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Akdeniz ihtilafı ve Türkiye • • 
Boğazlann tahkimini istemekle beraber yardım 

için şart koşmamışız 

Akdeniz milletlerinin tamamı yardım etmedikçe 

Jngili:lerln en büyük drctnotlarınadn 
Hood 

"lngiliz donanma-
sı 1 taly a~yı 

yenemez,, 
Balkan devletleri hücuma uğrarsa 

Romanya yardım edecek Sokak ortcuıncla açıkta satılan !ekerler .•. 

lngilizler Yugoslavyamn Yarın bayramdır 
Adriyatik kıyılanm üssü bahri Şekerin kilosu 28 kuruşken 

olarak kullanmak için akide . 70-80 kuruşa sabhyor 
anlaşmışlar Okuyucul~'lrımızın bayramını ku1:1uıarız 

Bu aabahki posta ile gelen "Dey l M. Demircis, Milletler cemi • Bu ıene yılbaıiyle teker bay· olduğu halde havalar hiç de ti· 
li Herald,, iıimli İngiliz gazetesi- yeti miaakmın kendilerine yükle- ramı birbirine çok yakın olaral< kayet edilecek. derecede fena de· 
nin Dıı ıiyasa bat muharriri Kü - diği taahhütlere .rkı surette baj- geldi. iki bayram ancak iki gün ğil. Bu itibarla ıeker bayramımn 
çük andlaıma ve Balkan andlaı· 1ı ikalmağa azmebDİf bulunduk • fasıla ile kutlulanacaktır. neıeli geçmesinde hiç bir mah?.ur 
maır devletlerinin, Milletler cemi lanm aöylemiJlerdir. . Mevsim birinci kanunun sonu (Devamı 2 ncidc) 
yeti azalanndan herhangi birine Türkiye ve Yugoslavya, gemi· ------------------------ -
hücum vaki olduğu vakit yardım lerini ve efradım göndermek IU• Taksilerin OD kuruşa adam taşıması, tram-
edeceklerine dair verdikleri söz reti~e teminatlarını y:erine getir • v;ylardakl ı;Üfı-;)6-;Jo;e g-eç~~~~k~a;edir 
hakkında ıunları yazıyor: mege hazırdırlar. Romanay ve Çe _ _ _ _ _ _ _ ,;._ _ _ Y _ ~ 

awwwcs ..... 2iZL::;;;:l ~ 

"Yunanistandan, icab et~iği ikoalovakya hazırolacaklanna aöz p• 70 • 
takdirde yalnız harp gemilerini verditer. ıya sa ya yen ı 
göndermekle kalmayıp, Jngiliz Şimdi gayri as1tert bir mmlalca 

donanmaıının Novarin ve Ciridi olan e aaa mHel•I t ks• p k ormuş 
üeaiihahri olarak kullanması için ne gelince, bu mesele Türkiye ft l yl } y 
lcoJaylrklar göıtennesi de isten - tarafından ileri siiriilmüpe de, Ş f" ) 1 b Ü kil d bil f l i t 
miJtir. (Devamı z incide) 0 ur er 0 U g D D en e 0C Vaz ye 0 

Atmadaki lngiliz elçisi Sir Sid Kil ilk s t I dUşmemelerl için derhal tedbir almalıd!r 
ney Voterlo, Yunan ba§"bakam M. Ç _ a ICI ara 
Demircis ile müteaddit mütavere· Böyle mı muamele 
lerde bulunmu,tur. edilmelidir 

Baltık denizine lnglllz donanması hlklm olursa 

lngiltere bunu 
nasıl karşılayacak? 
Rusya ile Baltık devletlerinin sordukları 
bu suale İngiltere mUphem cevap vermiş 

A lnwn kruvazörlerinden "Konigsberg,, r:e "Laypzig,/in lnniliz liman • 
/arını ziyaret ettikleri zaman alınan rcaimleri. Bu ziyaret 19U denberi 

Alman lıarp gemilerinin lngilir limanlarını ilk ziyaretleri. 

cağını lngiltereden sormutlardır. 
lngilterenin verdiği cevabın 

muhteviyatı henüz malfun değll • 
dir. Fakat öğrenildiğine göre, bil. 
hassa Sovyet Ruıyaca bu cevap 
memnuniyete değer görülmemek
tedir. 

Küçiik sat~ı Hilmi 
(Yamı 2 incide) 

Bugün 
Bir Fransız gazetesine göre. 

lngiltere ile Almanya arasında bir 
hava misakı yapılacaktır. Bu mi
aak, iki devlet arasında zaten 
mevcut olan ve Alman donanma-
11111 lngiltereninkinin yüzde otuz 
beıi olarak tespit eden misaka bir 
zeyl te§kil edecektir. 

Diğer taraftan Sovyet Rusya i~ 
le Baltık devletleri, Almanya Bal
tık denizinde hakimiyet tesis ettiği 
takdirde, hattı hareketinin ne .Jla-

lngilterenin açık bir·cevap ver· y IMl ClYJ sayfam uza. 
memit olması muhtemel görülü- lb>a k 0 ll"'il 0 ~ fH1 A ~ ~ R' j 
yor. Çünkü bu sual, muhtemel e u 

1 
farazi bir vaziyete müteallik bu- ~ifil s lYI ırp ırn ~ n ifil a ı 
lunmaktadır. göırec ceksn ırD nz 

J'aziyctlcri11dcn şikayetçi bulunan Eminönü taksisindeki §oförlerdcn 
bir grup 

Şoförlerin on kuruşa mü~teri ta • yetle ve al~ka ile kaTşılanmıştır. BıtYı 

şımalnrına mü:.uade cdilme:-:i etrafın. ram ü~tü olmasına rağmen taksi ) 'er .. 
da iki gün cliir yazdığımız yazılar, ,.o. terinde müşteri hekliyen şoförler. 
förler arn~ında hiiyük hir memnuni _ (Devam 2 incide) 

Uzak şarkta çok mühim 

B i r s iyas 
suikast 

Japon tehdidi karşısında milli davaya 
ihanet eden bir Çinli bakan 

On kurşunla öldürüldü 
Şanghay, 26 (A.A. ) - Eski dış 

itleri bakan muavini 8. Tanyujen, 
ikametgahı önünde otomobilin . 
den inerken öldürülmüttür. Hü . 
viyetlerinin tayinine imkin hasıl 
olmadan kaçmağa muvaffak ol -
muı olan mütaarrızlar, mumai . 
leyhe on kur§un 11kmıtlardll' Bun· 
lardan üçü isabet etmittir. 

B T anyujen, hastahaneye gö

türülürken ölmüttür. Kendisi ge

çenlerde Şefi Oung - Tching - Ouei 

ile birlikte istifa etmit ve oi\un 

gibi nasyonalistler tarafından 

"Japon tehdidi kar§ısmda milli 

da vaya,, ihanet etmif olmakla i~ 
ham edilmiJti. 



Gaziantebin 
kurtuluşu 

Şehrimizdeki Antep
liler diln bu yıldiinil

miloü k utluladılar 
Gaziantebin on dördüncü kur

tuluş yıldönümü dün Halkevinde 
büyük törenle kutlulanmı§tır. 

