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X:9 un 
maceralan 

Formalan kitap teklinde toplana-
rak aabp çıkanldı. 156 büyük ıa· 
yıla 30 kurut-
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=====-==-----------Taarruz etnıeyen italyaya 
kinıse saldır11ıayacaktır 
Italya, petrola ambargo 

konsa bile 
lngiliz gemilerine, topraklarına 

tecavüz etmeyecekmiş 
Edenin ingiliz dış bakanhQına gellştnı ıtalyanlar infial ve 

1•/ıeruleriyeJe lngiliz clonanmaaı Ri uenc (intikam demektir) harp ge
müinin "Kıwin Elizabet,, in toplan altından alınm11 bir rami, ı .. 
'lımclm)le'ie fİmdi lngiliz donan maanclan 80 ~a lttular oardır. 

Mısır - Trablus hududundaki 
hadiseler tekzip ediliyor 

l:"' AK~ A T ıngiltere Mısın dişin
I' .r1. .r1 den tırnaQına kadar 

sllahıandırıyor 

ltalyan askerleri Mısıra 
iltica ediyorlarmış 

t+ teriye: 23 (A.A.) - (Röyter) { .. Beynelmilel vaziyetten sezilen 
llrr1zmatruhdald Ingiliz hava tehlikeler karş1B1nda Mısırın müdafa. 

tunetleri nbaylan Trablus hudu • ası için esaslı ihtiyat tedbirleı i alm -
•ada lnslUz ve ltalyan askerleri a.. makta olduğu her yanda görülüyor, 
ramıcla bazı hldiseler olduğuna dair geçen b' · kaç hafta içinde her gece, 
pkaa Jaaberleri ka'i olarak tekzip eL muazzam ark ışıkları altında İngiliz 
aeldecllr. askerleri rıhtımlara harp levazımı çı. 

o • • kardılar. lngiltereden gelen bir çok 
tnamzee "Mançester Gardiyan,, gemiler, muhtelif cinste askeri teda. 

tuetesl, lngflterenin, son günlerde rikatla doludur. 
Mmmn. müdafaası için almakta oldu- Tayyareler, toplar, kamyanlar, im. 
f1I ~k mühim tedbirlerden, gönderi- dat arabaları, tanklar, binlerce kan. 
len ordu ve hava takviye kıtaatından gal tel irdleri yığınlarla ambarlar. 
bahseden bir havadis neşretmektedir. dan çıkmaktadır. 

Mahreci lskenderiye olan bu ha. tngfltereden, daha bet bin çadır 
.adis&e deniliyor ki: (DelJGIJU Z incide) 

5000 
Habeş askeri ıtalyan hatlarını 

yarıp geçmek istedi 
( Yazısı 4 üncü sayfada ) 

itidalle karşıladılar 

Dış bakanımız 
Pariste Laval'le 

konuştu 

Bir taraltan tılılım tılılım tramvaylCll', tlifer tara/ta, iısizlikten pinele. 
/iyen yüz binince liralılr milli Hntwrye oe binlerce insan ... 

Taksiler 10 kuruşa 
adem taşıyabllmelt 
Tramvayların kalabalığı önüne 

Ancak böyle geçilir 
lıtanbulun ıenelerdenberi hal- Mahiyeti itibariyle çok yerinde 

ledilemiyen bir derdi, on gün ka- olan bu emrin tatbikat aahaıına 
--K--b-.,-A---.-.---ı dar evel emniyet direktörlüğünün intikali eınumda icap eden ted

U 1 a Y 1Ç1 n verdiği bir emirle halledilmek ü- birler almmadıtı için ,M1etıer1 
Gençllğlmlz bu aziz zere bulunuyordu. mucip oldu. JDeoam 2 ineüie> . 

Hordan ıonra Dııbakanlığı mllatqar. 
lı#ından ~ldlntlk ldlyen Vantltarl 

(Yamı 4 ilnclüle) 

UIUnOn hatırasını 
dUn btlyflk bir vecd 

içinde andı 
Milli Türk Talebe birliii dtbı 

bundan bet aene emel Menemesr 
de inkılib için caımn veren ve ha• 
tiran nMilden ne9ile lralpterimiz. 
de yqıyacak olan aziz tebid Ka
biliym ölUaıünün betinc:i J'l1i ihtr 
falini yapmqtır. 

ihtifal Onivenite konferam 
ea1ommda büyük bir kalabalık 
huzurunda yapılmıttn'. 

Sut üçte aalonda toplaıvnlf fY' 

Bir ya:Jıudl kızının 
jiletle yüzünü 

kestUer 
Bunu yapan genç yahudi, 
Rebekadan yüz bulamadığı 

• • 
ıçın yapmış 

(Yamı ı lıtciM) 
lan bütün gençlerin ittirakile eY· - - --------------------
veli i.tiklil martı aöylenmit ve 
ondan sonra Milli Türk Talebe bir 
liii batkanı Hüaeyin kürsiye ıe -
lerek alkıftan ırk sık kesilen çok 
güzel bir nutuk aöylemiı, bilba.
aa: "Biz Türk gençliği inkıli.b için 
öleceğiz, inkrlib yolunda can ver 
mek için anclhyız. Kubili.ym ölü
müne yaı tutmıyouz. Bundan ö -
ğünç duyuyoruz. Kubilay öldü fa
kat inJalib için tunç yüzlü binler 
ce Kubilay daha yqryor.,, Sözleri 
çılımca alkıılanmıştır. Bundan 
sonra 11ra ile birlik azalanndan 
Namık Kitif, hukuktan Hayrün
nisa ve tıbbiyeden Muvaffak Şer 
ref ve hukuktan Cavit IÖz alarak 
uzun uzun alkıılanan sözler eör 
lemiı!erdir. Son olarak kara kuT-

ı 
Yeti tekrar y&J&tmak için uğra -
tanlar tel'in edilerek ihtifale son 
verilmiftir. 

ŞehrlmJzdekl /tolgan ıirket oe miln.eaelerinden bazıları son vazi11ctliri11 
dojurduiıı lfılzlWerden dola111 faaliyetlerini tatU etmeğe bafltımıfİardır. 
Bunlann en bafında /tali/fili Ta1111are firketi vardır. Şirket Yılbaf'ndan itiba
ren Nlnlm tatil etl«:elfnl aldlctular makamlara blldlrınlftlr. ltal11an vapar. 
ılrketlm u golculann haddi aqarfge ,,.,,....,.n dolt1111 etJlnlerlnln bir ~ 
6u1111 kaldırmağa karar Dn11dflertlir. Braulan 6afka ,elırimizdeki bir ltalgaı& 
kiltüphaneıi de tlcarethaneılnl kapatacaktır. Reanmiz ltalgan taıll/flrdntn. 
ün birini Bllgilkdnede llOlcıılannı bof!lltırkm ~'· - --
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itfaiye 
mektebi 

Fat:ihteki garajın 
üstüne bir kat 
daha yapılacak 
Belediye bir itfaiye mektebi 

açmağa karar vermit ve bu İf için 
lazım gelen parayı ayırmış oldu
ğu halde tesisatın tamam olmama 
sından dolayı mektebin açılması 
gelecek seneye kalmıştı. Mekteb 
binası olmak üzereF atihteki itfa
iye garajının üstüne bir kat daha 
yapılmasına karar verilmittir. 

Bu bina belediyenin iıtimli.k 
ettiği bina enkazlarile yapılacak 
ve bu ıuretle gayet ucuza mal o· 
lacaktır. 

Burada açılacak olan kurslara 
altı ay devam edilecek ve fizik, 
kimya, inşaat, ıu itleri, makine, 
yangın tabiyeleri ve mesleki ter • 
biye dersleri görülecektir. 

Mektep aç.ılınca buraya yalnız 
ıimdiki neferler devam edecek, 
ileride hariçten talebe kaydına 

bati anacaktır. 

Muhtelit 
mahkemelerde 

Türk • Yunan muhtelit mahke
mesi itlerini bitirdiiğ i~in tasfiye 
muameleıine batlanmıttı:r. 

Buraya art 13900 dosya evrak 
hazinesine teslim edilmit v~ Y U

nan ajanı lıtavrapulo Atinaya 
dönmüıtür. Hakem Kiryakopulo 
da yakında memleketine gidecek
tir. 

Türk. Fransız muhtelit mah • 
kemelerinde Çukurova çiftliği yü· 

ziinden çıkan ihtlafta Hollanda Zi· 
raat enstitüsü profesörlerinden 
V ander Estok hakem ıeçihnittir. 
Profesör. dün ,aWırimize gelerek 
doğru kjlraya gitmiştir. 

Esmanın 
katilleri 

Suçlannı tamamen 
itiraf ettiler 

lzmirden aldığımız haberde 
Kasımpaıada bir lağım içinde ölü 
olarak bulunan 65 yatındaki Es
manın katilleri olan kocası ile 
hemtehrilerinden Rıfat ve Halil 
zabıtaca yakalanmışlardır. Bunlar 
suçlarını tamamen itiraf etmiıler· 
dir. 

Demiryolu geçidinde 
bir kaza 

Arabacı ne iki klel 
kurtulabildi; iki 

kişi öldü 
Uzutıköprü civarında bir demir 

yolu geçidinde iki kişinin ölmesiy
le neticelenen feci bir tren kazası 
olmuıtur. 

Arabaaına dört yolcu alan bir 
köy arabası tren geçidinin açık ol
masından dolayı çekinmiyerek a
rabayı yoldan geçirirken o esna
da geçmekte olan tren arabaya çar 
parak parçalamış, arabacı ile iki 
kiti kurtulmutlardır. 

Tren geçerken geçidi kap&m1· 
yan bekçi ile makinist tevkif o· 

· lanmuıtur. Bazı fenni itlerden 
•ola11 da Şark demiryolları direk
-6'0 Pukal'm ve tube müdürleri· 
•in ifadeleri alınmııtır. 

..,,_rt blnlclllk mektebi Ayaz 
•O• kaart oluyor 

50-ırvl b\nic.llik mektebinin 
flmdiJd Wna.ı, içindekileri iskana 
lııAft p~den hükU:met bu 
lt \çla Ayan.fa kunn1 tah"ıiı et
mit .. "" it için lbnn -gelen tah
mtı ·~qtır. 

HABER - J\kşam postası 

David isminde bir musevi genci, Rebeka 
adında bir musevi kızının 

Yüzünü jiletle kesti 
Sebep, genç kıza gönül bağlayışı, kızın yilz vermeyişidir 

Dün Sirkecide lbnissüut cadde
sinde Yeni Aydın otelinin önün
de bir yaralama hadisesi olmuş, 

David adında bir musevi Rebeka 
adında &ğer bir musevi kızını ji
letle yüzünü kesmek suretiyle ya· 
ralamııtır. 

Bu civarda oturan bütün muse
vileri büyük bir heyecana düıü
ren bu vaka föyle cereyan etmit· 
tir: 

Rebeka saat bet buçuk, altı su
larında teyzesinden, oturmakta 
olduğu lbnikemal sokağındaki 12 
numaralı eve gelirken kartıaına 

gazete satıcılığı, hamallık gibi it
ler yapan 35 yqlarında kadar O· 

lan David çıkarak kendisine ıar·l 

kıntılık etmeğe batlamı§. 

David beş altı senedenberi Re
bekanın peşinde dolaımakta ve 
kendisiyle evlenmek istemektedir. 
Fakat henüz 19 yaşında olan Rebe 
ka Davidi hem fazla yatlı buldu
ğundan, hem de kazancının yerin
de olmadığını bildiğinden bu aşkı 
reddetmekteydi. Bu sebepten do
layı Davidin bütün tehditlerine 
karşı koymuş, isteklerine kulak as
mamıştır. 

Fakat bu aık nihayet Davidi 
dtin çileden çıkarmıt ve bir ayak 
satıcısından altmış paraya aldığı 
bir jileti parmaklarının arasına 

gizliyerek Rebekanın yolunu bek· 
lemeğe başlamıı. l 

Rebeka uzaktan göriinünce ge· 
ne önüne çıkarak atkından bah

setmiş, Rebekanın gene sözleri
ne aldırmadığını görünce de par

maklarının arasına jilet sıkıştırdı
ğı sağ eliyle kızcağızın sol yanağı-

na bir tokat aıl<etmİf. Jilet de kı
zın yanağını çenesi istikametinden 
kesmittir. 

Rebeka ilk önce yanağının ke
sildiğini hissetmemİf. Fakat evine 

vardığı zaman yanağından kan 
boşanınca vaziyeti anlı}'arak ec -

zaneye koşmuı, oradan da has -
taneye nakledilmiştir. 

Çileden çıkan atık David ya · 
kalanmıştır. 

Taksiler 10 kuruşa adam 
taşıya bilmelidirler 

.- :CBQf taralı 1 incide) 
Verilen emir, tramvaylara 28 

kiti den fazla müfteri ahnmamak
tr. Bu emir tatbike bqlandı, bir 
gün ta'tbik edildi. Halk tramvay 
dURLk yerlerinde birikti. Çoluk, 
çocuğun, it ıahiplerinin durak 
yerlerinde uzun müddet bekledik
lerini gören toförler arabalarını 

buralara çekerek onar kuruşa 

müşteri almak istedilerse de bele
diye zabıta memurları bunları şid
detle ıııenettiler. Şoförlere ceza 
~azdılar. 

Şoförlerin on "kuruta müıteri 
taşımalarına müsaade edilmediği 
ve otobüs de itletilmediği ıçın 
halk uzun müddet duraklarda bek 
ledi. Şikayet arttı ve nihayet pek 
yerinde olan bu emrin tatbiki geri 
bırakıldı. 

Muhtelif ark~daşlarımız, ras
geldikleri yerlerde ayrı ayrı taksi
lerde duran fOförlerle görüşmüı· 
ler, dertlerini ve şikayetlereni din
lemişlerdir. 

811' görüımeler esnasında ıoför· 
ler şehrin muhtelif istikametlerin
de, muayyen mesafeler arasında 
onar kuruta yolcu taııyabilecekle
rini söylemitler, zabıta memurla
rının haklarında yazdıkları ceza-

Kalbi durdu 
Galatada Tomak Sinuaryanm 

müstahdemlerinden 40 yaımd~ 
Araen Nargileciyan ecr .zf ·anf...;İn· 

den ilaç alırken dütüp ölmüttür. 
Arsenin kalbi durmuıtur. 

Kaçak et 
F eriköyünde kaıap HulUsinin 

dükkanmda dört, ıeyyar kasap 
lsmailin sergisinde 23 buçuk kilo 
kaçak et bulunmut, müsadere e • 
dilmittir. 

•stlf yaparken 
Büyükderede kibrit fabrika • 

aında doldurma dairesinde çalııan 
amele Bekir iıtif yaparken kibrit
ler ateş almı§, eli ve yüzü hafif 
surette yanmıştır. 
Kumarcılar 

Kumkapıda Ali Pata yokuşun
da 73 numaralı kahvede Mu!lafa, 
Omer, Serkiı kumar oynarlarken 
yakalanmıf Iardır. 

lardan acı acı şikayet etmişlerdir. 
Şoförlerin hepsi, memlek~tte 

ticaretin serbest olmasına rağmen 
tramvay durak yerlerinden, köprü 
üzerinden, meydanlardan, geniş 

caddelerden müfteri almalarının 

tiddetle yasak edildiğini, hakla
rında pek ağır cezalar yazıldığını 
söyliyerek dert yanmıtlardır. 

Tramvaya rekabet ediyor diye 
İstanbul halkını balık istifinde 
gitmekten kurtaran tof örlerin bu 
kadar ağır cezalara çarptırılması 
biraz daha ıürer ve bu itıizlik bir 
müddet dalia halledilmezse tiın· 
Ierce liralık ıermayeler mahvola
cak, hepsi aile geçindiren, devlete 
kazanç, yol vergisi veren şofö~ler 
itsiz, güçsüz sürüneceklerdir. 

Bunları biz söylemiyoruz. Di· 
reksiyonları batında eli şakağın
da, cebi ceza zaptı ve verilmemiş 
vergi kağıtları dolu olarak müşte· 
ri bekliyen Joförler söylüyorlar. 

Diyorlar ki: 
-Tramvay tirketi lstanbul hal

kını istediği rahatlıkta taşıyamı

yor. Buna, arabaaı kafi değilmiş .. . 
Fennen aaha fazla araba itletme
ye imkan yokmu'; o halde ... Müt
terisizlikten kıvranan otomobille
rin muayyen mesafeler arasında 

Telefon işi 
Proje protokoıu 

niçin imza 
edllemiyo? 

Hükumet telefon şirketile yap
tığı mukavele mucibince tirketin 
abone hesaplarını en kısa bir za· 
manda ödemeıini ve bu müddet 
zarfında da faizinin ilave oluna· 
cağını bildirmiştir. 

Şirketle hükumet arasında im
tiyazı satın alma hususunda yapı· 
lan esas protokol ancak borcun Ö· 

deme şeklinin tespitinden sonra 
imzalanacaktır. 

Telefon ücretlerinin ucuzlama
sı ve bazı ıslahatın yapdması için 
hazırlanan proje protokolün imza
lanamaması yüzünden Kamulaya 
verilmemittir. 

imza meselesinin gecikmesine 
tirket azalariyle mümessilleri a
rasında çıkan bir ihtilaf sebep ol· 
duğu söylenmekteyse de alaka
darlar bunun doğru olmadığını zi
ra yalnız protokolün şirket umu· 
mt heyeti tarafından imzalanma i-
111;., ;., ı, .,.' ...ı.~.,r ~övlemektedirler. 

onar kunita müıteri tatımalarına 
belediyece izin verilme!idir. 

Tramvay tirketinin mukavele
sine göre firkete rekabet etmek 
aykırı düıermif. Şirket ise yukar
da söylendiği gibi fenni imkimız
lık yüzünden daha fada araba 
işletemiyor. O halde ıoförlere on 
kuruta mütteri taşımak hakkı ve· 
rilmelidir. 

