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lngiltereye ~dım_e_t_m_e~k~i~ç~in~ 
Boğazlarımızın tahkimini Bu sabahki sis 

şart koşmuşuz Bö~-Uia~~;;;;,-
D.. lh.. .. tahkımı 

Unya SU UnUn Ye •ır Alman gazete-

Türkiyemizin müdafaası için , ·~:~. ·:~:~;:.·~~" 
Çanakkaleyi tahkime mecburuz • Be.:.~!:ıov::ıom•ıite 1 

Taltldm edUmea dllnya sulllıi lfln Uizun olan Çaıuıkkahmlz 

,~., 25 (Radyo)-lnglltere'nln, Ak denlz-
1,.arruza maraz kaldıtı takdirde 

eye «il ealp ıra" ••lyeeeiln~ 
dair rM._ c7• hlr sual sordatu malAm-
dur. ParJsten alınan bir habere gire Tftr ... 
kiye lnglltereye, yardım vadetmlşJ.I• am., 
bir 1ftrlta: 

TBrklyenln Çıu.nkkaleyl ta6ktm etmek 
hakkı tanınmalıdır. 

Korreapondanı aazeteıi Millet 1 
ler cemiyeti paktmın mütaamza İ 

kartı alacalı tedbirlerden balı· ı 
ıeden 16 ncı maddesi dolayııiy· 
le Türkiyenin vazi1etinden bah · I 
aeden bir yazı netrefmtıtir. 

Gazete, Lozan anlqm&11 do· 
layııiyle Boiazlarm açık oldu· 
junu kaydetmekte, halbuki Tür· 
kiyenin secrl tedbirlere •tirak 
etmek suretiyle maraz bulundu· 
iu tehlikenin arbmf olchıtunu. 
emniyeti için de Bojazlan tah· 
kim etmek İ•tem•inin tabii ol· 
dulunu söylüyor. 

HABER -Türkirenin Boğazlara dair takip ettiii aiyuet öteden.. Yılbaşında 
beri mahlmdur: Biz, büttin dünyaya, sulhDn en biiytlk bekçilerinden 
biri oldufumuzu ispat ettik. Boğazlar, bizim Bofazlanmızdır. Bizim 2 o o o t"• damarlarımrzdır. Onlann hakimiyeti bizim elimizde olmasa. ken. ~ ~ ~ 
elimizi - hele dünyanın bu karışık halinde - mfldafaa edemeyiz. Ay. 
•l zamanda, insanlığın selAmeti, sulhun sellmett de Bojularıa Ttlrk u... tut.n klJm•UI .. J•l8rtmıa 
ellerinde bulunmasıdır ! okuyucul8r11111a d81dmak için 

Eter hti.kGmetimiz, lngiltereye böyle bir teklifte bullllllllllft ve tertip •ttlllmlz 
ılmdiye kadar hakkımızı tasdikte tereddtlt a&steren ba devletin te. 
reddüdünu ızaıe etmişse pek 1sabem bir siyaset takip etmı, demekttr. M O s a b a k a 

MusoDônö 
Dünyanın ikiye 

ayrıldığını söylüyor 
Gayrt•memnun devletleri kendi etrafına 
toplamak siyasasını J(Uden Italya Başba

kanının Macar gazetelerine verdiği 
beyanat 4 flncU sayfamızdadır 

başlıyor 
mraç gUn l9lnde mu..1a-... 
m1mn ne k•d•r koa.y oldulllnu 

gllrerek bu fl .... b 
lcatlrmak ı ... mtrecekalnl• 

Hediye edilecek et,..Janauz 
aıumda radyo, dikit makinesi, 
elektrik ıüpürıeıi, aaatler, f&P :. 
blar, eH,i.eler kumqlar Te elek
trik aTizelerinden 1-tka la1metli 
bnalet eıyalan ve rönarlar vardır. 

ırakla 
Hicaz 

Askeri anlaşma 
yaptılar 

Berlin, 25 (Radyo ile) - Irak 
ile Hicaz bükametleri arumda 
bir de>1tluk paktı hazırlanmlfbr. 
iki dnlet biribirine aüel yarcl1111 
vadetmektedirler. 

Bu gece sabalıa dojru Marmfll'tllll, lllllanı 11e Bolazı knll bir ,;. 
tabakaıı btu""f, Mat nkiz bur'iia 1-laı- agnl katıldı. dnniıtar. 
Su ancak bu saatten sonra açılmaıo ,,,,,,_.,,, Oft llıılfk famanwn kalk
mf.fıır. 

Bu yüzden sabahlegin Adalar, 1CetbltiJ11, ~. O....,. ufer. 
lerl llflllllamtlllllft&r. 6,50 de Kadıkilıaı m Wima _,... glJwd 4tıldltıı 
~rek Hprtı11e gelebUml,tlr. 

Vapur ıeferlerl sekiz b"fukıa...,. ,,.,,_,,.,. Mtırınll1'fllla H 

Karadenlze çıkacak bll11llk vapurlar M • ddnden ~ U(lka. 
panı N Karakög köprüleri de ~. Bıı ,,,,_.,. B~ ,,,,,,_ 
rı çıkacak oemller de içerde kal,,..,,.,.,.,.. 

Bu ıene, bugünkü kadar kul/ 6lr • ldanbılltla görlllnemt,u. 
.'iaba/ılegin ıolcaklanla otomobiller ,......,,_. bile dratZ. ,,,._gor, 
U..anlar on metre Uerı.ütl girerni,,,,,.._ 

Ahallnın. şoförlerın ve sevrıseferın 
seıametı namına 

adam ta_şıyabilm.ell 
Birbirini tanıyanları taşımak 

tramvaya rekabet sayılmıyor d• 
tanımıyanları ta•ımak neye 

sayılıyor? •• 

On kurııfa adam lafUlllUJll As._. .ıs •lılt rıı fOf1r. 
l'alırl, Fetltll w Ali 

Takıi ıoförlerinin ipizlikten ti f lenin aç kalmama11için1iu mu..; 
kayet ettiklerini, kendilerine teh· ademin •erilmeli Jhımda-. Şof&ı
rin muhtelif iıtikametlerinde on ler, bançlanm, yol .,._..y~ 
kuruta müfteri l&fıyabilmelerin• beleatye ...m.lerini Yenmiyeceli 
müaaade edilmeıini İltediklerini bir hale ıelirl ... bundan deTlef 
dün yazm11tık. hazinesi de, belecli7e baaaı da za 

Garüttüiümüz toförler on im- rar ıörecektir. 
l'Uf& miifteri tqımak teklini hem Tramny ıirketinin lıtanbul 
kendileri için, hem de lıtanbul halkım rahat bir tekilde ve zama . 
halkmm n.hab için pek yerind~ nında taııyamamaaı, mukavelc~i . 
bulmaktadırlar. nin ahkimmı yerine ıetirmemesi 

Bvıün milli bir 1enna7e ve demektir. Mukavelede yazılı olan 
aervet haline ıelmit olan otomo hu taahhüt - tirketin lehine o!a· 
billerin çürümemeai, binlerce ai- (Devamı 2 inc:de) 

Dün Şehzadebaşı fecı bir cinayete 
sahne oldu 

Vesile adında genç bir kızcağ'z 
kendisine yüz vermediği bir 
genç tarafından bıçaklandı 
Z1tvaltı kız hastaneye kaldırıl· 
dıktan sonra OldQ 

( Yazısı 2 nci sayfada) 
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Taksiler 10 Dün Şehzadebaşı feci bir cinayete sahne oldu Çin işi gene karışıyoı -
·kuruşa adam Vesile adında genç bir kızcağız Şimali Mogo-

taşıy~~~ı,~~ı;~~j~ kendisine yüz vermediği bir lis~~k~~~fı~~o 
;~etin°a"i:'!ru1:1:~~:;·;;~::. aenp tarafından bJtA.aklandı protesto etti 
lehine olan (rekabet) maddesi de ~ Y Y 
ayni şekil ve -surette tatbik edilP- ~al"=.10Uo ko~ hal$t©ıın:ı®y~ ~aO<§loıruO~okt<aılril Şangbayda 
mez. bftu ~aat sonra @DC!lYı istasyonlar 

Ne zaman ki şirket, tramvayla· nUmaylşçilerln 
rın içinde kendisi tarafından ya 1Diin saat 14,15 de Şchzadebaşında 1 ye aşkından bahsetmiş, ve l<endisile lemiş, biraz iler1ediktiın sonra cebin. 
zılmış olan h:lddi istiabından faz. feci bil' cinayet işlenmiş, genç bit' er. ~vlenmek istediğini söylemiştir. Fa- den çıkardığı sustalı çakı ile arkasın_ ellnde 
la yolcu taşımaz ve doJayısile hal· kek kendi ·ile ev1enmek istem iyen genç kat Vesile '.!\lehmet Alinin sözlerine dan koşarak bı~ağı sırtına saplamağa l\loskova 24 (A.A.) - Ulanbator 

kr tramvay durak yerler•nde bek· 
bir kızı sustalı çakı ile altı ycrincfen hiç ehemmiyet vermemiş, evlenmek başlamıştır. (Urga) dan gelen haberlere göre Mo-
~-urarak öldürmü~tül'. tek1ifini de reddetmiştir. Zavaııı kızcağız, çığlıklar kopa _ golistan Başbakanı vekili ,.e Dışişleri 

letmezse, ozaman kendisiyle t'eka- Bu acıkh cinayetin talsihitı ;;u _ Bunun karşısmda zıvanadan çı • rarak kanlar içinde yere yrkılmış, ka. Bakanı Mançuko Dışişleri Bakanıha 
bet ediimn:ıesini, mukavele abki aın: kan . (ehmet Ali, hele son günlerde til de bıçağım tam altı defa kızın srr. telgrafla bir nota göndermiştir. Bu 
mmm tamam~ tatlJ;kini arar V"' Şehzade başında Manav .sokağında Ye."ilenin ~~a birisile nişan1anaca. tına ve kaba etine sapladıktan sonra notada Japon - Mançu kuvvetlerinin 
istiy~bilir. l numaralı evde tüccar Mustafanın ğınr duyanca büsbütün yeise düşmüş kaçmağa başlamıştır. 19 kanunuev,·elde Bulun i1e Dersun 

yanında evlifük olan Ahmet kızı 19 ve vefasız sevgilisinin yolunu bekle _ Bu sıraaa ,·aka yerine polisler ve arasında Mogolistan halk cumhuriye.. 
Şoförler bunu söylüyorlar Vl' 

tramvay .ara.baları tıklım, t:ı'khro 

önlerinden geçip giderlerken be 
lediye za'bıta.sı: memurlarının bu. 
n::ı. Se5 ç.ıkarmadıklarmı, faka.1 

kendilerini birer .avcı gibi takip 
ettiklerini ıöyliyerek dert yanıyor 
lar. 

yaşlarında Vesile'yi boşta gezer ta _ meğe başlamıştn-. halk toplanmış, derhal getirilen im - ti sınır karakollarına yaptıkları ta -
kımmdan :!,) ya)l:n-mda ~leh111et Ali lşte bu sn·ada feci tesadüf olmuş, dadı sıhhi otomobl1ile ağır surette arruz hakkında iı.ahat verilerek bu ta 
se-nnelı."1edir. Yesi!e, evin küçük kızı Hatice He fı_ yara1anan Yesile hastaneye kaldırıl • arruz şiddetle protesto edi1mektedir. _ 

ETTelce Çam1ıcada ~omşu i»Iduk. nna gidederlcen tam Şehzadebaşt o _ mıştır. Fakat orada ancak bir saat Nota, ileride yapılacak taarruzlar hak 
famıdan iki ail~ biribirini tanımakta. tomohil durak yerinin biraz ilerisinde ya~ayabildiktcn sonra ölmüştür. kında ihtan da ihtiva etmektedir. Ta
bu ,·csilt> ile Mehmet Ali, Mnsıta.fa . Mehme Ali Ue karşılaşmıştır. Katil Mehmet Ali de polisler ta _ arruzlann mes'uliyetinin Mançuko He 
ı:tm evine girip çıkmaktadır. Mehmet Ali \Tesileyi görünce yo • rafından yakalanarak adliyeye veril- Japonya hükumetine ait o1acağını bil 

Mehmet .Mi bir çok defalar Vesile 1un kenarına çekilerek geçmesini bek- miştir. dirmektedir. 

. Eminönü taksiıinde !Of ör fedai 
dcyor iki: 

- Biz durak yerinde müşteri 

beklemektense on k-uru,a yolcu 
taıımıya razıyız. EminönünClen 
Taksime, hatta Harbiyeye kad~.r 
on kuruıa beş kip alabiliriz. Elli 
laır:ı.ş etler. Dönüşte~ miqter 
alırsak bir seferde Hr Ii··a çı~ı:ı-

rırrz. 

Eminönünden Harbiyeye za -
ten 90 - 100 kuruş yazar ki bu· 
nun!a zarar eJ:meyİE. T1lksime E · 

A t atürk 
Çekoslo vak 

Cumurbaşkanıraı 
1:ebri k etti 

Ankara, 24 (A.A.) - Cu.nur 
başkanımız Atatürk'le Çekoslo -
vak cumurba.§kanlığına intihap e· 
dilen Beneş arasmda qağıdaki 

telgraflar teati edilmiştir. 
Son Ekselans Bay Edouard Beneş 

Çe'koslovak Cumurbaşkanı 
PRAG 

lngiltere, trablus 
Mısır hududunu 

kuvvetlendiriyor 
ıtalya da bu işte lngiltereden 

geri kalmıyacaktır 
~nden yıetmİ! kuruş yan.r Dost Cumhuriyetin en yüksek 
Rur3da kar bile ederiz. İstanbul mabm.ına intihaplan dolayısile 

'"~ ' . ot~'llrile ıb~ne:ıler :gün veç.tikçe ekselansınıza en hararetli tebrik· 
ı:~ azalıyor ve biz ıoförler hu a- lerimi arzeder ve şahsi saadetle • 
zalmanın zararlarını çekiyoruz. riyle aıi1 Çekoıslovak milletinin 

H • .L d b ) koğu · refahı nuSWJuachJci .. mimi di\~k-: 
?.p:uıan~ e OtÇ u şuna gı . . . .. .. _ . 

d. bal ·· d f 1 f" ·· . lerımın ika iilunu nca eylerım. 
m, w tın~. ~~ .. e~ aza şo o:.-uıı Kama} ATATÜRK 

yatbgını gorursunuz. Brnılar ya 

be!ediyenin plaka resmi· -i vereme 
miş, ya kendisine kesilen cezala 
rı &liyememi}lenlir. Tramvny a· 
raha~3.TI <geceleyin lstik1il cadde· 
sinde sinemalar önünde, 'J:epeba· 
şında Şehir tiyatrosunµn önünde 
dakikalarca durur, yolu kapar 
bwllara kimse ses .çıkartmaz. '&)"· 

ni yerlerde biz durur, miifter.i al
mak isteriz. Hemen ••P diye ce!• 
yazılır. Ticaretin serbest otduğı.ı 

Beneş'in cevabı: 
Cumurhaşkanlığına intihabım 

müna~betiyle ekselammızın gön 
dermek tutfunda bulundukları teb 
rik ve temennilerden fevkalade 
mütehasais olarak en hararetli ve 
en samimi teşekkürlerimin kabu
lünü rica ederim. Bu vesileden ıis· 
tifade ederek ekseii.nıınızm şah
si saadetleri ve sulh ve beynelmi· 
tel anlaıma eserinde memleketi • 
mizin sadrk mesai arkadatı asil 

Doyce Algemayne Çaytung ga· 
zetesinin yazdığına .. giire bir lngi• 
liz tank takımı Ka'hireyi terkede-
rek Trablusıarb hududundaki İn· 
giliz kuvvetlerini ta1..-viye etmiye 
gitmiıtir. 

Bu süet hareı<e hakkınds- "~ 
Mısır ne de lngiliz gazeteleri blr 
şey yasmamıılarebr. Süel çe"'n -
ler •ayet ketum davranmak.tadil'. 
Trablusgarb hududunun takviye 
edilmesini siyasal çev~er Paris 
tekliflerinin reddinden sonra Ak
denizde gerginleşen vaziyetin bir 
inikası addediyorlar. 

Londradan haber verildiğine 

Beşiktaş 
futbolcuları 

lifta kalıyor.,, 
ve kahraman Türle milletinin re· -o--

göre f tal yanlar bu hududa büyük 
takviye kuvvetleri yollamak niye 

tindedir)er. Söylendiğine göre 
Napolide motörlü bir kıta Binga· 

ziye hareket etmiye hazır bulun • 
maktad&r. 

~ '' · Gene yüzlerce tayyare haft~ 
başında ayni istikamete hareketP 
liaztı'lanmaktadır. iddialara na -
zaran İta IYan kuvve eri lngi iz 
kuvvetlerile buraoa 1--3 nisbe • 

tindedir. lta!yanlann yeni ~evke
decekleri kuvvetlerle bu nishet 
İtalyanlar lehine olarak daha yük 
selecektir. 