Saat on beşte istiklal marşiyle 
merasime başlanmış, doktor Meh
met Baran ilk sözü söylemiştir. 
Bundan sonra Bayan Nedret, cep
hede kadınların yaptıkları feda
karlığı söylemiş, Ali Rıza duygu
larını anlatmış, Bay Mehmet Bar
las, Abdülkadir Batur, lsmail Ha
bip Sevül Gaziantep müdafaasına 
ait sözler söylemişlerdir. Cihat ve 
arkadaşları bazı musiki parçaları 
çaldıktan sonra merasime nihayet 
verilmiştir. 

Törende yüksek makamlara 
tazim telgrafları da çekilme~ine 

karar verilmiştir. 

Bugün saat 13 de 

Karaköyde bir 
adam çiğnendi 

Bugün saat 13 de Karaköyde, 
Dörtyol ağzındaki işaret memuru
nun yanında bir otomobil kazas! 
olmuş ve bir adam yaralamnıştır. 

Eminönünden Beyoğlu ciheti
ne giden 2334 numaralı taksi oto
mobili tam işaret memurunun ö
nünde yoldan geçmekte olan 35, 
40 yaşlarında, siyah paltolu, siyah 
~apkalı iyi giyinmiı bir adama 
çarpmış ve zavallıyı derhal altma 
~ıarak üstünden geçip çiğnemi~tir. 
fade vermiyecek derecede yarah 

elan kazazede, ayni otomobille 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
Yaralının hüviyeli anlaıılamamıı
trr. 

küçük satıcılara 
böyle mi mua
mele edilmeli? 

Dün akşam saat 7 sıralarında mat 
haam ıza 12 yaşlannda gözleri yaşlı 
bir socuk gelerek şu sözleri söyledi: 

- Adım Hilmidir. Seyyar satıcı 

il ikmet Saf erin oğluyum. Gördüğü_ 
nüz gibi tanesi 5 kuruşa yüzük ve bile. 
zikler satanın. 

Bugün saat 12 de Orozdibak'ın ö. 
nünden geçerken polwler beni çevirdi. 
ler \'e Eminönü merkezinde hapsetti -
ler. Bu saate kadar orada kaldım. Son 
ra bıraktılar. Tablamı elimden nl -
mışlardı. Verdikleri zaman herhalde 
dikkatCJizlikle dökmüş olacaklar. 25 
tane yüzük de noksandı. Bir ekmek 
parası çıkarmak için çalışan bana hiç 
bir sebep yokken yapılan bu muamele 
doğru mudur? 

Belediye memurlarının hiç birse • 
bep yokken küçUk satıcılara karşı yap 
trğı bu gibi muamelelerin doğru ola • 
mıyacağı kanaatindeyiz. Ekme.k para.. 
sı kazanmak i,tiyen bu gibi küçükle -
rin bilakis himaye görmeleri daha doğ 
ru olmaz mı? 

Şirket vapurları 
devlete geçiyor 
Deniz yollarının bir elden ida-

resi için Ekonomi Bakanlığının 
vapw:culuk §İrketi ile yaptığı mü
zakereler aona ermiştir. Şimdilik 
kat'i bir karar verilmemekle be • 
raber hükUmetin şirket vapurla -
rım tamnmile satın alacağı zannı 
kuvv·· .. -· · 

M. Nuri Çapa \ 
Sayın vatandaşlarının Şeker 

Bayramını kutlular. Yeni yıl -
lanrun iyi işler ve şen günler

le dolu olmasını diler. 
Beşlktaa Çapa Marka 

Pirlnı;unu fabrikuı 

---------------------------

Yarın bayramdır 
Şekerin 
akide 70 

kilosu 28 kuruşken 
- 80 kuruşa satılıyor 

(Bcq tarafı 1 incide) 
yok. Buna rağmen açık yerlerde 
salıncak falan kurmağa cesaret e
den olmamııtır. Şu halde bayram 
daha ziyade sinema, tiyatro gi.bi 
kapalı yerlerde kutlulanacak tle
mektir. 

Son hafta zarfında bayram do· 
layısiyle ahı verit de ziyade!eş
mİf, çarııla.r görülmemit bir ka
labalıkla dolmuttur. Fakat küçük 
esnaf ve seyyar satıcılar bü} ak 
mağazalardan daha fazla İf yap
maktadırlar. Bunun da sebebi 
halkın fazla paralı olmamaaıd~r. 

Bayram ve yılbaıı münasebeti. 
le mektepler ve resmi daireler de 
tam dört buçuk gün tatil yapacak
lardır. 

Yarın sabahtan başlıyacak o -
lan tatil pazar günü ak,amı bi " 
tecek, pazartesi sabahı tekrar iş 
ba,lıyacak ve salı günü öğleye ka·· 
dar devam edecektir. Sah günü 
saat 1 de de yılbaşı münasebetiyle 
gene tatil başlıyacak, ve bu tatil 
çarşamba günü akşamına kadar 
devam edecektir. Perşembe gi.inü 
sabahından itibaren yeniden ça

lışmak devresi başlıyacaktır. 
Bu şeker bayramının bir husu

siyeti de şudur: 
Daha evvelki şeker bayramla

rında şeker yerli malı olmadığnı
dan şeker yerine fındık, üzünı g~
bi şeyler yenmesi propaganda e
diliyordu. Fakat artık istihlak et
tiğimiz şeker de tamamen yeri~ 

malı olduğundan bu propaganda 
İstikametini değiıtirnıittir. 

işte şimdi halkı şeker yemeğe 

teşvik eden yeni afişlerden biri: 
"Türk şekeri çıkalı, Türkün bay 

l'amı bayram oldu. Bol şeker ye!,, 
Fakat maalesef bu propagan

dalara rağmen şeker fiyatları fa
h iş dercede yüksektir. Şekerin ki
losu 28 kuruş olduğu halde akidt
şekeri 70-80 kuruşa ve bonbon 
lar da 160 kuruşa kadar satılmak
tadır. Gönül isterdi ki halk yer1i 
şekeri de ucuz fiyatla yiyebilsin. 

Fakat şekerciler hiç bir kontro
la tabi olmadıklarından ve hayra· 
mı da bir fırsat saydıklarından is
tedikleri gibi şeker fiyatlarım yük 
seltmektedirler. 

Piyasaya yetmiş yeni 
taksi çıkıyormuş 

( Baştaralı I incide) .. 
kendi dertlerine yakından alaka gös. 
termemize telefonla, mektupla teşek. 
kür etmişlerdir. Bizim maksadımız ne 
şunun, ne bunun aleyhinde yazı yaz • 
mak değil, İstanbul halkını tramvay 
istiflerinde taşımakhln kurtarmak, 
işsizlikten kıvranan İstanbul şoförle. 
rinin istediklerini alakadar makamla.. 
ra duyurmaktır. 

Dün bir arkadaşımız otomobil sa. 
hibi bulunan Cemalle görüşmüştür. 

Bütün parasını otomobile yatıran bu 
zat diyor ki: 

- Mal sahibiyim. Kazançsızlıktan 
plaka resmini bile veremiyorum. Dün 
lüks araba ile ild lira kazandım. Ben 
yeni ve son model otomobilimle bu 
kadar alırsam beş on ~e•1e evvel piya. 
saya çıkarılmış olan :..i r otomobil ne 
alır? Esnaf açtır. İçimiz dolu ... Fakat 
halimizi bilen, derdimizi dinliyen yok! 