Tramvay ıirketinin mukavele
si ve taksi nizamnamesi gökten 
inmit bir "nas,, değildir. Zemin 
ve zamana göre, ihtiyaçlara göre 
pel< ala değifehilir. Zaten tram· 
vay §irketinin bir arabada 28 kiti 
tafıyabileceği hesabına göre ki.r 
ve zararı da göz önüne alınmıf

şırsa kar edecektir. 28den fazla ta
şırsa kir edecktir. 28 den fazla ta· 
şıdığına göre, tayin edilen hadden 
çok fazla kar etmektedir Yani 28 
kiti tatıması zararını mucip ol· 
mıyacaktır. Bu tekle göre, toför
lerin tramvay şirketine rekabet et
meleri mevzuu bahsolamaz. 

Hangi mıntakalar arasında o· 
tomobil itlemesini, yıldırım ceza· 
sını, ıoförlerin günde kaç lira ka 
zandıklarınr, nelerden ıikayet et
tiklerini de birkaç gün sıra ile yı
zacağız. 

lngilterenin Tokyo 
müsteşarı 

Bir vapurda 
öldürülmüş 
Şanghay, 23 (A.A.) - Bu ııa

bah Hong Kong' dan buraya ge • 
len Prezident Mokkinley vapurun 
daki yoJculardan lngilterenin Tok 
yo büyük elçiliği müsteşarı Vig • 
gina kendi kamarasında bir rovel· 
ver kurşunile öl.dürülmüş olarak 
bulunmuştur. 

Dıvar yikıldı 

Beyoğlunda Hacı Ahmet ma · 
hallesinde Tetrifatçı sokağında 
Rozinin iki katlı tahta evinin ar
ka tarafı dün gece yıkılmıştır. Nü
fusça zayiat olmamıştır. 

Yaralandı 

Irmak sokağında oturan bina 
boyacısı Dimitri Misk sokağında 
dört numaralı evin ikinci katını 

1 

tamir ederken baJına tavandan 
kerpiç dütmüı, yaralanmııtır. j 

--= 

Mısır-Trablus 
hududundaki 

hadiseler tekzip 
ediliyor 

,if:I f!'I (Baştarafı 1 incide) 1 

gelmektedir. Yeniden lngiliz kıtaatr. 
nm da yakında lskenderiyeye geleceği 
bildiriliyor. 

Hergün ufukta top atışları taJimi 
yapan gemilerin gürültüsüne; artık 

herkes alışmış vaziyettedir. Şehrin 
sevkulceyşi noktalarında bir çok ah
şap kışlalar ve bürolar mantar gibi 
bitiyor. 

Kışlalar, siperler, zeminlikler top. 
Jarla dolu ve etrafı tel örgü ile çev -
rilmiş bir köy, hemen bir gecenin için 
de ortaya konulmuştur. 

Limanda. demirlemiş olan harp. 
gemileri, kül rengi bir fon teşkil edi.. 
yor. Deniz ve kara tayyareleri lsken. 
deriye semalarına dalıp çıkıyor. 1ske11 
deriyede İngiliz donanmasmın tak.ri • 
ben 80 parçası bulunuyor. Tarihte ilk 
defa olarak liman doludur. Daha faz_ 
la gemi için yer yoktur. Onun için lL 
man dışında, sahilde iki kruvazöre 
demir atma yeri tahsis edilmiştir. Bu 
suretle daha küçük gemilere içerde 
yer kalacaktır. 

lngiliz ve l\fısır memurlarından 

mürekkep bir komite teşekkül etmi~ 
tir. Bu komite zehir1i gaz ve han hl\
cumu anında halkın nasıl korunması 
lazımgeldiği ve bunun halka nasıl 
bildirileceği hakkında toplantılar 

yapmaktadır. 
Burada söylendiğine göre. eğer 

harp ilan edilirse, buradaki İngiliz 
donanmasına hücum, on iki adalar • 
dan ve Rodos adasından yapılacak -
tır. Tahtelhahirler Jngiliz gemilerini 
sahilden uzaklaştırmak gayretile ınU.. 
him rol oynıyacaklar. Jngiliz gemile. 
rini sahilden uzaklaştırarak Libya • 
dan doğru ilerliyecek orduya daha 
iyi bir fırsat temin edilecektir. Umu~ 
miyet itibarile inanılıyor ki, eğer ln • 
giliz donanması Mısır sahil boyunu. 
denizden hfıkimlveti alhnda b!Iun -
durmakta den~ ederse, ~byadal\ 
Mısıra hü<!um etmek planı akim ka· -
hr. _ 

Mısıra yeni İngiliz tayyare.le.ri ıe
Jlyor. Her ne kadar bugün yakın şa~ 
taki lngiJiı hava ku"'·etinin dere.-.. • 
si bilinmemekte ise de. ""sil" Lfbya • 
daki ltalynJ1 ha•a kuv,·etinden (Ok 
f"ulA uıduğu söylenmektedir. 

••• 
Mısır - Trablu.~ hududunda' ban 

hidiseler olduğuna fakat sillh patla ... 
madığına dair çıkan havadislerde~ 
sonra, Mrstrda terhi.ı;ı edilecek efradın 
altı ay daha himıette kalmalarının 
takarrür ettiği de bildirilmi,tir. · 

Mısır - Trablus hududunda ' ' O.. 

kua geldiği yazılan hadiseler, bir mik
tar kaçak askerin Mısır topraklarına 
iltica etmrsinden ibarettir, deniyor. 

Bir inglllz gazetesi diyor ki : 
lngilizcc Deyli Skeç gazetesinde 

"Kandidu.'l,, yazıyor: 
Bir başka memleketin dahili ~iya

setine tesir etmeğe çalışmakla bir şey 
kazanmayız. Fakat :Musolininin dün, 
bir sureti gaıetelerde çıkan söylevinin 
bizi tedhiş mahiyette oliluğunu itiraf 
etmeliyim. Anhyorum: Bu, elindeı:t 
kuvvet gitmekte olan meyu.q bir ada
mın söyle,·idir. Fakat fikrimce, i:-:te 
tehlike bulunduğu nokta burasıdrr. 
Musolini Habeşleri mağl(ip edemez -
se, bu suçu yiikliyecek bir başkMını 
arıyacaktır. O da, bu memleket, •ani 
İngiltere olacaktır. Hnbeşistana m:,\f .. 
ICıp olmaktansa, Jngiltere gibi bir bü
yük memlekete mağliip olmak onun t. 
c;in daha az itibarsızlık olacaktır E -
ğer l'ttusol!ni akilbe hareket etse ,.e 
kibar bir Jiı:;an kullansaydı HabeşiM • 
tandan epey bir şey çıkaracaktı . Şim

di çileden çıkmakla, hatalarını ört.. 
mek istiyor. Tabii bu, kendisine ·yol 
vermekliğlmizi icap eden bir hal dt'ğll 
dir. Bilakis, hazırlanmamızı icap eden 
bir sebeptir.,, 

HABER 
ıst.anbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidi r 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 
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~e~ _fili:~_:_ 1 

"~abeşDeır 
medenlyetÇ 
ıstemlyc1r 

İtalyanlar, Habqiıtanda esare
tin mevcut olduiunu ve pek feci 
bir manzara arzettitini ıöttermek 
için, ayakları zencirli, boyunları 
lafoli bir takım sencilerin fotoğ· 
raflarını nqredip durdular. 

Fakat diier taraftan ıu f&fıla
cak haberi öirendik: 

Eıirler, kurtulmak, kurtanl
nıak istemiyorlarmıt··· 

Acaba o uyufuk, miıkin, hay
siyet kmcı hayata temessül ettik
leri için mi? ... Yoksa bunda daha 
ince bir sebep mi var? 

Bir eıir, efendisinin malıdır. 
Bir alin kıymeti dü§mesin diye ıa· 
bibi ona bol arpa verir, hayvanı 
fazla yormaz, tımar eder. Makine
yi yağlar, en uf ak bir eksiği olur
sa tamir eder. Evin damı akarsa 
aktarır. 

Tıpkı onun gibi, esir aahibi de, 
- ıırf malının kıymetini düşür
memek için - kölesini, cariyesini 
doyurup giydiriyor, hastalıklar· 
dan koruyor ... 

Bizim nesil, eıir kullanan bü. 
yük babalarımızla konl!~urken öğ
renmittir ki, bizde de vaktile, a
~at ki.iıdını almamak için çırpı
nan cariyeler varmı§ ... 

' 

..... 
· Acaba Habet esirleri, kendile
ri için Avrupanın medeniyet ıetir
diiini mi ıezmitlerdir? 

Tanlclar, tayyareler, zehirli 
pzlar aibi bir medeniyet ... 

Evet, eairlik çok fena fey ... 
Maddeten, manen aldürücü ... La
kin, Habe~in mızrağı, oku kaaar 
as öldtırilcü ... Tanklar, tayyareler 
ıibi defil. Tanklar, tayyareler gibi 
öldürücil olan, garp medeniyeti
nin ıetirdiii tarzdır: 

'"trea~•rine sahip · olmıyan"; 
"içtimai aile efrod"tt•n mukadde
ratlariyle ali.kadar olmıya.n'~; 
''Onlan baııbot sokak ortalarında 
bırakan"; ''it bul da hayatını ka· 
zan! diyen"; "Peki, it ver! diyin· 
ee vermiyen''; "it verirse insanla
ra hayvandan ve makineden da
ha u bakan"; "Eskitip, ıümürüp 
sokaia atan" tarz ... 

Habeı köleleri ve cariyeleri, 
zehirli gazdan ve tanktan korktu
ia aibi, bunlardan da korkmut O· 

lacak ... 
BiJle bir medeniyeti istemiyor

lar ... 

Rum Patriği 
Mirasını kızkardeşlne 
bırakmıştı, fakat 

kardeşi öldü 
. Altr hasta bulunan Rum pa~ 1 
rili fotyoe ıon yazdırdığı va
aiyet mektubiyle servetini kızku
detine bırakmıısa da, kızkardeş: 
bundan on beş gün evvel ölmü1 
bulunmaktadır. Ve patrik kızka"· 
dqiırin öldüğünü bilmemektedir 

Patrik ağır hasta olduğu için 
kızkardeıinin öldüğünü kimse ken 
diıine ıöylemeğe cesaret edeme · 
mittir. Patriğin bırakmak istedi 
ği mirasa gelince, büyük bir şer· 
den ibaret değildir. İki üç bin ti
re. kadar tutan kitapları vardır. 

Patritin ağır hastalığı, 13 ki· 
tiden ibaret olan Sinod meclisin• 
bildirilmittir. Patrikler daima 
Sinod meclisinden seçilmektedir 
Patriffo iki bin lira ma!\f 1 vardıT .. 1 

incır ve uzüm 
satışımız 

Gayet iyi şartlarla 
cereyan etmektedir 

Türkofiı ıenel merkezinden 
Türkofiı ıubelerine bildirilen bit 
haber memleketimizin uluaal mah
sullerinden olan ve ihraç madde
lerimizin batında gelen incir ve ü
zümlerimizin bu yıl buhran ıene
lerinin baılayıımdanberi timdiye 
kadar görülmemiı fiyatlarla ve 
hep birden satıldığını müjdele 
mektedir. incir mahsulümüz mem
leket ihtiyacına ayrılan kısımdan 
batka hiç kalmanııt üzüır ıtoku e
hemmiyetsiz bir dereceye inmi~tir. 

Mevaim bqlangıcı olan 19 ağuı · 
tostan hu ay bqına kadar 194.16~ 
çuval incir ve 15.215 çuval da hur
da incir ıatılmııtır. Geçen yıl ay 
ni zamanda 169.860 çuval incir ve 
6307 çuval hurda incir aatılmıf b. 

Gene mevsim batlangıcından 

bu ay batına kadar 454.647 çuva' 
üzüm satılmıfbr. Geçen yılm a~·
ni zamanındaki 1&bf miktarı R.n 
cak 223.338 çuvaldı. 

Bu yılın incir fiyatle.nnda ge 
çen yıla nazaran kiloda üç kuna! 
kadar bir yükseklik, üzüm fiyatla 
rında ise kiloda 3,&ı:; • 1.25 kufU!" 
kadar bir dütüklük kaydedil:nit 

Fakat buna mukabi! üzüm ısto 
ku azaldığından mevıim batından 
beri dü,ük giden fiyatla" timdi sü 
ratle yükıelmeğe batlamıı bulur, 
maktadrr. 

Çocuk Esirgeme Ku
rumunun kutlama 

telgrafnamelerl 
Çocuk Esirgeme Kurumu ıenel 

merkezi tarafından hazırlanan v• 
sureti huıusiyede Viyanada bas
lı1"t lan bu çok zarif \'e süslü 
"Lüks,, telgraf kağıllan tier tel · 
graf merkezinde bulunmaktadJT 
Kutlama telgrafınızın bu ıüılü ki 
ğıtla muhatabınıza verilmesine 
"Lüks,, kelime.ini yazmamz ve 
telgraf parasından ayrıca 15 ku • 
nıt fazla vermeniz yeter. Bu ki 
ğıtların geliri tamamen yudurmu 
zun yoksul yavrularının bakımına 
ayrılmııtır. Kutlama tel ar af ınızı 
bu süslü kağıtla alan muhatabını
zın fazla ıevinç duyacağına ve za
rafetinize hükmedeceğine ıüpbe 
yoktur. 

Florya hakkında 
projeler 

Geçen sene imarına bqlanan 
Floryada ilkbahardan itıbaren Y" 
niden çalıtmalara ba2lanacakt1T. 
Şimdiden bazı mimar ve müher 
disler Florya için projeler hazırt~· 
yarak belediyeye vermektedirle!'. 

HALiÇ 
şirketinin 
vazı yeti 

uSebze Hali,, nin 
feci hali 

idare heyeUnl itham eden 
hlaaedarlar 

"Şirket iyi idare 
edllfrse Jşloe devam 

eder" diyorlar 
Haliç tirketi idare meclisinin 

harekatını noter vaaıtasiyle pro . 
teıto eden tirketin bir kısım his 
•edarları nihayet timdilik vazi -
yete hakim olmuılardır. Halic 
heyeti umumiyesinin gelecek ayın 
yedisinde yapılacak toplantısı ruz 
nameıine bu hissedarların istediği 
maddeler de ilave edilmiftİr. 

Öğrendiğimize göre idare he 
yetine kartı bazı ithamlarda bu
lunan bu hissedarlar tirketin 
16441 adet hisae ıenedine sahin 
bulunmaktadırlar. Bu hissedar 
lar belediyeye ve Ekonomi Bakan 
lığına, tirketi yılJardanberi idare 
eden ve hemen de hiç değitmemiı 
olan idare heyetinin veya bazı sos· 
yete erkanının tirket idaresini sui 
İ•timal ettiklerini ileri sürmekte
dirler. 

Bunun için idare meclisinin te· 
tekkülünden bugüne kadar ver 
mit olduiu kararları havi defter
lerin mühürlenmesini ve aonra sa 
fihiyettar bir heyet tarafından tet 
kikini istemitlerdir. Bunun için 
fİrket muamelelerinin kendileri 
tarafından ıeçilecek ve genit sa
Jlhiyetli bir heyet tarafından tet
kikini heyeti \!lllumiyeden iate
mtılerdtr. Tetkikler neticesinde 
sui idare ve ıui istimalleri tebey. 
yün edecekler hakkınd" adli ta
kibat icra11 için de heyeti umumi
yeden salahiyet istenm~ktedir. 

Bundan başka İstanbul beledi
yesinin muvakkat i§lali üzerine 
hasıl olan hukuki ve mali vaziyet 
tetkik edilerek buna göre rapor 
hazırlanarak heyeti umumiyede 

Eski hAlde kalanlar 
şlk4yet edly.orıar 

Yeni halin yapılmasına rağmeh 
hale bir türlü 11ğ11amadığından 

eski yeriııde bulunan ıebze halin· 
den ve çamurlar içinde satılan l•
tanbul sebzelerinin vaziyetindert 
evvelce de bahsetmif tik Mütema· 
di yağan yağmurlardan sonra bu 
açık hava hali, daha doğrusu Ar· 
navut kaldırımlı meydan kah için 
de durulamıyacak bir göl ve kd.l
insanların geçemiyeceği bir çamu~ 
deryası halini almaktadır. Bu v~ 
ziyette burada koskoca lıtanbu
lun ıebzesinin ıatdamıyacağım 

gören halin tüccar kom:syoncu!at': 
haller direktörlüğüne ve belediye· 
) e başvurarak kendileri için f ecı 
' e şehirlinin sıhhati içıJ" çok fen~· 
neticeler verebilecek olan bu ıe 
İ<;!den kurlarılmalanm =stemiıler· 
clir. 

Diğer taraftan belediye de 
$İmdi halin haricinde aatılmakt.• 

olan soğan, sarmııak, patates, yu 
murta, kavun ve karpuzun halde 
satılmasını temin için halin geni,. 
letilmesine karar vermit ve derhal 
harekete geçilmittir. Şimdi yeni 
kurulacak pavyonlarm intaaı için 
kanalizasyon yapılmağa ve bir 
yandan toprak tesviyesine giritil 
mittir. Fakat bu defa sebze için 
yer bulunabilecek mi? itte orası 
henüz fÜphelidir. 

Adaları Gtlzelleşttr
me Cemiyetinin 

kongresi 
Adalan güzelleflİrme cemiyet; 

yı!baıından sonra valinin batkaıı· 
lığında yıllık top)antısm' yapaca1'. 
tır. Bu toplantıda Adnlarda b;r , 
çiçek fidanlığı kurulması, adalk
rın güzelleıtirilmeıi meseleleri ı<'· 
rüıil'ecektir. 

görütülecektir. ----<>--
Şirketi itham eden hissedarlar, GaziantPbln kurtuluş 

doğru bir idare ile !İrkelin işleti- ylldUnUmll 
lerek belediye hissesinin de pek a Yarın Gaziantebin on dördün 
li verilebileceği kanaatindedir· cü kurtulut yıldönümüdür. Şeh;\-
Jer. mizde bulunan Antepli gençler hu 

----<>- münasebetle yann saat on bettf' 

Mecidiye kUyDndekl 
evlerln vaziyeti 
Mecidiye köyünde oturanlanr. 

yııpoklan evlerin yıkılmaması i 
cin Ankaraya baıvurduae:larını ev· 
velce yazmıttık. Belediye de köy
dek~ evlerin vaziyetini yeniden 
tetkike lüzum görmii§, birçok ev· 
)er, vapı ve yoHar kanununa göre 
gczc:'en geçirilmiıtir. inceleme 
hukuki bakımdan da yapuacak -
tır. 