3835 mımar.Jı toför Ali de ı:li- fahı hakkında en samimi dile~.der Varın Atinaya Atacak yüzünden 
yor iri': de bulunurum. gidiyorlar Beşiktaşta seyyar manav Ra-

- Bir senede 60 l•"a ceza ver Edouard BENES ... ci ile Tevfik alacak yüzünden kav 
dim. Hele ıon ceza yıldaım ıceza· Beşiktaş birinci futbol takımı ga ederlerken Tevfik Raciye vur· 
aıydı. Bu cezanın ne demek oldu- Adaların yarın akşam Atinaya gidecektir. mak üzere yerden bir sandalya 
ğunu siz bilmezsiniz amma, bütün gUzelleşlirilmesı Orada evvela Apollonla aonra da kapmıştır. Bu sırada aralarına a 
foförler pCk iyi biHrJ.er. :ıld~ı:n Adaları güzelleştirme kur'!llllu Panatinaikosla son olarak da O • yırmak üzere Ali girmiş, sanda.lya 
cezasr demek; he~en tahsıl edueıı bu yıl bir çok eilence ve balolar- limpiyakosla birer maç yapacak- bunun başına rasgelerek yarala· 
cendu. Bunun mıktarı da yuvar t rt"b ed .. . .b. 8 .. ..k d d b. tır b • e ı· ecegı rı ı uyu a a a ır · mış r. 
lak hesap on Hradtr. Yenı çıkan I"".. b t kt A Gidecek oyuncular ·ıı.u.nlaadır: Anahtar yüzu·· nden • p aJ mıaıına af ıyaca ır. yrıca y 

bu ceza en u~ak 'hır kabahat içiıı seyyah celbi için muhtelif memle· Mehmet Ali, Şevket, Hüsnü, Şahbaz yokuşunda oturan Be· 
bile .. a.zılıyor. Meseli, geçen gün keti d h . · h ti N 1• Adn ..... Faruk Feyzı· Seref vl b" · . k h d ' er en şe rımıze seya a er ur , ..... , ' ' ~ yog u ınncı me tepte a eme 
Orozdibak"ın iinünden geçiyor- tertib edecektir. Etref, Bamino, Hakkı, Hayati, Nazif, ayni mektepte aıçı çuıığı 

d~.B~~ğ~ad~ ç&~ ~ ---------~-------------~~-~~- Mw~fu~~a~~u~rind~ ·· t · ı· l · t derek çav B k" · b" l"p otoruo ı Kurtuluşa, Tepeba•ından Kara -muş erı e ıy e ışare e gır· et 1'' ır araya ge 1 - • Y kavga et.mitlerdir. Mustafa tuğ 
dı. Kenara çekerek mü•.teriyi al- bile binemezler mi? B:rbirini ta 1

1 
köy, Eminönü, Sultanahmet v~ ~ la ile Nazifin başını yarmış, ya-

mak isteaim. Daha mü«teri aya~ı- nıyan kimseleri ta•ıyan otomobil· ·Beyazıda, Taksimden Karaköy, 
Y Y kalanmıştır. 

nı iç~ri atmamıştı ki onu kolundaıı ler tramvay şirketine rekabet et Eminönü, Beyazıt, Sirkeci, Sultan 
tutarak indirdiler. Beni merkeze miyor da, birbirini tanımcyan kim ahmede, Beyazrttan Fatih, Aksa· Etekleri tutuşmuş 
götürdület". Peşin olarak yıldmrr. 'Jelerin bindikleri arabalar neden ray, Samatya, Karaköye, hatta Te- Cibalide Haraççı Karamehme' 
cezasını aldılar. Yanımda para rekabet ediyor?,, pebaıına da ayni ücretle müfteri mahallesinde Bostan sokağmdd. o 
yoktu, cüzdanımı rehin bırakarak 9718 numaralı Fahri de şunlarJ taııyacak yilzlerce şoförler val'dır. turan 22 yaşında Zehra, mangal· 
arkadaılardah tedarik edip ver- söylüyor: Belediye buralarda durulacak da çocuk bezi kuruturken enlari-
dim. Eskiden ceza yazılırken fO· "- Eminönünden Takı:me, yerleri tespit ehin, binecek kimse- sinin etekleri tutuşmuş, vücudu· 
förler merkeze götürülür, zabıt tu Harbiyeye, Beıiktaşa, Beyazıda ler buraya gelsin, biz de taşıya· nun muhtelif yerleri yanmııtır 
tulur, imza edilirdi. Şimdi bu ıe- on kuruıa müıteri getirip gölüre- hm. Çünkü hepimiz çoluk çocuk Zehra hastahaneye kaldırtlmıftır. 
kil kalktı. Haberiniz yokken yıl · biliriz. Zaten tramvay arabalau sahibiyiz. Ev geçindiriyor, vergi Ot:omobil çarptı 
dırım cezası geliyor, ya.tağı, yl'.>r· da en çok bu mesafeler arasında veriyoruz. Tramvay tirketine re · Arnavutköyde Amerikan Kol· 
ıanı ntıp veriyoruz. Bunlar Ja kalabalık oluyor. Karaköyden Şif kabet olacak diye müşteri taşı - lejinde oturan Hdoşlin ismindeki 
hltene neyi vel"eceğiz? Onu da liye, Maçkaya, hatta Kurtulufa mayıp aç mı sürünelim?,, . kız hususi otomobil ,ile Arnavut· 
A.llalı bitir ... Taksi 1'arici mütteri Beşiktaşa, Ortaköye de ayni fi • Görütlüğümüz şoförlerin sözle· köyünden geçerken kömür amele 
alsak ceza yazarlar, takside durur yatla müşteri taşınabilir. Tepeba ·ı rini yazmaya yarın da devam ede· sinden Burhana çarparak yarala·-
~ a~i alınak ıene ceza... ımdan Maçka, Niıanta§ı, Şitli ve ceğiz. mışhr, 

Şangbay 24 (A.A.) - Vaziyet çok 
gergin olduğundan Şanghaydaki ar -
sıulusal imtiyazh bö1genin polis kuv. 
veti, müdahaJeye hazır vaziyette bu • 
lunmaktadır. 

Evvela şimal istasyonunu işgal et. 
miş olan talebe, şimdi de Chenju is • 
tasyonunu ellerinde bulundurmakta • 
dırlar. 

Şanghay 24 (A.A.) - Talebe ile 
vukua gelen bir ~rpışmada bir ecne.. 
bt polisi ağır ,.e iki ecnebt polisi de 
hafif surette yaralanmışlardır. Tale. 
beden de bir çoğu yaralanmıştır. 

Japon konsül generali, Çin beledi
ye reisi nezdinde teşebbüslerde bu • 
lunmuş, gitgide Japonlara karşı has~ •· 
mane bir mahiyet alan gösteri]erin ya 
sak edilme.,.ini istemiştir. 

Japon bahriye silahendazlar~ 

Hong - Kew sokaklarında sUngü tak. 
mrş oldukları halde karakol gezmek • 
tedirler. . -

Pekin 24 (A.A > c---"-• '-'h.sharm 
haJihazırda 11_ .. ~uri kıtalarr ,·eya on_ 
ı.uın müttefikleri olan MofolJar ta -
rafmdan tamamile işgal edilmiş ol • 
duğu sfö•lonehiUr. 

Bir bamiyetlt kadın 
20 fakir talebeyi 

giydirdi 
Beyoğlu onuncu ilk okuldaki 

90 fakir çocuk, ismini söylemek 
istemiyen hamiyetli bir kadın ta· 
rafından giydirllmiştir. 

Diğer zengin yurttaılar;mıza 

iyi bir nümune olmasını dilediği· 
miı: bu hamiyetli kadını candan 
tebrik ederiz. 

Londrada mfitbJş 
bir sis 

İngilterede Gal memleketleri 
ile Londra şinıdiye kadar görül • 
memiş bir derecede kesif bir su 
tabakasile örtülmüıtür. Sisle kap
la.nan yerlerin uzunluğu 300 :<:ilo· 
metrodan fazla dır. RuN.daki yer 
ler adeta gece gibi kapkaran!ık 

olmuı ve bir çok kazalar olmut • 
tur. 8u yüzden bütün ve.aiti nak
liye hareketlerini bir müddet için 
tatile mecbur kalımı ıtır. 

Veni deniz rüsumları 
Yeni deniz rüsum hırı ha.kkm· 

da deniz ticaret müdürlüğünün 

hazırladığı yeni kanun projesi ya• 
kında Kamutaya verilecektir. 

Projede kaptan ve deniz ame
lelerinin .enelik cüzdan resimleri 
yarı yarıya indirilmit ve diier reı
ıimlerde de ehemmiyetli teıuilit 
yapılmııtrr. 

Zarıa kumar 
Sirkecide istasyon arkasında 

Neıimin belc:lr odasında David 
Miton, llyazar, Roza, Moiz, Muı
taf a zar atarak kumar oynarlar 
ken yakalanmı,lardır. 



Noeo ağacu 
---0-

Çaliba altr, yedi senedir, her 
yıl muntazaman ayni mevzuu ya· 

zryoruın: 1 
Hımtiyanlann Noel bayramını 

kutlulamak için bahçelerimizden 
ağaçları söküyorlar ... Her yı:l, böy · 
lelikle binlerce çamnnız mahvolu · 
yor. Hele Erenköy, Göztepe taraf
ları katliama uğruyor; ağaç me· 
~arhğma dönmektedir. Bunlan 
belediye niçin men etmiyor? Bu, 
cinayetlerin en büyüğüdür. Daha 
f ecii: Kurban bayramında koyul" 
kesmeyen müslüman aileleri ara-
11nda Noel ağacı dikenler var. 

!lf. ~ :(. 

Dün gece de Noeldi. Bu ıabah 
ayni satırları yazmam lazımdı 
Fakat, it artık bambaşka bir saf
haya airdi: 

Umanm ki ne~rİyatn:ıuzın da, 
tesiri olduğu için, belediye, Noel 
de çam ağaçlarının kesilmemesini 
nakledilmemesini ve satılmaması
m·temin edecek ıiddetli tedbirler 
aldı. Bu yüzden, korulann katli 
cinayetinin geçen seneden beri Ö· 

nüne geçildi. 
Ancak, köklü ağaç, saksılarda 

satılabiliyor. 

• 
Noel çamları, bet altı gün oda

da durur. Yılbaıı geldikten sonra 
bir aile, canım çamı kaldırıp ata
cak değildir. Buna kimse kıyamaz. 

Nitekim öyle olmu§ ... 
Bu yıl, Noel ağacı donatan bit· 

aileye: 
- Bir ağacı daha öldürüyorsu

nuz! • diye acı acı söylenecek ol
dum. 

Beni bahçelerine indirdiler. Tap 
•--- b.ir çam gösterdiler. 

-. ~-ıı NaeldA dikmittik ... 
lıte tuttu. Bu ~eneltirıi .ı... ,,nun ya. 
nrna dikeceğiz! ~ dediler. 

Demek ki, belediyenin liü.sn' 
niyetle tatbik edilen tedbirlerin
den müsbet neticeler çıkıyormuş .. . 

Bir hüsni niyet, kimbilir kaç a 
iacr, kaç koruyu kurtarıyor! ... 

(Vl•HO) 

lCUstence yollle giden · 
mallar bozuluyor 
Türkofiı, Köstence yoliyle gi· 

den mal1arın yerlerine geç varma 
~ı dolayısile bozulduklanndan vu 
kua gelen §ÜCayetler üzerine ala • 
ltadar maknmlar)a temaslara baş 
lamııtrr. 

Bundan batka Alman ithalat 
daireleri Ekonomi Bakanbğma 

Yazdıktan bir mektupta gönderi· 
len yumurtaların taze olmadrkla" 
rınr bildinnif, Bi!!kanlık da bu hu· 
•usta lazım gelen tedbirleri abna· 
•ı icin Türkofise icabeden emir • 
len .. vermittir. 

Kadastro mektebi 
Ankaraya taşınıyor 

Gümrükte 
karnesiz 

iş görenler 
·Komisyoncular 

yeniden Bakanlığa 
baş vurdular 

-0--

Gümrükler bakanlığı bundan 
bir müddet evvel komisyoncuların 
şikayetleri üzerine ve gümrükler· 
de tetkikat yapan müf eltitlerin ra · 
porlanna istinaden gümrüklere 
bir tamim yapmı§h. Bu tamimde 
gümrüklerde hiç bir salahiyeti ol· 
mıyan ve komisyonculuk kame•; 
de bulunm:ryan bir takım §ahısla· 
rm iş yaptıkları ve hatta bu tahıs· 
ların bazı muayene memurları ta· 
rafından himaye gördükleri anla· 
şıldığmdan bu hale süratle niha· 
yet verilmesi idare amirlerine bil 
diriliyordu. 

Bu tamim üzerine gümrüklerde 
bir faaliyet batlamıt ve anbar ka· 
pılarına muhafaza memurları ko· 
nularak gümrüğe her giren ve çı· 
kanın karneleri muayene edilmi§· 
ti. Fakat bir hafta kadar devam 
eden kontroldan sonra yavaş ya· 
V§a bu İf gev§emiı ve nihayet me 
murlar kalkmıtll1'. Bu hali gören 
gümrük komisyoncuları bakanlığa 
yeni bir müracaat yapmıılardır. 

Öğendiğimize göre ıehrimize 
gelen gümrükler genel direktör 
vekili Mahmut Nedim bu çok mü· 
hiın mesele ile meısul olmaktadır 
Gümrüklerde emniyet bırakıınyan 
bu gibi ıahıslann gümrüğe girip 
~ıkmaauun kat'I olarak önüne ge · 
çilecektir. Diğer taraftan müJc;t 
titlerin. bu tabral.rm f&iliyetinP. 
meydan verdikleri raporlarında 
yazdıkları memurlar hakkında tal1 
kikat yapılmaktadır. 

Hazineye alt olan 
fırın ve apartıman 

latanbul Tapu idaresinde tapu 
ve kadastro bq müfettiti Hakkı 
tarafından yapılmakta olan tetlrl· 
kat sona ermittir. Bu suretle 
Kınacıyan hanı ile Beyoğlund" 
bir fınn ve bir apartmanın hazine· 
ye ait olduğu meydana çıkmıştır. 

Bunların tapularını bu.kalan· 
nn üzerine yapanlar hakkında ka 
nuni takibata baılanmııtır. 

-<>--

Haliç şirk eti işi 
Haliç tirketi hiasedar)anndan 

bazdan aralannda bir toplantı 
yaparak umumi heyet içtima.uda 
takib edecekleri yolu kararlqtır 
hlltlardır. 

Bu hissedarlar idarenin tekrar 
tirket eline geçmesini utemekte 
ve şirketin seferleri tatil etmesi • 
nin hiç te lüzumu o1madığmı sör 
lemektedirler. 

HABER - Aksam postası 

Kızılay daha !f eniş 
1mikqasta yardım isti11or 
Bu bayram teberru şekU iyi netice verirse 

rozet takma usulünden vazgeçilecek 
Yardım teşkilatı günden güne 

genişliyen, binaenaleyh ihtiyaçla 
rı da o nisbette çoğalan Kızılay 

kurumu bu sene bayramın birınci 
günü bütün yurtda~ların daha bü
yük mikyasta yardrmlarmı isteme
ğe karar vermİ§tir. O gün Kızıl· 
ay heyetleri evleri, yazılıane1erı ve 
dükkanları ziyaret ederek burada 
oturanların bir kartla bayramları· 
nı tebrik edeck ve makbuz muka 
bilinde yapılacak tebernılarr ala· 
caktır. 

Bunun için de açların, çıplak 
ların, yaralıların, veremlilerin ve 

fakir ilk mektep çocuklarının İm· 
dadına koşan Kızılayın lstanbut 
te~kilatı halka bir beyanname neş-

retrnİ§tİr. Bu beyannameler ~im 
d1den evlere dağıtılmıştır. 

Öğrendiğimize göre Kızılay 
'rnrumu bu yıl da teberru şekli 

den iyi netice aldığı takdirde ku 
n.ınıa pek az gelir getiren roze• 

tııkma suretiyle teberrb toplam.~ 

şeklini ve cemiyetin varlığı için 

hazan aksi neticeler veren müsa 
mereler tertibi İ!İni büsbütün ter 
kedecektir. 

Elmas ve mücevher 
fiyatları üzerinde 

iddialar 
Bu yıl yazının ba§langıcında 

elmas fiyatlarında bir yükselme 
batlamı§ ve bu yükseliş yakın bir 
zamana kadar devam etmişti. A
lakadarların söylediğine göre el· 
mas fiyatlarmm bu kadar yüksel. 
diği 1914 yılından, yani yirmi bir 
yıldanberi görülmemişti. 

Yükıelif nisbetinin bir yıl ev· 
velki fiyata nazaran yüzde kırkı 
bulduğu temin edilmektedir. Fa 
kat son aylarda elmas fiyatlar ı 
'tekrar 'Yt: vlJl.LA~ aüratlı bir şekil· 

de dliımeğe ba,Iamııtır. 
Fakat bu düşüıt.en maalesef 

halk istifade edememektedir. Ka· 
palı çartının kuyumcuları ve mü 
cevher at mağazalan el' an aank\ 
elmas fiyatlan yükaeliyormufcaıt 
na mal satmaktadırlar. Çünlrl'. 
halk elmas piyasaıınm vaziyetin
den haberdar değildir. Mücevhe 
rat üzerine en fazla sattı şu gün 
lerde olmaktadır. Bayram dola
yısiyle lstanbulda bulunan Ana
dolu halkı ve lstanbullular bu yı • 
çok iyi giden itlerin de tesiriyle 
her zamankinden fazla mübayaal 
yapmaktadırlar. Bu yüzd<;n hal 
km cebinden binlerce liralık füzu · 
li paranın havadan kuyuıncularm 
cebin~ girmekte olduğu iddia edi· 
liyor. 