Şoföder cemiyeti idare heyeti a • 
zasından Refik de şöyle söylüyor: 

"- 20 senedir bu işle meşgulüm. 

Dört arabam vardı. Dördünden de e. 
ser kalmadı. Bir otomobil ayda 60 -
70 lira getirir, bunun otuz lirası şo • 
förün aylığıdır. Benzin, on iki buçuk 
lira plaka parası, 1ıistik, vergileri de 
hep bu altmış, yetmiş liranın içinden 
ödiyeceğiz. Otomobiller ayda ongün 
iş yapar, bu zamanlarda aylık alın • 
dıktan sonraki günlerdir. Geri kalan 
yirmi günde bir otomobil bir lira ya 
çıkarır, ya çıkarmaz. Bu vaziyette Al. 
Jah yardrmcımı.z o]sun. 

4552 numaralı OSman Kanatsız da 
diyor ki: 

"- Ceza vermekten yandık. Beş 
sene içinde verdiğim ceza parası ile 
bir ev yaprlabiJir. Merak eden var • 
sa gelsin~ ceza kağıtlarını göstereyim. 
Yan baktın ceza, çamura hattın ceza .. 
Biz bu kadar sıkı takip ediliyoruz, ö 
te yanda basamaklarında bile hala 
yolcu taşıyan tramvayların neden faz 
la yolcu almalarının önüne geçilemi • 
yor, ot:obüslerden biri fazla yolcu al. 
dt mı, hemen ruhsatiyesi alınıyor, 

tramvay araba larının içindeki levha • 
Jarda yazılı adetlere neden itibar e -
dilmiyor. Tramvay şirketi yazın, halk 
la alay eder gibi tramvay içlerine 
yeni birer kağıt daha yapıştırdı. Bun 
da, halkın tramvaylara fazla binme -
meledni rica ediyordu. O ricanın ta
hakkuku için, fazla yolcuları biz taşı. 
yalım! En fenni. en makulü budur. 

Altı araba sahibi Garbis diyor ki: 
"- Biz işsizJikten şikayet eder, 

binlerce liralık arabalarla on kuruşa 
~üşteri taşımaya razı olurken ortaya 
yeni bir Iıaber çıktı. Senebaşından 
sonra piyasaya yeniden 70 araba daha 
çıkarılmasına müsaade edilecekmiş. 

Eğer üstelik bir de böyle bir iş mey • 
dana çıkarsa piyasadaki bine yakın 

otomobilin kapılarına kilit asılacaktır. 
Yetmiş taksiyi bazı zengin kimseler 
çıkaracaklarmış : piyasada iş olup ol
madığı tetkik t'dilmeden böyle bir ka. 
rar verilirse yandık demektir . ., 

Şoförlerin dertlerini, dileklerini 
bayram ertesi de yazmtya devam ede. 
ceğiz. 

Akdeniz ihtilftfı ve Trükiye 
( Baıtara/ı I incide) 

müzaheret sözünü şarta muallak 
olarak vennemittir. 

Mısrrda da, A'kdenizde bir me
sele çıktığı vakit lngiltereye yar 
dım etmek temayülü kendini gös
tennektedir. 
lnglltere Akdenlzde gemllerlnl 

geri çekmelldlr 
"İngiltere Akdenizde Ak~~ eniz 

devletlerinin hepsinden müzahe -
ret gördükçe, filolarını geri çekse 
yeridir.,, mevzuu üzerinde bir ma 
kale neşreden Sandey Xispeç ga· 
zetesi yazısında ıöyle diyor: 

"lngiliz donanması uzun sene
lerin ihmaline rağmen, hali. dün
yanın en büyük deniz kuvvetidir. 
lngiliz ordusu dahi, bugünkü mev 
cudiyete ve kuvvetine rağmen an· 
anesi yüksek olan bir ordudur. 
Fakat herhangi bir düşmana kar
şı lngiliz deniz ve kara kuvvetle
rinin tesirini gösterebilmesi UZWl 

zamana muhtaçtı.r .,, 
Gazete bundan sonra. yeni 

harp!erin pek ıüratli olacağım ve 

ltalyanm çoktanberi buna hazır
lanmış ve elinde en yeni, en kuv
vetli vasıtaları bulunan bir millet 
olduğunu yazıyor. ltalyada aıkeri 
fabrikaları günde en az yedi tay
yare yapmaktadır. Bir çok deniz 
11Jtr gemisine maliktir. 

lngiliz donanmasında bulun • 
mıyan en mühlik deniz silahları 
vardır. 

Bugün zırhlılara yapr1acak ye· 
ni bava hücumları 1918 senesin· 
deki hücumlara hiç benzenıiye -
cektir. O tarihte tayyarelerin ıüı
ait azdı. Zırhlılara körükörüne 
bomba atarlardı. Şimdi ise, tay -
yarelerin mükemmel nitan alma 
cihazları vardır ... 

Fransa, sam.imi surette lngil • 
tereye yardmı edecek olsa, Akde· 
inzdeki İngiliz donanmasına bu 
yardımın 11 yük bir loıymeti olmr 
yacaktır. 

Neden diyeceksiniz? Çünkü 
Fransız limanları İngiliz gemile
rini alamaz. Bundan başka Fran· 
sız üsaübahrilerinin hava hücum· 
larına karşı müdafaa tertilbatı 

çdk noksandır. 

Bir harp olursa, ltalya derhal 
Cebelüttarrk boğazını tayyareleri 
ve denizaltı geımilerile geçilmez 
bir hale koyacaktır. Malta hiç de 
durmaksızın bombalanacak Port 
Saidin etrafı denizaltı gemi1lerile 
dolacaktır. İngiltere zecri tedbir 
leri şicldetlendirmeğe başlarken 

Akdenizdeki vaziyetini göz önün 
de tutması lazımdır. 

Akdeniz devletleri lngilterenin 

imdadına gemi ve asker vermezse, 
ltalyanm planlı ani hücumu kar· 
'ısın'da Akdenizdeki İngiliz bah· 
riyesi ve garnizonları muhakkak 
harab olacaktr. 

İngiliz gazetesinde yazı :ıynen 
şu kelimelerle bitiyor: 

"lngiltere Akdenizde yalnız 
kalacaksa, bu denizdeki zırhlıla -
rını geri çekmekten başka çaresi 
yoktur.,, 

Ekodöparl diyor ki 
Niyuz Kronikl gazetesinin "Eko 

dö Pari,, isimli Fransız gazetesinden 
aldığı bir yazıya göre, eski Jngiliz 
Dışbakanı Sir Samoel Hor Parl-;e git. 
mezden önce Türkiye, Yunani..qtan ve 
Yugoslavyanın yardımları istenmi~ 
ve bu yolda teminat alınmıştır.Bu, ka 
nununevvelin yedinci günü olmuştur. 
Ve kanunuevvelin sekizinci günü, Ro. 
manya, hücuma uğrıyacak herhangi 
Balkan devletinin yardımına koşa<'a _ 
ğına söz vermiştir. Yunanistanın Mil
letler cemiyeti hlah hütlerini yerine 
getirmek husuqundaki arzusu, ln
~iliz elçisi ile Yunan ba~hakanına yap 
tığı konuşmada teyit edilmiştir. 

ispanya hükumetinin ''ereceği ce
vap, diğer Akdeniz devletlerinin vere.. 
ceği cevaba mütevakkıftr. Fakat ls -
panya temel yasasının 63 üncü mad • 
desi, İspanyayı biitün beynelmilel ka. 
nunt vaziyetlerde Milletler cemiyeti • 
ne uymağa mecbur k1lmakfadır .. . 