İstanbul Halkevinde toplanarak 
bu yıldönümünü kutlu)uyacakla: 

Plaka resımıerının 
ind ı rllmesi için 
Şoförler cemiyeti plaka resmi· 

nin indirilmesi için belediyeye y~ 
niden müracaat etmiştir. Cemiyet 
kendi noktai nazannı müdafaa i
çin bir takım vesikalar hazırla • 
mııtır. Bunlar belediye tarafın -
dan tetkik edHdikten sonra kat'i 
karar verilecektir. 

[ ŞEHRİN. · DERDLERİ J o o 

Keresteciler-·Unkapanı yolu 
Meyn~ho§taki Hll yapıldıktan 80nra buraları pek 

fazla kalabalıklaştı. Ve Eminönü ile Unkapanı arasın. 
daki cadde aeafı yukan bir misli daha işlek bir hale 
geldi. Esa~t-n Keresteciler nteydanında ordu gibi yan. 
yana dizilmiş, nöbet bekliyen otobüsler de buranın ne 
derece kalabalıklaştığını ispat ederler. 

bir hal oluyor. Muhakkak ki bu yolun berbadlığı bura.. 
da işliyen otobüslerin harap olmalarını intaç etmekte
dir. Memleektimizde yapılmıyan otomobillerin bir ln 
evvel harap olması, harice bir in evvel uuç dolusu 
para vermemiz demektir. Zannetmem ki bu yolun esas. 
1ı bir şekilde tamiri. burada lşliyen otobüslerin bir se.. 
nelik .),pranma masrafından daha yük..qek olsun. Buna rağmen hele böyle yağmarlu günlerde Ke

restecilerle Unkapanı arasındaki cad<le o kadar berbad 
ki yaya olarak buradan geçmek için in.cmnın dizlerine 
lrndar çamura batmayı ~öze almast IAzımdır. 

Otobüsle de buradan ge~rken sar5ınhdan insant'l 

Bu sebepten eskiyen pabuçların, kaybedilen va.. 
kitlerin karşıllftnı bu hesaba katmıyorum. 

Belediyenin vakit geçirmeden esaslı bir şekilde ta. 
mfr edecdi caddelerden biri de bu olmalıdır. 

!u ,!!..n •tır aıkl~ 
mevZUlBM hak.m 

Bu(ilnkU gazetelerde hatif fıkra. 
lar yazanlar cazip mevzulara dokuna. 
mamış. Buna mukabil, siyasi makale. 
terde canhhk var. Zahir, hadi.-=ıelerin 

aksi: Herkesin neşesi kaçtı, ciddi cid.. 
df dilşUnOIUyor-

* Zaman, harb:n •ldlfetl• 
~ ,,,,,,.._.. -eley .• tarı - - -ZAMAN'ın l>ugUnkü başmakale • 

st dikkati celbedicldir: 
Birkaç gündür gazetelerde çıkan 

heyecan ,·erici haberleri yersiz bulu .. 
yor: 

"Menıeinl mutat üzere Yunan ga:e 
telerl teşkil eden bu bcıait haberler 
blrdenblre büyiJdU. Adeta Türklyeni11 
de Akdeııizde 'ıkması TTWhlemel bir 
harbe iftirak etmek üzere olduğun. 
dan 1Dp!ıeye düşeceğimiz geliyor." 

Ulıular Kurumuna giren milletle. 
r:e evvelce sorulan ıuallerden bu son 
lngUiz ıualinln de fal'.ksr: olması icap 
ettiğini kaydeden ve Uluslar Kuru • 
muna ancak diğer bütün deııletler gl. 
bi bağlı olduğumuzu söyliyen Zaman 
ga:eteıi devam ediyor. 

Hele birkaç gündür gazetelerin iy. 
ma ettiği gibi Türkiı;enin srılhe hi::. 
met etmek emelile, Akdeni:de, fıattd 
ltalya ile fıarbe kadar kalkışacağını 
larzetmek Türk hükfımetinin sullı &t. 
gaBetindcn ya katen yahut anceldin 
tegafül etmekten ba~ka bir sureti• 
tefsir edileme:. 

m: her ne bahasına olursa olsun 
ADrupa "ulhüniln bakasını istcrl(cn, 
nasıl olu;· da, bUakis cUrnn scl!ıünü 
kökünden &arsacak ı•e dünyayı yeni -
den en b!iyük lelfıl•ctlcre maruz bı • 
rakacak kanşık işlc1·dc lıerlıanni bir 
faal rol ounıyabiliriz? 

Bele HabeJ işi gibi bizden bir.lrrce 
fer8alı uzrrkta c.ereyan eden ce netice 
itibarile bize zerre kadar taalluku 
olmıyan b!r davadan dolayı .. 

Ha~~ davaııından dolayı b!r uk 
Türkün tırnağımn incinmesine bile 
nza gösterecek bir tele Türk yoktur 
r:e olama:. 
Afrikanı:ı uöbeğinde aJ.ıtlınrlmakta 

olan kanları durdurmak bahaneslle 
Türk kanının da akmasına ıebebi!lef 
vermek kadar l>üyiilı: hamakat 11ok. 
tur. 

Yirmi beş senedir herkesten lazltı 
akıttırıl,,n Türk kanını tekrar akıt. 
mak gaflettir! 

ZAMAN gazetcsi:lin sözleri ara. 
smdaki coşkunluk elbette çok yerinde 
dir ,.e doğrudur. Ancak bir cihet nır: 

"Saldırana kar~ı biribirimiri ko • 
ruyahm !., diye anlaşmamız rardır.Bir 
saldıran da mevcut olduğu tesbit e. 
dilmiştir. ı::ialdıran. saldırmakta ıc:ırar 

ediyor. Bu nıiyet karşısında, "Biribf. 
rlmizi koruyalım!.. diye aralarında 

anlac:anların mevkii ne olacak? 
Bize de bir gün saldmrlarsa., .. En 

iylfi kollrktif emniyetin bütün tedbirle 
rine ve sonuna kadar riavet ~e w iı mi. 
dir?.,, JCimsenin dili ve gönlü "Harp 
edelim?., derneğe varmaz .. Bizimki de 
varnnyor. Ancak mUtecaviz, kun-ete 
müracaat e~ilmeksizin na~ıı durdnru. 
lur? .. tşte Zamandan beklenecek re. 
vap ... Diicıiinmeli ki. infirad sİ~':'5eti, 
İngiliz adalarında bile mağlUp oldu .. 
Zamanınkl ona kaçıyor. 

(Bat - Sür) 

Sebzeci ve bahçıvan
lar cemiyetinde seçim 

Sebzeci Te bah!;ıvanlar cemiye
ti eski idare heyeti yerine bundan 
bir müddet evvel yeni bir idare 
heyeti seçilmi9ti. Fakat bu seçim 
hakkında Ticaret Oduı esnaf ,u. 
betinden ba,lıyarak Ekonomi Ba
kanlığına kadaı· birçokıtikiyet)er 
yapılmııtır. Bunun üzerine vazı· 
yeti tetkik eden Bakanlık bu cemi• 
yetin idare heyeti aeçiminin yeni• 
den yapılmaıma karar vermit ve 
karar "l;,.l{adarlara tebliğ edilmit
tir. Seçim yarın tekrar edilecek· 
tir. 
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5.000 Habeş askeri ltalyan hatlarına saldırarak ... 
Şimale 
doğru 

ltaıyaya kareı, hatta petrol ambargosu blle konut .. 

devi ete ltalyanın hiç bir 
tecavüze niqeti qok 

yo' açmıya 
çahştı 

Bu harp şimdiye 
kadar yapılan 
çarpışmaların 
en mtlthlşldlr. 

Akdenizde harp vukuuna 
ihtimal verilmiyor 

Roma ve Adisababadan gelen ha
berler Habeşlerin yeni bir taarruza 
ıiriştiklerini ve İtalyanlara ıöre mai 
lOp, Habe§lere göre ise galip geldik
lerini bildirmektedir. ltalyan resmt 
tebliğine göre bet bin kişi ile yapılan 
ha hticumda Ha~ler süngü sUnıüye 
muharebeye cfrlşmişlerse de İtalyan 
kuvvetleri taraf mdan geri püskürtül
mU, ve kovalanmağa başlanmıştır. Bu 
husuataki haberleri sıraslle aşaflyn 

Edenin lngillz DışbakanllQına gellşinl ltalyanlar 
infial ve itidalle karşıladılar 

Dışbakanımız Pariste Lavalle konuştu 

kaydedfyoruz: 
Adisababa 23 (A.A.) - Şimal cep. 

hesladeld hareklt11ı münferit hHl.se
ler maklyetini almaia başladığı anıl 
mak&adır. BiJdirlldijjne göre Habeş 

kunetlerl ilerlemektedir. Habeşler 
halen Abuma altı kilometre mesafe-
7• kadar aokqlmuşlardır. Cenup cep
hesinde yeni hareklt daha bqlama
mıştrr. Söylenildiğine göre mevcudl _ 
yeti rivayet edilen salgın hastalıklar 
la ltalyan yerli kıtalannın metkftk 
nzlyetf her nevi hareklta mlnl ot -
ıaaktadır. 

ttaJyanlann nep-ettiklerl 78 n11 • 

maralı resmi harp tebll!fnde şa sa -
tırlar .ardır: 

lnıiltere Dı.tbakaıılığına Ede· 
nin getirilmesi, İtalyan matbuatm
da infial, salahiyetli mahafilde i
se itidal uyandırmııtır. 

Bir ltalyan gazetesi diyor ki: 
·"Bu tayin ıunu teyit ediyor ki 

lngilterenin, ltalyan - Habeş an
lqmazlıiını uzlaıtırmak için Ç&· 

bımaia hiç bir niyeti yoktu ve 
Pariı teklifleri ise bir nevi fa .-e 
kapamndan batka bir ıey değildi. 
Hiç kimle, bu tayinin hakiki ma 
biyeli hakkında tegafül edemez. 
Eden, ltalyaya kartı alman zecri 
tedbirlerin fazlalqtırdması fikri
nin bat uıüdafiidir.,, 

ltalyanler llUcum 
etmlrecektarlnl blldlrıyorıar 

Diğer waftaa ıalihiyettar 1-
talyan mahafili İngiliz donanma
ıma kar!J ltalya tarafından bir ta 
arruz vukuu ihtimali hakkında in-Marş.al Baclogllonun telgrafia bll

Cllrdi.-;'ine gire 5000 kiflllk bir Habeş 
kolu Temblende Abbl _Abdi dvarrada gilterede gösterilen endi .. müna· 
lınt1anmıza hlema etınl~ler ve tlmale sebetiyle ltalyamn biç bir aebep
do~ru bir yol ·~ için sorla..-- ı., laau.l petrol emlMraon tatbik 
:dtr. Yerli n anavatan kuvvetlerimiz edildiği takdirde bile, Lir lngihz 
4ferhnt şiddetli mukabil htlcaalara gemisine veya lngiliz topraklarına 
gtçml~lerdlr. Arazi ftZiyetl daha iri hüc:um etmek niyetinde olmadığı-
oJan Habeş kuvvetleri müdafaada be- . 
lnmak 18t.emltler " bunun kerlne nı beyan ebnektedırler. 
Miyük Wr muharebe olmuştur. Topçu ınglllz dıf bakanhlı mOate .. M da 
" hava kuvvetlerile takviye edilen 1- çekllmek leteml• 
talyan aı.kerleri göğüı r~ bir mu- lıtifa eden İngiliz dııbe.kanı Sir 
harebcden sonra i1erlemege başlamıf- , • • I .. 
Jardır. Ni~et Habeş hücumu ptiRkUr Samoel Hor la bırlikte, ngıl~z dı§-
tiilıniş ve Habeş kuvvetleri Eritreli bakanlığı daimi müıtetan Sır Ro
nslierlerimiz tarafından takip edilme- bert Ventitrat da istifa etmiıse de, 
ite başlanmıştır. Bu muharebedeki 1 ~ Baldvin bu istifayı kabul etm ; 
talyan ve Habeş zayiatı bildirilecektir. mittir. 

Eıitre cephesinde tayyarelerimiz Bu zatın yakınlarda bir büyült 
Guaramla, Aşamgı gölü arasındaki 
pin takada Habeş teccmmillerint bom. dçiliie getirileceği söyleniyor. 
bartlıman etmiştir. Kendiai, Pariı sulh planı hazırla · 

nırken konuımalarda Sir Samoel de İtalyan dıtifleri mGatefan Su-
Hor ile birlikte bulunmuttu. Yİç ile g6rüflllÜftÜ1'. 

Yeni dıf bakanının lnglllz 
matbuatında, Cenevrede ve 

Adisababada bırakbll tealrler 
Yeni dııbakanmm tayini lnıiliz 

matbuatınca iyi kartdanmıf, mi! 
Jetler cemiyeti miaakmı timdiye 
kadar naııl tatbik edeceii baldan 
da müterec:lit bulunan Baldvin'ia 
Edeni tayin etmekle bu tereddüde 
nihayet vermit olduiunu yazıyor
lar. Eden misakın tatbiki ve meT 

cut zecri tedbirlerin uzatılmuı Ye 
teıdidi tarafhııdır. 

Bu tayin Cenevrede ve AdiR
habada memnnniyetle karıdan

mıttır. 

Yeni bakan vaztf891ne bafladt 

Eden dün krala ıiderek vazife
sine tayininden dolayı teıekkür et
mit ve elini öpmüıtür. 

Eden bugün itine bqlıyacak, 

ıonra Noel yortusunu ı~irmek l1-
zere iki sün Londradaa amJ.· 
caktır. 

Dıf bakaR1mız Franeaz bltf we 
d19 bakanlle glrUftll 

Cenevreden Pariae hareket e -
den Dıtbakanımız Tevfik Rüıtü 
Aru, Fransız Bat ve Dıtbakanı 
Laval'le ıörütmüttür. 

Sanıldığına göre, Habq . ltal
yan ihtilif ının ıon hidiıeler dola · 
yııiyle aldığı vaziyet konuıulmuf 
tur. Dııbakanımız ıonra, Yunan 
elçisini kabul etmiıtir. 

Fransız elçlsl de Romada 
11uru,ıu 

Franıanın Roma büyük elçiai 

lnglllz·Fransız erkanı harblyeal 
araeında mUfavere 

Akdenizde bir ibtilif zuhur.ı 
ihtimali karıııında lngiliz, Fran
sız erklnıharbiyeıinin konuıma. 
lara bqladıfını ''Deyli Herald,, 
gazetesi yazıyor. 

.. Aktl•lz... harp olamaz., 

Akdenizde bir harp 11lam11aca
iı hakkında nazariyeler de bayH 
kuvvetli göriinmektetlir. 

Çünkü İtalyan haYa •• deni-ı 
kuvvetlerinin lnıiliz bava ve de
niz kuvvetlerini maililp edecek 
kuvvette olmadıtı sös önüne al•
narak. töyle bir mubyeae yapıl · 
maktadır. 

1tal1anm: 
4 mulaarebe ıet1tiıl. 
1 tanare ıemiai. 
24 kruvazör. 
95 muhrip. 
S3 'llenbaltı gemut vardır. 
lngilterenin İle: 
15 muharebe gemiıt 
6 tayare ıemiıi. 
44 knıftZlr. 
137 muhrip. 
52 denizalb ıemiai bulu11111ak· 

tadır. 

Ba=-:imTVete A.lideniz devletle
rininki de ilave edilince yokun 
pek dikkate deier bir ıurette bii 
yümektedir. Eauen ltalyanlann 
bir hücum yapacaklartrıfl dair ç1 

kan pyiaları lta.lyan salahiyetli çe. 
Yenlerinin tekzip etmekte olduiu
nu yukarda da yaznu,tık. 

Rllyter ajansına göre ----------------------------
Röyter ajansı muhabirinin Lon - o 1 el il Al 1 in ç· d b .. .. k Bütçe da 1 ;ı. d dr;-ıya bildirdiğine röre: Dün şimal en z ~ m z ın e uyu 'ı r ll:fln an 

ccvhe.sinde Makallenin elli kilometre ıslahı için b. 1 1 Adalara 
kad:ır garbında Tembien mıntakasın - Çok mühim bir ır ze ze e önümüzdeki &ene 
da şiddetli mUsademeler olmuştur. h I d Do.V.lar ve toprak Jar su verllemlyecek 

l ta1yanlar tam bir muvaffalttyet proJe azır an 1 ~ 
ı·az.andıklarmı hldia diyorlarsa da l h L- l d ld KJenl 1 Adaları güzelleıtirme cemiyeti 

ÇocuQunun 
kaçırııacaQı 

korku sile 

Tayyareci 
Lindberg 

lngllterede 
ot:urmıya karar 

verml• 
New-Y ork, 7A. (A.A.) - Mer 

bur tayyareci Liıadberı'ia Jasilte" 
reye hareketi tameaa• ıiali ta • 
tulmuftur. TanveciniQ lusilte • 
rede oturmaja karar Yenneai bir 
oilun1111 ev.olce ~ ye it 
dürülmeıile alikadarcbr. Haber 
verildiiine aöre Lindbers'ia in • 
$i!terede oturmak karan 05 ya ,. 
tındaki oğlu John bakbtaa da 
tehdid mektupları almuxlu u.; 
gelmektedir. 

Musa dağında 
kırk •• gun 

M. G. M. Şirketi ba 
filmin çevrllmlJece

ğlol blldJrdl 
Ankara, 23 (A.A.) - a... 

ıenel direktörltifijnden: 

"Musa datmda kırk rtn, adh 
filmi çevirecefi mevzuu hahi• o • 
lan ve Vaşington e~iliiimizin te
ıebbüıü üzerine bu i,tea ftS ltr' 

çea, Metro Golciwia Maye film 
evi bu kere kencliainin de ltatb ba 
lunduğu Ame1ibnrq u IPUyük 
film çevirenler birliii olan, 'Mot
ion Pi<:ture produçen aııcl <littri • 
bulcrı of America,, aıüe.ffe;t • 
ıinin kendiaiıae bu ~..a•pbjl 
iatizah üzerine, Verfel'i~ fOGl&nr 

nı filme çevirmemek lcararracla 
sabit olduJuıw bildirnıiJtb-. 