Bu İ§İn nasıl olduğunu ve bir· 
kaç gayri müslim vatanda~m bu 
iti nasıl başardıklarını ge· 
ne bir mücevheratçımn ağ:zmdan 
dinleyin. Mücevheratçı Hasan Be
şir bu hususta diyor ki: 

"- Elmas fiyatlan son zaman. j 
larda çok dütmüştür. Bu dil~üşle 
geçen yazki yükselmenin fiyatlar 
üzerindeki tesiri hemen de kimi
len kaybolmuştur. Fiyatlarda cv-ı 
velki yükseliş yüzde 40 nisbetinde 

idi. Fakat bugün eski vaziyet av· 
det etmiıtir. Bu böyle olduğu 

halde perakende elmas satı!1arı e-
18..İı eski fiyatlarla yapılıyor. Ve 
bunu çar§ınm birkaç kuyumcusu 
idare ediyor. Halkın şu son za
manlarda bu yüzden binlerce lira 
sı hiç yoktan başkalarının cebine 
girmiştir.,, 

lmtlhanlarda tem 
umaı•a on olacaktır 

Kültür Bakanlığı uzun zaman· 
danberi lise ve ortamektepler im· 
tihan talimatnamesi hakkında yap 

makta olduğu tetkikatı bitİrmİ§ ve 
talimatnamede mühim değişik -
Hk ' r yapmııtır. 

Yeni talimatnaıneye göre tam 
numara ondur, smıf geçme şekli 

de eskiden olduğu gibi imtihan 
kağıtlarına göre değil muallimin 
kanaatine göre tayin edilecektir. 

ilk imtihanlar ikinci kanun 
sonlarına kadar bitmiş olacaktır, 
imtihan talimatnameleri yakında 
mekteplere ve alakadar makam • 
lara gönderilecektir. 

----<>--

Bahk ihracatımız 
Son günlerde Yunanistana 

ehemmiyetli miktarda balık ihra· 
cı yapılmaktadır. Fiyatlar on ku
ruşla elli kurut arasında inip çık
maktadır. 

Türk • İtalyan ticaret anla;.ma 
sının bir ay daha uzablması üze • 
rine bahk tüccarları yeni İtalyan 
tekliflerini karşılamak için çabş
m~ktadrrlar. Tiryestede mühim 
bir konterve fabrikası direktörü 
tayyare ile ıehrimize gelmiş ve 
balık tüccarları ile temaslara ba.ş 
lamıştır. 

Kadastro meslek mektebi ka· 
nunuıanide imtihanlara başlıya
cak ve imtihanlardan sonra 15 gÜ1'\ 

kadar tatil yaparak bu müddet 

~ufmda AıO;araya ta§ınacaktır. ( 1 ırz • • J 
;:ı::ı:::.k~:~tı:: ~::1~:1 ; Ş E H R I N. D E R D L E R 1 
bıı- yurt hazırlanmı§br. ._ __ ..,.,_.,,... ___________ ...., ________ _.. __ .._ _ _. .. --..------" 

Orta mektep lbtlyaeı 
Şehrimiz maarif müdürlüğü ö 

'llilmüzdeki ıene orta mektep ihti
Yacmı en iyi ne ~ekilde kar~ılamak 
!~~rtu gelece~i hr.kkmcfa şimdiden 
'-tldk!ere M!lamı,tır. Tetkiklet 
ıubata kadar bitirilecek ve bir ra· 
i)or halinde k\iltfü bakanhğma ll 
bildirilecektjr. 

Gene kanalizasyon derdi 
Altı ay rnr ki Süleymaniye cihetinde kanalizasyon 

insaat1 yapılmaktadır, Bu in<:::ıatuı ,·oll:ın ne derece 
,,,, • .il> .. 

berbad Ye ge~ilmcz bir hale g~trdiğini, inşaatı biten 
yolların ıtasıl eski hallerine getirilmiyen•!.; berbat bir 
şekilde bırakıldığını evvelce yazmıştık. ilugü;ı de gene 
bu işle ala.kadar ikinci bir mtselede:ı IJ;ı hsedeceğiz. O 
da şu: 

Hergiin yeni bir sok.akta ) aprlan kazıla.r geceleri 
o şekilde hnakılma.kta, burada çultur olduğuna ıe telt. 

tikenin me\"cudiyctine delalet edecek kırmızı fener ya • 
kılmamaktadır. Dört mei.re derinliğinde olan bu çu • 
kurlara gecenin karanlığında bu semtin bir yabancısı 
pekala düşebilir. O zaman acaba bu i~teki mes'uliyet 
kimin olacaktıı"? 

Belediyenin şid<letle nazarı dikkatini celbederiz. 
Buralara geceleri tehlikeyi bildirerek knmı7.ı fenerler 
ta.kılmalı, \'e bu i~i bugüne kadar ihmal edenler de şid. 
detlc ceza landırı]mahdırlar. · 
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BoQazlara hlkf m olacaifız 1 • ~ ,_,,_,_,,awwwa=-- _..._ 
.Hir Alman gazete.sinin ne~ı:iyeiÜDI 

fırsat sayarak, Yunus Nadi, Boğaz ~ 
lar meselesini tazeliyor: 

"Boğazlarda ve hususile Çanakka. 
lede gayri as/ecri mırıtaka ihdas c.4 .. 
mİf ola11 Lozan muailedesi zam.anın • 
da bu gayri askeri vaziyetin lıerlıangi 
bir tclılike ile telıdit edilmediği ı-e e.. 
dllndyeceği kanaati vardı. Umumi 
Harpden sonra diinya sulhii.ne insani 
esaslar düşünen insanlık, suLlıü oeli • 
şi güzel bo:uverecek lıareketlcrc ilı • 
timal vermemekte ısrar ediyordu. Bir 
o zaman meram anlatamadığmu: bu 
ısrarlann insani mahiyetine hürmet 
etnwği tercih etmiş ve nilıayet briki 
pek başımız sıla§ırsa kendi selcime • 
timiztn icaplarını ycri.'le getirmddc11 
aciz kal11UU1U1ğa çalışacağımı=ı düşiin 
m.üştül•. 

Dünyanın ı'tıZiyeti o zammıdanbe. 
ri ne kadar deği§ndş olduğunu şöyle 
bir gözden geçirmek istl>sek adeta 
uözlerimi.z karanr. Ne /ıacet, işte !ifil .. 
teller Cemiyeti ve bülün Ar:nıpa en 
ciddi surette her an bo:-.ılmak telzli • 
keleri geçiren sulhün kara ifıtinmllc. 
rl karşısında ne yapacaklarını bilmi. 
gen bir telaş ve asabi11ct i~indc yü: .. 
müyorlar mı? Akdeniz harp IC'hlike • 
lerile kaynayıp durmuyor mu? 

Vaziyet o kadar değişmiştir ki Bo~ 
jazlara, yani bizim selômeümizin bir 
can damarına taallil:k eden kısmında 
buna bütün açıklığıyla görüp teslim 
etmemek ihtimali yoktur tabii. işte 
son şeklinde Boğa:lar meselesi bu • 
dur.,,. 

Bütün dünya, Türkjyenin en bü • 
yük sulh unsurlarından biri olduğu .. 
nu, artık görüyor. Iloğazlann en iyi 
bekçisi biziz kanaati hakimdir. Bu son 
d. '9" ~ 7 ' ,f. (' ı i ı-· f-1. ı., 1 ': ... 

T j. ,:. t : . ' '\ ·• ı ,, "t ' t " ..... . ' 1 • I ... .., • ' 

', " · 1 

* Sulha mani olan adam 1 
--~~~,_,, .. ~ ,J 

ADrupada bugünkü tc/ılikc[i va • 
:dgeün düzelmesine, Jtalyan - Ha • 
beş üıtilatımn ınii . ..:bet bir hal fekli 
almasına mani olan yegane adam, 
FrCl118ı:: Başvekili .Uvsyö Llıral) dir. 

Zaman, bu satırlarla. ~b)an 

başmakalesinde, Lavalirı mütehavvil 
siyasetini şiddet?e tenkit <'diyor. 

* Alay etmt,tik, Umlt bzıjlıyoruz 
~SWWWL,,_,,1-_...__ı:w::ssıS'"'l"-1:S-- ~ 

.\.kşamcı yazıyor: 

O kadar istüıza r.e istilıf alla kar. 
~ıladığımız l•lilletler Cemiyeti itiraf 
etmelidir ki uf ak bir r~rh te~kil cdi _ 
yor. IJtillctler cemiyeti bugün mu.zta.. 
rip beşeriyetin biricik ümidi ve necat 
vasıtasıdır. 

u Bugiin Jlilletler Cemiyeti:ıin 

prensiplerine ve taalılıütlerine "adılı: 
kalarak yüksek insani va=if elerini 
ifaya lra::rr bulunan devletler 11almz 
ŞU gÖrdiiğümüz /it:lyan - llabc~ 
harbinde bir rol oynamıyorlar, bütün 
imaniyct c:e medeniyet iarı1ıfrıdt' iz 
bırakacak kudsi ı·c uld bir va:if e ifa 
etmiş bulunuyorlar·. 

Bu iılbarla, Akdeniz devletlerinin . 
MUletler Cmıiyelilıc sadık kalar.rr1da. 
n yolundaki temi11atlan bc~eriret ta. 
rihindc bir dönüm noktası 1c,kil 
eder ılcnilebilir. 

* Acı bir m~zah 

Görülüyor ki, matbuatmırzın bu .. 
günkü yazıları da hepsi ciddi, d<'rin 
düşünceli •. Türk muharrirleri bugün 
de, latifclerden uzak kaJmışlardrr •.• 
Fıkralar sönük, maka.leler ranlr ... 
Efkarı umumiye gibi onlar da hep 
harbi, insanhğt tehclit eden tehlike _ 
yi düşüniiyorlar .. 

Hatta Cemal Nadiriu tebessümün. 
de bile bir acılık var. Yol yapan ltal • 
yana Habeşler soruyor: 

- 'Mademki ölmek var, dönmek 
yok, bu asfa]t yola ne lüzum var? .. 

(Hat - Sur). 

Ay tutulacak 
Sekiz kanunusani gecesi saat 

18,28 de ay, latanbuldan tamami• 
le görit1ebilecek bir ,ekHde tutu • 
laeaktır. Hadiıe !aat 21, e ka ... 
dar devam edecektir. 
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Habeşlerin Tienbien' deki kuşatma .hareketi 
2000 Muı~©Döoııö <dlöy©r kö.: 1 ~~~ 

Habeş/inin itaıvanıar, zannedildiğinden 
çok daha fazla harp duygularilel 

paktı ve 
Balkan antantı 

ô"fümüne mütehassistirler 
DCNVA DKD IKDSMA AVRBLMIŞTDR 

Ulw;Jaı kurum:ınua JaponJ·aaıa 

Çin topraklarını aldıiı ı.a .. nki ın. 
:;;ekHğini gören Musolini Kunua azası 
Habeşistana hücum etmekte tereddüt 
etmedi. UhısJar kurumu bu sefer ben. 
fiğini bildirmeye, mtJtecavJzl teıalan. 

ma/of du "Bizimle beraber olanlar, bize karşı olanlar,, 
Bir İtalyan gazetesine göre Eden'ln Dışbakanhğına 

dırmağa koşunca sulhU konmakta 
faal bir kuvn!t olabilf'tet!ni g&tttdi. 

Kurum düşmanları ve bedbtnlu 
zecri tedbirlerin tatbfkf ile Jba .ı.a.. 
dıklarını iddiaya del'anı ederek k•ra.. Buna mukabll 

İtalyanların zayiatı 
157 maktul, 167 

yaralıdır. 
Adisababadan gelen müteaddit 

haberlere göre, Habeıler Şire mu· 
harebesinden sonra daima ilerile
mektedir. Bu vaziyet Habe§lerin 
burada mühim kuvvetler topladık. 
lannı ve ltalyanlarm aldıklan yer
leri istirdat etmeden kolay kolay 
geri çekilmiyeceklerini gösteriyor. 
Röyter ajansının Adisababadan 
bildirdiğine göre, Habeıler mevzii 
bir tazyikle E.ritre içeriıinde ye 
hududa 16 kilometrede kiin Adi· 
kala tehrini almaya muvaffak ot 
muılardır. Bu haber resmen teyit 
edilmemekle beraber doğruluğuna 
pek de inanılamaz, Habeılerin 

~etli süvari müfrezeleriyle ta
arruz yaptıkları ve bu taarnızlarm 
hedefi Akaum ile Adua olduğu 
kuvvetle söylenmektedir. Buna 
mukabil ltalyan tayyareleri Habeı 
kuvvetlerini sık sık baskınlar ya
parak taciz etmektedir. 

Tembien'deki ltalyan lan.etle 
rinin üsleriyle muvasalalannı kes 
mek için bir çevirme hareketine 
ba~hyan Habeıler bu iti baıar· 
mak için hararetli surette çalıı
maktadrrlar. 

Cenup cephesinde, ltalyan a -
çaklarmın faaliyetlerini arttımıa -
ları İtalyanların Uebe Şebelli ile 
Dolo arasında kuvvetli müfreze 
ler tahıit etmekte olduklarına de · 
lalet etmektedir. Bu müfrezeler 
hecin kıtaatı ve tanklarla takviye 
ediliyor. ltalyanlar tarafından ka· 
çan neferler, Habq ,eflerinin bu 
tahminlerini takviye ediyor. Bu 
tahşidaUan İtalyanların Bale vila. 
yetine taarruz niyetinde oldukta 
rı istidlal edilmektedir. Gocam
da çıkan ehemmiyetsiz bir isyan 
hükfunet tarafından gönderilen 
250 neferle bastırılmıştır. 

Adlk•la zaptedllmeml• 
Roma, 24 ( A.A.) - Salahiyet· 

tar mahafilde, Habe~lerin Adika
leyi işgal ettikleri haberi kat'i o· 
)arak yalanlanmaktadır. 

Habeşlerin kuşatma 

hareketleri 
Aımara, 24 (A.A.) - Stefani 

ajansından: Pazar günü En da · 
Mariau denilen yerde vukua ge· 
len muharebe hakkında aıağula· 
ki tafsilat alınmıştır: 

5000 Habeı muharibi Temb· 
yen mmtakasında tathir ameliyesi 
yapmakta olan 1to.lyan ve Erilreli 
kuvvetleri ihata etmek teşebbü
sünde bulunmuşlardır. Çok arıza
lı ve ormanlık olan arazi Habeıle 
rin bu teşebbüsünü kolaylaıtıranş
h r. Ancak Hab'e~l'!r, tam İtalyan· 
ların sol cenahını çevirmeğe gi
riştikleri sırada topçu ve tayyare 
kuvvetlerinden müzaheret gören 
İtalyan müfrezeleri mukabil taar· 

ruza geçm~ler ve Habeıleri To!>· ı 
gua denilen vadiye sürmüşlerdir. 
Eritreli kuvvetler Habeıleri takip 

getirilmesi bomba ile oynamakmış 

Bir fransız filosu Afrikaya mun İngiliz ve Fransız siyasasıRa L 
let olduğ'unu ve ancak bo devletlerin 
m~nfaa tlerlnt korumak irin faal bir 
kuvvet olabflecetfal öne slrdOlu. 
Zeeri tedbirler tatbik edil•ifth ~·. 
kil lngilterenin şarkf Afrikadı 11tn. hareket etti 

Londra, 21 - Dışişleri Bakanı E
den bu sabah yeni vazifesine başlıya -
rak Dominyonlann Londra f evkalAde 
komiserlerini kabul etmiştir. Öğleden 
sonra da Noel tatilini geçirmek üzere 
Londradan ayrılmıştır. 

Mueollnl ne diyor? 
Budapeşte, 24 - M11Solini Peştede 

intişar eden Azest gazetesine aşağıda 
ki beyanatta bulunmuştur: 

- Bugünkü imtihan, İtalyan mil -
Jetini tek bir kütle halinde birleştir -
miştir. Birlik duygusu her zamand~., 
.ziyade kuvvetlidir. l\lilletin müttefik 
coşkunluğu bana munzam kuvvetler 
vermektedir. 

Milletimin baymdırJığını gözet" -
mek hususundaki mes'uliyetim ve va
zifem her An benim için daha sarih 
bir şekil almaktadır. Umumt duygu 
resmt noktai nazardan çok daha azim 
k!r ve derindir. MiUet umumiyetle 
zannedildiğinden çok daha fazla harp 
duygularile mütehassistir. Mes'uliyet 
duygulamnız dolayısile sulh için a
zami gay:retlel'de bulunmak vazifemiz 
oJdufunu mmeıe nıatmak çok zor • 
dur. Müstemleke işlerimizi rahat ra
hat ve arızasız halletmemize niçin 
müsaade edilmek istenmediğini bir tür 
lü anlıyamıyoruz. Şurasını kaydetme_ 
liyim ki ben Habeş işini sırf bir mils
temleke işi olarak telakki ediyorum. 
Bu mesele ile hiçbir zaman bir A nu
pa ihtilafını ortaya çıkarmağı düşün -
medim. Me.s·uliyetlerimi müdrik ola -
rak noktai nazarıma sadık bulunuyo.. 
rum. Elimden geldiği kadar hırslan 
teskine çalışıyorum. Fakat vatanın 

menfaatini de gözden lcaçırmıyorum. 
Yaşadığımız anlar hakikaten mukad- 1 
deratı tayin edecek anlardır. Biz sulh 
istiyoruz. Fakat zecri tedbirler dün
ya ıiçin meyilli bir sahada kaymak 
hareketidir. Bu hareketin nerelerde 

1 
durabileceğini kestirmeğe imkan yok 
tur. Bence dünya iki kısma ayrılmış 
bulunmaktadır. Bizimle beraber ol:ın. 11 lar n bize karşı olanlar. Bunun i~in 
dir ki Macaristan taı-ihi an'anelel"ine 1 
Radık kalarak şerefini feda etmekten i 
imtina eylediği zaman son derece 
memnun oldum. Bunu asla unutmr -
ya cağım .. , 

ltalyan gazetelarl ve Eden 
Roma, 24 - Edenin Dışbakanhğa, 

gelmesi ltaJyada derin bir tesir uyan. 

ederek onları ağır zayiata uğrat
mı§lardır. 