_.. 4 üncü ıayladaki yazılan 
okuyunuz. 

261LKKANUN -1935 

Fransız 
meclisinde 
yarın fırtına 

kopacak 
Kabine bugünden 

toplanarak sol 
cenahın hücumla• 
rına nasıl karşı 

koyaca§ını 
kararlaştıracak 

Paris, 26 (A.A.) - Kabinenin ha.. 
gün yapacağı toplantıya büyük bir e. 
hemmiyet atfedilmektedir. Bu toplan. 
tıda B. Laval, beynelmilel vaziyet hak 
kında beyanatta bulunarak akamete 
uğramış olan sulh tekliflerinin tan • 
zimine Fransanın ne derece iştirak 

etıniş o1duğu hakkında izahat ''erecek 
tir. Kabinenin bu toplantısı saylavlar 
kurulunun yarınki içtimamdaki müza 
kerelerin zeminini hazırlryacaktır. Bu 
müzakereler esnasında hükOmet dış 
siyasaya ait bir çok istizahlara cenp 
\'ermek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu istizah takrirleri sahipleri a. 
l'asında bilhassa .sol cenah radikal 
sosyalistlerinden B. Cot ile sosyafüıt 
lideri B. Blum ve sağ cenahtan B. 
Tattingerin isimleri zikre şayandır. 

Yaman bir hırsız 
Eski dahiliye veklll 
cemilin zevcesinin 
çantasını çaımuı 

MUcevberlerl 
satarken yakalandı 

Ankaradan gelen bir haberde, 
orada uzun zamandanberi - ki· 
bar geçinen - bir hırsızın yaka• 
landığı bildirilmektedir. 

Mesele şöyle olmuttru: 
Eski dahiliye vekillerinden T e. 

kirdağ mebusu Cemil ailesiyle ! e
raber tre.ne binmiıler ve tam tren 
kalkacağı zaman mebus Cemilin 
zevcesine ait el çantasının 'art -'• 
olmadığını görmüşlerdir. Buııun 
üzerine mesele polise haber veril· 
mit ve birkaç gün sonra da çan· 
tamn içindeki mücevheratı bir ku
yumcuya satarken Abdülkadir is
minde olan bu kibar hırsız yakayı 
ele vermiştir. 

Bir biletçi 
Bir gazete 

müvezziini dövdü 
Bu sabah köprü üstünde tramvay 

içinde bir dayak atma vakası olmuş -
tur: 

Cerrahpaşada Şem'imolla çıkma -
zında beş numarada oturan gazete 
müyezzii Ahmet, koltuğunda gazeteler 
olduğu halde köprü üzerinden geçen 
558 numaralı Beşiktaş - Fatih tram 
vay.na girmiş, bir müşteriye gazete 
vermek istemiştir. Tramvayrn 3:J76 nu 
maralı biletçisi buna fena halde kız.. 
mış, müvezzii ağzından ve burnun -
dan kan gelinceye kadar dövmüştiir. 

Dayak vakasına zabıta memurları el 
koymuş, tramvayda gazete satmak • 
tan başka bir kabahati olmıyan mü • 
vezzii döven biletçi hakkında kanuni 
takibata başlamışlardır. 

Günlük kazancını gazete satmakla 
kazanan bir müvezziin bir tramvay 
biletçisi tarafından bu şekilde bir mu 
ameleye maruz kalması vakayı gören 
ler üzerinde çok fena tesir bırakmış.. 
tır. Satıştan menetmek salahly~tinl 
hu biletçi belki kumpanyasından al .. 
mış olabilir, fakat dayak salahiyeti _ 
ni kimden almıştır. lşte kimsenin akıl 
erdiremediği bir hakikat.. 

Türk dlli tarihi 
doçent 

Üniversite edebiyat fakiilte91 
Türk dili tarihi doçentliğinden 

çekilmiı olan Caferoğlu Ahmet 
vazifesine yeniden başlamıştır. 

Söz atmış 
lfakat iaminde bir kız anneıile 

Beyoğlundan geçerken lbral-im is 
minde bir adam kendisine &Ö:. e.t
m~. yakalanmı§br. 
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!Buıim qij.cüşüm : 
~~ ,,,_.., rı=en~- ... ......._... 

Şehrin en işlek meydanından 
geçerken saydım: Dokuz tane tay· 
yare piyangosu gişesi var. Halbuki 
başka Çe§İt bütün ticaretlerin gene 
o meydanda cem'an yekUn dokuz 
dükkanı yok! 

Lahavle vela ... 

Evkaf 
alacaklarını 

tophyor 

HABER - Akşam postası 

AIAkah halk teIAşta 
• ltimiz bu kadar mı talie kaldı' çünkil üç gfln miiblet 
Aman efendim, bu tali mesele:;i verlldl ! 

Telefo·n ücret erinin 
ucuzlaması yaklaşf.ı 

. Bu husustaki kanun projesi 
şehrimizde hazırlanarak 
Bakanhğa gönderildi etrafında ne büyük faaliyel .. Renle 

renk, allı pullu ilanlar, ziyalar hat
ta Mabmutpafa çarşısında olduğu 
gibi, kapıların önünde: 

- Buyurun efendim, buradan 
alınız! - diye haykıran çığırtkan· 
lar ... 

Belediye memurlan, seyyar 
satıcıların kaldırımlar üzerine te 
cavüzüne müsaade etmez ... Galiba 
bunlar, çığırtkanlara a)afrangcı o
tellerin kapıcıları gibi "Asri ell,i
se,, giydirilmit diye çıkarmıyor· 

Jar. 
Bu dükkanların tekasüf etti8~ 

kaldırımlardan geçebilirsen geç .. 
İnsanı zorla yakalayıp içeri soka
caklar ... 

Dün akıam, bu gişelerden biri: 

- 480 kuruş! - diye feryatlara 
boğuluyordu. 

Fakat önüde in cin top oynuyor 
Yanındaki bayi ise hıncahınç. 

- O kaça satıyor? - dedim. 

-- 500 kuruıa. 
- Öyleyse niçin ondan alıyor-

lar da bundan almıyorlar? 

- Çünkü geçen ke§İdede birin
ci ikramiye buranın bir müşterisi-
ne isabet etmİ§ ... Halk, ona teha-
cüm gösteriyor .. . 