Binaenaleyh ıon zamuf uu 
gazetelerimizde ya,'> lan •• k fil· 
min ,Uya ,ÇeVl'ilf"ccı" "ni iddia eden 
Defl't7AC..'"i1 Janllf İtta.baı ata 
dayandıiı anlat1lm:fJtQ', 

MDhendls mektebinin 
Ankaraya nakit 
M ühendis ıuektebinin Ankar•· 

ya nakli için ora daki deYlete ait 
büyük binalardan biri tahıfı edi
lecek ve atelyeler için de yani bina 
lar yapılacakhr. 

HnkUnıet bu it için bayındırbk 
bakanlığına bir buçuk milyon lira· 
bk bir tahıisat vermiftir. Tqm• 
ma iti ancak önümüzdeki den fi" 
h içinde mümkün olabilecektir. 

~ Ankaradan ge en auer er, e- yarı ı, u er O ·· ·· ·· dek' h fta dl k t l tı 
Habeşler mtisademeler ~ırasında yal- onumuz ı a 1 ı op an · 
nız müdafaada kalmamışlar ve bir niz yollan idaresiyle vapurculuk sayısı meçhul IJDI yapacakbr. Toplantıda Ada Bir kly mahtan hak-
cok kcre!er mukabil taarruza geçerek tirketini bir elden idare etmek i - Şa~g~a!, ~~. (A.~:> -- S~en- vap~rlan 0ücretlerine cemiyet men kında flk4yet edlldl 
ltalyanlann sttngU hUcumtanna kılıç çin mühim bir proje ha~ırlandığı - den bıldırıldıgıne gore, 18 kanu- faatıne birer kurut zam yapılma-
n dipçik hUcumhriyJe mukabele et - nı bildirmektedir. Bu projede en nuevvelde birkaç zelzeJeden ıon- ıı için belediyeye müracaatta bu- Bakırköy bzaaına balb lam-
mL9lrrdjr. ltaly:ınJar ana vatan n l dd 1. b" l I S l larköyu" muhtarı Halı"l L-'-'--da ~ b dd f'l ra o an ıi et ı ır ze ze e -uen lunulmaıı meaeleainin konn•• ma. ...-.uu yerli askerlerden milrekkeptl. Habeş.. mü im ma e ticaret ı omuzun ~ ...,.- ·· dd • "lil iti ..d.&. 
Jerin mevcudu beş bin kadardı. Ha_ en kısa bir nmanda yenilenmesi vilayetinin cenubunda Majaen sı kararlatmıt1a da ıon dakikada m~---:mamı e r ,-Jet J8I' 
beşler müsademenin hidayetind.e çok ıehri ve havaliıinde pek büyük bundan vazgeçilmiftir. pı......., • 
kuvvt'tli menilere }'erJe~iş n arıza. için kurulacak idareJe hükGmetin zararlara sebep olmuttur. Ölenle- Bütçe darlığı yüzünden emil - Bu tikl1ete ılre --Halil, 
1r -yiiı kilemetre murabbaı bir yayla yardımını temin etmektir. Bu mü- rin ıayısı ~ok fazladır. Dajlar ve müzdeki menim zarfmda da A - muhtarlık itine ait ltir ......... 
ya h:ikim bulunnyorlarclı. Halbuld 1• essese bu suretle deniz ticaret fi- topraklar yarılmıf, birçok evler dalara ıu verilemiyeceii anlqıl - dola11 meaarcı Hia,.i *•W. 
talyanlar hemen hemen yürillnnez lomuzun bir naznnı olacaktır. yıkılmııtır. maktadır. birine laanq •• nelld ... Hi-
tepraldard;ıp geçmtk mecburiyetinde dayeti Eclirtıekapıamu ... ...... 
kalmışlardır. İtalyan - Habeş harbi 
bfl,şhyah ilk defadır ki şimal cep'hesin,. Habeşler evvel! şiddetli bir mukave- mlktan şfmdlJik 6!renmek kabil ola - bardımanla eevap nrmlşlerdtr. Bu yumnık " tekme ile Wr•ıtf ,. · 
de fopcu n&nnal ~arifesini ya.pmıs ,.e nıet gösterdikten sonra Jtalyanların mamıştır. esnada bir ltalyan rasıt zabiti IHmUt rinden faral•mlftır. Halil 1.-
göılikmtyon dü~tlUln menilerj"I en _ sol cenahına hütum ederek bir tepe - ltalyan uçakları faaliyette ttlr. Yakınlarda bir hava bombardı • muhtarlık meNletindea clo~ı tef 
direkt atışlarla mU~ir bir surette yi ele geçirmeye muvaffak olmuşlar. l\logadiçyo 23 (A.A.) - Stefani a- manı dahn yapılacaktır. likçi HüaeJip •dh biriui de~ 
L--b d etm'şti dır. ttalyanlar Habeıleri haradan sı- J0ansı bildiriyor: On bet uçaiın ittirak ,uw bu -· ar ıın.-n ı r. etmiftir. 

Ri>fter ejansmın şimal JtaJyan karmak ipa bir cok sünrü hücumla - 15 ve 16 birincikanunda Somalide- bombardımanda yalnıı dört tayyare 
orduları ntzdindeld muhabiri şu taf _ nnda bulunmuşlar ve bunun nttieflin ki silel faaliyetin merkezini ltalyan ehemmiyetsiz anzalara uframıttır. ___ ,__.....,._ __ ..,._ ____ _ 
silltı verınektedlr: de kanlı gö~Us ıöğMe mUsademeler-1 uçakJannın yukan Cuba bölgesi etra. Şimdi de .... ,. ,ıu,... Satılık motlr 

Temizlik harekAtında balunan bir olınuıtur. İtalyan hUcumlan şiddetli 

1 

fındaki genit hareketleri teşkil etmif batladı Bıaır..n marka 1 M.Jtir bt,. 
ftaln.a kol11 keşif 111Ufreıelerf .uıta- to~u ve tayyare bombardnnanlan ile tir. Filtu fle MageJJi arasında Ras Cenevre 23 - İtalyan hllktmeti tincle bir motarle 18.._ 40 okb 
mı. Haltılt kanetlerinin Abbia-Abdl ya hazırlanmıt ve ve sllftkli mitralyöz I Destanın kollan görülmüştür. AL Milletler Cemiyeti genel HkreterlitL un Tey& 350- SOO okka _...._ P 
kmlarnaü yerleşmiş bulunduğ\lnu lta. I atqlerinln himayesinde yapılmıştır. çaktan yapılan bu tarassutlar Habeş. ne müracaat ederek Habeflerln dum *--
~r aJınasr tlzerlne bir çevirme yııp • Nihayet Habeşler Tankua vadisine Jerin tüf ek ve küçük toplarla vuku bu dum kurşunu kulJan<lıkJarını flkAyet pan bir kırma makiwi eabl.M:P'• 
mak lstflllliştlr. tki dtişman taraf te ~ atılmı§lardır. Habeşlerin ~ok zayiat lan pddetli mukabelelerini intaç eyle. etmiş ve bunların foıotraflarııu pn TalipleriQ lmıitte Cartı ..... • 
... aıelmlt.,. taımye Jnıvvetlet aluı verdikleri aöylenmekte iM de hakfl.-f mf q vp n!'aklar buna şiddetli bir bom. dermiştlr. tüfenJsfi Nuri-..,. .. ............... 
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Şazi yenin 
asığ 

-- v::· 

bir tavır Şaziye, ka§larını çattı. Kararı·ı 
nı vemıİ§ bir soğuk kanlılıkla: 

- Artık elverir! - dedi. - Boşa · Şaziye, onun üzerine eğilmiı, 
nacağını. Seninle yaşıyamıyaca seven kalbini, cazip bacaklarını, 

ğım 1 "er §eyini teıhir ediyordu. 
Kocası Halit, bu sôzlerden pek - Sana iyi bir haber venneğe 

müteessir oldu. T eesaürünün baş- geldim. Yakında bo§anıyoruz. Se
hca sebebi, böyle bir münakaşa· ninle evlenebileceğim. Oh ... Artık 
nm Sahihin önünde yapılmasıydı. ikimiz de hürüz! 
Gerçi, Sabih kendi arkadaııydı, Halet, haykırır gibi sordu: 
dostuydu amma, ne de olsa, karı - Kocan aramızdaki münase-
koca itleri iki kiti arasında kal- beti mi keşfetti, yoksa? 
malıdır. - Yok! Ne münasebet? 
Kadın gittikten sonra, Hali! - Öyleyse?... Ona niçin bu 

"Zevahiri korumak için,, : müthi§ ıstırabı tattırıyorsun? ... 
- Eminim ki talik davası aç· - Hak etti. 

mıyacaktır ! - dedi. - Niçin!... Hiddet yüzünden 
Sabih: bir adamı idama mabkiim etme-

-"Biliyorum, galiba bir aşıkı var. meli! Rakibim bile olsa, kocan 
- diye için için söylendi. - Her hal- hakkında adalet tavsiye ederim .. 
de senin gibi hasis bir heriften ya· Adamcağız, kederinden ölebilir. 
k-..vı sıyıracak! Kırk yıllık arka- Bu da, bizim için, ebediyen bit 
daşın oıo-.er•11 halde senden geçen vicdan azabı olur. 
gün elli lira borç İslt:aı~..., virmi 11- - İntihar eder mi dersin? 
ra verdin. Sana meheldir !,, ---=~·Bilinmez ! .Belki... Fakat ya 

Şaziyenin hakikaten bir aııka 
vardı. Halet Kemal, bekar, zen
gin, sevilecek kadar genç, içtimai 
mevki sahibi olacak kadar yatlıy
dı ... 

Genç kadm, rol yaparak, Ha
letin kendisini beklediği odaya 
girdi... Burası, garsonyeriydi. 
Kendini kanepenin üzerine atarak 
hıçkırmağa. baıladı: 

-Ah cicim! Bıktım artık ... Ko
cam, gün geçtikçe daha tahammü! 
fersa oluyor. 

Halet: 
- Vah yavrum, vah ... - diye o 

na sarıldı; ve gittikçe tatlıla§an 
bir sesle: - Vah yavrum, vah ... 

- Daima sözlerini hatırlarım . 
Haletçiğim ... Bu vaziyetimizden 
ıaıtrap çektiğini, beni kocamdan 
bile kııkandığmı söylersin ... 

- Mukadderat! 
- Eğer birbirimize dalia evvel 

raalasaydık, evlenir ve mesut olur · 
duk, değil mi? 
Erkek, aksi seda gibi tekrarladı: 

- Evlenir ve mesut olurduk. 
Tenis oynarken topun bir taraf · 

tan öte tarafa raketle atıhıı gibi 
muhaverenin cümleleri ortasında, 

Şaziyenin kurnazlığı bir taraftan 
bir tarafa gidiyordu. 

- Şimdi ne yapmağı düşünü
yorsun? 

- Kendimi denize atmıyacağı 
nıa emin olabilirsin, cicim! Sade· 
ce ayrılmak istiyeceğim. 

O zamana kadar hoş ve zeki bir 
tebessümle gülümsiyen Halet, bir-

ederse? ... Niçin edecek. .. Kendisi · 
ne kızdın diye ... 

- Elbette kızarım... Hasisliğin 
bu kadarı da görülmemiş şey . .. 
Hem, beni ihmal ediyor. Beni si
nemaya, tiyatroya bile götürdüğü 
yok ... Daima yorgunluğu bahane e 
der. Erken yatmak en büyük eme 
lidir. 

- Her halde bu da senin iyi
liğin içindir; yoksa hasislik yü 
zünden değil... Kocan da elbetb 
seninle gezmek ister. Lakin uy 
kusuz kalırsa ertesi gün çalışa 

maz. Çalışmasının semeresi iyi ol-
maz ... 

- Vay, demek kocamla barış· 
mamı teklif ediyorsun? ... Sen!? 

- Tabii ... Ben, saadetimi baş 
kasının felaketi üzerine bina ede 
mem. 

Şaziye hiddetle ayağa kalktı. 
Halet, onun bağıracağını, hay 

kıracağını sandı. Fakat, genç ka 
dın bir an düıünceye vardıktan 
sonra, gülümsedi. Erkek sordu: 

- Bana kızdın mı? 
- H~yır ... Bilakis ... Yüksek his~ 

siyatına hayran kaldım. 

Kapıda, aile dostuna rasladı: 
- Kocanız, talik meselesinden 

dolayı endi§e ediyor ... 
Kinayeli kinayeli konuşuyordu 

Bir fit de o verecekti. Genç kadın: 
- Endişesine hacet yok... Bi' 

anlık hiddete kapıldım. Ben on · 
dan ayrılır mıyım hiç? ... - diyerel< 
gü]ümser bir yüzle evine girdi. 

1
ı 
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----------------- -----------"-------------------
Hasanı boş adada yakalayanlar haykırdı : 

"Vay! .. Türk casusu! .. Bizi burada gözetlemeğe 
geldin ha! .. Elindeki o resimle o kağıtlar 

nedir? Ver bakahm ! .. ,, 
Oeçen kısımlarm hUllsası 

Hali adada Gazanfer Rei· 
sin hazinesinden çıktığı sı
rada, Hasan bir res işitiyor 

- Eller yukarı! 
• 

Bu, İtalyanca bir haykırıştı. 
Hasan, hayretle baktı: 
:Venedikli askerler .. 
Silahlarını kendisine çevirmiş 

lerdi. 
- Eller yukarı ... Yoksa öldü· 

rürüz ... 

Dört kişiydiler. Mukavemet im 
kansızdı. Bilhassa onlar müsel • 
lah, Hasan c!eğil.. 

Delikanlı, çarnaçar itaat etti. 
- Sen Türksün galiba .. Bura

da ne işin var?... Casusluğa mı 
geldin? 

Bu sözleri ltailyan askerlerin· 
den biri, Türkçe olarak söylemiş
ti. 

Hasan: 
-Türküm .•.• dedi. - fakat bu 

bomboş adada ne casusluğuna ge 
leceğim? ... Kim var ki neyi haber 
vereceğim? •.. Ben buraya düşmliı 
biçare bir kazazedeyim ... 

- Sen, onu külahımıza anlat. 
kuzum... Burası, Gazanfer re:ıin 
hazinesinin bulunduğu adadrr ... 
Türk donanması da burasını bul· 
mağa uğraşıyor, biz de .• Sen her 
halde onların adamısın?... Bizi 
gönneğe mi geldin .. Ne yaptığı · 
mızı anlamak istiyorsun ... 

- Sizi temin ederim ki yanı -
lıyorsunuz .. 

- Şimdi hesabını verırsın .. 
Haydi ... Ellerini daima kalkık 
tut ... 

Askerlerden biri Italyanca bi· 
şeyler söyledikten sonra, deminki 
tercüme etti: 

- Bunlar ne? 
Elleri havaya kalkık vaziyette 

delikanlı, hala Lidyanm resmini 
ve Gazanfer reisin vasiyetname · 
sini tutuyordu. 

di 

- Bunlar? .• 
- Evet ... Bunlar ... Bir resim. 
Türkçe bilen asker, resme iği}· 

muhatazasile meşgul oldu. Öteki 
kürek çekti. 

Bu ıssız denizlerde nereye gidi-

yorlardı? 

Ancak burunu döndükten son
ra, Hasan, bu sualin cevabını ve
rebildi. Zira, karşısında, irili u • 
faklı parçalardan mürekkep bir 
Venedik donanması görmüştü! 

"- Bunlar buraya nasıl gel · 
diler? ... Burasını nasıl buldular?. 
Eyvah ... Demek ki bizimkilerden 
daha evvel davrandılar .. Muvaf -
f akiyetsizlikten ben mes'ulüm ... 
Hazineyi bulmak işi bana havale 
edilmişti ... Fakat, işte, vasiyetna
meyi ve resmi bile kaptırdım . Bun 
lara bakarak, benim hazineyi keş· 
fettiğimi anlıyacaklar ve belki de 
benim vasıtamla defineye ıahip 
olacaklar •.• ,, 

Diılerini sıktı. 

"-Ne kadar İ§kence yapsalar 
gene söylemiyeceğim ... ,, 

Fakat, onu, hazinenin mahre· 
cinde yakalamışlardı. Herhalde 
o tarafları iyice anyacak. tanya
cak, hallaç pamuk atar gibi ata
caklardı. Gene, doJayısHe, hazin~ 
nin hıristiyanlara geçmesine ken· 
disi sebebiyet vermiş bulunacak
tı! 

Amiral gemisine yaklaşıyor -
lardı. Gemilerin güvertelerınden 
adamlar birikmiı onları seyredi · 
yordu. 

Bir forsa haykırdı: 

- Ah, Hasan reis •• Sende mi 
yakalandın? Sen de mi aramız 

katılıyorsun 1 ... Bize etmedikleri 
işkence kalmıyor ... Hızır reis na· 
ul? 

Hasan ba~ırdı: 
- Cesaretiniz kırılmasın ! Ku 

tu1acağız ... 

Muhafızlar derhal Hasan 
ağzını tıkadı. 

Vardiyan, esirlere kamçıyı in 
dirdi: 

- Ağzım açanı gebertirim. 
Görmüyor musunuz? Yaka.lan 
mış casus .. istintaka götürülüyor. 

Hasan sımsıkı bağ'h ve ağzı d 
tıkalı olarak, gemiye çıkarıldı 

Bir takım güvertelerden köprü 
lerden, merdivenlerden geçirildi 
Kapılardan içeri sokuldu. 

Ayağa kaldırıldığı ve yüzü 
çıldığı vakit, kendis!ni, kayta 
bıyıklı, favorili bir İtalyan ami 
ralı karşısında buldu. 

Bu a.miralm yanında bir d 
kadın vardı. 

Hasan: 
• 

"Ben hu kadını tanıyorum .. 
Fakat nereden?,, diye düşündü. 

Bu sırada, askerler izahat ver 
diler Hasanı nerede ve ne şekild 
tuttuklarını anlattılar. 

