine 
iniyor, fakat onlar gene kurtuluyor. 

Jar. J\loröver, siz de orada idiniz. Mey .. 
hane yangınında ve Monmarter so. 

kağında, hatt:"l burada ':>arayın için • 
de tahkir edildiğim zama:: siz de ha. 
zır bulur.uyord~nuz. 

Moröyer hiddetle doğrularak: 

- -;\fadam, Pardayanıardnn hah _ 
·etmek istiyorsunuz sanır.m, dedi. 

- E\'et, onlar şimdi... 

- .Monmoransinin kon:ığında hu. 
lunuyorlar. niliyorum madam. Çün • 

kü bu iki adamı adım adım fakip edi. 
yorum. Oyleyse madam. hen de si1f 

hayrette bırakacağım. Bu ıki adamı 

öldürmek için ne kontluğu ve ne de i. 
ki yüz bin liranızı isterim. Bunları bir 

gün elitnde bulundurmak 't' .sonra is.. 

tediğim gibi öldürmek i~i11 kanımın 

son damlasına kadar nkıtmağa hazı • 
rım. 

- Ah, ah, onlara pek rlüsm<ın ol. 
duğ'ımuz anlaşılıyor. 

l\forÖYer, parmağını :-;ağ yanağına 
götiirdii. Bu yanakta pomada tahaJ,a. 