- ı ... 
""' Tanıdıklara soruyorum: 

- 50.000 lira çıksa ne yapacak-

Bundan on bet gün evvel_ tat
bik mevkiine giren yeni evkaf ka
nunu mucibince timdiye kadar ta
ıarruf hakları tamamiyle şahısla
ra ait bulunmakla beraber esas 
vakıfnameye nazaran evkafa ail 
olan emlakin asıl tapulu sahipleri
ne temliki yapılac~ktır. Evkafın 
§İmdiye kadar bunlardan aldığı 
evkaf resmi de on yıllık taksitler
le veya hep birden alınacaktır. 
Taksitler ödeninciye kadar bu em
lak tapuda evkafa birinci dere
cede ipotekli vaziyette ~ulunacak-

İstanbul telefon idaresi satın a
lındığı zaman bayındırlık bakanı 
Ali Çetinkaya, İstanbul telefonu
nun yeni şekli, mükaleme, tesisat 
ve depozito paralarının asgari h~d 
de indirilmesi hakkında bir kanun · 
projesi hazırlanmasını alakadar -
lara bildirmişti. Bu kanun pro -
jeai şehrimizde hazırlanmış ve 
bayındırlık bakanlığına gönderil -
miştir. 

Bayındırhk bakanlığı •projenin 
işini bir an evvel ikmal ederek 

tır. Kamutayın büyük kış tatilinden 

ğu gibi beş kuru§a, depozito ve 
tesisat ücretlerinin yarı yarıya ten
zili teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan telefon anlaş -
ması esas muk!\velesinin imzasm -
dan sonra hükfımetin telefon sos -
yetesine olan borcunun ödenebil -
mesi için yeni tahviller çıkarılma -
sı kararlaşmıştır. Bu suretle yüz -
de 7,5 faizle ihraç edilecek bu 
tahvilleri satın alanlar telefon i -
daresine muvakkat hissedar ola -
caklardır. Bu tahvillere "ait pro -
jeye bağlı olarak bir. de amortis -
man cedveli hazırlanmış bulun -
maktadır. Telefon anlaşması kat'i 
şeklinin bugünlerde imzal~nabile
ceği umulmaktadır. 

Fakat evktf idaresi timdiye evvel çıkarılmasını temine çalışa
kadar bu evkaf resmini munta- caktır. Bu projenin esasını ls
zam bir şekilde tahsil etmemiştir. tanbul telefonunda mükalame üc . 
Esasen evkafın tahsildar teşkilatı retlerinin Ankara, lzmirde oldu· 
da buna müsait de~ldi~ Me~aii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

koskoca Fatih kazasında ancak i
ki tane evkaf tahsil tubesi bulun
maktadır. Şimdi yeni vaziyet ü
zerine evkaf idaresi yıllardanberi 
halkta bakaya olarak kalmıı ev
kaf resmi borçlannı bu kanunun • 
fiili vaziyette tatbikine batlanma
dan evvel tahsil edebilmek için 
bütün tef kil atını seferber etmit· 
tir. Evkafın bu şekildeki alaeağı 
milyonlarca lirayı bulmaktadır. 

Af yon - Isparta hattı 

Fakat bu ani ve yükıek miktar
lı tahsilattan alakalı halk büyüle 
bir sıkıntı ve telita düşmüttür. 

Çünkü evkaf bu paraların öden-

Hattın Karakuyuya kadar olan 
kısmı gelecek ay açıhyor 

Geçen ay Afyon - Isparta hat
tının Afyondan Karakuyuya . ka-

maktadır. Bu hattın masrafı üç 
buçuk milyon liraya varmaktadır. 

Bu hat Türk demir yolculuğu 
için hakiki bir r.ıuvaffokiyet ol· 
muştur. 

srnız? 
. mesi için bütün mükelleflere üçer 

- Bir apartıman alıp keyfıme .. ı··k "hl t · t' 

. dar olan kısmının açılması mu
karrerdi. Fakat o vakit işletmeye 
açıht töreni geri ~alan bu hat ge
lecek ay açılacaktır. Bu yolun in
tasında ve bina kısıml&rının yapıl
masına b~yük bir faaliyet devam 
etmektedir. 

Bozanönü • Isparta kısmı 12 n
ci kilometreye gelmit ve bunun 
bitmesine bir kilometre•kadar bir 
şey kalmı§tır. Biten kısımda a · 
mele ve malzeme trenleri işlemek -
tedir. Afyon - Antalya hattının baş 
langıcını teıkil edecek olan 113 
kilometre uzunluğundaki, ,imdi 
açılacak hat hem Anadolu ve Ay
dın hatları111 birbirine bağlamak 
ta, hem de varacağı Antalya li
manını Anadolunun bu kısmına 
bir kapı yapacak mahiyette bulun-

Hattın yapılma!ına. karar ve
rilişi, keşifleri, münakasası, top:'ak 
tesviyesi ve bu 113 kilometrenin 
yapılışı, istasyonların inşası hepsi. 
hepsi bir yılın içinde olmuştur. Bu 
bakımdan Afyon - Karakuyu hat
tı inşaatı on bir yıllık şimendifer 
inşaatçılığımız içinde bir rekor 

b k w gun u mu e vennış ır. a acagım... ı 
0 
__ _ 

Armut piş, ağzıma düş tarzmrla H ,.a~ı ' . 1 bir servet sahibi olarak, armut pi§. arp ~ ayısıy e 
ağzıma düş tarzında gelirini tıkı- italyaotar noeı 
rına koymak. .. 

Milletin kaygusu bu!... Ve yılb8ŞIDI 
Bari sermaye kazandıktan son- kutlamıyorlar 

ra bir teşebbüse girişmek niyeti Evvelki aktamki Noel yortusu-
olsa ? ... O da yok ... Vah, vah, vah... nu, şehrimizdeki ecnebi ye hıristi
Apartıma~! !.. Sefertası gibi, ber yanlar arasında yalnız ltaJyanlar 
bat malzemeyle yapılmış ve şehri kutlulamamıılardır. Yalnız hususi 
biraz daha çirkinletecek olan surette bazı ltalyan aileleri yortu-
"harcr alem,. bir apıırtıman ! !... yu kutlu)amıılardır. 

Arada sırada işitiriz: 
- Herif memleketimize mete

liksi:t gelmi§, zengin olmuş ... 
Yahut: 
- Ah, keşki bilseydik de biz de 

o ite para koysaydık. .. Yüzde bin 
ticareti varmıf. 

'l· 

Ey ahali ... 
Hayatmı tanzim ıçın piyango 

Esasen bu yıl harp dolayısiyle 
dünyanın her yerindeki İtalyanlar 
Noel yortularmı resmen ve toplan
tılar halinde kutlulamamışlardır. 
Ayni suretle yılbaşında da İtal
yanlar. toplantı yapmıyacak, hal· 
yada Kral ve Musolini kabul re
simleri tertip etmiyecekleri gibi 
memleketimizdeki elçilik ve kon
solosluk.larında da kaıbul resmi 
yapmıyacaklardır. 