Sözlerini bitirirlerken; 

- Elinde şu kağıtla '" re. i 
vardı. Onları da get"rdi · ' · ,· 
ler, 

.(D~va'1?; ~· . _-

··--···ı:···:·············ı········ı·····-···ı-1111111 ... -------------~ ........... . .. ·····~······· ........ .......... ... = ·:: ii Gayyur usulile H Kenan Hult\sl .. .. 
H 48 derste kendi D Bir yarasa 
H kendine ~ Bir kıza aşık oldu 

ii Fransızca li Mevsimin en güzel kitabı 
:= :: Yakında .r-ıkıyor d U T 

!! Bay M. Gayyur tarafından:: ... ----------··-• 
H yazılıp gazetemizde tefrika e p 
H dilmi1 olan ( 48 derste kendilİ 
H kendine fransızca) notları bu~ 
!! defa V akıt matbaası taralm- ii 
~ L n dan kitap halinde çıkarılmı§lır !! 
H Memur, İ§çi, talebe ve herke.al! 
li için faydalı olacak olan bu ki-ij 
Si taba, 320 sayla olmasına ragv . !i 

HABER 
AKŞAM POSTASI 

iDARE EVi 

.. .. 
'd :: al 15 k ı· k :: _ Lı ya .... dedi; sonra hay . ;: men, y nız UTUf ıyat o- i! 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Vazı ışıerı teıotonu : 2:1872 
idare ve ııan .. : 24370 ret ve hiddetle: • Haa .. Anlaşılı . il nulmuştur. Tevzi merkezi Va- ef 

yor ... Biz, onu fırtına neticesinde Si kıt kütüphanesi, Ankara cad-i! 
battı mahvoldu sanıyorduk, hal _ Ü desi, lstanbul'dur. i~ 
buki o da sizlerin entrikalarına ti:ı:-.::::::::.'1x::::::::::::::::::::::::::::::c::.-::=ii 

kurban gitmiş .. Ne oldu? •. Hesa· 
bmı ver bakalım .. 

Askerlerden biri: 
- Hesabını sormak bizim va· 

zifemiz değildir. Kendisini ku -
mandanın yanına götürelim.. O 
hesap sorsun .. 

Hasanın elinden kağıtları ve 
resmi aldılar. Onun ellerini sarı · 
ğile arkasına s:msıkı bağladılar. 
Önlerine katarak yürütmeğe baş· 
ladılar. 

Sahile inmi,lerdi. Bir müddet 
ilerledikten sonra, kıyıya yanaş · 
mış bir sandala bindiler. Asker -
lerden üçü elleri bağlı Hasanın 

~erg cı n p'ı ~ecek 
ycıııckleri11 tcıllıkmD 
yupılı~llırınr bu 

1ı k.irau<..10 buktcdl-~ın13: 
il ~ A T 1 :ı Y l ~ 1 } i 
· ~: ~ ~ ~i~FrJWiS'fiA ~ 

1 '> ,O, N 6 U l 

ANt:A~A CADO(S pı! 15 

Fiyatı 1001 ciltlisi 125 kurutlur 

ABONE ŞARTLAR! . 

Sen etik 
6 aylık 
3 aylık 

ı aylık 

Tod,igr 
1400 Kr. 
730 •• 
400 .. 
150 .. 

Ecnt161 
2700 Kr. 
1450 •• 
eoo ., 
300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tıearet ııanıarının satırı 12,50 
Aesm1 ııanıarın 10 kurutJtur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) matbaaM 

~{Li PON 

345 



6 24 1LKKANUN - 1935 HABER - Akşam postası 
====~~========~~~~~~iiiiiiiiiiiii~~.~~ • .r.~~~~-~~~S!~~,r;..~E>~T~DRKC-E-SCZLD-;vENle, .......... .,..--~, 

D'GEciHDiRENLHfçiH eüx~k~!ı:~~iıaı S ~ F ö lb lb -IE L~ 
Şiş kebabı Victor Hugo' nun Olmez Eseri 

Koyun eti şiş kebabı için en iyi 2 devre birden 
ettir. Çok yağlı olmıyan et kut Baş rollerde: Frederic March : Charles Laughton 
başı doğranır, üzerine aoğan suyu On b1nlerce flgUran - Canlanan bir tarih - BUyUk Fransız lhtllall. 

sıkılır. Biraz da tuz atılır. Et par- Her kesin görmesi lazımgelen bir şaheser 
çaları soğan suyunun içinde be,, onomozdeki perşembe ... , p E K s·ınemasında 
altı saat kalmahdJT. Soğan ıuyun· gecesinden başlayarak 
da duran etler yumuşar, pamuk 
gibi olur. 

Sonra §İte saplanır, hafif bir 
ale!le çevrile, çevrile kızartılır. 
Yaz ise ~işe et parçası kadar do -
matesler de geçirilir ve 'beraber 
kızartılır. 

Et parçaları soğan suyuna kon 
duğu zaman bir kaç damla da 
zeytin yağı sılo1dığc vakidir. Zer 
tinyağ eti daha ziyade yumuıatJT. 

1 

:: C- Perakende 
~IADD~:L!R ğ. ~ EJl az I Ea çot 

!-o ~ Krş.. Kfl. 

BAKKAL/YE 
Bnlgur 12 17,5 2'ı 
Fuolya caJı 2'l-J2,35 15 23 
Faanlya horoz 15 18 20 
Fuulya atak 10,5 14 15 
Mercimek 20 22 25 
Nohut 9 12,5 17,5 
Nobat naUlrel 12 15 22 
PeJ11lr B. yaflı 26 M 40 
Kapr yaı1ı 50 60 80 
K&far lldııcl 40 50 70 

"eytlnyat eb. eks 47 - 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 

Yaf Trabzon 70 - 80 75 90 
Tere yat 120-200 140 220 
Yat yemeklik 50. 60 75 90 
Yağ blrlncl Urfa 70 85 100 
Pl;.Ino 8 - 3.5 15 48 
Makama 15. 18 22 26 
Zeytin 15 - 29 11 • 45 
Sabun 24,5 25,5 30- 50 

SEBZELER 

ince biber 8. 10 10 12,5 
Kll'libUI biber 3 5 
Ha\"110 2. 3 5 
Prua 1 • .. 3 5 
LfJıana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patat.ea • 4-5· 6,5 9 12,5 
Sopn -- 5-5,5 6 7,5 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
Yeen domate. 3·5 5 7,5 

YEMiŞLER 

Ayva ekst. ebt. 6-8 10 15 
Ayva blrlncl 5·6 6 7, '? 
Ayva Ddncl 3 - 3,5 5 7 
Nar ekst. ebt. 6 7,5 10 
Nar Udncl 4 5 7.{J 
l:lma Karadenls 4. 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma UJQ'9 4 - 5-9 5 15 
Uzllm alyü 7 - 15 17,5 25 
Mandalina 5 3 2 5 
Portakal 5 5 1 7 
Oevh 11 • 18 12,5 20 
Kestane 6-&-10 10 15 
Mnpıtıla 3-3,5 5 7;> 

MAHRUKAT. 

Odan (çeki) 300-425 2 5 
KUmllr 3,4.5 ~ 
Kok 

samı k9" 21 

Ev geçindirenler: 
Gazetemizin bu sütununda hergün 

böyle bir cetvel ve işinize yanyacak o 
lan bir yemek tar ifi ve buna benzer 
faY,dalı bir malQmat bulacaksınız! 

Ev sahibi. 

İera dairelerinde 
işi olanlara 

latanbul Müclcleiumumiliğin. 

'clen: 
Yeni sene dolayısiyle icra dai

relerinde dosyaların tasfiyesi yapı 
lacağmdan müstacel itler müstes· 
na olmak üzere 2 kanunusani 936 
perıembe ıünüden itibaren 8 ka
nunusani 936 gününe kadar (ha
riç) İ! sahipleri kabul edilmiye 
cektir. 

-
\ Bayram şerefine -•••••••••-

' 1 SARAY Sinemasında 
Onümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

Türkçe sözlü ve şarkıll filmlerin en güzeli, en zengini 
ve en fevkaladesi 

ay vade ıle ve kefaletsiz Al·i Baba ve Harunürreşid BEVKO 
ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle siparh;. 

kabul olunur. 

fllmlnl takdim edecektir, Dekorları... Danaları... Baletleri ve göz kama,tırıcı mevzuu ile 
bUtUn aaylrclıerln takdir alkı,ıarını toplıyacaktır. ••••••••• 

Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

iuılnbul Beteditı\:Sİ 

~ehir11"yatrosu 1 
DElllllllmlnBIOO!llllllOOll1111111 s seneden beri nınınımlllllliffi~ffilliffillllllllliffill!llll1lillmlrı a 

Bugün saat Böyle heyecanll film görülmemiştir 
20 de Şimdiye kadar buna benzer bir vaka fllme ahnamamı,tar. 

Fransız tiqatrosu 

111111111111111 

111...111 

\ 

KA;::~OF KANUN KU VETİ 
HALK OPERETi 

Bu akşam 
20.30 da 

TELLi TURNA 

Büyük Operet 

Yazan: Mahmut. \t.:.....·i. Müzik: 
Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-300 
Bayramda her gün 2 matine 13 ve 

16 da 1 inci giinü matilerde Sevda O 
teli, akşamı Bay - Bayan. 

Yazan: 
Reşat Nuri 

111111111 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tlyatroaunda 
Bu gece saat 20,30 da 

ATI ALAN 
USKUDARI GEÇTl 

Yeni büyük vodvil 
3 perde 

Her tarafa tramvay 
Telefon: 22127 

(G. MEN) Fransızca sözlü 

James Cagney-Ann Dvorak- Mar 
geret Lindsay - Robertarmstrong 
Pek yakında TCJRK sinemasında 

aın~ııtmııımııınııınmooıııınııııımı~~~ıımllllimı1111111111ııııımınınmınmııınınıım~ıı~ıı~'11mı•ııım• a 

Lüks Kolonya 
ve Pudraları 

Lüka kolonya ve pudraları Yılbaıı ve bayram ıçm en 

güzel hediyeler teminatlı (LÜKÜ S) marka ve ikramiyeleri 
havi kolonya; Losyon; pudra; Briyantin; "yağsız krem ve tırnak 
cilaları tercih ediniz: lıbu emsalsiz ıtriyatmıızı sayım bay ve 
bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübenizle devamlı 
müşterimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatlı Lüks mar
kaıını arayrnız. Umum s4fıt yeri Sirkeci Şahinpaşa oteli kar • 
trsnda No: 44 Telefon: 20845 burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has· 

talıklardan korur. 30 kuruıtur. Toptan sipariı kabul edilir veyurdumuzun her tarafına gön-

a•a derilirhermüracaatacevapverilir: 
•c.ooo<>~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlekler yalnız 
1 

.... 

'' 1 '' gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 21/1 ;Jlf7' 
Ağacami civannda 

İstanbul Deniz Levazınıı Satınalma 
Komisyonu İlanları 

Tahmin bedeli 9750 lira olan 25 ton % 30 benzollu benzinin 
25/1~/935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la eksilbnesi yapılacaktrr. Muvakkat teminat 731 lira 25 kuruştur. 

"' Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün Kasımpaşada bulunan ko • 
ıniısyona 'baş vurmaları ve isteklilerin teklif zarflarını eksiltme saa • 
tinden lbir saat evvel komisyon başıkanhğma vermeleri. (8050) 

Şeker Sergisini 
Görmiyen kalmıyacak 

BAHÇEKAPI - TAŞ HAŞ ' "'---------·---!----

ıı~~nıı~ıını~nııımooooı•ınııım~ D 1 K K A T ın~ 

ı KR OLEY 

1 Güneşin ve soğuğun tesıri ile husule gelen yanıklıkları, çat 
laklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta· 

fetini temin eder. 

ı~ııiliiiim,ını,~imllwııııl~ooııooiı~nınını,~,ı~lı1ııniı~iıılıılıooı~ı~~~'nı~~• 
•• • o 

· ~~ OKONOMı SEVEN c c 

:11~ . 1 A . M'··: · 
/ ~- ~ULLANIR · /;,,. ,,, 

-
mıımı~ııı~~ııoonıınıııınıımıııınııımıııı1111111•m~ı1111ı~ııınınıu~ıü ıııı~ııı~~rıoo~ınınımnınıınııın~ııııtlılını. 

1 
Bayram münasebetile 

İ SAŞILACAK KADAR UCUZ 
§ Beykoz Kunduraları 

S U .M ER BANK 
Beykoz Kundura Fabrikasının stok 
kunduralari şaşılacak kadar ucuz 0 11, s O' -fiatlarıa satıllyor. Mahmudpaşada 

~ 

1 
Hacopulu hanının üst katındaki 

depoya müracaat ediniz. 

kibarların 

şapkası 1 Toptan ve perakende 
Şekil renk ve zevk itibarile emsal- ES 

sizdir. En son modellerin zengin 1 ~ . Ei 

-·ç·e·ş·i-tl·e·r·i ·g·e·ı m-iş·t·i·r • ___ , .. ___ .,; -ıooıwıı~ııım1100111mı~ıımıımm~m-mm11Uı11lllllmttııımıımııııımımı:ıı1111mmımııııımmım~ı' 



lki arkadaş konuşuyor: 
- Kaynanam yeni aldığım oto 

mobilin altında kaldı! 
- Ya, vah vah ! Bir şey oldu 

mu? 
-Yok, sapsağlam, yalmz bira~: 

boyası sıyrıldı! 

Anne - Hem tanışalı iki gün oldu 
diyorsun, hem de kendisile evlenece • 
ğini söylüyorıunl 

Kız - Pek yabancı değil canım, 
ablancn nişanlı$ı/ 

Kaylfi1alii1cBSn 
r.ne@len @DmlYış? 

Levi ile David konuşuyorlardı: 
- Demek kaynanan öldü ha! 
-Evet. 
- Kazaya mı uğradı? 
-Hayır. 

- Hasta mıydı? 
- Hayır! • 
- Kalb sektesi mi? 
- Hayır! 
- Peki ama neden öldü? 
- Geçen gün Havraya gitmiştik 

Birisi yere yirmi bet kuruf dütür
dü. Kaynanam hücum edenlerin 
altında ezildi! 

- Küçük bayan ben çok ilıtiya • 
rım, siz çok gençsiniz. Çabukça ben · 
den dul kalmak ister misiniz? 

n-oesa~ ~eırsn 
- Demek yavrum, artık hesap-

ta tarhın ne olduğunu anladın? 
- Evet baba. 
- 4 ten iki çıksa ne kalır? 
- 2 .... 
- Aferin! Peki 10 dan 10 

karsa .. 
- Bilmiyorum! . 
- Cebinde on tane kuruş olsa 

ve bunların hepsini kaybetsen ce· 
binde ne kalır? 

-Bir delik! 

O~akDnll< 
Samoel ile lzak ortak olmuşlar 

ve bir mukavele imzalamışlardı. 

Mukavelenin son maddesi §U idi~ 

"lflas halinde kazanç ikimiz ara 

sında mütesaviyen taksim edite· 
cektir.,, 

Alfi1DayuşOo 
lhlD~me'ltçD 

' ' 

Adamcağız çirkef suyuyla ur· 
sıklam bir halde evden içeri gire• 
girmez hizmetçiye haykırdı: 

- Bu ne rezalet! Pencereden 
üstüme pis sulan döktün! 

Hizmetçi cevap verdi: 
- Bayan müsaade etmişti ! 
Bayan atıldı: 

- Evet ama suyu dökmeden 
evel kimse var mı diye aşağıy ~, 
bak demiştim. 

- Ben de baktım, bizim Bayı 
gördüm! 

[Q)evırDD®IFil ~aımR 
- Bana ihtiyar budala dedi. 
- Halt etmİ§, sen ihtiyar dene· 

cek kadar yatlı değilsin ki! 

- Oğlan kardeşin var mı? 
- Çok! 
- Kız kardeşin? 

lki arkadaş yolda beraber gi· 
diyorlardı. içlerinden biri karşı ka1 
dırımdan geçen bir adamı göste
rerek: 

- Şu geçen adamı görüyor mu
sun? dedi, Batakçınm biridir Ba· 
na bir lira borcu var bir türlü öde· 
mek taraflısı olmuyor. 

Öteki sordu: 
- Niçin kendisinden istemiyor

sun? 
Biraz afalladı: 
- Benim de ona on lira borcum 

var da! ... 

N~ş'<elfilftlfil S®IQ)e(Q)ft 
- Yahu karın bu gün ne kadar 

:ıı1et' eli, hiç durmadan gülümıiyoı . -Hayır! 

- O halde evde kiminle kavga - Gülümsemek değil.. Yeni diş-
ediyorsun? leri tam ağzına göre değil de 1 .• 

·. 
\ ________ . 
(~ 

~ , 

Yansız lıikdye: Bayanın 
1 

yeni aldı ğı elbise! 

Kadın - Gene uykuda dolaşıyor! 
Bereket versin sabahleyin erken kal. 
kat:ağını düşiinerek beline çalar ıaat 
koydum' 

lQ>aıyaD< yemek 
nçn ifil R 

Yolda giderken hızla koşan kü· 

çük bir çocuk kendisine çarparak 
sendeletti. Adamcağız sordu : 

- Böyle ne ko§uyorsun çocu 
ğum, acelen ne? 

- Eve koşuyorum, annem ben' 

dövecek de! 
Adam şaşırdı: 

- Annen seni döğsün diye mi 

acele gidiyorsun? 

- Evet! 

- Bu ne biçim iş? 

- Eğer daha geç ka1ınam evt• 

babam gelmiş bulunacak ve daya 

ğı bu sefer o atacak da ondan ! 

Yeni apartımanlardan blrind~t T 

- Komşu, çaktığınız rivinin öbür 
ucuna ben de bir tablo asabilir mi • 
yün? 

~(Q)ZUJJk ÇDlfilgJDlrallk 
Elektrikçi dükkanında: 
- Evin kapısındaki çıngıra~ı 

tamir etmek için bu sabak birisini 
yollıyacaktmız bekledim gelmedi. 

- Yolladnn efendim. Evde kim 
se yokmut kapıyı çalmış çalmıt. 

açan olmaınıf. ! 

- Ahmedt kendime n.i§anlı olarai 
seçtim, ama sakın kimseye söyleme .. 

- Neden, bu bir sır mı? 
- Tabii, daha Alım.et bile bUmL 

yor! · 

Mulb>auaga 
ırelk.cırlYI K 

- Sırıkla 3,80 metre yükıek at
lamı§ ta §&mpiyon olmuı. Bu da bir 
§ey mi sanki! Bizim memlekette 
o kadar yüksek atlarlar ki sırık 
kafi gelmez de telgraf direklerin\ 
kullanırla ! 