Habe,ıerin zayiatı fazla 
Asmaradan ayni günde Rö)ter 

ajansı muhabirinin bildirdiği bir 
haberde T embiyendeki çarpıtma· 
larda Habetlerin 600 ölü ve 1000 
yaralı bıraktıkları söylenmekte· 
dir. 

ltalyanlardan beş zabit ölmü~ 
ve üç zabitle 100 asker yaralan· 
mıştır. lki ordunun zayiatı arasın · 
daki bu nisbetsizlik tayyarelerin 
askerilere fevkalade müzahare~ 

etmesinden ileri gelmiştir. Askeri· 
ler toprak üzerine tayyarelere te 
tek.kürü ifade eden yazılar yaz
mışlardır. 

Roma, 24 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio ~u teJı;raf ı göndcrmİf· 

lir: 

drrmıştır. Gazeteler bu hadiseden bed
binlik.le bah.!etmektedirler. 

Stampa gazetesi diyor ki: 
"Edenin tayininden .sonra artık 

uzlaşma teşebbüsleri olmıyacaktır. Bu 
ana kadar yapılan teşebbüslere göre, 
Eden, kuvveti uzlaşmaya tercih et -
mektedir.,, 

PopoJo d'İtalya ise şu fikri Heri 
sürüyor: 

"Avrupadaki genel vaziyet daha 
ziyade vahimleşmiştir. Uval - Hor 
planının gömülmesinden sonra, Av • 
rupa, zecri tedbirlerin arzu ~ttilderi 
bir harp tehdidi altında yaşamakta • 
dır. Bugün her.kes sarih vaziyet almak 
mecburiyetindedir. Eğer uzlaşma te
~ebbüsleri bir netice vermediyse İtal. 
yanrn bunda hiçbir kabahati yoktur.,, 

Popolo di Koma gazetesi de şöyle 
demektedir. ~ 

"İtalyan milleti, handan dolayı, 
bir J>arçac.rk olsun ne §a§ırmış, ııe mü 
teessir olmuş, ne de hiddetlenmiştir. 
Çünkü ~fine emniyeti vardır ve so
ğuk kanlılıkla aldığı karan hiçbir 
ıey değiştiremez.. Yabancıların gös • 
tereeeklcri muhasım nziyet l\er ne 
olursa olsun İtalya aldırmadan yo • 
hına devam edeuktir.,, 

Gazetelerden biri de Edenin Dış_ 
bakanlığına getirilmesinin bomba ile 
oynamak arasında hiç bir fark olma
dığını yazmı~hr. 

Fran .. z gaz•telortne 
gire wazr~et 

Paris, :U - Edenin Dışbakan1ıfı.. 
na gelme-si üzerine hasıl olan vaziyet 
üzerine Fransız gazeteleri şu mütale
aları ileri RÜrmektedirler: 

Ordr gazetesi diyor ki: 
"Eden ne yapacak? Mumailtyft, 

Musoliniyi Cenevrenia gittiği yola 

l'araLuı yoktur ve anlaşmazlığın kat'I 
:ı::ıurette halli &rasında lehleı·inde tesir 
yapabilecek herhangi bir muvaffakı _ 
yet elde etmeleri imkanı ortadan 
kalkmı~hr. Bütün memleketlerde bu.. 
na muhakkak nazarile bakılmakta -
dır.,, 

Oeuvre, ilılve edlyor: 
"İngiJtere, petrol üzerine ambacgo 

konulması tedbirini tatbika başlıya • 
cak olursa onun peşi sıra gelmek zor 
olacak gibi görünüyor.,, 

Papanın .Uzlerl 
Roma, 24 - Noel arifesi müna.cıe _ 

betiyle Papanın KardlnaUara hitaben 
neşrettiği bir beyannamede şa ciim _ 1 
leler vardır: 

"Biz eullıü temenni ettik ve sulhün 
teessüsü için elimizden gelen her şe_ 
yi yaptık, bugün size bir ümit kelime.. 
si ibllğ edebileceğimizi umuyorduk. 
Fakat son hadiseler btuaa imUa bı _ 
rakmaauştır. Buaunla beraber bu kal. 
her ümidi terketıa~ olduğum mana • 
srnı ifade etmez.,, 

Milanodan bildin,dlğine göre ev
lenme yüzüklerinin hükft.mete nril _ 
mem büyiik bir hararetle devam et -
mektedir. Şimdiye kadar verilenlerin 
sa,_ üç yür: hini geçmiştir. 

Bir Fr..anaız ffloau Br-t•den 
Afrlka>D ... _.._, .uı 

Berlinden bildirildiğine göre Ak _ 
denizde teşriki mesai meselesi hak -
kında İngiliz ve Frarunz erklnı har -
biyeleri ara.tJtndaki konuşmalar de -
,·am et.mekteıUr. 

Bir Fransız filosu Bresaden Af • 
rikaya hareket etmiş olduğu gibi. 14 
parça gemiden mürekkep bCr İ•gfliz 
filo~nı da Hayfa açıklannda maaev -
ralar yapmaktadır. 

fnatlerf vardı. Fakat raeseleyf bira. 
daha etrafh tetkik edince l§i• iç vii • 
zUnün hiç te böyle olmadığını ıöı1l -
rüz. 

1925 senemndenberf kurum 8nt!n. 
llğtni hep F:ransa yapıyonlw. Ha1'ef -
Ttalyan :UatiWı çr.kar çıkmaz Pra-
t!li b:lr mevkie dil erek kwnmd:a 
haşrolil tngiltere ov:1.,mafa MfJach. 
Ru değişiklik hl bir surette JIUJI 
vukuhulda? Çünkii kurun Wr btnli
~i haizdir. Çünkü kurumun büyük 
devletlerin menf a:ıtlerinden başka 
koruyacak menfaatleri. 11içtlk devlet. 
!erin menfaatleri vardır. Kurum si • 
va.~c;111a son zamanlara kadar Fran • 
~TT: iyasa.~ı hAkim g(jr(lnlyeı-da, ~üa. 
kü Franı::amn kollektif emniyete ia • 
yanma politik:ı.~ knrura poliükasma 
fotabuk ediyordu. Pran~ ltplrara 
mü7.aheret l'dinu ve kollektif emni • 
yeti İngiltere korumaya başlayınca 
kurum Franı:ıadan ayrılıp Jngiltereyı 
yanaştı. 

f,ba1 - Hor teklffleri lnmnnua 
hen liğini daha ke8kin itin wı-et1 ..... ;.ı • 
drnhfa ~ıkardr. Rw ... ı.1:11-.oa 1n111Seyin 
bilvruııta reıt.ı~ı-ını IHlhnunası ura • 
... "n mti~takil bir be111ik WIW o1da. 
i!unn daha h; isnat etti. Maamafih 
en miihim rol Balkan andla~masile 

"Küçtik andhtşnuıda ~ eon stmlerde 
tn~ltereye vudiit teminattadır. Ba 
teminatla andlaşmalara dalın .. Jet 
ter riel knvetteri i~ karam ı-lrttm 
müdafaaya hazır o1dı•klannı Wlcllr. 
mişlerdir. Rinaenaleyh korum daha 
biiyi.ik bir kuvvet ka1anmıt Vilsonon 
rüya.en hakikat o1muş, beynelmilel bir 
adalet taun clof111uetur. 

Nuri MAB/tlU'f' 

dmabu~~~kh~~~hd~uj--B--ğ-1-d-.. -dil-.-ü--lh--h-u_k_u_k--~-h-e_ü_il-e-~----~-h-b-i~------~~. 
için bundan başka yapılacak bir i~ eyo u or ne su -.Ar _. 

kt mahkemesinden_ dır. 
yo ur.,, 3 " b katı lan t•-ı-

Populaire gazetesinde Blum diyor Terekesine mahkemece elkonulan - .~a arası 18ll -..u 
ki: Beyoğlu Sipahi Osaft arkasında 7 ve cephe cihetile bölmeleri ahpp Gt. 

'H h ik h d numaralı bahçedeki ev•e oturmakta mak Uure karşılıklı iki odadan I~ 
' arp te r esi avasını orta an rettir. Umum oda sofaların taTB.alan 

kaldıracak olan Paristir. Şayet Fran- iken ölen Nah Mehmet alulesl11de ka-
sa, şimdi tngiJterenin yaptığı gibi, yıth olan Nışantqında 'Me§ntiyet boyun ahşaptrr. EYla cepMef -.la 

Musotininin şantajı önünde nc•at et. mahaJlesinde Kodoman sokağında 37 :: ::;n~v~=aarn.dırp tala~: 
memeğe karar verecek olursa bir Av- numaralı evin tanıanıı açık arttırma •• 
rupa harbi imkansız bir hale gelir.,. suretile 10-2-936 tarihine mttsadif kaplumıştır. 

Oeuvre gazetesi ise şunları yazı _ pamrtesi günü saat 16 da satılacaktır. tere'ktir.Ev salındaki evle dann milf 
Tamamının kıymeti muhammeneai iiç 

yor: •-tekli olanların vnkarıda -~-r11en -t bin em beş, 3055 liradır. TelH\Uye res l.l5 ~ - eUllR 
"İtalyanlar bunalmış n:r.ıyettedil"ler. . .h 1 . 1 A t satı... ..;;nn - -·..:-.ıı- - 1 -'-,.-'--'le 

Bu ayın 22 ıinde Addi . Abbi
de vukua gelen muharebede Ha· 
betlerin zayiatı 700 ölü ile 2000 
yaralıya baliğ bulunmaktadll'. l · 
talyan zayiatı ise yedisi zabit ve 
150 si asker olmak üzere 157 mak 
tülden ve 167 yaralıdan ibarettir. 

İtalyan kıtaları hiç bir muka
vemetle kar§ılaımakıızın Addi • 
Abbinin güneyinde hareketlerine 
devam etmektedirler. 

Japon elçlllll 
Cibuti, 24 - Holanda Ktztlha.· 

çına ait sıhhiye otomobilleri ile 
mühim miktarda levazım, Hcıhe· 

şistana götürülmek üzere bııradaıı 
geçirilmiştir. • 

Adiıababada teşkili karaTla 
~an yeni Japon elçiliğini kurmak 
üzere iiç Japon diplomatı da bu · 
radan geçmişlerdir. 

mı, ı a e pulu müşterisıne aitt r r . :.- &" T" D<Oamnn:: r- -~wıQ"ı 

tırmaya girebilmek için kıymeti mu hirlik~ Beyoğlu dördüncl nUı hu • 
hammenenin yüzde yedi buçutu nisM- kuk mahkemesiwe hatvVIDalan ff 
tinde pey akçesi yatmnak IAzımdır. satıf bedeli kıymeti mub.......ıa 

TAFSiLAT: 1 - Ev ah• kAgir olup yüzde yetmiş beşini buldaf1a tü•lrde 
doğrudan doğruya bir zemin katla bir ihale edi1eceli illn o1unur. 
çatı arası katı ve iki katla bahçed<· -·------
kagir bir mutfak ve bahçeden ibaret 
tir. Zemin katında kapıdan girilince 
zemini mermer döşeli bir methal var. 
dır. lkl basamakla taşlığa çıkılır. Sağ 
da kapısı taşlığa olmak üzere cephe
de bir oda vardır. Taşlıktan bir kapı 
He tekrar sof aya girilir. Sofada bir 
hela ile bahçe cihetinde bir yemek o 
da..~na girilir. ve ba odadan bir kapı 
ile bahçeye çıkılır. Sofa ne yemek oda 1 

sının zemini renkli çini döşelidir. Hnh 
çc nfltayetinde kagir bir kat zemini 
~laltataşı döşemeli l>ir mutfak olap 1 

mutfaktan l1ir bölme ile ayrılmış hi .. 
de kömürlük vard1r. Komşu ile miişte. 1 rek bir de sarnıcı vardır. 

2 - Birind ,.e ikinci katlar tama 
mile biribirlnin aynıdır. AJtpp ıner. { 
divenle birer sofaya çıkılır. Sofadal 

• 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut we Oima~ın 
vorgunıu~unda 

pek müessir ~e emin 

bir il~c;tlr. 

Kut:usu 200 kuruş 
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25 tLKK.\NUN - 1915 

Kör taşı 
Bazı tabirler vardır ki auHarı [ 

bir hikayeye dayanır. Fakat ekse
rimiz bunları bilmez ... 

Mesela, itte biri: "Kör taşı ... ,, 
Tesadüfen atıp tutturmak ma

nasınadır. Zannedersem aslı şu 
halk hikayesinden geliyor: 

Sultan Mahmut, günün birinde, 
nedimlerinden İzzet efendiye de. 
mit ki: 

- Haydi, gel, tebdilikıyafet e· 
delim, ıeninle beraber şöyle b!r 
dolaşalım .. . Halk ne yapıyor, an
lıyahm ... 

Zengin tüccar kıy af etine girmiş 
ler. çarııyı pazarı dolaşmağa baş
lamrılar. 

Beyazıt meydanına geldikleri 
vakit, orada duran kör dilencile
rin hali Sultan Mahmudun son de
rece yüreğine dokunmu~. 

- Şunlara birer torba altın ve· 
reyim! • demiş. 

lzzet efendi: 
- Yüreğinizden koptu, verin, 

mani olmıyayım. padişahım! 

Padişah: 

- Ne o? Sen acımadın mı? 

- Manzaraları acınmıyacak gi-
bi değil, efendimiz ... Fakat, ben, 
insanların başına beyhude yere 
f elakr.t: gelmiyeceğine kani im ... 
Herkes ettiğini bulur ... Bir adam 
şahsan bile kimseye bir fenalık et· 
mese, mutlaka yedi ceddi içinde 
biri bir fey yapmıttır. Şimdi çek-

. .: f onun seyyiesidir ... Bugün de 
-.uf t:-·· • 

uızım ~ıt=tutıtmiz kötülükleri • 
ğullarımız1 torunlarımrz lhl~y ... ~ek
tir. 

- Çok derin felsefelere daldın 
Fakat, bunların isbatı yok. 

- Tecrübe edelirn ... Belki isbat 
kabildir ... Şu körlerden bazıları
nın bizzat fena kimseler olduğunu 
anlamanız bile muhtemeldir. Mii· 
ıaade eder misiniz? 

- Haydi bakalım ... 

izzet efendi orada dilenen bir 
' amanın yanına yaklaşır ... Ona çar-

par. 
- Kör müsün be .. . 
- Ben körüm elbet ... Görmüyor 

musun? ... Sen de mi körsün yok
sa? 

- Elbet ... 
- Yok canım ... Affet öyleyse ... 

Demek, benim gibi dileniyorsun? 
Vah vah ... Haline acıdım birader. 

Böylelikle, kör dilenci ve İzzet 
efendi ahbap olurlar. 

Bir aralık, paditahın musahibi 
der ki: 

- Sana bir §ey ıöyliyeceğim: 

Kör, ka~mağa uğraşıyor ... Ou 
var kenarından, duvar kenarın -
dan çağanoz gibi kaçıyor ... 

İzzet efendi: 
- Ah, birader !.. . Neredesin? ... 

Paramı alıp da gidiyor musun yok~ 

sa? ... 
- ... 
- Anlaşıldı, anlaşıldı, kaçıyor

sun! Allah belanı versin... Allah 
cezanı versin!... Ah, ne derneğe 
sana emniyet ettim? ... Korkmuyor 
musun? ... Başına bir felaket gel -
mesinden çekinmiyor musun? .. 
Sana beddua ederim! 

Kör, bedduadan da korkmuyor! 
izzet efendi: 
- Allahım... Şimdi yerden bir 

taş alıp atacağım... Bu taş, ama 
kardeşin ayağına raslasın ... 

Taşı atar ... Taş, dilencinin aya· 
ğına vurur ... 

- Paramı geri ver, karde, .. . 
Yoksa daha fena dua edeceğim .. . 
Seı çıkarmıyorsun? ... Öyleyse bir 
ta~ daha atacağım... Beline gelr 
sın .. . 

Pat ... 
Beline ... 
- Bu sefer de başına gelsin ... 
İzzet efendi, böyle söyleyince, 

ama, dayanamamış: "Kör tatı 

böyle olmaz... Al paranı ... ,, de
mış ... 

"Kör taıı,, bu hikayeden mi 
çıktı? ... Malum değil. .. Fakat mu· 
hakka olan, bu, ho§ bir halk hi
kayesidir. 

İtitiP yazan: Hatice SUreyya 

Büyük tenzilat 
Kürk mantolarınızı 

ay vade ile ve kefaletsiz 

BEVKO 
ticarcthanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle sipariş 

kabul olunur. 

Demindenberi meraktayım. Açık 
avucuma biri bir para koydu. Fa
kat bildiğim bakır ve gümüş pa
ralardan değil... Nedir acaba?·· 11~1. 
Parmağımla yokluyorum, yoklu. 
yonun, anlıyamıyorum. 

Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

- Allah allah ... Ver bakayım ... 
izzet efendi, cebinden bir altın 

çıkarıp amaya toka eder. 