--------
"Etıbba Odası,, nın 
kütüph1;1nesi açılıyor 

"Etıbba odası,, nın intaatı bi -
ten yeni kütüphanesi yılbaşından' 
sonra açılacaktır. Bu kütüphane· 
ya laznn gelen kitap ve ma.lze· 
menin alınması için üç bin lira tah 
sis edilmitti.r. Bundan başka bu kü 
tüphaneye tıbbi eserler sergisinde 
teşhir edilen eserler de konula • 
caktır. 

teşkil etmi~tir. . 
Bu hattın Antalyaya doğru tem· 

didini teşkil eden Baladiz - Bur
dur kısmı ile Bozanönü - lsp:ırta 
kısımları en yakın bi!' zan1anda ilc
mal edilmit olacaktır. Tren her 
halde en eç hazirana kadar hem 
Burdur, hem de lspartay~ varmı~ 
olacaktır. 

Recep Pe~erln 
dünkü dersi 

Dün şehrimize gelen C. H. Par 
tisi genel sekreteri Recep Peker 
saat on yedide üniversitede inkıl~p 
dersini verÇ'li~tir. İnkılap dersi 
dünden itibaren mecburi olduğun
dan derste bütün talebeler bulun 
muştur. 

Recep Peker bayramdan sonra 
Ankaraya dönecektir. 

;::I~~~~:;~~;;ir y:~t;.r:c~;ı ( Ş E H D İ N. D E R D L E R i J 
Baıka ne işler var, hem ne iş ' •---=---11!11---------·------------------w.,;.:...__,. _______ r-•a--•-.J 

ler ... Fırsatların her gün bin ta- 10 k şa oto' m 0 hı~ ı 
nesi, gözlerinin önünden geçiyor... uru . 
Sen onları görmüyorsun... "Kör 
tali,, diye söylenme ... Kör, biziz ... 
O fırsatları göremiyoruz ve talii 
!tör sanıyoruz·. 

:(. 'i· 

Bari bayram ertesi biraz daha 
nyanık olalım ve gelecek seneye 
gözlerimizi açalım ... 

Birkaç gündenberi gazetemiz, 'fr~m\"'ay sosyi?tE:sinin 
İstanbul halkını taşımağa. muktedir olmadığını gözönün 
de tutarak otomobillerin de 10 kuruşa adam taıııma tc; -
zini müdafaa ediyor. Bu arada şoförlerin fikirlerini bL 
rer birer yazıyor. . 

Eğer bu tez kabul edilecek olursa lsta.nbulun dert -
}erinin başmd~ gelmekte olan nakliya l clrrdi lnsmen 
olsun azalacaktır. 

Bakınız, Beyoğlu Uahkpa7.arında oturan komisyon
cu Arif Şemsi bu mesele etrafında ne diyor: 

imkii.rıı yoktur .Hatt<i bunun için tramvaylar burada istas 
yon da yapmazlar. 

Tepebaşında da ayni şey. Hattci d:ser vatmanlar, tık 
lım tıklım dolu olan tramvaylarını ikinci bir hücuma 
uğratmamak için Tepebaşında inecekler olsa bile tram -
vayı durak yerinde durdurma!Jıp Gardcnbarın öniinde 
durduruyor. Hiç bir zarar yapmıyacak olan taksilerin 
on kuruşa adanı taşımaları kabul edilmelidir. Hatta bu 
karar tramvay arabalarım da yıpranmaktan ve harap ol 
maktan kurtaracağından Tramva.'J sosyetesi tarafından 
da seviı.çle l:art;ılanac::ğı mulıakl~aktrr. 

• 3 

Muaoltn'nln yar 1•• .çıkan hr sabı 
~ 2-',,_.,, - ,.... ..... -.... ....... 

Ahmet Şükrü Esmer, edebi)atta 
sehli mümteni denilen tarzda bir siya. 
sl vaziyeti anlatı) or: 

/talya - Habeş davası çıkalı, iki 
rıevi sio7·aset çarpışıyor: Bunların bi.. 
ri, b!lyük devletlerin emperyaliznıa 

slyaseli, ikincisi de JJJUletler Cemi • 
yetinin kollektil eımıiyet siyasetidir • 

Büyük lıarpten evvel arsıulusal 

münasebetlere hakim olan emperya. 
lızma siyaseti şöyle yürüyordu: Bü • 
yük devletleı den biri, Aı:rupa dışın • 
da bir memlekete göz koyar. Oraya 
bir hastane, birkaç nwktep açar. Ga.. 
zeteler, ikide bir o nıemleket üzerin • 
cfeki alakalarından balısederler. Ve 
böylece bir nüfuz nnntakası meydana 
gelirdi. nlr fırsat çıkar çıkmaz da o 
memleket üzerine himaye ildn edilir • 
dl. Bu /•ima.yeye bir veya iki Aı:ru. 
pa devleti itiraz ederse - Ai ekseriya 
ederdi - itiraz eden devletlerin ayni 
şekilde nüfuz altına aldık!arı barka 
memleketler üzerinde himaye kurma. 
larına muvafakat ederek, tecavüze uğ 
rı.r;an memle!.·et Cl{indc sonunda, 1:ö. 
nıiige lıaline getirilirdi. Bu daima bil. 
yük cler.;letlcr arasında bir pazarlık 
mesefrsi idi ve bu pazarlrga ne ki:çük 
de:;letler, ne de hima1·e altına alına • 
cak nıenılel.:et karı~tırılnıazdı. mu:ın 
Afrika bü•ıük devletler arasında böy. 
le pa•1laşı!dı. ltalya, Trablusaarbı al. 
sın diye 1900 sene3inde Fransaya Fl'.sı 
cerdi. Halb!Jki ne Trablusgarp Fran
sanın, rıe de F'as ltal··a.-ımdt. 

19[).J senesinde de !n!filtere Fas Ü
zerinde Fransanırı "lmkkım,, tanıdı. 
Fransa da ıl!fsm lndiltere!:e tcrkctli. 
1907 senesinde lngilterc ı·c Ça,.lık 

Rusyas! lranr parçaladılar. 
Ahmet Şükrü, it · Iyamn bu tarz • 

ela bir kombinezQn yaı>mağ·n kalktığr. 
nı, falrnt. Uluslar Kurumu siyas:>sı • 
nın kendl~ine engel olduğunu anlatı. 
tor: 

Filhakika, bütün büyüT: deı·letlcr 
!Jluşolininin uoluna düşselerdi, Ulus. 
lar Kurumu için razi11Ct <;ok zor o. 
l~rdu. l"e Soı·yet Rusya müstesna 
'>lmak ü:cre, lıer bii11ük dcı-let içinde 
de Jf usolininin siı:asmnm ierı:iç eden 
1X>litikacı cardır. Zaman zaman bun • 
lar galebe çalar gibi oluyor ve o :ez .. 
rrnuı Milletler Ccmi,,eti :;itfa.1Jeti de 
za.'Jıflı.11or. Fakat tr.'•rar kollck-tif cm. 
niyet siymıeti , galebe' çalar. 

* ltafya, mlI•kUl3t rçlnde 
~ ~ awwwa ._.. awwwzOee..z:w::-ı--. ~ -

Son Postamn başmakalesinden: 
ltalya, bir tara/tan Habe!}istarula 

ilerliy('medildcm maada, nıülemadiiietı 
Habeşlerin lıücumlarına cevap c:cr • 
meklc meşguldür. öte taraftan da. 
/ng!ltcretıitı kendi etraflarında l'iicu. 
de yetirdiği duvar iç:r.dc malıpus kal. 
mak tehlikesine maru= bulunmakta • 
dır. , 

Bu caziyct belki de, ltalya _ l/a • 
beş lıarbinin bir tin Ct'(2d bitmesine, 
sulh müzakerelerinden dalla :iyad~ 
yardım edecektir. 