- Bizim memlekettekilere na· 
zaran senin söylediğin pek ehem· 
miyetsiz ! Bizim atletler atladıkları 
zaman yanlarında birer paraşut 

bulunur: lnerlerken bir yerlerine 
bir ıey olmasın diye! 

Ev sahibi (Av kolleksiyonuna 
göstererek) - bu hayvanı da kcırımm 
yatak odm;rncla tcpeledim! 
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O:ıun için o gü •den Abdülbami· bir vapurda kaptanlık etmiş. Am
d;n nazarı dikkatini celbetmedi- ma ne kadar doğru bilemem.u 
i:.ni anlayınca, böylece içinden bir Miıis Hopkinz içinden: 

nc>hu çekmiıti. "Aptal. dezenere.,, diyordu. 
"Alın ıu sıcak çayı için, Prenses. Kanarya da belki öyle düıünü-

Biraz dinlenirsiniz. Fakat elimi-ı- yordu. Her halde ken.ii kocasının 

den kolay kurtulamazsınız. Mut- aptal olmadığını isbat için hayli 

lak Nejat efendinin size nasıl itık 

olduğunu anlatacwınız.,, 

"Saray diyince hep aşk düşünü
yorsunuz, Misis Hopkinz. Efendi 

bana ne aşık oldu, ne de evlenme-
• mizde güzelliğimin tesiri oldu. S4l-

ray güzel kızlarla doludur. HeD;S. 

biraz isteriktir. Genç şehzadete~e 
rahat huzur vermezler. Hele Ne. 

jat efendi, zavallı hiç kadından 

hoılanmadığı için onun yakasmı 

bırakmazlardı. Geçeceği yerlerde 

dolatırlar, kapı arkalarına sakla

nır, üstüne atılırlar. Hep konu~
tukları lakırdı; Nejat efendinin 

koynuna girmek için çare düşün
mek.. Bizim efendi için ıaray bi'r· 

birine girer, zavallı çocuğa hiç ra· 
hat huzur vermezlerdi. Bir onura

hat bırakan ben oldum. O yüzı:len 

efendi karısı oldum. Biraz da mu· 

hafızı gibiyim. Dişi mahlUkatın 

9errinden muhafaza eden bir ordu 
gibiyim. Hah, hah, hah ... Kızla" 

benim kıskançlığımdan ef endive 
ıo~I madıl<ların1 zannediyoTlaT. 

"f " 

halbuki.. .;, 
Sustu. Çatalı bu müz'iç kızların 

birinin kafasına batar gibi bir zey· 

tin tanesine battı. 

"Bir tek merakım daha var. O 
nu da teskin ederseniz artık bh· 

daha sizi rahatsız etmem, Pren· 

ses ,, 

" Eliniz deymişken sorun. Her 
zaman beni bu kadar lütufkar hu· 

lamazsınız, Misis Hopkllız.,, 

"Bütün efendilerin hepsi kapa

lı, arkalarında hafiye var da, ne

den sizler serbest dolqıyor, iste

diğinizle görüıüyonunuz?,, 

Kanarya ikinci zeytin tanesini 

yuttu, Rabiaya bir gözünü kırptı: 
" Söyliyeyim mi, ne dersin, Rl\-

bia ?,, 
''Kuzum, kuzum ... ,, 
' 'Bizim efendi, babasının oğlu 

olduğu için.,, 
"Bilmece mi söylüyorsunuz. 

Prenses?,, 
"Size hakikati anlatıyorum. E 

gaytet etti: 

"Nejat efendinin bu kadar ço
cukça merakları yoktur. Fakat o 
da babası gibi saray entriaklarına 

hiç karıımaz. Hiç haris değildir. 

Bir tek merakı, musikidir. (Sesi 
biraz acı) Sarayda rahat etmek 

için bundan da muvafık merak 
olma~. Bilhassa Alman musikisini 

sevez. Paditah da Alman musiki
sini sever. Bir de babasını da, ana· 
sım da erken kaybettiği için bizim 
kadın efendinin evladı gibi büyü

dli. Hünkara bol bol piyano çalar. 
Konuımaz. O kadar sıkılgandır ki 

yüzüne bakıanız kızarır, kekeler. 
Görüyorsunuz ya hiç tehlikeli bir 

adam değil. Hatta komtumuz Kud. 
ret bey ıibi sarayca fena görülen 

bir ,airden edebiyat dersi aldığını 

hünkar bilir de, seaini çıkarmaz ... ,, 

Çay fincanını Misis Hopkinze 

uzatır. Bir zaman hepsi çay içti. 
Kimse konuımadı. Nihayet Kanar

ya gene Rabiaya döndü: 
"Bira2 da aen söyle )avrunt. la

tanbul halkını mevlüt okuyup ağ
lattıiın zamanlar ne yapıyorsun?,, 

"Jstanbul bakkaliyeainde ıoian, 

sarmııak, peynir gibi kokulu ıey· 
ler aatarmı.,, 

"Bizim eaki hanım ne alemde?,, 

Rabia önilne baktı. Alçak ve 
biraz da kıaık bir ıeıle: 
"Konağa artık gitmiyorum. Se

lim pata babamı ıürdükten sonra 
hanımefendinin de yüzünü gör-

medim.11 

"Fena yapıyorsun. Paıa ıeni ev· 

lat ıibi severdi. inan ki iyi adam· 
dır. Vazife diye bir ıey tutturmuı· 

tur. Ona feda etmiyeceği bir 9ey 

yoktur!,, 
Selim papnın vazife dediği ıey· 

le Kanarya da çarpıımıf, ve mağ

lup olmuı gibi birdenbire yorfllln 
jÖründü. Ocağın üıtündeki saate 
baktı, yerinden fırladı: 

"Ne kadar reç olmut? Yarın 

sabah geleceksin, değil mi? Yoku
ıu yürüme diye ıana arabamı yol

larım.,, 

Rabianm iki yanaklarını rikkat-fendinin babası çocuk tabiatli bir 
adamdı. Tuhaf tuhaf merakları le öptü ve kapıdan çıkarken ses
vardı. Hiç ıaray entrikalarına ka- lendi: 

rıımaz, hatta aklı bile böyle fey- "P.f endi de seni o kadar merak 
lere ermezdi.,, 

"Aman, bir merakını anlatı-
ediyor ki. .. ,, 

VI 
nız.,, Behire hanım da, Arif de henÜ'z 

"Meselii deniz ve vapur. Çam- kalkmamı§lardı. Rabia erkenden 

lıcadaki köşkünün bahçesinde bir sokak kıyafetiyle salona indi. lk
ha vuz vardı. Onun etrafına yalan- bal hanım kırmızı balıklara ek

cıktan iskeleler yaptırmıştı. Beyle- mek ufakları atıyor, gözleri, du. 

ri gemici esvabı giyerler, .kendisi dakları büzülmüt, çetrefil çetrefil 
bil e~çi olur, bu iskelelerden birin- balıklarla konuşuyordu. Rabiayı 

de bilet keserdi. En büyük emeli görünce derhal ciddiyetini takın· 
~' va~urda kaptan olmak. Zaval- dı. Burutuk elleri göğsünün üstün· 

lı gözleri açık gitti. Guya bir de- de kavuıtu. 
fa Ü sküdardan lstanbula giden ,(Devamı var) 

HABER - i\l<eam poıtau 

A lfilll ® 1r n k. av ~fi~~~~ 
kaçırılan ı ~~~ 
irlYırk D<o~o 
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içki kaçakçıları (Kızıl Otel) de çabuk anlaştllar. 
Ceki uzaktan (Park er) i görünce, kaçakçıya 

sordu: "Acaba sizin çetede bana bir iş 
1 . ? vermez er mı . ,, 

-34-
Ceki yemek salonuna girdiği 

zaman, ortada dönen çiftler çarlis 
ton dansı yapmaktan yorgun görü 
nüyorlardı. Caz, coşkun bir mair 
tronun idaresi altında durmadan 
çalıyordu . 

Ceki kenarda duran boş masa
lardan birine oturdu. Haydut Par 
kerle burada dost olmak, Cekinin 
yegane arzusu idi. 

<:eki, masanın önündeki hauı: 
koltuğa oturur oturmaz, karıısın· 
da orta boylu, apaf kılıklı bir ada 
mm dikildiğini gördü. 

Ceki adamın yüzüne gözünün 
ucile baktı: 

- Kimi arıyorsun? 
- Hiç kimseyi .. 
Ve gülerek bir omuzunu kal-

dırdı: · 
- Sizi koridorda kavga eder 

ken dinledim de .. Sen de benim 
gibi iıçisin galiba? .. 

- Evet .. Çiftçilikten kaçakçılı
ğa baıladık. Keıki baılamaz olay 
dmı. Ben çalışıyorum .. Patron ka· 
zanıyor ••. 

- Hep öyle .. Ben de dün bizim 
patronla boiaz boğaza ,ııeld!!l'· 
Beni tehlikeden tehlikeye atar ... 
Kendisi paraları toplayıp keyfine 
bakar. 

- Adın ne senin? Hot bir ada
ma ben2iY.OrlUD ! 

- Adım Tom.. Kalifomiyalı" 
S "nk"' yrm. enı ı ... 

-Ceki .. 
- Kardeti.min adı. Zavallt kar 

detim •.. 
- Cekiler hep talisiz olur. Kar 

detin yaşıyor mu? 
- iki ay önce toprak altına 

göçtü. 
- Hasta mıydı? 
- Benden sağlamdı. Zabıta ile 

kartılaıtı .. Çarpıttılar .. Yaralandı. 
Beni ele vermemek için, kendini 
ileriye attı. Bir (kara kopçalı) nın 
kurtunile yere yuvarlandı .. Gitti. 

-Ben de (kara kopçalı) lar · n 
çok korkuyorum .. 

- Burada serbestçe atıp tutabi 

zancı da ona göre, gittikçe artıyor 
Ben gene yerimde sayıyorum. 

Apaf, Cekinin masasına otur
muştu. 

Ceki aoğuk kanlılığını muhafa· 
za ederek sordu: 

- Deponuz Nevyorkta mı? 
- Evet .. Niçin sordun? 
- Bizimki de orada. Kalaba-

lık mısınız? 

- On yedi kişiyiz. Ya siz? .• 
- Biz bet kiıiyiz. 
- · Patronunuz çok kazanıyor 

öyleyıe .. 

- Fazla kazansa bile, biraz 
acemidir. 

- Bizimki çok pitkin .• Polisten 
hiç korkmaz. Her yerde eli ve 
adamı vardır. Göze görünmiyen 
9eytanlardan bile yardım görür. 

- Bu gece burada mı? 

Apaf uzakta viski içen uzun 
boylu bir adamı gösterdi: 

- işte, orada ziftleniyor. 
- Çok içer mi? 
- Su aygırı gibi.. Mütemadi· 

yen içer ve sarhot olmaz. 

- Y akıııklı bir adam .. 
- Sev.giden faİan anlamaz •. 

Kendiıinin elliden fazla aııkı var-

tarafı daha var: 
Biraz da korkaktır. 
- Öyle ise yakında yakayı ele 

verirainiz ! Başını kurtarmağa 

bak. Bu itlerde korkaklık, kaçak
çıları, daima felaketle kartılattı
rır. Ben yedi yıldanberi Parkerin 
yanmdaymı .. Bir kere bile poli• 
sopası yemedim. 

Ceki iki viski daha ısmarladı: 

- Acaba sizin çete de bana bir 
i§ verirler mi? 

- Sen de patronun gibi korkali 
mısın?! 

- Ben, ölümü bile yıldıran bir 
insanım.. Kaç kere ölümle kartı· 

laıtmı. Fakat, ölmeden ve yakayı 
ele vermeden, hem kendimi, hem 
de patronumu kurtardım. Hele bir 
gözünü aç da bana dikkatli bak .. 

Ben ölümden korkacak bir adama 
benziyor muy!lm? 

(Devamı var) 

Basın 
kurumunun 
çıkardıOı 

1936 
dır. Almanağı 

- Tersine demek.. Bütün ka· En güzel bir yıl batı armağa . 
dınlar onll •tık ha?!... nıdır. Bütün saylavlarımızla ga· 

- Parası var .. Kadınlar etra- zetecilerimizin reıim albümü ı 
fında perv~ne aibi dolaııyor anı-• içindedir. 
ma .. Neye yarar! Onun sevdiği bir Bir kaç güne kadar çıkı . 
fey var: Para.. yor. 50 kuruıa. 

Ceki garsona iki viıki ısmarla- •------------
~ııtı: : ~ni dost ola~ iki işçi, vis· ::mı:mnmm::mmrm:::m:ııam:=mmr.mı 
kılerını ıçerken, Ce.kı ıo~du: ~~ Oa~yur USUll)e 9 - Adı ne o centılmenm? .• :: JI. 

- Parker.. . H4 8 derste kendi 
- Zeki bir adama benziyor, ji kendine : 

Gözleri fıldır fıldır .. Vücuduma· :: F ~ 
kineli bir adam gibi her tarafa dö· n r an s 1 z ca u 

.. :: il 
nuyor. .. . H Bay M. Gayyur tarafındart 

- O sıraııno. gore beı, on, yır- :: l 1 • d t ı "k i , :: yazı ıp gaze emu; e e n a e : 
mı adama kartı durur. Yalnız l<a" i! d'l · l ( 48 d t k d.: :: ı mıı o an ers e en ,: 
çakçıhkla uğraııaydı, ondan faz- :: k d' 1 ) ti b : . ... kk :ı en ıne ransı.zca no arı u• 
la para ıstemege ha ım olmazdı. :1 d I V k t tb t I ·• 
Fakat, son günlerde §eytanın ak- :! el k't h ı· d k l t • . . :: an ı ap a ın e çı arı mı~ ır = 

:. e a a ı ma aaaı ara ın· i 
Iından geç.mıyen ıtlerden para çı- ii M · · 1 ı b h k • 
k · b . d'k" h ld ı·= emur, ıfçı, a e e ve er e' linin! arıyor. Ve en tını ı ı a e ii . . 1 d 1 l L oı· b w • : 

... k l B . h" b' :: ıçın ay a ı o acaR an u Rr · ·ı 
_ Onların uğramadıkları bir onun ıag o uyum. ensız ıç ır :: t b 320 1 l w h . . :; a a, •ay a o maıına rag it 

yer varsa, o da burau ımıt ! fCY yapamaz.. . . . j~ men yalnız 75 kuruş fiyat ko· !i 
_Bunu yeni mi öğrendin? - Ah, keşkı ben de sızın çete :: l ' t T . - k . V :: 

1 k . :: nu mu§ ur. ev.zı mer e.zı a. "i 
_Evet Patronum söyledi. A!ı de çalışsaydım .. Dert eşece senın H k k .. 

1 
.. h . A k d .ı · . . • :: ıt u up ane•ı, n ara ca . :: 

alçak herif. Aklıma geldikçe bey- gıbı candan hır arkadaşım yok .. ii el • I t b l'd :: 
B h 'f b . d . . .. . ı• esı, ı an u ur. =ı · d'" ·· B · 1 ·· d 1 1 u erı er.ı erımı yuzercesıne • • nım onuyor. u ış er yuz o ar a .. • , H•··················· .. -···--················-··---·: 

yapılır mı hiç?.. çalıştırıyor. Ve işin tehlikeli bir ··-·· .. ··············-··················-··· ....... 

- Yüz dolar mı dedin?! 
- Evet ... 
- Budalalık. 
- Ne yapmalı? Sen ne alıyor 

ıun patronundan? 
- Kazancının yüzde beıini .. 
- Ayda ne tutuyor? 
- Üç yüz dolardan aşağı de-

ğil. Bazı büyük partiler kaçırıyo
ruz .. Beş yüz, altı yüz dolar birden 
alıyorum. 

- Hila şikayet ediyorsun ya? .. 
- Hakkını yok mu? Ben de her 

ay en aşağı beş yüz dolar sarf et
meliyim. 

-O ne sarfediyor? 
-- iki bin dolardan fazla. Ka· 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, ıoo.ooo, ao.ooo, 40.tJOO 
so.ooo, 25.ooo, 20.000, ı5.ooo, ıo.ooo 
Ura k ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık milkafat vardır. 

Keşide: Yılbaşı gecesi lJapılacaktır 
Bi'ctler: (2,5), (5) ve (10) Jiralıktır. . . 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a'ınız. 
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lstanbol 5 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
~ lira mukabilinde birinci derecede jpotekli olup paraya çevril • 

ine karar Terilen ve tamamına (722) lira kıymet takdir edilen 
zunçarıJda E. Saman viranı aani Y. Ferhatağa mahallesinde Uzun· 
~ı aokaiında eıki 321 yeni 88 numaralarla murakkam kirgir bir 
~ükkimn tamamı açık arttmnaya vazedilmittir. 

Arttırma peıi.ndir. Arttırmaya İ§lİrak edecek müfterilerin kıymeti 
~uhammenenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın 

minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müternkim vergi, tan
İfat, tenviriye ve valaf borçları borçluya aittir. Arttırma §artna -

"-e.ai 15/1/ 936 tarihine müsadif çal'§amba günü dairede mahalli 
ahauwna talik edilecektir. Birine i arttırması 30/ 1/ 936 tarihine mii" 

'-dif pertembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi • 
ltcek, birinci arttrrmada bedel, kıymeti muhammenenin o/o 75 ini 
lduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artbrmanın ta

hhüdü baki kalmak üzere arttırın a on bet gün daha temdit edilerek 
14/ 2/936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar da· 
~ede yapılacak ikinci arttırma net iceıinde en çok arttıranm üstünde 
~lacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı mad· 
desine tevfikan haklan tapu sicille rile ıabit olnuyaiı ipotekli alacak
ltrJa diğer ali.kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
~e husuıile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden iti
~ 20 gün zarfında evrakı müıb itelerile birlikte dairemize bildir • 

eleri lazımdır. Aksi takdirde bak lan tapu ıicillerile sabit olmıyan • 
'-.r talıf bed~inin payla§masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
t.ırririye ve tanzifiyeden ibaret ol an belediye rusumu ve vakıf ica • ._i bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 
'-tiyen1erin 934/ 6611 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
~ciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. 