Kör dilenci, tabii, bunun kıy

metini anlar. 
Derhal, cebine indirir ve duvar 

kenarından usul usul uzaklaşma 
ia hatlar. .. 

izzet efendi, kör taklidi yap -
makta devam ederek haykınr: 

- Birader! Birader!... Nerede
• k"" b 0 d ? ıın, or ıra er .... 
- .. . 
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BARBAROST~ 
_,,.A 

v ' • '=' A.,...llllllli . . ""- --~ 

INTIK 

Dedi. 
kız• 

Anita : '' Hayret !... Hayret ! ... 
ben meşhur Gazanfer reisin 

Demekki 
. . . ? 
ımışım .... ,, 

Hasan, Gazanfer reisin hazine. 
Geçen kısımların hUlisası 1 yalım ... Bizi azıcık yalnız bıra ·] 

kın ... • dedi. 
sinde elde ettiği vasiyetname ve 
resimle birlikte Venedikliler 

- Size bir fenalık yapmasın, 

tarafından yakalanıyor.Venedik prenses ... 
- Daima kendimi müdafaa e· 

donanmasının kaptanı huzuru. 
na çıkarılıyor. Kaptan, kıç ka- debilirim. Eğer isterseniz, Polo ile 
saradadır. Yanında güzel bir T omaskus burada nöbetçi kal • 
kadın var. Basanın gözü, ka. sınlar. Siz. işlerinizle meşgul o -
dını ısırıyor. lun. Ben, tahkikatımı tamamla • 

• • • • " • yınca meseleyi size bildiririm. 
Resimle vasiyetnameyi kapta · Kaptan: 

na verdiler. Kaptan baktı. Fakat _Peki prenses!· diyerek çe -
yazılardan bir şey anlıya.madı. kildi. 

- Türkçe bir yazı, değil mi, Maiyeti de gittiler. 
prenses Anita? • diyerek kağıdı Şimdi, Anita, Hasan ve iki nö· 
yanındaki genç kadına uzattı. betçi, kıçkasaranın en üst katında 

Ha.ıan, az daha bir hayret fer- yan yana idiler. Anita: 
yadı kopanyordu: _Oğlum, şen kimsin? .. Bura· 

"-Evet prenses Anita d'Am· da yalnız olduğumuza emniyete· 
bronun ta kendisL .. Nasıl oldu da debilirsin. Çünkü bu iki nöbetçi 
birdenbire tanıyamadım?··· Hali Türkçe bi1'.'lezler ... Bu resmi ne · 
genç ve güzel... Fakat hayret!.. rede buldun? .•• _ dedi.• Bana söy 
Burada, bu donanmanın ortasın • le bakayım, çünkü bu kadın, be • 
da ne ar.ayor? ..• Hem de kaptanla nim annemdir. 
o kadar içli dışlı ki ..• ,, _ yanılıyorsunuz, zira bu kız, 

Prenses, kağıtlara baktı: şimdi berhayat olan ve benim 
- Evet ... Türkçe... Müsaade çok iyi tanıdığmı bir kız!J'I .... -.mi· 

edin de okuyayım, Dük 1ıoni.. d ir. 
Hasan, kendi kendine: _ Kimmit 0 kız? 
"- ikinci bir hayret!. .. Çünkü Ad L"d d - ı ı ya ır •• 

Du .. k llonı' bizim DUoıtes Cülyeto di A Be · k ~ - ..• nım ızım ..• 
Pitinin koca•v··,,- diye düşünmek- _ Sizin lcızmız mı? .. Demek 
te devam euı. ki HıZJT reisin kızı... Demek ki 

Prenses, vasiyetnameye göz a: t•d h ? 
ı ya o a ..•. 

tıyordu. Yüzünde gittikçe derinle- Anita için, şaşılacak şeyler bi· 
şen bir hayret ifadesi okunuyor • ri:birini takip ediyordu. 

du. - Bunları nereden biliyor • 
Kaptan: 
- Resme de bakın .• Bu güzel 

kız kim acaba? · diye mahud kü
çük tabloyu kadına verdi. 

Anita, buna bakınca, asıl bu 
sefer fena halde şaşırdı: 

- Annem .• • dedi. 
Hasan artık kendini tutama · 

dı: ili 
- Ne münasebet?.. Bu genç 

kız henüz on sekiz, on dokuz, hay 
di haydi yirmi yaşlarında görünü· 
yor ..• 

- Eski bir resmi! 
- Yanıldığınızı zannediyo • 

rum ... Çünkü bu kızı ben tanıyo
rum, prenses ... 

tı : 

- Siz çıldırmış o~acaksınız .. 
Hasanın maksadı gayet açık· 

Doğrusu o, adadaki Lidya'dan 
şüpheleniyordu. 

"- Beni o ele verdi ... Baştma 
bu işleri o açtı ... Hele bir yakala· 
tayım. buraya gelsin de şu muam· 

sun? .. Sen kimsin cevap verıene •. 
- Ben, Küçük Hasanım ... Hr 

zrrm evlatlığı ... 
- Ya .. Gayet iyi hatırladım ... 

Bu kadar büyüdün, öyle mi? •. 
- Görüyorsunuz ki, büyü -

düm ... Fakat ben sizi nasıl me • 

j l--tergcın p·qecek 
yC?nıckleriıl tatlıkmn 
ydpılıslı.:ırını bU 

/ k ital.Jdu blllclCdksını 3., 
l ~ATI ~ Y ll{l 

IA-T- 1 
Cl~T>l1111'.I . 
c l LT 1- ı S 
1) AN8Ul 

ANl'AM CAOD[Slrı! 15J. ___ _ 

111~ 

mayı hallederim!,, diyordu. Fiyatı 100, ciltliıi 125 kuruştur 
Diğer cihetten de, esaret ha.ya· 11111 

tı bile geçirse genç kızm yanında ı~ mıl 
olmağı tercih ediyordu. Ona kar -------------
§• kalbnde bir incizab vardı. 

"- Bana bu oyunu nasıl oynı
yabil di? ... O kadar arkadaşlık et· 
tikti !,, diye düıündü. 

Bu ıırada, Anita, vasiyetna • 
meyi okuyordu. 

Kaptan, Hasanı göstererek: 
- Şunu istintak edelim ... Ba -

kalım ne yapıyormuş? ... Niçin bu 
adaya gelmiş? ... • dedi. 

Anita: 
- Evvela ben konuıayım ... 

Hem bu kağrtarda pe~ iyi ıeçme· 
diğim yazılar var ... Beraber oku· 

Basın 
kurumunun 
çıkardığı 

1936 
• 

Almanağı 
En güzel bir yılbaşı armağa · 

nıdır. Bütün saylavlarmıızla ga
zetecilerimizin reıim albümü 
içindedir. 

Bir kaç güne kadar 
yor. 50 kuruf8.. 

çıkı. 

raktan kurtardnn$a siz de kurta• 
rınl Çıı.buk söyleyin.. Bu resim 
Lidyanm değil mi? 

- Hayır, annemin... Tıpkısı 
bende vardır... Annemle kızım 
biribirlerine fevkalade benzerler .• 
Onun için bu re.ni Lidya zannet• 
tiniz!. .. Demek ki o ölmedi? 

- Bu müjdeyi size ver,ebili • 
rim: Kızınız, aylardan beri bu ıs
sız adada yaııyor. Bir deniz ka • 
zası neticesi b.uraya düştü. 

- Ya siz? .. Siz nasıl buraya 
geldiniz? 

- Benimki uzun macera .••• 
Buradaki kaptanın zevcesi , Cül • 
yeto di Piti yok mu? Adını elbet
te işittiniz ... Ve işittiğinizi, ondan 

nefret ettiğinizi yakmen biiiyonım, 
itte onun hiyanetine uğradım! 

Anita bir müddet, elindeki ki.· 
ğrtlara baktı: 

- Buradaki esran birikte hal· 
letmeğe uğraıalım ! - dedi. " Anlı 
yamadığım ve okuyamadığım sa· 
tITlar var ... Okuyun şunları .. Bana 
taalluk ediyor. 

Hasan, vasiyetnameyi, bırak • 
tığı yerden itibaren okumağa baf 
ladı. 

- Hayret! ... Hayret!. • diye 
mırıldanıyordu . 

- Değil mi ya? .. 
ben, Gazanfer reiıin kızı imişim ... 
Doğru anladım mı? 

-Aynen anladığınız gibi ... Oh 
Yarabbi şükür •.. 

- Niçin sevindiniz? 
- Böylelikle bir çok felaketli 

vaziyetlerin önüne geçiliyor, Hı
zır reis saadete kavuıuyor da On" 

dan .... 
- Ne gibi? 

ı '(Devamı var) 

Kenan Hult\sl 

Bir yarasa 
Bir kıza Aşık oldu 

M ev.imin en güzel kitabı 
Vak1nda çıkıyor 

HABER 
AK$AM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbut Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
Vazı lşlerı teıofonu : 23872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

S•nellk 
e eyllk 
3 •yhk 
1 avttK 

iLAN 

Türffi11~ 
1400 Kr. 
730 ,, 
400 •• 
150 •• 

&rıdı 
2700 Kr. ,.50 .. 
800 .. 
300 .. 

TARiFESİ 
Tıcaret ıı.anı•!•nın &atı .. ı t2.SO 
Re•rnl HAnıarın 10 kuruştur. 

Sahibi ve Neşrr11at Müdurü: 

Hasan Rasim Us 
Basrldıfı 'e' (V AKIT) ••thoaN 

KUPON 
346 

r 
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Perakende T a R K s 1 N E M A s 1 N D A 
il! A DlH::Llrn 

c .. :, .... 
ö.~ 
o • 

ı..., -• r... 
En az ı En ço~ 
Krş. Krş 

BAKKALİYE 
Bulgur 12 
Fasulya çalı 22-12,35 
lt'Mulya horoı 15 
Fasul~·a ufak J0,5 
)lcr~lnwlı 20 
Nohut ~ 
!\'"ohut ııııtürel 12 
Peynir B. ~·ağlı 26 
({a'}ar ~ :ı(:'lı 50 
lfa,ar lkln<'I 40 

".C'ytinyaı:- ek!'I. el<!! 47 . 50 
Yemeklik 40 
ı·:ı;; Trabzon 70 . 80 
'l'crcynğ 120-200 
Yağ ~ ·cınclüllı 50. 60 
Yağ birinci Urfa 70 
l'i .Jııı,: 

;\lnlrnrna 

Zc:. tin 

~abun 

8. ~ 
15 • 18 
15. 29 

24,5 25,5 

17,5 22 
15 23 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
60 80 
50 7J 
55 6j 
45 55 
75 90 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 
22 26 
11 • 45 
30- 50 

SEBZELER 
lncc b:lıcr 

!iırmın biber 

H:ıvm; 

l'r:ısa 

8 -
3 

'!7 birincikanun cuma matinelerinde b.-ışhyor. Fran.-;ızca sözlü 

UVVETi 
( LES HORS LA LOi ) 

JANES CAGNEV .. ANN DVORAK .. MARGUERET ·LINDSEV 
Beş seneden beri sinemalarda böyle heyecanlı film görülmcmi~tir . .Amerika polis kunetlcrinin iştirakile çevrilen bu fiJm Amerika hükumetinin 

emri ile halk düşmanlarına karşr açılan müthiş harbe ait binlerce Yakalar, amansız bir insan avını gösterir. 

ESKi BAGDAD"m GÖZ KAMAŞTIRICI iHTİŞAM VE TAN'fANASI ... 
Binbir gece devrinin periler kadar GÜZEL DAN'SÖZLERlN'l~ çılgın rakısları ... Ye ŞARK MUS1K1S1NIN 
ruhlarda tatlı akisler yaratan ahenkleri içinde ... 10,000 den fazla figüranın iştirakile ... 

nuırüne kadar mi:;Ji görülmemiş ihtio:amlr şark dekorları arasın ela yaşa tılmıs hüyiik bir film: 

• 
ı a av arun Reşid 

~rEKMiLt TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 
BÜYÜK ŞARK OPERETİ 

SARA V SiNEMASINDA 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgevıekliği 

ve dermansızhğa karşı Alman· 
ya' da kain Ste. Hormona 

A. G. fabrikasının 

G L A N D O K R A T l N'l 

kullanmak en emin ve müe~ir 
çaredir· Her eczanede 1..·utusu 

11

1 200 kun1ştur. 
Başlıyacak ve bu BAYRAMDA temaşa aleminin en Türkiye acentası: ZAMAN 

Lahana 

2. 3 
1 - 4 
3,5 4 

büyük muvaffakiyet:i oıacakt:ır. ecza deposu: lstanbul 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~·-·-----------------
Yapral( 10 
ı•atateı 

ı'\yya birinci 5. 6 6 
.\yva. ikinci 3 • 3,5 5 
Nar ekıt. ckBt. 6 7,5 
r-.·ar lltlncl 4 5 
Elma ltaradenlz 4 • 5-6 5 
Elma Sapanca 5 7,5 
Elma Ünye 4 . 5-9 5 
t'züm slynb 7 • 15 17,5 
!lfnn:lallna 0,5 - 3 ı -
rortnk:U 0,5 - 5 1 • 
( ' l'\ b: 11 . 18 12,5 
1\ tan~ 6-8-10 10 
:\lu,mulıı 3·3,5 5 

- -
MAHRUKAT 

Odun ((:eki) 350-425 
Kömür 3,4.5 
Kok 
Söml l•OI( 21 

Komedi 4 perde. 
Yarın gece: 

CAJJI SAKIZI 
Her tarafa tramvay 

Telefon: 22127 

2 
5-6 

7, ~ 
7 
IO 
7,5 

12,5 
ıo 
15 
25 
5 
7 
20 
15 
7,5 

5 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
Sipahi Ocağı arkasında 7 numaralı 
bahçedeki evde oturmakta iken ölen 
:Kuh 1\lehmet uhdesinde kaydı olan 
Bcyoğlundaki Harbiye Mektebi şar. 

kında küçük Çiftlik demekle maruf 
arazi içindeki dutluk ve ahşap ev ve 

ahırlarla birlikte tamamı açık arttır
ma suretile 3-2-936 tarihine müsa. 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en müessir ilaç 

dif pazartesi gönü saat 16 da satıla -
caktır. Tamamının kıymeti muham -
mencsi bin dört yüz liradır. Tellaliye 
l'esmi ihale pulu müşteriye ait arttır • ._ ___________ _.. 

maya girebilmek için kıymeti muham. 

menesinin yüzde yedi buçuk nisbetin
de pey akçesi yatırılmak lazımdır. 

Tafsilat: Bahçe içinde bulunan ı 
ev ah~ap iki kath olup bir nevi bara. 

kadır. Altında bir ahır üstünde dört 
odah ve haricinde bir helası vardır. 

:? - Eve ve yekdiğerine bitişik ke. 
za üstleri birer samanlık ve birer oda 

htılnbul Betediq~~i 

~ıhir1i'yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

Yazan: 
Reşat Nuri 

altlarında halen metruk siyah saçtan ~~~~~~~~~~~~~ 
yapılmış iki ahır vardır. = 

;3 _ Bahçede takriben otuz adet nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak. 
• yetişmiş dut ağacı vardır. Suyu yok. dirde ihale edilecektir. istekli olanla. 

tur. MeAAhn~ı HOOO metre murabbaı. nn yukarıda gösterilen gün ve saatte 
dır. Beyoğlu dördüncü sulh hukuk malı. 

Satış bedeli kıymeti muhammene. kemesine başvnrmalan ilan olunur. 

Asipin Kenan 

Grip, 
Nezle, 
SoOuk 
algmh§ı 

ve 
bUtUn 
aOralara 
kar,ı 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 
20.:10 da 

TELLi TURNA 

Büyük Operet 

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

açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-300 

' , , •• ı / • ,:.,.,4 1 . ., -: ,,. • · '• 1 • •• ,: ; \ r 

Lüks kolonya ve pudraları Yılbaşı ve bayram ıçın en 

güzel hediyeler teminatlı (LÜKÜ S) marka ve ikramiyeleri 
havi kolonya; Losyon; pudra; Brıy antin; yağsız krem ve tırnalt 
cilaları tercih ediniz: işbu em~als iz ıtriyatmuzı sayxm bay ve 
bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübeni::le devaxr.h 
müşterimiz olacağınıza emin:z; her yerde temina'tlı U.;ks mur 
kasını arayınız. Umum satış yeri Sirkeci Şahinpaşa oteli kar 
şısnda No: 44 Telefon: 20845 

Toptan sipariş kabul edilir ve yurdumuzun her tarafına gön· 
derilir her müracaata cevap verilir: 

a-~ggggg~gggggEa 

N E z L E ye KARŞI EN MÜKEMMEL .Ş!FI· ~ 
I l'f:RfC/ VE KORUYUCU il.AÇ ) 

1GOMENOSTERiLI 
lô?burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffüs yolu ile geçen has 
OO talıklardan korur. 30 kuruştur. 
0~8888~888~80080 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve haz1r 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlekler yalnız 

''BASKIN 
'' gömlek mağazasında bulunur. Heyoğlu Sakızağacı No. 2111 

Ağacami civarında 

mııınrnıııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııımııııııııııım o ı K K A T ıı-nııııım:ı 

i KREM SOLE Y 
!!5ia 
~ Güneşin ve soğuğun tesui ile husule gelen yanıldıkları, çat 
=lakhkları ve lekeleri izale eder ve cildin güze!Hk taravet ve leta· 
1 fetini temin eder. ...................... 
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Uykuda 
Gezme 

, Hastalığı 
1 

Uykusunda gezen adamı uyandıran elektrik gözü: 
Uyuyan adam uykusunda kalkacak olursa yataktan geçmek· 
tc olan ışık huzmeleri kırılarak imdat zilini çalmaktadır 

Bacada 
sıkışıp kalan 

Noel Baba 
Meğer uylıusunda 
gezen bir zavallı 

imiş 
Bacayı yıkarak 

kendisini 
kurtarmışlar! 

Uykusunda 
gezenlerin 

yaptıkları tuhaf 
ve feci isler 

G~çe:-ılerdc lngiJterenin Volfer· 
bampton şehrinde has taneye baygın bir 

kndm götürüldü. lfalbinin intizamsız 
vuruşlarından ve gü~lüklc soluk ah • 
~mdan, derhal bir şey yapılmadığt · 
takdirde ölüm tehlikesinde olduğu 

1 

anlaşılıyordu . Doktor lar onun zehir -
lenmiş olduğunu anladılar; fakat kur 
tarmak için zehirin cin~ini bilmek 1:1-
zımdı. 