Bir hırsız yakalandı 
Un.kapanında Tekirdağ iskelc!';in. 

de KamiJ Bey hanında oturtm l\fa • 
n:ıstırh Mu.stafanın odasına anah. 
tar uydurm:ık suretilc Falııkalılardan 
Kadri girmiş, bir palto, bir kadın 

mantosu Ye bir b-0hça iç.inde muhtelif 
eşya çalmı~tır. Hırsız ka~arkcn görül. 
müş handa oturan, kiracılar tarafın • 
dan yakalanmıştır. Nuri bu t-snad:ı 
cebinde bulur.an bir deste maymun • 
cuğu deniz kenarına atmak istem c:~e 

de yanındakiler tarafından alınarak 

Unkapanr rn~rkezine teslim edilmiştir. 
(2749) (*~O•) 

--o-•• 
Uçilncü nevi ekmek 
Bayram ertesine 

kaldı 

Bir daha: Lahavle vela ... 
Neyse, §imdilik bayramınız mü

barek olsun. .. 
(Vl-rtO) 

- Sabahlan s~at 9 raddelerinde Emi.nönünde bu. 
lunmam lazım. Bunun için 8.S da evden ç:karak lngillz 
sefarethanesinln önünde tranway bckleml·ğe başlarım. 

Fal.-at bu saatte binilebilir hi1· tramr-n,,rı rnMgclmcnin 

Hattd benim fikrimce meselci otomobillerin bu su
retle müşteri taşımaları sabalıları 7-10 ve akşamları l 
5-8 diye saatle de tayin edilebilir. · ' . 

• Belediye tarafından çıkarıl • 
masına uğratılan üçüncü nevi ek. 
m«!k için iyi bir fonnul buhm.muı 
ise de fiyatı biraz fazla görülmüş 
tür. Bunun için yeniden bir kaç 
nümune daha yapı1~caktır. Bu hu 
susta esaslı bir tetkikat yapmak · 
için belediye meseleyi baY..ram er· 
lesine bıralanı§tır. 
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Has Desta kll~V-Vetıeri Italyaıı 
tayyare erinin bombardımanına 
rağmen 1 ·ıt b \J l t hk• ~ SiıJasa· . ı· ngı ere ogaz arı a ım f'D'ans~ lngllteD'e 
ıler ıyor • ııe 

-0--

Habeş1er şimal 
cephesinde 

taarruza 
geçirdikleri 
kuvvetlerin 

etmemıze razı olursa •t~~;':.~::::.·::~. 

!arısından 

Fransa itiraz etnıiyecek 
lngiltere ~tugosıavya ile bir anlaşma yaptı 

Yugoslav .limanlarında 
gemiler bulunduracak 
ltalya artık petrola ambargo 
konulnıasınd8n korknııyor 

uğraması ve tngiliz efk!in umumiye • 
M.nin PariS bant şartlannı kat'iyyen 
reddetmesi en ziyade 1''ransızları mü. 
teessir etü. V~ a7larda.nberi İngiltere 
ile İtalyanın arasun bulmağa .ça.lı,an 
Fransız siyasası ve bilhassa Uval bir 
çıkmaza girdi. 

Frauanın dunmıu cidden nazik.. 
tir; 1'&lmz Jtal:ra ile lnpUereain 
d0itluğun11 değil, ıaütıefüderitaia em. 
niyetini kaybetmek ıeblikesine de llUl

ruzdur. Senelerdenberi takip etüği 
kollektif emniyet, elbirliğile hareket 
siyasasına bugtin aykırı kalışı yarın 

kendisine büyük müşkülat çıkarabt • fazlasını 
kaybetmişler 

Habeşin Londra elçisi acıklı bir beyanname 1 
lecektir. 

neşrett Fr&IL8Ulm tamımea lagil~reye 
Londradan gelen haberler, ln- Binaenaleyh ~ilterenin, aleyhi· "Ey aatvetli İngiliz lmpa-

giliz donanmasının Yugoslav kı- mizdeki bu ittifakı teıkil etmesine ratorluğunun adil erkekleri, 
yılanm kullanabilmesi hakkında meydan vermiyeceğiz. kadınlan, ve ey bütün dün 

Londra, 25 (A.A.) - Röytel' İngiltere ile Yugoslavya arasında Alp hudutları, her iki taraftan yadaki müslümanlar, itte si-
bildiriyor: bir anlatma yapıldığını bildiriyor. da tecrid edilmittir. Bu bir itimat! ze biçare ve bedbaht Habeı kar 

Dört haftadanberi yani Mare- Bu an1aımaya göre, İngiltere, Jn. ve dostluk alametidir. İtalyanın de§lerinizin bir müracaatı: Bütün 
tal Badoglio İtalyan batkuman giliz donanma kumandanhğanm bu vaziyetten büyük bir istifade dünyanın zevk ve nete içinde bu
d~nlığım ele aldığındanberi ltal· lüzum göreceği limanlarda, bu- elde ettiğine ıüphe yoktur. Fal:at lunduiu ıu aaatte Habeı milleti, 
yan ordularının hareketsizliği hak lunduracağı gemilerin tecavüzden her hangi bir Franarz generaline makul hiç bir sebep olmadıfı hal
kında birçok ihtimaller yürütül- muhafazası için her türlü tedbir· sorunuz, bakalım batka taraflar· de, çarpıtmak, ölmek ve öldür
mektedir. Her ne olursa olıun, za. leri alınakta serbest bulunacaktır. da itine 0 kadar yarıyan efnd! mek mecburiyetinde bulunuyor. 
man Habe§ler lehine itlemektedir Alplere getirip yığmak ister mi? Bunun için Habe§istan, ellerini al-
ltalyanlann hareketsiz geçirdik· Bojaz meaeleal Şayet Fransa, ltalyaya kartı laha ve bütün milletlere uzatıyor 
1 • h h fta R beki d. ~ Akdenizde bir hücuma uğradı- 1 d H b ı 1 1 erı er a , omanın e ıgı harp açmaya muadil olan tedbir- ve on ar an masum a et er~ . 
·h A f · k~'- b. h ı · öı takdirde lngiltereye müzahir l 1 · b. nı aı za en met UK ır a e m • lere, müfrit İngilizlerin yüzün- ta yan arın canıyane ır surett~ 

dirmektedir. olmak için Türkiyenin, boiazları den sürüklenecek olursa, bütün kanlarmın dökülmesinin önüne 
E .... ka ki d el tahkim etmek hakkının lnıiltere ·ı . . d' s· ·1 rı...-e yna arın an ı en Avrupa muvazenesi yıkılacaktır • ., geçı mesıni nca e ıyor. ır mı · 