(8059) 

En güzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E V U E saatidir 
ao sen•llk bir tecrübe mahsulüdür. 

At•lıdelıl •••tcııe.;,e aatılır ı 
••r•llıı'ftda. MISIRLI, l•tlklAI C&ddoaı 899 

Oalate' da , SAATCI MIEYllft, TUnol cadde•! 29 

l 
A .. Kll•l•YAN, Sultan Hamam, Yani Camı 

eaddeel 4 
laıanbyl'da• VAKSllVANOfOULO •lf•AD•ın•R: Bah• 

çakapu, Arpacılar aokak 48 va Sirkeci, 
Hamldlye aokak 615·!19 

L. DIARYAN, Sirkeci, Hamldl)'o aok. 20 
Aıılıara'cta , RIZA TllVfriK, eanl<atar cadd•I 9 

... '"uhtalif Anedolu Villretıarind• 
Uf\'lumt Depcıu · lıtanbut. Bahçe Kapı, Ta~ Han 19 'Talofon: 213154 

' Bütün dünyayı allkadar eden boks maçı, geçen 
hafta Amerika da oynandı ve genç zenci boksör J o~ 
Louls, şimdiye kadar hiç nakavt olmamakla tanınmış 
me,hur İspanyol boksörU Oduncu Paulinoyu dördüncii 
ra"fUJltda harap ederek oyunu terke mecbur etti. 

Bu enteresan maçın Avrupaya gelen ,.e bütün dün 
ya pzetelerfnin derhal siltonlarına geçirdikleri Uk re. 
simleri yukarfki iki enstantanede. Bir tarafta, zenci. 
nin müthiş bir sol yumrukl& kendisinden bir buçuk kere 

daha fri yarı olan Oduncu Paulinoyu nasıl yere yıktığı 
ve hakemin Joe Louisi oradan uzaklaştırdığı, diğer ta. 
rafta-Baygınlıktan henüz ayılan İspanyol bosörün kol 
tokla ringden çıkarıldığını görüyorsunuz. 

Cnümüzdeki 
maçlar ıcın 
--~ awwws ~ 

Almanya da 
Takımını 

gençleştlrmeğe 
çalışıyor 

1936 Olimpiyatlarından evvel Al. 
maa milli takımı önümüzdeki ilkba • 
barda Ba.rselonda İspanya ile Lizbon· 
da Portekiz ile, Peştede de Macar 
milU takımlan ile çarpışacaktır. 

Alman milll takımı ile lskoçya 
ela bir maç yapmak istemiş ise de AL 
manyanın olimpiyatlardan evnl bu 
tekllli kabul edJp etmlyeeeji mal6m 
defildlr. 

Almanlar tarafından yapılmak • 
ta olup mayısta inşası sona erecek o. 
lan büyük stadın resmiküşadı müna • 
sebetiyle Alman ,.e İtalyan milli ta. 
kımlannm bir maç yapması ihtimali 
de vardır. Bu proje tahakkuk edecek 
olursa stada yüz bin seyircinin gele. 
cefi tahmin edilmektedir. 

Bertin olimpiyattan futbol turnu 
vasına iştirak edecek Alman milli fut
bol takımının ln~Jizlere karşı çıkarı. 
lan takımdan biraz değişik olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bilhassa muhacim hattı oyuncu • 
lan arasında tcbeddüH\t olacak l'e bu 
hat daha genç oyunculardan teşkil e. 
dilecektir. 

Alman mllJI takımı antrenörü ta· 
kımına bir merkez muavin aramakta. 
dır. Bugünkü merkez muavin yaşlı 
bulunmakta ve değiştirilmesine lüzum 
görülmektedir. 

Fransa Pk 
macıaranda 

Garip bir hadise 
Fransa lik maçlarında bir orta 

hakemile yan h:ık<'m arasmda gzrip 
olduğu kadar da c:ılibi dikknt hir 
raka olmu'1ur. 

Oyunculardan biri topa el vur • 
mu~ yan hakem bayrnğrnı kaldır:m.ıl ı 
f~ret ettiği halde ortn lıak<'m görme 
mi~ ·re o'•un cle,·arn l'!mi~tir. To'la t-1 
ile dokunan oyur.cu oCsayd vaziyette 
olan arkadaşına pas ,·ermi'.: ,r:m ha· 
kemi bir daha bayrağını kaldıraraJ· 
hakemi ikaz etmi.-;tir. Fakat hakerr 
aldın~ etmPmİŞ ve of~a\.'d ' "'1 7\vctf" 
lan onıncu d:ı &?Ol ~'3nmro;;tır. 

Bu l'aziyet üzerine O)'Uncula : iti. 
raz etmfc;;JeriHr. lfa l<em r'e teredcHidc 
düşerek yan hıtkemin fikrini c:ormur 
tur. Y ı n h~ kerrı ev,·pl·i hav,.!\~m, lc<> 1 

drrarak ofsayd işareti verdiği halde 
hakemin isti~re~i üzerine golü niza. 
mt :u'Metmiş ve kararından geri dörı. 
mn~tür. 

Bo bariz h;ık!o:1zhk karc;;lı:;•nıfa 

redera..,.yon meseleye \'aziyet etmiş ve 
rnn hnkemini uzan bir müddet ir.in 
:ı\•J lwt etmi~tir. 

AtDetö~nil 
Avrupa . rekorlarının 
listesi tanzinı edildi 

.ATl'tlpa atletizm federuyonu 
.ATl'tlpa rekorlan listesini tan -
zim etmiştir. Resmen Avrupa re. 
koru olarak tesblt olunan dereceler 
aşağıda gösterildiği gibi bunların kim 
ler tarafından kazanıldığı da işaret 
edilmiştir. 

100 metre: Alman Jonat 10 saniye 
3110 1932 de elde edilmiştir. 
200 metre: Alman Koering 20 saniye 
9/10 1928 de elde edilmiştir. 

400 metre: İngiliz Uddel 47 saniye 
61:10 1924 de elde edilmiştir. 

800 metre: İngiliz Haupson 1 daki. 
ka 49 saniye S/10 1932 elde edilmiştir. 

1500 metre: ltalyan Becedli 3 dakika 
49 8aniye 1933 de elde edilmiştir. 
5000 metre: Finlandiyalı Lehtinen 14 
dakika 17 saniye 19.'32 de elde editmiŞ
tir. 

10000 metre: Filbdlyab Nurmf 30 

• • 

Ö NC.E • SONRA 

~ 

Bir şampiyon r 
- Ne! Bu köpekle şanpiyonluk 

mu aldmız?! .. 
- Evet do/;tor ..• /l;i ııüz kiloluk. 

lar, hacminde en fazla yemek ye. 
mek mü&abaka.sını kazandım! .. 

dakika 6 saniye 2110 192-l de elde edfL 
miştir. 

110 manialı: İsveçli Weustron 14 sanl. • 
ye 4110 1929 da elde edilmiştir. 
400 manialı: İsveçli Petterson 52 
saniye 4110 1929 da elde edilmi~tir. 
Yüksek atlama: Finlf\ndiyah Kotka." 
2 metre 11934 de elde edilmiştir. 
Uzun atlama: Alman Leichun 7 met. 
re 73 1935 de elde edilmiştir. 
Sırık: Norveçlf Hoff 4 metre 25 1925 
ef.de edilmiştir. 

Gülte: Alman Wadke 16 metre 33 1935 
elde edilmiştir. 

Disk: Alman Schoreder 53 metre 10 
1935 de elde edilmiştir. 
Cirit: FinlA.ndiyah Jorwinen 76 met.. 
re 66 1934 de elde edilmiştir. 
Çekiç: Irlandah Gallagan 56 metre 8 
19.12 de elde edilmiştir. 
Dekatlon: 7824 pu,·anla Almanya 
4X100: Almanya 40 saniye 6110 1932 
de elde edllnıiştir. 

4X400: İngiltere 3 dakika 11 saniye 
21:10 1932 de elde edilmi~tir. 

Meşhur Macar 
futbolcu 

Sarosi 
1-lukuk doktoru 

oluyor 
Macar milli talt.,mının ve 1'1 erene. 

varos kulübünün meşhur merkez mu. 
haciıni Sarosi hukuk doktoru imtih:ı.. 
nına kabul edilmiştir. 

Hukuk doktoru olduktan sonra Sa. 
rosinin spor hayatında büyük bir de .. 

ğişiklik vukua geleceğine muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Bu münasebetle Sarosinln İtalyan 
Avbro.5ina takımına mühim bir meb • 
lağ yekunu nakledileceğine Ye h:ıttA 

ltalyan tabiiyetine bile ge~eceğine da
ir sık sık dolaşmakta olan habcr1crin 
esas çıkmıyacağı tabii görülme'dc:.! ir. 

Yedi gol atan 
merkez 

muhacim 
Arsennl kulübünün meşhur mer • 

keı muh.ıcimi Drake, Aston Villfl ta. 
kımına karşı başlı başına yedf gol a· 
tarak lngilterede olduğu gibi ·, lki de 
dünyada da bir gol rekoru yapmıştır • 

Yedi &ıfır galip gelinen bir ma~da 
bütün go11erf bir muhac:imin yapması 
futbol h:ıyahnda ıimdlye kadar gö • 
rillmemlf bir hldlsedire 
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oı,ıertnln bu kadar beyaz ve parlak 
olması için ne yaoıvn.,.0 

RADYOLiN 
Fo1miilüniin b11iant/.ağu 
rıündenberi artık bu bir 
sır olmaktan çıkmıştır. 

llADYOLIN yemek. dpra ft 

içkinin baale ıetlrcllk1erl pu " 

lekeleri ~rarak d.lflert ea IDa 
zamanda be:rulatır ft parlatır. 

RADYOLIN dltlem fır~ sil' • 
mfyea yerlerine kadar atlfn ecle. 
ret mikroplan ,.Usde IGO ildlrlr. 

RADYOLlN dJf" eti llutalıklan 
na mlnl olar. Dit etlerini beeJer 
ve kunetlendlrlr. 

llADYOLIN Mltlla bulardan 
bqb fnlmllcle tlblf edlldlll L 
Pli •t11adl olmak .nıı lılr JBes1Je. 
.. daJaa •lllptlr. 

Taksitle 

Kürk 
1 MANTOLAR 
1 CAKETLER 

TiLKiLER 
&ARNITDRLER 

Buhran dolayıslle her yerden 
eh Ten 

Tedlyatta kolaylık 
V. HACI YANI 

Adres: Mahmutpap Ktlrk~ Ban 
p çldlnde sol kol No. 47...49 

Telef on 21987 
Şubat: Kapah Çarp KBrk~ler 

No. 22 
Yeni OSRAM "D,, llmbalandır. Çifte ıp.ralH olan ha ljmı.m .. ----------•! diier OSRAM limbalarma nazaran o/o 20 ve ucuz idi I' '•IMa 

Göz Hekimı 

Dr. ~ükrü Ertan 
Babıali, Ankan caddeai No. 80 

Telefon: 22666 

nazaran da "le 40 daha idarelidir. 
Çifte ıpiralli OSRAM "D,, ampullerini alırken ambalijlarm Gs. 

rindeki ''D,, itaretine dikkat ediniz. 

TDrklye balkınıv ytlzde 99 u gibi siz de 
dişlerinizi sabah akpm ıı .. -··-·----• 

RADYOLIN 
Dit Macuna ile lırçalayınızl 

Besler Fabrikası 

BAYRAM • • 
ıçın 

Şeker, çikolata oe bülciiailerin en igi w 
tazesini lıaz.ırl.tımıştır. 

Sabt ıeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda lıtanbul tramvaylarmm ıon durak yeri 

No. 10 Telefon: 20880 

250 gramllk ambalAJ 

t U R Y A C aa f, baznıi kolay ve bütün yemekler 
i~ kuJlanılan mükemmel bir nebati mutbah yağr 
da. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajmda birkaç ay taze olarak muhafR-a 

edilebilir. 
Saf nebati TUR YAQ ile pi§.irilen Y.emekler çok 

lezzetli olur. 

\)JJlM MA~"C..4' .... "' @ ,.'O,. 
TlJRl(iYE YA6 VE MAl"IUL.iTt 
SANAYii liMiTEO ŞiRK&TI 

latanbul • ızmlr 

AOTBART 
LUXUOSA 

T11••• bl911lı D8tlln erterln b1-
t;11lıdır. Her ywde Htlllr. 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
\., ' . 

ıktidar, 
Bel 

q~'1şekliği. 
Dermansızlık, 

Vücut ve Dima~ın .. 
vorgunıegunda 

pek müessir "e emin 
·:bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞıH KEMAL · MAHMUT CEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

1 iyi-bir te-rzl mı 
anyonun uz 
işte size bir adres ı 

~ 
IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek Terztıl 

lttaabill • YealpolU•e kaqıamcla 
Foco Nar yamada Lcwec lıaaıa .. 

Operatör Dr. 
SelAb SUN 

fstanbul t. ftneD lera Memurlupna ı 

~mniyet Sandığı 
n•mma birillci dmececle ipotekli olup ymıinli Ov elıliYUlmf tarafıa
dan tamamına 2532,50 lira kıymettakdir edilen Şelmadda,mda Ka· 
lenderbane mahallesinde Kemeralt ı aokaimda eski 5 mükerrer yeni 
37 No. lu bahçeli bir nin t•me•• • arttu-p. ...dilmit oldu • 
fundan 29/ 1/ 938 tarihine mnaadi f Ç&111UDba ıGDü saat 14 ten 18 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıJmeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müıteriai üzerin
de bırakılacaktır. .Akıi takdirde en aon arttıranm taahhüdü • 1-ki 
kalmak üzere arttırma 15 ıün müddetle temdit edilerek 13/Z/936 W 
tarihine mBaadif pel'felllbe ıfbıil 1&at 14 ten 18 ya kadar keza clatr. 
mizde yapılacak ikinci açık arttır matında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenennin 'fo 75 ni IMalmad ıtı takdirde aabt 2280 No. ha .. • 
nun ahk&mma tevfilat.n •eri bırak dır. Satq pefindir. Arttırma,a lftla 
rak etmek isteyenlerin kıymeti mu hammenenin fo '1& at.bet.iade Pfll 
akçesi veya milli bir bankanın tem inat mektubuna hamil bulunmala• 
n lapndır. H&Jdan tapu ıidlli ile nbit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer al&kadaranm •• irtifak hak lcı aahlplerinin ha haklarım 'fe tı. 
ıuıile faiz ve muarife dair olan iddialarmı nra1n müsbltel-'le 
birlikte illn tarihinden itibaren nihayet 20 ıGn sarfmda blrl~te 
dairemize bildirmeleri lazımdır. A kai takdirde baldan tapu ıicilll De 
1&bit olmayanlar aabt bedelinin pay)&flllaımdan hariç bhrfat. 
Mikdan f&l'bıamede yazılı mGtera irim •ersi, ten'ririre, timzlflJ'edea 
müteYellit belediye rulUIDU ve vakıf icareai ile bunfarm ilittW 
de bmdntma kararı tarihine kadar itliyecek?eri mUıteriye ait ol1!p .. 
nun tarafmdan verilecektir. Daha fazla maltmat almak illeyenl• 
13/ 1 / 936 tarihinden itibaren herke ıin görebilmesi için dairede • 
bulundurulacak arttırma fal'lname !ile 934 12944 No. la dosyaya ml
racaatla mezktlr doayada mevcut veaaiki ıörebilecelderi illn ohmar. 

(80l7) 

..---2.es Kuruş--• 
&,ram münuehetile yeni çe,itlerimiz selmittir. 

Çift kollu ve çift yakalı 
ipekli poplin göm ekler 

NÜ RSOd:uıunur. Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 
Diş Tabibi Kemal SUN 
ıstlklAI caddes; 1 

No : 322 Galata, TUnel civannda Zfilf :? ti. sokak, LAdTei1 Han. 

c Bevo~ıu Yerli 
Malla r Pazarı Beton arme kUprU inşaatı eksllt me tlAnı 

üst:ü , Nafıa Ba. l ltıJ 
r~-..~=-~=::;:-=· an ıgı 
ii Ratıp TOrkoQıu Şose ve köprüler başkanlığından: 
11 Ank•ra cadde•ı Meserret Tekirdai vilayetinde Muratlı • Büyük karııtıran yolu üzerinclt 

L:::~:~.:::::~::::: .. ~:. .. ı ~~.i~~:!7'~;~~;~ E=~~ ~~·:~:!-=~6ıc:aı~::':. 
satı l ık ev ~=~I~~ ve köprüler reiıliii ek ıiltme komisyonu ocluada yapı • 

Cibalide Küçükmuataf apaıa ha· 
mam ıokak 28 numaralı kirgir be· 

~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l~nüuri~~~b~a-k~lı~-

Mı~ı;ver Hasan Şevki ~.::~·.:~::.~'.·•UJUYebahçesi 

Eksiltme prtnameai ••buna müteferri diler nrak ita brdl 
mukabilinde Şose ve köprüler nia lifnden almabillr. M~ ._a, 
nat 2887,6 liradır. 

1 
Görmek iıtiyenler içindekilere 

P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i rörüımek istiyenler de Türkiv" 
Dünyada emaalıt~dir .. Her yerde arayınıa. ı Millt.Siıorta Şirketinde Hamid• 
Parüt )'t1%1lı etilreflere ula altlanmayınız. •••il müracaat etmelidirler. 

lıteklilerin yapmq olduldan itlere aid Yeallralut ıh .. ı•M 
en az sekiz ıün enel ıöıtererek Nafia Velrlletbadea .. .,. ftll • 
kaıı alniaları l'zımdl7. 

Teklif mektuplarının 17 / 1/ 938 tarihli Cuma ıtlnl aat ti e ka • 
dar Ablrarad& ŞOM w kepıG)m -.Hiine Yerilmeıi lbnntlır. 

"3711,, (..,) 
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HA.BE R Prens Abdullahın 
Hazinesi 

Ş'ıLA,_.ıN KOKTE.VLİ Hf ft N! PiNSE ON. 