Ailesi efradı bu işte hiç yardım e
demedi. Sabahleyin kahvaltıya çağır -
mak için odasma giı-en hizmetçi ya -
takta onu ölüm halinde bulmuştu. 
Odası arandı, fakat zehire delalet e.. 
decek bir şey bu1unamadı. 

Doktorlar mutat muayeneleri yap 
trklarr halde bir şey bulamadılar. Son 
çare olmak üzet·e beJkemiğinden su a
larak tahJiJ edildi >e bunda pek l;Ok 

aspirin bulunduğu anlaşıldr. 
Aspirinin bütlin vücude yayılnrn· 

s1 ve belkemiği suyunu bulaştırması, 
sonra da içen a.lamı ölüm haline ge • 
tirmcsi için pek çok komprime içmek 
lizımdır. Yoksa aspirin hiç te zararlr 
bir ih1c değildir. 

tı~an yanıhp da bu kadar çok i
çebifü miydi? 

'feda,·i neticesinde kadın kendine 
gelmeğc başladı. Suallere cevap vere · 
cek bir hale gelince kendisinin de ne 
olduğunun hiç farkında olmadığı an. 
J:ışıldı. Canına hiç bir kasdı olmadığı. 
nı ve a.'-pirin içtiğini hatırlamadığını 
söyledi. Fakat doktorlar aspirin me -
selesinde ısrar edince aile efradı ev. 
deki ilaç dolabında bir şişe aspirin 
bulunduğunu akıllarına getirdiler ve 
gidip bakınca şişenin boşalmış oldu • 
ğunu gördü1er. Şişede tam 87 tane 
tablet varmış! - ---- ---------

- lJemek bu 13igorta her türlü telı_ 
lfkeye karp. öyle ml1 

. - Eoetl 
- O holde kızınızla ctılcnmenıe 

ınliMladenlzt lltlv_eceğ!m !. 

Madam J 
Stokvell'i ko . 
cası parça par 
ça keıerek öl · 
J Ü r m Üf t ü. 
Sonradan bu 
İ§i uykudayden 
ve hiç farhınclrı 
olmıyarak yaptığı 

anlCJ§ılmıştır. 

Bu keşiften sonra kadının gece uy
kusunda gezinen "sairifilmenam,, ol -
duğu anlaşıldı. Demek ki zavaJlı ka • 
dm gece uyurken rüyasında başının 

ağrıdığını görmüş, bunun üzerine. gi· 
dip şişedeki 87 hapı yuttuktan sonra 
gene hiç uyanmaksızın karyolasına 
dönmüştü. 

lngilterede bu hadise olurken A .. 
merikamn lllinois Yilayetinde Spring_ 
field şehrinde bir ailenin yanında 
hizmetçi olan Emma Foli de zehir i -
çerek ölmüştü. Bu kızın da uyurken 
hiç haberi olmaksızın zehir içtiği an. 
!aşıldı. Efendileri onu hamam odasın_ 
da boylu boyunca serilmiş ve ölüm 
halinde bulmuşlardı. Uyku halinde 
yürürken hamam odasına girip temiz
leyici bir maddeyi karbonat sanarak 
içmiş olduğu anlaşıldı. Hastaneye 
kaldırıldıktan iki gün sonra öldü. 

* Uyurken gezmek hadiselerini teL 
kik etmekte olan doktorluk dünyası 
bu hastalığa dair yeni yeni keşiflerde 
bulunmaktadır. Bunun başlıca sebep. 
)erinden birinin fena riiyalar olduğu 
muhakkaktır. 

Neyyork şehrinden Ernest Duane 
bundan bir müddet evvel ya.. 
nında Eula Davis adlı bir kılavuzla 
dağ kampına gitmişti. Duane rüya _ 
smda kılavuzu öldürmüş olduğunu 
gördii. Uyandığı zaman onu gerçekten 
öldürmüş oldu~uırn görerek dehşet i. 
çinde kaldt. 

Jüri heyeti onu suçlu buldu; fa
kat uyurken gezen bir Somümambül 
olduğu anlaşılmca o vakitler Nevyork 
valisi bulunan şimdiki f.umur reisi 
Roosvelt onu affetti. 

Fredrik J. Stokvell ııdlt bir ln -
giliz gece kahuslarmdan ıstrrap çek. 
mekte idi. Bir gece kat'yola.smdnn i -
nerek karnımı bıçakla dlHm dilim kes_ 
ti, Bunu uyurken ve hiç uynnmn.bnzrn 
yaptıA"ını, kendi~ln{n de blr ıı1al rl m -ı 
menam oldafunu ispat ettf. Fakat ln· 

Madam James Lyle 
Uykuda gezme has· 
talığına yakalanmıştı . Koca· 
sı bir gece onu hırsız sanarak 
kurşunla öldürmüştü. 

giliz jürisi bu adamı ba~ı boş bırak _ 
manın tehlikeli olduğuna karar ,·ere _ 
rek bir hapishanenin hastanesine ka
padı. 

Nevyorkun 1\lont Vernıon şehrin _ 
den Alferd Morrison eYe hırsrzlarm 
girmiş olduğunu rüyasında ~örerek 

tabancasını alıp yatağından fırladı. 
HaJa uykuda olduğu halde karısına 
döndü. Kadın kalkmış, ona ne yaptı _ 
ğrnı soruyordu. Adam uyanmaksızın 
tetiğe bastı. lfadın derhal öldii, jü _ 
ri heyeti onun bir Sonunambül oldu _ 
ğunu anlayınca beraet kararını bas _ 
tırdı. Fakat hırsız samlarak öldiirülen 
ekseriyn SomünamhüHin kendisidir. 
Amerikada Kanzas'ın Viçita şehrinde 
James Leybe uykusunda yürüyen bir 
kadındı. Bir gece odada iskemleyi de
virerek kocasını uyandırdı. Ifocası o
nu bir hırsız sanarak karyoladan in
di, tabancasını çekti ve: 

- Dur yoksa gebertirim!,, 
Diye bağırdı. Duran olmadr, adam 

cağız da tetiği çekerek kendi karısını 
öldürdü. Çünkü kadın uykusunda o
nun bağumasmt işitmemişti bile. 

Uykuda gezmeler için sadece kötü 
riiyaları sebep olarak göstermek kafi j 
d<>ğildir. Bunun ha kiki sebeplerini a . . 
rnstırmak kin daha derinlere, akıl ra 

1 . ~ 

hatsızlıklarına kadar gitmek lıizım -
dır. Bu daha ziyade çocukluktan beri 
duyulan korkuların. görülen kabus. 
Jarın bir neticesidir. 

Somünambiilizmi'in en garip va. 
kaı-n tngiltcrede bir davada olmuştur. 

:Meşhur Lord Ampthill'in varisi 
olan Jan Russel, gllzel karısı bayan 
Kr~tnbel aleyhinde, c~o ·~ ıırch··";· u ~ocuJc 
k~ndl!lnln olntndr~1 ldcllut!!Uc bo~tınmn ı 
davası a~mı§tır. 

gece, gecelik en 

tarisiyle posta 
kutusuna mek -
tup atan bir 
genç kız görüp 
yakaladılar. Kız, 

uykusunda böy. 
le :r.1zasız tehdit mektupları ya~ 

zıp zenginlere yollamaktaydı. 

Mister Russel o >akitten beri 
Lord Amufhil olmuştur. 
Bu adamın anlattığına göre önceden 

yaptrklarr anlaşmaya göre evlilikleri 
tam mannsile Platonik olacak ve ara
Jannda karılık kocalık geçmiyecekti. 

Fakat kansı huna kar~r cevap Ye. 
rerek kocasının sairifilmenam oldu -
ğunu ,.c bir sabah uyandığı zaman 
Platonik uzlaşmanın kocası tar:ıfm _ 
dan bozulmuş olduğunun farkına var
dığmı, ve hakilrn.te ~ok ben7.iyen bir 
rüra gibi gördüğünii söyledi •• Jüri he
yeti kocanın lehine karar nrdi. 

Fakat lordlar kamarası muhte _ 
rem lordun uykuda gezdiğini ve hür
mete şayan KrL~tabelin rüya sandığı 
şeyin hakikat olduğunu ileriye süre • 
rek bu kararı bozdu. "Rüya çocuğu., 

nu lordun oğlu olarak ilan etti. 

insanların uykuda gezerken tuhaf 
tuhaf işler gördiiklerine bir ~ol' mi _ 
s:ıller vardtr: 

Amerikada l\fontodali bir çiftçi na
h İJ e müdürüne müracaat ederek ahır. 
]arına dadanan bir hrrsızm hcl' gece 
ineklerini sağdığını ,.e kendisine hiç 
!'Üt brrakmadıf{mı söylemişti. Çiftli~t.' 
dikilen nöbet~i geceyarısr çiftçinin 
kendisinin ahıra giderek inekleri sağ
dığını görmüştür. 

Long lslandada bir adam kendini 
"Noel babn,, sanarak e\in bacasından 
lçel'iye girmek istemiş, bacamn orta 
yerinde ı!!rkışıp katınca nme1e getirile. 
rek bacn kmlmu,ı, ndam da oradnn çı_ 
l<l\rılmt~tır, 

* 

Loncl Ampthill'in gelini ma
dam Kriıtabell Russel "Rüya ço 
çuğu!,, nun anasıdır. 

Şimdi Lord 
Ampthill olan 
B. J on Russet 
uykuda iken 
kocalık vazi· 
Fesini yapıp 

baba olduğu 

na hala inana· 
ma mak tadır. 

Uykuda gezmelere mani olmak I· 
cin hastalar ekseriya karyolalarına 

bağlanır fakat son zamanlarda bir Jn_ 
giliz daha rahat bir usul keşfetmiştir. 
Karyolanın üstünde yapılmakta olan 
elektrik tertibatı Somünanıbül yatak.. 
tan kalkrnc:ı bir takım zilleri çalmak
ta ve böylece onu yahut aile efradını 
uyandırmaktadır. 

Somünambül hastalığrnrn evvel -
ce yüzde iki nisbetinde olduğu, fakat 
buhran ve darlık yüzünden sinirlerin 
hozulmasilc hastalık nisbetinin de art. 
trğı söylenmektedir. 

lfolombiya ünhersite:sinden dok • 
tor Valentin Üyhaly yeni bir tedavi 
usulünii tecrübe etmektedir. Doktor 
hastasmm yüzünü gaz bezinden bir 
maske ile örtmekte ve buna yasemin 
ve gülsuyu damlatmakta ve musiki 
çaldırmaktadır. Bu lavanta w musiki 
nin , tekrar edilmesile hasta kötü rÜYa 
,.e k:lbtL.;;lar yerine iyi ho~ riiyalar 
görmeğe ahştmlmakt:ıdrr. 

İddialara göre ho~a gidecek rü • 
yalar görenler uykuda dola~mak ille.. 
tinden kurtulmaktaclırl:ır. ::: . 

- Eğer bir daha "ııay canına,, 

dersen sana yemekte tatlı vermi.yece. 
ğim. 

- Tatlıyı sen mi pişirdin ann~1. 
- Ec;ct. 
- 011Je ıse oa11. canına!. 

\ 
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"Sabah ıerifler hayır olıun 
fem.,, ..ulaı. kimı• h\inkirludan, .••hza~ Ceki nihayet çete reisi (Parker) le dost olmu•tu. 

delerdea kaçmauııf. Rabıa yel ~ ' ' Y 
P•nc•renin önüne iki kiıili" 

kahvaltı hazırlamıılardı. ikbal ha· 
nımla kartı karııya oturdular, ıüt · 
lü kahvelerini içtiler. Kadın, dur 
maksııın Rabianın dün akp.mki 
tesirinden bahıediyor . Fakat 
Rabiaya dün ak~m çok uzak ıö 
rünüyordu. Yüıoü ,Uya dinliyor· 
mut ıibi mütebe11im, fakat akl. 
Kanaryada ve Kanaryanın sara· 
yında lk~l hanım mabeynciniı: 

dirmeaini, batöl'tüsünü verdi. Bir Tomson'un otelde sakladığı paraları çahp 
kız ona ıümüt bir ayna tuttu Ay- t• k b h• t• d d i 
rık saçlarıma bir teli dağılmamıı ge ırece ' u ızme ın en sonra a yen 
u~ıkı batı~ı ıa~an kumral örıU çetenin adamı Olacaktı! 
l•rı de aynı intızaını muhafaza 
ediyor. Fakat aynada, bu yünlü Tom saf bir adamdı. (Ceki) tuğunu patronlar bilir. Ben bile · dükte« J<>ma, P.r~unu çekti: 
eatarili, parmak dikitli hırkalı yi de kendiıi ıibi saf bir itçi aaır mem. - Bizim bir usulümüz var. Ye 
uaun mahlUku, ıiyah yeldirmeli mıttı. - itte ben sana buıünkü pi · ni alacağımız adama itimad ede-
mahlUktan daha tuhaf buldu. Ka. Üçüncü viıkiyi de beda,·a ta· yasayı töyledim. bilmemiz için, kendiıine ilk vere· 

Enderua takımı~yanmc.lan Vehb\ 

Dede ile t..raber Rahia71 dinledi 
iini ıöy)eyiuc• dikkat btildi. M• 
beyneiden ıiyacle v.a.w °'41••ln 
fikrini öjNamek iıti,_.., An'a 

"•vt muıikiden dün akpm fulı 
-yrdaıııtı. Cüretine kendi hile "· 
ııyordu. Vehbi Dede it.hu etm•a 
se iÇi rahat edecek. Fakat lkba1 
hanım bu hususta ona hiç bir fikir 
vermedi. Herkes memnun olmut. 
mütehassis olmut, fakat Vehbi 
Dede bir ıey söylememİf. Maama 
fih Dede de öğle yemejin• Nejat 
efendiye davetli. Binaenaleyh öğ . 

renebilir. 
Rıhtıma iki atlı bir araba geldi 

Yahnın önünde durdu. iki duru at 
yelelerini, kuyrı.ıklarını sallıyor r 

ıa raıll~la 1'aldıruuları detiyor 
la B~ Jabii\YI bekliyen Kanar· 
y•nın ı&nderdiji araba. 

lkbal hanım aıağıya kadar İn1 

di. Eline hir zarf sıkııtırdı. Rabia 
onu arabada açtı. içinde on lira 
var<lı. Par-nın kendlıindçn Jiya· 

de if •d• •ttiji t•J'• s• "vi11di. 
Gerçi bu, Tevfile ıönderilec-* 

birçok ıeyi alabilir, f~aı ltıfl'İ ~
manda Rakım ona 'n yükMk aıev· 
Jüt okuyana ~ lira vmldiğin; 

ıöylememit miydi? Birdenbire 

i~inde ilk h•fızlıiı ıö~lerindeka 
ıöhretinin verdiii çocuk ıunaru 

uyandı. Hayat ne ıaripti ! Sinekt: 
Bakkal ıtımtinin so~ak!.rma ben· 
zemiyor değildi. Rabia bu •uka· 
yeseye tebesaüm etti. Bir kiteden 
Hparaın d-r, karanlık bir sokak, 
öteki köıeden çıkarıın ferah, 104 

nit bir cadde. Galip Dedenin de 
dili gibi: "Kiıni terkil naıpu ta· 
na, kimi itiltara,, dütüyor, 

Nejat efendinin korusu Satvet 
beye biti!ikti, fakat kötk tepede 
olduğu için iki tarafı ağaçlık, U · 

zun v• dolambaçlı yokutlardan 
tırmanmak laı:ıııuh. Hayvanların 

yanları ter içinde, fakat bir soluk~ 

•.a Rabiayı tepeye çıkardılar. iki 
haremaiası karıılaclı. Kapıda ik: 
ıarayhya teslim ettiler. Bu iki ıil• · 
lü kadının arasında llhure.ki ıiyah 
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naryanın yanına ıirince kendini 
do, kıya.f etini de unuttu. 

Kanarya,, kendi muhteıem de 
kon. •rasınd~ evveli bbaz R•bia· 
1• ürküttü, fakat çok ıürmedi. E
MMP hemen onun metk verecel1 
kıaları ıetirtmiJ, ona takdim et
•İftİ. S..i ,Uıel olan bir Hahet 
kıana 1adece hanendelik öğreti. 

lecek. Adı Gülbeya• oldunnu 
Kanarya ıiyleyince azıcık ıüldü 
Öteld iki sarııın, uf ak tef ek Çer 
kes k12larmın adları, "Nevıice,, 

ve "Makpeyker,, di. Onlara kemen. 
çe ve ud öifetecekti. lıte onun 
Kanaryanın ka,künde yetittireceA 
ği üçlük alaturka takım bunlardı. 
Her "zartui ktitke ıelec•k, çar
tamba sabahına kadar kalacak. 
,Undüaleri metk verecek_, ıeceleri 
Kanarya ve efendiyle oturacak. 

"Hvdi 'idin, ( Mt1'rın. Ders 
bitince1toca hanı"n l;ur•1• ıetirir· 
tiniz. Pek uzatma, Rabia, öile ye

meğiae miıafirimiz var.,, 
Kötkün arkasında, hake üttü

ne ltir odada Rabia iki 1aat ~I· 
raftı. Kanar7anın yanma çıktılı 

zaman yemek vakti obauıtu. Yan• 
7•na yemek ıalonuna ıittiler, Ka
nal')'&: 

"Henüz ttf~ııdiyle misafirler; 
ı•hııemitler.,, dedi. 

Ro.bjayı yemek ıalonundan bit 

ballıoga açd~n c•mh kapıya ıö· 
türdü. Yanyana kartı tepelerin 
bez renıi hatlarını, iki ıahil ara· 

11nc;lan kıvrıhp ıid-n boiaıı ••Y· 
rettil,r. J\rblarında ayak ıai du · 
yunca ikili birden dandü. Nejat 
efendi bir tarafında Vehbi Dede, 

bir waf ında Pereırini onlara doi. 
ru ıeJiyordu. 
Raltia: 
''Rabbim: sen ıünahımı affet 

Baıımda örtü 7ok. Vehbi Dede
den ~tığıqı yqk, ~ünkü o dervif. 
Şeh:cadolerden k•çılmazınıı, fakat 
bu herif, üste de bir gavur.,, di
yordu. 

Birdenbire bir ıünah evhamına 
kapı\ınııtı. liatti Kanaryanın bi · 
le batı açık olmaıı, bu ııkıntılı hiı · 
si izale edemiyordu. Eier çocµk
luğunda imaDJ. ıibi çetin bir ınü· 

rebbinin eliııd• ~endini zaptetnıı 
yeldirıneıi, beyı-.z baıörtüaüJle ne fe alıtmıt olmaıaydı, odadan fır 
kadar buraya yah.ncı görünüyor- layıp çık~tı. F.f cndi7e yerde1& 
du. Aynalara gözü iliıtikçe, utan temenna etti, Vehbi Dedenin eli
maıa kendi aksine dilini cıkara~ ni öpm•i• çahıtı. o bermutat .u. 
cak... ni vermedi, o zarif mevlevi ıell-

Onu soymak için bir odaya al- mını verdi. Peregrini'niıı uzattıiı 
miu. ~ batörtüıü1le otu~ .. eli ııktı. f'4l~t parn,aklan, uçları 
rulmak ldet olmadıfını anlattılar iN• gibi, ıösleri piyaniatten kacı · 
O "Efendi ... ,, diye haılaJınca ka· yordu. 
dınfar ıüldü. Dünya kwıdclu ku- .(Deuanu uar) 

rafından yuvarlayınca: Parker ıülümıedi: , ceğimiz iti yalnız batına yapma• 
- Haydi gel, dedi, seni bizim Ceki sert ve hiddetli ıörünü - 1 sı lazımdır. 

patronla tanııtıraymı. Bizim kum yordu. - Hazırım dedim ya •• 

panyada aana ıöre bir it buluna • T om lif a karııtı: - Pekala. ilk önce bize bir f e 
cajını umuyorum. Hele bir kere l - Yalnız az ~ra verdiiinden dakirlık ıöıtemıen lizım .. 
Parkerle ıörüt de. fikiYet etmiyor. Ayni zamanda - Ne gibi .. ? 
Okuyqcularımız (Tom) un kim patronun çok ko~k bir adam ol· - Me•~li. ıWıdi giqip R&tro .. 

olduiuııu elbette hatırlamıılar - duğupu da şöylüyor. nunu takib edecekain .. Ve sakla• 
dır. Parker daha çok ıülmeie bat- dığı yerden, bugünkü aatıı bede• 

Nevyorkta aylarca Necliya lamııtı: lini çalıp bana ıetireceksin ! 
bekçilik yapan bu adam, timdi de - O halde seni bizim kumpan Ceki batını yere iierek biıt kaç 
Aılan Turıudun muhafızı idi. Bir yaya alatmı., Cebine daha çok pa· saniye dütündü: 
kaç günden heri, mühim bir ka • ra gireceğinden emin olabilinin ! - Bunu yapab:l"rim. Amır.a •• 
~çtlık meaeletinden dolayı Mek - Biraz önce T omla da b\lnu Paraları ,ize getirdi~el\ ~nra, 
ıikaya ıelmiıti. (Kı•ılotel) de ya konuıuyorduk. Bana, yanını'Za ıe- buradan ııvıııp gideneniıı .. ? 
pılacak bir içki ahm .•tımmdan liraem, ne verebilirsiniz? . - Ben erkek adı tatıyorum. 

ıonra tekrar Neyyorka dönecekti. - Şimdi ne alıyonun? Bu ktllıbeliii anqk bir IQ~&k ka· 
Caz: - Yüz dolar.. namdan bekliyebilirıin ! 
"Bu dünyaya inan olmaz .• !,, - Çok az. Ben bir miıli fazla· Parker bu ıözleri söylerken, 

Operetinin aololarını çalarken, 11nı verebilirim. itime yaradığmı baımı batka tarafa çevirmi~ti. 
Tom yeni arkadaıının koluna ıir· görünem, biraz daha arttırabili. Tom, ıözile Cekiyo, ~tropun 
di .• Parkerin m..-11na ıittiler. rim. teklifini kabul 4'\ıqcsıini itaret edi 

Paıkerin yanında üç adam o- Ceki sevinçle ai:ıını kulakla- yordu. 
tuNJorclu. nna kadar açtı: Ceki, içiqden çıkrltn4lJ biı çık-

Tom, Cekiyi aija'verkı · - Kabul ediyo"'8l. Himaetimi mpll cli!ttüğUnün far~mda idi. F. 
-::-- f awonwıdan çok haklı ola· takdir etmezseniı, f JLZlll R~T- ver bt ,Parkerle kartı kart~a; 1"1~ 

rak tikiyet eden ıiiçlü kuvvetli meyiniz! duilµtu ve ertni ıünden '91\R d• 
bir itçi. Parker bird~nbire tavnnı de- bir iıçi ııfatile yanma girip dar 

Diye mmldandı. Parker ayak tittirerek kaılannı ~ttı: ma birlikte bulunacağını düıün • 
ayak üstüne alını§, prMU ağzın. - Fakat, kunıpanyunıza bu dükçe içiqc!en seviniyordu. Niha• 
da, oturuyordu. Elile bo§ sandal· kadar kolaylrkla gir~bilecejini u- yet kqr~ak ve \>ecerikı:z bir r•~· 
yelerden birini Cekiye rijıt~rdi: mu yorsan, aldanıyorsun! Biz ara- rpnun eaaretin den ku•tulmuı hi• 

- Otur bakalım". mıza yeni alacağımız adamı ilk adam tavril~ ıilkiMrek cev*R ve~ 
Ve Toma dönerok bir ıeyJer önce deneriz. di: 

fıaıldadı. Neler konuıtuğµnu an • - Meydan hazırdır. istediği- - Pek güç bir teklif. Fakat, 
lamak kabil olamadı. Yalqı• To- niz denelJleyi yapmakta l!(eçilppe- ıize sadakatimi ıösteımek için, 
mun söyledikleri işitildi: yini~ ! Patron a~loJt& iııerae, ıizin· patronumun sakla~ıiı parflları ç~ 

-.- Y\iz dolara çolıııyormuı. le görüpneye devam eaernem. hp getirmeğe çalı~ac~tım ! 
Çok becerildi ve kuvvetli bir a - Parker yan gözle Cekiyi ıüz • (De&1cımı var) 
dam. Patronile kavga ederken 
rastladım.. ikisini de dinledim. 
Bu adamdan istifade edebilirı\n. 

Parker, Ton11,ın .Ozlerine ç•r • 
çabuk kapdacak ktLdar budala bir 
adam deiildi. Nevyork zabıtası
nı yıllardanberi oynatıp duruyor .. 
Yak-.yı ele vermiyordu. 

Pa.rker •i~ııun içinde: (Qu 
düny~ya inan olmaz. Hiç kimff:P 
ye inanılma•!) aolosunu mınlda· 
nıyordu. 

Birdenltire Cekiye döncf ü: 
- Patronunun yanıpd•n ııe .. 

den çımna1' iııiyarsun? Kuyumcu - inci qerdanlığınızı - UantelcUı bir rop aldıııız de , 
muayene r.ttim: Sahtedir, bir liradan 1ftek? 

- Az p~r~ veriyor •. Çok ça • fazla değeri ynktur. Tahmin ücreti o. = Hayır, komıular küçük köpek. 
lııtırıyor. larak iki lira ı·ereceksiniz! lerile beraber gelfliler de!_ 

- Patron zengin mi .. Serma·--------------.....------.---...,..---.....,.,___,_,..._ 
yeıi çok mu? 

- Yüz bin dolamn olsa der -
hal ~endişini ıatın ~hrdım. 

Parker yüz bin doları duyun • 
" d<>inılduı 

- Salona neden inmedi? 
- Odasında paraları sakla -

m-kla m'tıuldür .. Her 'ittiii yer 
de ilk önce parasını aaklıy~c~k 
yer arar. 

- Yeni bir ,_tıtmı yaptınız? 
- Evet .• Yirmi kasa viıki ge • 

tirmittik. Onları sattık. 
- Deıene ıiııqdi patronqn ce • 

binde on bin dplar var. ı 
- Yirmi kasa viMinin rw tu~ 

*'" tflil , 

- Ben bu Minenıaya 11it~ınl - ltişmiyelim yahu! /~J 1'in 
Klark Geybl ile dargınını, mektupları. tJe kôli tJ.erecede JIB' Nrl ı 
ma cevıuı mrnılvor I 
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Miniwatt 

Lambası 

RADYONUZU 

PHlllPB"MINIWA 
ile 

Venileştiriniz. 

Alacağınız ve 500.000 lira kazanacaOınız 

Yılbaşı piyangosu biletidir. 
UGUR G• 1 • Merlfozi: Kaı-aköy No. 31 Ömer Ahit Han sokağı başında fi IŞe eri : Şubesi: Babıali caddesi No. 42, Cağaloğlunda kapa1ı fmna karşı 

fiGişelerimiz bayr.ım günlcıi açık bulunduğu gibi licşide gününe kadar rnü~terilerfni memnun etmeğe 
i l -~ _,_ 
ıl~şac~tır. 

·amMmıMI Uğur Gişeleri Sahi bl : Om er R, Uğur 
il 

1 ;' 

1 f 

1 . 
1 

Kuruş--• ZAYİ - Istanbul ithalat Gümrii 1 ~-----2 as 
ğünde 8570 numara ve 16-16-934 ta. • 
rihli beyanname ile muamelesi yapı_ Bayram münasebetile yeni çeıitlerimiz gelmiştir. 

Jan ve TeYere Tapurunun 12 ııumara. I Çift kollu ve Pfft yakalı 
lı seferile gelen J.B. marka ve 3013 y 

numaralı bir sandık demir dökme or. ı·pekıı· poplin gömlekler 
dinosu zayi olmuştur. Yenisi almaca. 

cağından diğerinin hükmü yoktur. N a R~ O 
Talıtakalcde /3ak Bardavft o 1 ) da 

bulunur. 

Ali Muhiddin 
HACI 
BEKİR 

Hindistan cevizU, fsıtıklı, kay • 
maldı fmchklı, güllü, bademli. sa.. 
kızlı rahatı oku.mlar. 

Galata, Tünel civarında Zülfaris sokak, Lacivert Han. 
: .................................. . 

1 
İstanbul Deniz Levazımı Satıoalma ı 

Komisyonu bAoları 
~-------------=.:. 

Satış salonumuzu ziyaret ediniz: 
iki kavrulmuş bademşekeri, ha. 

dem ezmesi. Alaturka, alafranga 
şekerlemeler, halis ncıbadem kura.. 

1 
biyesi, çeşitli akide 

Tahmin edilen bedeli 5200 lira olan 40000 kilo kuru fuul .. ' 
yanm bundan evyel yapılan eksiltmesinde teklif edilen bedel 
gali görüldüğünden 10 İkinci kanun 936 tarihine rastlayan Cuma 
günü ıut 14 de yeniden kapalı zarf suretiyle eksiltmesi yapıla• 
cakbr. Muvakkat teminat miktan 390 liradır. isteklilerin eksilt
me saatinden bir saat evvel teklif mektuplarım komisyon ba§ -
kaıdıiına vermeleri. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 

Oalata, Voyvoda cad. 17, Ceneral Han 

Türk Phlllps Limited Şirketi 
ıetenbul • Qalate, Frenkyan han. Telgret: Phlllps • lebınbUI ı ı 

• . . . . . . . . . 
Is~a~blY~-~<~~Ş.~~~~~y~si ilanları 

' ' I \ ~ı • • t •' , ' • 

Ke§if bedeli 900 lira olan Haseki hastanesinin Nureddin 

pa"ryonu için bir tane 175 metre murabbaı sathında bir sıcak ıu 
lcalörifer kazam alınrr.cı.$1 ve yerine konması pazarlığa koıunut • 
tur. Şartnamesi levazr.cr. müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir • 
mek isteyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda y& · · 

zıh vesika ve 68 liralıl\ muvakkat teminat makbuz veya mektu · 
birle beraber 26/ 12/ 935 perşembe günü $aat 14 de~Daimi encü· 
me~de bulunmalıdır . "B.,, (8051) 

1 - Apartman, dükkan, sinema, tiyatro ve otel gibi binala· 
rrn metlıaUerinde dükkan methal ve önünde güneş ve yağmuı·· 
dan korunmak için yapılacak markiz, tente ve konsolların zemin 

den asgari 3,25 metre yüksekliği olacaktır, 
2 - Bina önünde 3metrcden daha yakm ağaç olan yaya kal· 

dırmılı yerlerde markiz yapılamaz. 

3 - Markiz genişliği dükkan önlerinde bir metredir. Apart
man, tiyatro, sinema ve otel gibi umumi binalar methallerinde 
markiz geniıliği ba~ka mahzuru olmazsa daha ziyade olabilit·. 
Bu Belediyece tayin olunur. 

4 - Markizler tahtadan yapılamaz. Camdan demir iskeletlT 
olarak ve telli camdan yapılmalıdır. 

5 - ln§a edilecek markiz i~in bir resim yapılacak ve bu re 
ıim merkez heyeti fcnniycsine tasdik ettirilecektir. 

6- Markiz yağmur 11uları muntazam oluk ve borular binaytl 
bititik olarak zemine indirilip veyn l~aldrnmı a.ltrnda ya mecraya 
ya bordür oluğuna verilecektir. 

7 - Markiz yapabilmek için belediyeden izin alrnmahdır 
Belediye yerine göre her hangi bir mahzur görürse ve dilene izin 
veı-mez. 

Markiz, tente ve konsollar hakkında İstanbul Umumi Mecli· 
.since kabu] ve belediye zabıtası talimatnamesin!n 3 üncü mo.dde 
sine eklenmesine karar verilen talimatname y-ulcarıya yazılmıştır 
Ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (B) (8098) 

Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel takdir edilen 
Aksaray yangın yerinde 461 harita ve 20 inci adada. 461, 462, 

459 ve 665 harita numaralı artialar araımda 1 metre 60 santim 

yüzünde 27 metre 55 santimetre murabbaı ıahaamdaki arsa ıa • 
tılmak üzere acık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 517 kuru,· 
hık muvaf&at teminat makbuz veya mektubile beraber 3/1/936 

Cuma rünü saat 15 de Daimi encümende bulunma1ıdtr. 

"B.,, .(7861) 

Bahçekapı 

Karakö7 
Beyoflu 

Pangaltı 

Ka.dıkö1 
ANKARA 

Kahire 

ZAYi - Zat mühürümü kaybet. ! 
tim. Mezkur mühürle çıkacak her ne"i 
senet <'!''rakın hükmü yoktur. 

BJlldge 

Tabii meyve usarclerilc hazır • 
lanmış yegane mey..-e tuzudur. 

Mide. barsak, karaciğer, böbrek 
hastalıklarında fe\'kaladc faydah. 
dır. Hazmi kolayla~tınr, inkıb:u:ı 

iıale edi?r. 
lNGtLll: KA~ZUK ECZANESl 

(Jeyoğlu - lstanbul 

B~yoğlu dördiincii sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Fındıklıda Dereiçi sokağında 16 
numaralı evde oturmakta. iken 18-12 
-935 tarihinde ölen Emine namı di. 
ğer Güllünün terekesine malı.kemece 

el konduğundan ilan gününden baş • 
lamak üzere alacak 'fC verecek vesair 
suretle alakası olanların Bir ay ve 
mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu dör 
düncü sulh hukuk mahkemesine baş.. 
vurmalan ve müddetinde başvurrnı .. 
yanlar hakkında kanunu medeninin 
v61,569 nncu maddelerin htikümleri ı 
t :-ı tlJik edileceği ilan olunur. 

Kaıımpap.da komisyona müracaat ederler. (8044) 

·ıiiiiiilıiıı·AB D 
kibarların 
şapkası 

Şekil renk ve zevk itibarile emsal
sizdir. En s o n m o dellerin zengin 
çeşitleri gelmiştir. 

Satılık ispirto 
ve Sıhht Taktirat 

Fabrikası 
Türkiye Ziraat bankasından: 

Boğaziçinde Çengelköy Kuleli caddesi 5 eski 54 • . 56 müker
rer 54 mükerrer 54 yeni 51 numaralı bir tarafı Yamıacı Ohannis 
hanesi arsası, bir tarafı tat iskelesi, bir tarafı lehi derya dördüncü 
tarafı tariki im olan ve bankamıza birinci derece ve sırada ipo· 
tekli ispirto taktirat fabrikası bina, arsa ve dahilindeki iki beton 
havuz, 16 aded cuva betonarme olarak İnfa edilmit ve ağaçla 
kaplanmış diğer makina tesisatı için temel betonu, su teıiıatc 

diatilatör, rikifikatör, kazan iki baca ve horulan ve iskele, Be .. 
yoğlu altıncı noterliğince 14-3-934 tarih ve 2146 numara ile 
ve yine Beyoğlu dördüncü noterliğince musaddak 5 - 6 - 934 
tarih ve 4791 numara ile teahhütnamelerle açrlmıt hesabı cari 
ve teminat mektuplarmdan olan mikdarı ma!Unı borç için borç~ 
luya 22 - 8 - 935 tarihindegönderildiği kayden müsbit ihbar. 
name üzerine de borç tesviye edilmemit olduğundan işbu borcun 
ihale tarihine kadar olan % 9 faiz <jô 3 komisyon sigorta ücreti, 
kat'i . hesap masrafı, muamele vergisi vesair bitli.mum masrafiyle 
birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza. ipotekli olup 
hudut ve evsafı yukarıda yazılı ve lıtanbul Tapu Müdürlüğünün 
18 - 9 - 933 tarih ve 171 cilt 81 sahife 28 SJra 2118 numara!t 
tapuya merbut bulunan 1365 metre murabbaı arazi üzerinde 
kain: 

JSPIRTO VE SIHHl.TAKTlRAT FABRiKASI 1697 numa·· 
ralı Zira~t Bankası kanununun hükümleri altında 15 - 12 - 935 
tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çlkarıl· 
mıştJr. 