• PİLOTU SA"ILAN TA. 
'i'<ARENİN AKll3tTİ 

6v OLU~ ••• ' Ll\~A OOK VN MU T'°'··· 

Polis haf iy esi X :9 yahut Dekster ıslahıhal etmiş bir 
haydut olan ML.elden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nev· 

yorkta bulunan Prens AbdulJahın milyonlar değerindeki 

hazinesini çalmak üzere olduğunu haber vermektedir. Fa -
kat :.ıaroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ve !"ırlarmı 

biler. Mi elin kız kardeşi Şilayı da takip etmeğe koyuluyor. 
]ar. 

Halbuki Maroni Pren.s AbduJlahm vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini a • 
raştmyor. 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 
lede ikisini de yumrukla yere sererek Şila, şişman Jorj ,.e 
Bili kurtarıyor. 

Oturdufu evfn altına bomba koyarak onu havaya uçuru. 

yorlar. X :9 yanında şişman Jorjla birlikte paraşütle e\;n 

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

X :9 Prens Abdullahı haydutların elinden kurtarmayı 

karnrlaştınyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 
beraber çalrşmağa haşlıyor. Fakat Şilinın hizmet~isi Mari 

aptallıkla X :9 u ele veriyor. X :9 kaçıyor. 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayı, hem şişman 

Jorju, hem de Şifayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili l\fon· 
kov çiftliğine celp etmişler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 
odaya hapsetmişlerdi. 

Bundan sonra Maroninin de itinde bulunduğu hırsızla 

rrn otomobilini kovalıyor. Fakat Mnronl kaçmağa mU\·affak 

oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor ,.e 
hastaneye kaldırılıyor. 

Şimdi Şila kardeşi Mişelin eski arkadac;;larından Smit 
isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu Lc:lahıhal et • 
miş zannediyor. Ve Maroniyi tutmak irin J irlil<fe r 5.n ha7.ır. 
lıyorlar. Halbuki Smit l\fnron!nin ndamxrlır. 

Prens Abdullah da bu sırada mUcevherat kotleksiyo -
nunu teşhir etmeğe karar ,·ermiştir. Polisler bundan endişe 
~ıU~orlnr. Fnlrnt hu c>ndi<-elt'rini helli etmek i temiyorlar . 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmiş olduğun. 
dan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine girerek üç kişinin 

Ve bu vasıta ile Maroni X :9 ile şlşnıan Jorju " ir etmeğe 
ve bir eve hapsetmeğe muvaffak olarak Prens Abdullahm 

hapsedilmiş olduğu e\'e gelmişti. iki muhafız hırsız X: 9 u hazinesini soymak i~in hareket ediyor. 

" 

PARDAYA 'T. nr;o~rü 

- .E<;r.ırinize itaat ec.ieceğim Ma. 
dam. Ve onun kurtulması için sonuna 
kadar itaatte bulunacağım. 

Krah~e memnun bir tavırla ha _ 
şrnı salladı. 

- Haydi git kızım: senin ve kon. 
tun aadctini istediğimi unutma! 

Alis kımıldanmadan duruyordu. 
Halinden, durgularile mücadele ettiği 
bcJli idi. Gözlerini yere eğerek yüzü-

ğüyle oynar görünüyor~a da rengi 
pek sararmıştı . .Ara sıra asabi hir 
ürperiş uütün vücudunu sarsıyordu . 

- E, ne düşünüyorsun AJtcı? 

- Affedersiniz Madam, Ben ... Ha. 
yır, bir şey yok .. 

Katcrin genç kızın elinden tuta. 

rak gözlerini onun gözlerine dikti ,.e: 

- r'c imiş b:ıkahm, söyllyN•ek bir 
sözün mü mr? dedi. 

- Hayır .. 

- Dinle, kontla aramızda geçen 
konuşmayı duymadığına emin misin? 

- Size yemin ederim madam. 
Kraliçe Alisi pek iyi tanıyordu. 

Sesinin en ufak hir titreyişi bile ona 

mahlmdu. Genç kızın ifadesinden doğ 
ru söylediğini anladı. Bununla bera
ber, Alis de yayaş yavaş kendisine ge. 

Jiyordu. Artık kanaat getiren Katerin 
çekilmesi için tekrar işaret edince, 

k_cn.;isini heyecana uğratan kısa bir a. 
cıdan kurtularak, genç kız bir re,·e -
ram; yapıp çıktı. 

Gizli merdi"enler \e koirdorlar -
dan geçerek eğlence salonlarına uğ • 
ramadan Luvrdan çıkıp J,ahaş soka -
iotdaki evine vardı. 

Evt> ~irince, dir:-;eklerini bir ma. 
uya darn.yıp başını elleri arasına a. 
la rak düşünmeğe başladı: 

- Kont, Katerinin oğludur. A • 
caba kraliçe bunu biliyor mu? Bunu 

konta söylemeli miyim. Kraliçeye ha. 
ber vermeli miyim? Bereket versin ki, 

tam zamanında kendimi zaptedebil • 
dim. Yoksa az kalsın bu kelime ağ • 

zımdan l.:açıyordu. Aralarında geçen 
sözleri dinlemediğime ne kadar ap. 

tatlık ettim. Acaba ne konuştular. Ha
fızam çok kun-etli olduğu için aldan. 

mama imkan yoktur. Sen Jermende, 

Navar 
0

kr.ıliçesi beni koğdufu ıün de 

Deoda ile görüşmüştü. Ne söyledikle • 
rini duyJuğum için sözleri hala ku -
lağımdadTr, Kont: 

- Gaddar Katerin dö Medi~inin 
annem olduğunu öğrendiğim gün ni. 

<:in kederimden ölmedim? demişti. A. 

caba bunıı bildiğimi kendlc;ine söyle -
mek lazım mı? Katerin, Dcodanın ken 
di oğlu olduğunu acaba biliyor mu? 

Eğer bunu konta söylerı;;em belki duy. 
gularında bir değişiklik ha.c;ıl olur. 

Meselenin her tarafını uzun u1 ... 1 • 

dıya inceledi, düşündü, taşındı, niha. 
yet şuna karar \"erdi: 

- Hiç bir şey söylemiyeceğim . E
ğer K:ıterine. kont senin oğlundur. 

dersem muhakkak onu öldürmeğe 
kalkı~ır 

-7-

ILK FElJ . .fKET 

Şimdi, Katerin dö Mediçinin ya • 
nından çıktıktan .sonra nişan töreni • 
nin en civci\'li zamanını yaşıyan eğ -
lence salonlarına doğru gidecrğiz. 

Kont dö Mariyyak da mes'ut \ "e 

şen olarak bu salonlara doğru gidiyor 
du. 

PART>AYA. ~rN OLUMU 61 

- Alisle m·len ! Fakat bu evleniş 
beni, senin için korkutuyor. Fakat 
kalplerinizde o kadar büyük bir aşk 
var ki, sizi hiribirinizden ayırmak ci. 
nayeti, biriribirinizle evlendirmek ci. 
nayetinden daha bil)'üktür. 

- O zamandanberi tekrar Ali.si 
görmediniz mi? 

- Hayır madam, !;iİmdi onu gö -
rürsem, bana öyle geliyor ki ilk sözün 
den, ilk hareketinden cinayetini anh
yncağım. Bununla ber.'\ber A1L.,.c;iz de 
yaşayamıyacağım. Ondan uzakta ge. 
çen her ~aniyem acr ve ı~tırap dolu • 
dur. 

- Demin cinayetten bahsediyordu. 
nuz. Ilöyle e~assız, boş şüphel«'re ka. 
pılmaktan kendinizi koruyunuz. Beni 
dinleyiniz Kont, bt:n dan on ı:ıekiz gün 
ene!, Ali~ dö Lüksün ne olduğunu an. 
laya bilmek i~in ~izden bir ay izin iste. 
mi~im. Fakat incelemelt"rimi umdu -
ğumdan daha çabuk bitirdim. Şimdi 
vadettiğim gihi bu rn7.iyeti size ~öy -
liyeceğim. Alis c!ö Lüks s:ıf, masum, 
se,;Jmeğe ve sizin gibi bir adamın aş.. 
kına layık bir kızdır. Fakat .. 

Kont dö lariyyak bu ''fakat,. ke. 
limesini duymadı. Knterinin, Alisin 
masumluğuna dair söylediği sözler 
bu talisiz gence son dereceye ,·aran 
bir sevincin tesirile ağlatarak, hıçkır. 
tarak diz çöktürmüştü. 

Hemen kraliçenin ellerini tuttu. 
Dudaklarının ar11SJnda: 

- Anne. anneciğim . . kt'Jimeleri 
dökiildü. 

l\aterin, önünde diz ~öken Konta 
müthiş bir bakış fırlattı. Sonra hu ha. 
kışını anlatılmaz bir dch~etle ibatlet 
odasının içinde do!aştı rdı. Asa~. kal 
karak elini kurtardı. Geriye ~ekilip 
boğuk bir sesle: 

- Çıldırdınız mı 1\lösyö? sözünü 
homurdandı. 

Ayni ._ aniye de Mariyyak da aya. 
ğa kalktı . I•'akat .kraliçenin yüzü ge
nt" eski haline gelmişti. 

- Ah Kont .. Ne kadar tatlı o .. 
lursa olsur, beni pek korkulu bir he. 
yecana dü~ürdiinüz. Düşününüz ki, 
sözünüzü dı:> r. u olqydılar Fransa 
kralının ann inin namusu mahvola. 
caktı, dedi.. 

- Oh, ne kadar nankörüm. Haş • 
metpennh, beni affediniz. Duygulan. 
na yeniJf'ıı şu zavallı çocufu affediniz. 

- Su~unuz Kont! Eğer kalbini7-
den, hnkkrmda ha~l ettiğini7. düşün • 
ceyi çıktuarak J erine sevgi ve, uzun 
zaman şiddetle acı <;e.ken bir kadına 

h<'rkcsin göstereceği hir merham<'t 
hissini verebildlmse ne mutlu! Artık 
bunlarrn hepsini unutunuz. Kimse) e 
bir :.CY ~öylemeyinir.. 

- Emin olunuz, kim eye bir şey 
. öylemiyt·ceğim. 

- Dünyada hiç kim eye buna dair 
bir kelime bile açmıyacaksınız değil 
mi? 

- E>ct. madam .. 
- Ne Alise ne de Na,·ar krali~e-

sine .• Anlıyor musunuz? 

- Yemin ederim madam. 

- Yııktile de, l>iltün görüşmelerL 
mizi gizli tutacağın17.a. dair yemin et. 
tiğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? 

- Bir daha yemin ediyorum naş. 
metpenah. 

Bunun üzerim• krnliçe sakinleşe
rek istediğ i zaman yüzüne bir şiddet 
veren hüznünden kurtu.ldo. Hiıta he. 
yccan içinde bulunan Kont ic:- e karşı. 
sında kendisini toplamnğa çalışarak 

sessiz bir halde duruyordu. 

2 -
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- Ne oldu? Bana bu kadar sevinç 
nereden geldi? Yoksa hakikaten Alis
ten şüpheleniyor muydum? Asla, as
la! diye düşündü. 

Katerln Mariyyakın kalbine ver. 
diği duyguyu hesapladığı bir kaç sa. 
niyelik zamandan sonra tekrar söze 
başladı: 

- Şimdi size bütün hakikati söy. 
lemeği vadettiğim için, Navar kraliçe
sinin neden tereddüt gösterdiğini, ve 
sizin Ali.sten niçin bu kadar şüphe et. 
tiğinizin sebeplerini bilmeniz Iazrın _ 
dır •.• Bu zavaUı kızın üzerinde bir es
rar perdesi vardır. Belki de hazan ha
reket ve sözleri size de tuhaf görün. 
müştür. 

- Çok doğru .. Bazan garip halle. 
rlni görüyordum. 

- O, bir gün gelip de sizin haki -
kati öğrenmenizden korkuyordu. Ger
çi bu hakikat acı ve müthiş ise de, za.. 
vaUı kızın bunda bir suçu yoktur. 

- Söyleyiniz madam, şimdi ta • 
mamen sizi dinliyorum. 

- Alis isimsiz, ailesiz bir kızdır. 
Lüks ailesi tarafmdan evlatlığa ka. 
bul edilmiş olduğu için bu aileden 
geldiğini iddia edemez. lşte hakikat 
budur Kont. Babası ve annesi belli ol
mıyan bir kızın sizinle evlenmesine bir 

annenin razı olmamasının, tereddüt 
hatta nefret etmesinin sebebi budur. 

Deoda gibi bulunmuş bir çocuğun 
karşısında ortaya. atılan bu tuhaf it. 
ham, Katerinin karanlık dımağında 

düşündüğü gibi hakikaten bir küstah. 
bktı. 

O devirlerde, ailesinin meçh(ll ol
•ası bir kız için en ağır bir f ela.ketti. 

Zamanımıza. kadar sürüp gelen bu 
k8tü telakkinin sebebi nedir? Zaval1ı
yı dünyaya getiren aşk anının bir pa.: 

puz tarafından tasdik edilmemiş ol • 
masr mı? 

Her ne ise, Katerin ne . yaptığım 

pekala biliyordu. 
Son derece sevinen Kont: 
- Hemen koşup Alisin ayakları. 

na kapanacağım. Acaba kendisinden 
~üphelendiğim için beni affedecek mi? 
diye bağırdı. 

- Kont, bu suretle pek ileriye 
varmış oluyorsunuz. Size söylediğim 

hakikate rağmen bu hal iyi bir şey 
değildir. 

- Ah madam, nasıl olur da bu 
düşünce bana engel oJabiHr? Halbuki 
ben ... 

Kont, kraliçenin almnda beliren 
yeis alametlerini görerek birden biı·e 
sustu. Hemen önünde eğilip ilave et
ti.: 

- Haşmetpenah, bana verdiğiniz 
bu büyül: sevinç haberinden dolayı 

sizi takdis ederim. Hayatımı size 
borçluyum. 

- Pekala Kont. Pekala! Madem. 
ki bu evlenişin olmasını istiyorsunuz, 
beni dinlerseniz bunu sessizce yapınız. 
Bir kere Alis sizin isminizi taşıyınca 
artrk kimse onun babasını sormağı 

akhna getirmez. 
- Madam, bir evleneyim de, dü .. 

ğünümüz nasıl olursk olsun. 
- Işi yoluna koyrnağı bana bl • 

ı·akır mısınız? Kimsenin haberi ol -
madan ben de hazır bulunmak iste .. 
rim. 

- Ah, madam, size nasıl teşekkür 
edeceğimi bilmiyorum. 

- PeklA, öyle ise kiliseyi, günü, 
saati ben seçeceğim. Kiliseye gelince, 
benden bu saadeti esirgemiyecek ka .. 
dar protestan değilsin değili? Fa. 
kat ben kilise meselesine önem (eh<>m-
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miyet) veririm. Bilirsiniz ki çok mu. 
taassıp bir katolik.im .• 

- Madam, her isteğinize boyun e. 
ğerim. Papaz ister katolik, ister pro. 
testan olsun. Bu benim için hep birdir. 

- Papaz mı dediniz? Ah, evet •• 
Pekala., ben o papazı da buldum. Mu
kaddes bir adam olan Pani Garola sL 
zin nikahınızı kıyacaktır. Kilise de, 
Sen Jermen Lokserruva olacak.. 

-Ya gün? 
- Gün mü? Bunu da, kızım Mar. 

gritin evlenişinin ertesi günü yaparız. 
-Saat? 
- En iyisi, geceyarısldır. 
Kont mes'ut bir çocuk gibi gülme

ğe başladl. Hakikat aranırsa ömründe 
saadetin ne olduğunu ilk defa anlı -
yordu, kraliçe: 

- Haydi dostum gidiniz ve mes' 
ut olunuz diye sözüne son verdi. 

Kont kraliçenin uzattrğı eli öpe.. 
rek: 

- Çok mes'udum haşmetpenah ! 
dedi. 

- Bir şey daha söyliyeceğim. A -
lise, evleneceği günü, saati ve kiliseyi 
haber vermek sevincini bana bırakı -
nrz. Çünkü vaktile kendisine layık ol
madığı bir muamelede bulunduğum 
için bu z&vallı kızın gönlünü alma]< 
isteıim. 

- Em• !nize itaat edeceğim 1\ladam. 
- Artık, bunlara dair kimseye 

bir şey söylemiyeceğinizi unutmazsı • 
nız değil mi? 

Zaten bunun için evvelce ye.. 
ınin etmiştim. 

Bunun üzerine, evvela Navar kra
liçesini sonra Alisi görmek üzere oda-
dan, sevinçle saı-hoş olarak, acele çık. 
tr. 

Mariyyakm gidişinden sonra kra
liçe de ibadet odasından çıkarak bir 

odadan daha geçti. öte taraftaki baş.. 
ka bir odaya vardr. Bir mum ışrğr ile 
yarı aydınlanan bu odada bir kadın 

bekliyordu ki bu da Alis dö Lüksdü. 
Krali~e ona doğru giderek elinden 

tutup gözlerinin içine baktı ve: 
- Duydun mu? diye sordu. 
- Hayır haşmetpenah! 

- Hiç dinlemedin mi? 
Genç kız tekrar: 

- Hayır! cevabını verdi. 
- Beni hayrette bırakıyorsun. 

Artık eski Alis değilsin. Öyle ise, din .. 
le: Kont şimdi benim ibadet odamdan 

çıktı. Seni son derece bir aşkla sevi -
yor. Onunla yakında evleneceksiniz. 

Ondan evlenişinizin gününü, saatini 
ve nikahınızı kıyacak papazın ismini 
sorma .. Vakti gelince bunları sana 
ben söylerim. Yalnız şunu bil ki sen 

-artık Ifont dö Lüksün kızr deği)sjn. 

Onun tarafından evlathğa kabul edi .. 
len ana.sız babasız bir çocuksunuz. 
Jan Dalbreye söylediği ve seni onun 
huzurunda titreten s1r bu olacaktır. 
Sözlerimi anlıyor musun? 

- Evet madam. 
- Artık bugünden sonra mes'ut .. 

sun. Bu işi yalnız ben bildiğim için 
artık üzülecek bir ~ey yoktur. 

- Ya Navar kraliçesi? 
- Hiç merak etme. l\lariyyakla 

evlenerek uzaklara, istediğiniz yere 
gidecek ve ömrünüzün sonuna kadar 
mes'ut olacaksını. Fakat sonuna ka -
dar hamı itaat etmek ~artile. Eğer 

ufak bir tereddüt gösterirsen seni 
m:ı Jn·edc··im. 