Muvakkat ihalesi 29 - 1 - 936 tarihine müsadif ça11amb~ 
günü saat 2 den 4 e k~dar lıtanbul Ziraat Bankumda yapılacak 
tır. 

Teminat akçası maktuan BiN linldır. Sartname Bankamız 
kapısına asıımı,tır. .(7792). 
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Bayramlık, yılbaşı hediyelerinizi 
Necip B. ıtriyat fabrikası mamulatından alınız 

Gayet ucuz zarif lavantalar, kolonyalar, pudralar, rujlar, kirpik tuvdetleri, biryantinler, bilcümle yerli ve Avrupanın büyük fabrika mall.t.n ve tuvalet takımları bulunur. 
Depom : Eminönü Necip Bey itriyat mağaztm 

-------·----ı· BAYRAM 
Soğuğa 

karşı tedbir 
alınız 

Yalnız sıkı 
giyinmek 

kAfi değildir 
Cebinizde bir tUp 

kaşe 

GRİPİN 
bulundurunuz 

l:~ •• 

'()'şUmekten mtltevelUt bq, cU~ adale, bel alnlarlle kmklıta ve Emsa.. 
llne karşı en seri, en kat'i tesirli lllçtır. 

10 tanelik yeni ambaldj lan tercUı ediniz! 
.(RADYOL1N fabrikasmm mlitehassıs kimyagerleri tarafmdan yapıl.. 
maktadır.), 

GRiPiN 

... Devlet Demiryolları ~E: Limanları . 
. . .. . . . . . . 
iŞietme Umum idaresi ·.Ilanları "· 

Lokomotif ve vagon nakliyatında kullanılmakta olan idaremi
ze a it 2 mükerrer No. lu duba ile buna ef olarak yaphrılmakta olan 
yeni dubanın Üzerlerine dötenecek yol 30. 12. 35 pazartesi günü saat 
10 da Haydarpaıada gar binuı dahilinde 1 inci itletme komisyonu 
tarafından açık eksiltmeye kommıttur• 

Bu işin muhammen ketif bedeli 3358 lira 13 kuruştur. Bu ite gir
mek istiyenlerin 251 lira 86 kurutluk muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait prtnameler komiıyondan paratız olarak dafıtılmak · 
fadır. (7821) 

Istanbul ' Oncft icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
250 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup pa· 

raya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 1322 lira kıymet 
takdir edilen Ayvamamyda Atik Mustafapa§a mahallesinde Kül· 

han wkağmda eski 3 yeni 3 numaralarla murakkam bahçeli bil'1 

evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiflir. Arttırma peş.indir. 

Arttırmaya i,tirak edecek müşterilerin kıymeti mubammenenin 
'fo 7,5 nisbetinde pey akçeai veya milH bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzi • 

fat tenviriye ve vakıt borçlan ile bun1ann üstünde bırakılma 

tarihine kadar işleyec-E"kleri mü§teriye aittir. Arttırma şartna • 
mesi 1. 2. 936 tarihine müsadif Cumartesi günü dairede mahal· 
li mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 13. 2. 936 tari·. 

bine müsadif perfembe günü dairemizde saat 14 ten 16 yaka -
dar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme" 
nenin o/0 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttmnanm taahhüdü baki kalmak üzere arttD"IJila on 1beş 

gün daha temdit edilerek 28. 2. 936 tarihine müsadif Cuma gü

nü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 

neticesinde en çok arttuanm üstünde bırakılacaktır. 2004 numa" 

rala icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hak• 
ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer a)a· 

kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
fai2 ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildir " 
meıeri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit o) " 

1111Yanlar aatrf bedelinin paylaf1Dasmdan hariç kalırlar. Daha 
fazla maliimat almak iı\leyenlerin 934/ 4050 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahaJ!en haciz ve takdiri k1met raporunu gö • 
1'ÜP. anla>:acakları ilan olunur. .(8095) 

VE 

YILBAŞI 
. . 
ıçın 

Alacağınız eşyayı 

Sümer Bank 
Yerli 

Mallar 
Pazarların~gn alınız 

ŞIK 
Güzel 

Ucuz 
Sağlam 

ikramiyeli satışlardan yüzde 100 karınız vard'r 
Ankara • lzmir • Samsun • Men in · İstanbul · Beyoğlu • F.minönü · Karaköy • Kadıköy • Beşiktaş 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

KAŞE 

Neokalrniria 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağnları - Artritlzm - Romatizma 

• .1 ~ • • • ' ' • ~ ' • • 

' . ~ ' . . . .. . ' . . ' . 

Medhü
senası

na lüzum 
görülml
yen fev
kalade 

Bilecik 
rakl lmalltha· 
nesinin piyasa .. 
ya ç:ıkardıGı 

45 derecelik 

Şeker Sergisini 
Görmigen kalmıyacak 

BAHÇEK~PI -TAŞ BAŞ ___ ... 
Akay işletmesi direktörlüğünden: 

Şeker Bayramına tesadüf eden Birincikanun 27 Ye 28 inci 
Cuma ve Cumartesi günleri Hay darpata - Kadıköy - Adalar -
Anadolu - Yalova hattında Pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (8099) 

Olgun 
rakısını da il Besler Fabrikası Her yerde arayınız. 

i:mss:-.ı-.r.:::::s::=-=n:u:m ... -:r.::ı::::g 

~ Ademi iktidar 1 .. 
ii VE 

lseı geveşkll~inel 
~Hormobinl 
~ " •• Tafalllt: Galata posta H 
~ p 

BAYRAM • • 
ıçın 

Şeker, çikolata ve bisküvilerin en igi ve 
tazesini luıaırlamıştır. 

Satış yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda İstanbul tramvaylannm ton durak yeri 

No. 10 Telefon: 20860 1: kutu•u t255 :: 

ı:::::==~-.,=======:::::.-:::.-====a:=i: , •••ma&;_iilll••••ı•••••••••••••-• 
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Polis hafiyesi X :9 yahut Dekster ·ıslahıhal etmiş bir 
haydut olan l\fi~Jden bir mektup ahyor. Bir haydudun Nev-

yorkta bulunan Prens Abdullabın milyonlar değerindeki 

hazinesini çşlmak üzere olduğu~u .haber vermektedir. Fa • 
kat Maroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ve sırlarını 

bilen Mişelin kız kardeşi Şilayı da takip etmeğe koyuluyor. 
laı-. 

HalbulQ Maroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şim~i JÇ:9 u ortadan kaldırw.a-\\ çarel~ril\i a • 
raştırıyor. 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuru

yorlar. x :9 yanmda şişma~ Jorjla birlikte paraşütle enn 
üstünden atlıyarak ölümden kurtuluyor. Fak~t kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandmror. 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 

lede ikisini de yumrukla Jt!l'e sererek §ila, şişman Jorj ve 
Bili kurtarıyor. 

X :9 Prens Abdullahı haydut1aTın elinden kurtarmayı 
kBTarJaştmyor. Bunun fçfn haydut kıyafetine girip onlarla 

beraber çalışmağa başlıyor. Fakat Şililnın hizmetçisi Mari 

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

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şiliyr, hem şişman 
Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili Mon· 

kov çiftliğine celp etmişler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 

Bundan sonra l\fan>ninin de içinde b~lun~u~u hır~ızla 

rın otomobilini kovalıyor. Fakat Maroni kaçmağa muvaffak 

oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor \'e 
hastaneye kaldmby.or. 

Şimdi Şila kardeşi Mişelin eşki arka(lasla~·1ndan Smit 
isminde bir haydudun §9.zlerin~ ka~~bm* onu ~fahıh41 et • 
miş zannediyor. Ve Marn"iyi ·~tm~k içi~ \>ArU~t, elan hazır. 
lıyorlar. Halbuki ~mit Maroninin adamıdır. 

odaya hapsetmişlerdi. 
1 

Prens Abdullah da bu sırada. mücevherat kolleksiyo • 
nunu teşhir etmeğe karar vermiştir. Polisler bundan endişe 
ediyorlar. Fakat hu endişelerini be11i etmek istemiyor]ar. 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmfş oJduğun. 
dan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine gire!ek üç kişinin 

Ye bu vasıta ile Maroni X :9 ile şişman Jorju esir etmeğe 
ve bir eve hapsetmeğe murnffak olarak Prens Abdullah1n 

hapsedilmiş olduğu eve gelmişti. lki muhafız hırsız X: 9 u hazinesini soymak için hareket ediyor. 

E 

68 PARDAYA'NIN Pf..UMÜ 

Kral bu sözleri homurdanarak 
söylediyse de Kolinyi bunlarda ken _ 
disi ve maiyetindeki :p,rotestanlar için 
korkacak bir ~Y sezemedi. Kral sulh 
ten çok memnundu yahut öyle görij _ 
nüyordu. 

Dokuzuncu Şarl, orta salonda ken 
disi için konulan bir tahta doğru yü. 
rüyordu. Yolda şair Ronc:;ara rastlr _ 
yarak yüzi.inde bir sevinç izi belirdi. 
Onu da yanına a]dı. Sonra eğlenceyi 
seyretmek için tahta oturarak KoJin_ 
!iYi sağ tarafına oturttu. Sağ tarafın 
bir şeref mevkii olmasından dola}, 
f{ügnolfir kralı bu hareketinden dola. 
yı alkışladılar. 

Ayni v.amanda, kralıq bir işareti 

üzerine Ronsar da sol tarafta oturdu. 
Şair, sevincinden kıpkırmızı kesilerek 
nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. 

Dokyzuncµ Sari şen ~ir tavırla.: 

- Ronsa~-. misafirlerimizin eğlen. 
dikleri Yf babam amiralin harbi dü. 
şündüğü sırada istersen biz de seqin. 
le şfü okuruz, dedi. 

Ronsarın son derece sağır oldu • 
ğunu okuyuculanmr:ı herhalde hatır. 
larlar. 

Kralın sözlerini bir iltifat sana _ 
rak: 

-Şevketmaap, bu benim için öm _ 
rümce unutamıHcağım bir şereftir, 

eledi. 
Kral tekrar söze başladı: 

- Dinle, en son yazdığım bir şiiri 
ıana okuyı.cağım. sen de düzeltirsin. 

- Hakkınız var ŞeYketmaap, bu eğ 
lence hakikaten misli gijrülmemiş biri 
tekilde oldu. 

- Öyle ise dinle! dedi. 

"l{a.Jbi~in biricik isteği a~trr. 

O anda, ıir saat evvel pcrilel" dansı 
yapılan bitişik büJiik salonda birden 
bire bir gürültü koptu. 

Bu gürültü, böyle eğlence e.snaJa. 
nnda sık sık kopan kahkahalardan 
doğmıJ•ordu. 

Bu, Hügnolarm kopardığı uğur • 
suz bir çığlık, boğuk bir ini1ti idi. 

- Kraliçe öJüyor ! velvelesi sa • 
lonu altüst ediyordu. 

Vaka şöyle olmuştu. 

Biraz eV\'el, Kont dö l\1ariyyııkın 
.Tan Dalbreyi aramakta olduğunu gör. 
müştük. 

Kralın, Kolinyi ile Ronsarın ara
sında tahtına otu~duğu srrada Kont 
da Navar kralicesini buldu. 

Tam hu sırada yanında bir sürü 
jantiyomları bulunduğu halde kralf~e 
Katerin dö Mediçi de ağır ağır ve gü. 
tüm.siyerek Jan Dalbreye doğru yü -
rüyordu. 

Jap Dalbre ise, oğlunun şerefine 
verilen l>u eğlencede gösterilen bu gay 
ritabü sevincin ne olduğunu anlama _ 

ğa ~tışarak ciddi ve düşürıceli bir 
vaziyette duruyordu. 

Etrafında bulunan nedimelerle 
Jşl\tiyomlar: kraliçe~in ~ir kaç k<>re 
sarardhğıP,ı gördüler. Sonra bu sarı _ 

hk yerine şiddetli bir lnzıllık riiılinü 
kapladı. 

Jan Dalbre, hazan vücudunun buz 
kesilerek titrediğini ve hazan alev alev 
yandığını hissediyordu. 

Fakat sözlerinin anlaşılmasına Bununla beraber, sebeplerini kes.. 
o kadar aldmş etrniyerek yalnız yaz. tiremediği bir hastahğr anlatan bu a. 

- dıiı şiiri okumak he,·esinde olan kral: ı lametlere pek de aldırış etmiyordu. 

Bu ana kadar böyle biı' saadet his. 
setmemişti. Böyle bir derin · sevinç, 
hatta Alis aşkım ilk defa itiraf ettiği 
zaman bile kalbini titrememişti. 

Jşte bu suretle ruhunu durmadan 
ezen acı yükü Katerinin sözlerile or. 
tadan kalkmıştı. O güne kadal' aman. 
sıı; bi.r düşman sandığı bu kraliçeyi 
§İmdi acr ~eken bir anne yerine koyu. 
yordu. 

Artık n~ kadar me~'ut olduğunu 
ilk önce anlatmak üzer~ Jan Dalbreyi 
arıyordu. Fakafı ~usm~ia femin ile 
söz verdiği için bq sevincin sebebini 
söyliyemiyefekti. iiP,nra da, l'ğer pek 
geç kalmazsa Alisin evine ~itmek ni. 
yetinde olf!uğundan kızcağızı kendisi 
kadar mes'ut edecek &öı:ler hazırlı . 
yordu. 

- Size taptığım halde hakkıntz~a 
kısa bir zaman için layık olmadığınız 
düşünceler, şüph~ler bes{edim; Parise 
geldiğimı:le:q?,eri s!zden uzak yaşa. 
makhğ'ım bir cinayettir. Fakat artık 
ağlaJ'!.1ayı!'ız. Da!t<!- birkaç gün sonra, 
ebcdiyysm biribirimizin olacağız .. 

Böyle düşünerek ciddi ye güler 
yüzlü bir ta\•ırla küme kiirne toplanan 
da,•etlilerin arasından geçiyor ,.e ~en 
di kendine: 

- Benim için bil' düşmanlık 'e 
kin kalesi olan Luvr ~arayında hulu . 
nuşum ne tuhaftır. Bana bir kralirf' 
değil, bir anne şefkati gösteren asıl 
annem Katerinle kar~ılaşışım ne u . 

· m ılmaz bir şey! Acaba, Al isle haki -
kalen evlenebilecek miyim? Herhalde 
rüya görmüyorum! diye söyleniyor . 
cl 1.1 . 

Bı.ı anda, nc§eli bir grup etrafmı 
kuşattr. Bu grup i~indP en şen görii -
nen Dük Dal}ju, Jıl\tta ~·pzulmn~ olan 
yakalığ·ını bile düzeltmeği un qfr.ıtuştu. 

Kateri_nin bu sevgili oğlu: 

== 

- Mösyö, ni~in eğlenmiyorsunuz? 
diye bağırdı. 

Ueoda kalbinden taşan bütün sev. 
gi duygularını belli eden bir gülüm 
seyişle: 

- Kardeşim! diye düşündü. 

- Amma da tuhaf, bu gec(! eğlen 

mek lazımdır mös:rö. 

- :Monsenyör, ömrümde bu gecf. 
ki kadar büyük bir sennç hiss<'tme
dim. 

- Çok şükür! lşte iyi dü~üncell 
bir adama rastladım. 

Bütün kümeyi teşkil edenler Ma. 
riyyakın etrafını kuşatarak onu sü. 

rüklemeğe çalışıyorlardı. Kont, bu 
suretle eğlenen ka tolik senyörlerinin 

kendisini Jllaskara etme\c istediklerini 
anlıyarak fena halde hiddetlendi. Bir 

kaç şiddetli darbe ile ellerinden kur. 
tuldu. Alaycılar da gtqerek lcaçıştr. 
lar. 

O vakit kont, eğlencenin tuhaf bir 
hale dönmiiş olduğunu gördü. 

Katolik senyörleri beşer altı;ar 

kişilik ufıık kUmelcre aynlar~k h<>r 
biri !lir HüJ:'no jantiyomunun etrafınr 

almıştı Sevinç , .e eğlence hahanes ·ıe 

her Uügno ite alar edUiyQnlu. 

Ba ha bir salonda, Gizin çetesi ta.. 
rafından yakalanan NaYar krah. ka. 

tolik senyörlerinin birinden diğerire 
itilen hir top halini almıştı. Beti ben. 

zi uçan, bu bale son derece canı sıkı. 
lan hiylekar Hanri arkasına inen her 
yumrukta yahut yandan indirilen her 

dirsek \'UfUŞttnda hiddetle eii)ijyor • 
du. 

Gene haşka bir ıı::~!onda İ.Sf Preps 
dö Konde, kendisi!~ nlay eimek lo;;tiM 
yen on kadar katolik senyörüt;ıe kar. 
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