haberlere göre, geçen pazar Abbi · tarafından tanınmumı istediğini let ne kadar kuvvetli ve ne kadar 
Addi civarındaki muharebede 1 · Franaız gazeteleri de yazmakta. Fren- artık tekllf ••P•m•z mağrur oluna olaun dünya, onu 
t.P.lyanlar 1000 kadar esir alımılar· dır. İtalyanın Franaadan yeni .Wh her halde durdurabilir ve onuıı 
dır. Bu suretle Habetler taarnıza Bir habere ıöre de İngiltere ho- teklifleri beklediği rivayeti üzeri· yağmagerlikler ve katliimiar irti
geçirdikleri kuvvetlerin yarısm · iozların tahkimini kabul ettiği ne franıızca Figaro ıazeteei tunu kap etmesinin önüne geçebilir. Bh 
dan fazlasını kaybetmitlerdir. 1 - takdirde Fransa da buna itiraz et- ya'ZIDaktadır. tek milletten korkuyor muıu-
talyanlarm bu son muvaffakiyeti - miyecektir. "Yeni te§ebbüılerde bulunma- nuz? Hodbinlik ve diplomaıi ı1z. 
nin sebebi tudur ki, İtalyanlar ltalye ne diyor? nm Fransaya ait olduğunu iddia leri korkak mı yaptı? Haysiyet ve 
Hahe! mevzilerini haber almı§lar İngilterenin, bir tecavüz takdi etmek alelade bir latifeden bqka §erefiniz namına bir adamın o-
ve bu ıuretle muharebeye kendi- rinde Akdenizden yardım isteme- bir tef değildir. Şimdiye kadar yuncağı olmayınız. Habetler, asır· 
leri baılamıılar ve aynca topçu si hidiaesi ltalyada ehemmiyetle yaptıimıız tetebbüslerden soııra )ardan beri mevcut olan iatik)i.11e· 
kuvvetlerini getirip bombardıman kartılanmamıt değildir. Fakat bu ve ağustos ayında tekliflerimizin rini muhafaza için mücadeleye de
tayyareleriyle birlikte muharebeye yardım talebinin münhasıran, "Se- tetkikine bile lüzum görülmiyerek vam etmekten korkmuyorlar. Fa
iıtirak ettirmeğe vakit bulabilmit bebiyet verilmeden vukubulacak bize yol verildikten sonra, gene kat adamakıllı silahlanmıt bir 
!erdir. bir taarruzu istihdaf ettiğini,, söy- eylül aynıda ikinci defa bize ayni mütearrızın müdafaasına bir mil-

Halbuki Takkaze nehri boyun- lemektedirler. muamele yapıldıktan sonra, ki - let efradını öldürmesine, onun 
·da yapılan muharebelerde Habet- Petrol ambargosuna dayana nunuevvel ayında müracaatla 8 memleketi yağına etmesine dünya. 
ler baskın tarzmda hareket etmiı · bllecekler gün cevapsız bırakıldıktan ve an- nın li.kaytça bakmaımı bir türlü 
ler ve Habet askerleri, çarpıtma iyi haber alan ltalyan çevenle- cak Pontiniada söylenen zarif nu- anhyamıyorlar. Hıristiyan kar-
kabiliyetlerinin yüksekliği dolayı- rinde denildiğine göre, ltalya, hiç tu1da mukabele ıördükten sonra detlerimize ve dinda§lanndan bin 
siyle büyükçe bir ilerleyiı yapabil bir zaman İngiliz toprağına veya artık bizim bu oyuna b&flamaqıı- lercesi sevgili imparatorlan ve 
mitlerdir. gemisine taarruz etmek fikrimle za inanmak mümkün olur mu? Mabetlerin istiklali için hayatlan-

Bundan da anlatılıyor ki techi- değildir. Bundan birkaç ay evvel. Hayır, F.ranıa bir fınatlar fabri- nı feda eden müslüman kardeıle· 
zabnm ltalyanlannkinden atağı petrol ambargosu, İtalyayı, belk: kası değildir.,, rimize Noeli ve yeni seneyi tebri\ 
olması dolayuiyle Habq muvaf · ıon çareye bqvurmağa sevkedebL H•b••l•tanın be~annameaı ederiz. Eğlenceleriniz arasınd~. 
fakiyetleri için baskın usulü çok lirdi. Fakat bugün, ambargoya Noel yortusu dolyısiyle Habe- zavallılar için dua ediniz, onlari\ 
mühimdir. rağmen petrol tedariki kabil olaca. ıistanın fngiliz elçiliği Habetis- yardımda bulununuz. Herkes ken 

H•b .. ler talllyelerlnl iını ve ne milli hayatımızın, ne de tan namına İngiliz halkma h;ta- disine ne yapılmak lazımsa on•J 
dellfflrmı,ıer askeri harekatın bundan mütees· ben bir beyanname neıretmiıtir yapsın, dünya beıeriyet için 1\tlh 

. Roma, 25 (A.A.) - Habeıle- sir olmıyacağını zannediyoruz. ki, ıöyledir: ve saadet yeri olur.,, 

rin Abbi -Addi mıntakasındaki J. -----------------------------mr.ı-.-----·talyan mevzilerine kartı yapmıt 
olduklan son taarruz batka bit 
tabiye kabul etmit olduklannı 
göstermektedir. Şimdiye kadar 1-
talyan ordularının cenahlarınt 

sarsınakla iktifa eden Habeıler. 
timdi düıman cephesine baıkm 
ıeklinde taamız etmektedir. 

Duçenln Yeteni 
Muıavva, 25 (A.A.) - Cesare 

Batiıti vapuru Dük dö Spolete ile 
:OUçenin yeğeni Vito Musolini'yi 
hamil olduğu halde dün buraya 
••lmittir. 
Bir lnglllz Kızılhaç teyyere•I 

dU•W 
Adisababa1 25 (A.A.) - Har- ı 

tumdan gelmekte olan f,.,..;1: ... l(', 

zılhaç tayyaresi Adisababaya 80 
kilometre mesafede yere düşm:.it~ 
tür. Pilot yaralanmııtır. Diğer iki 
İngiliz tayyaresinin buraya gelme· 
leri beklenmektedir. 

Raa Deata Bombardımana 
rağmen Uerllyor 

Paris radyoıunun verdiği ha· 
berlere göre, İtalyan tayyareleri · 

filosunun hafif gemileri grupu ku- MDthlş bir tren 
mandanlığı vazifesini dün deruhte kazası 

etmittir. 20 kişi ölmüş, 30 
Merasim Abdelkader spor mey. kifll aQır ve 50 kisi 

danında garnizon kıtaatı ve yerli hafif yaralanmış 
eıraf önünde yapılmıttır. Tevcih Weimer, 25 (A.A.) - Berlin-
beraatım Şapdenizi filosu kuman- Frankfort ekspresi Erfurt yakının 
danı Amiral Tur okumu§tur. da kiin Gro11hernghende Saale 

nin tiddetli bombardımanlarına -------------
rağmen Ras Destanın kuvvetleri Üçüncü icra Memurluğundan: 

nehri üzerindeki bir köprüde bir 
omnib~ trenine çarpmı§tır. De
miryolları kumpanyasının bir teb 
liğinde 20 kitinin ölmüt 30 kiıinin 
ağır ve 50 kitinin de hafif surette 
yaralanmıt olduğu bildirilmek • 
tedir. Bu rakamlar tahminlere 
müstenittir. Hakiki miktar mal6m [ 
değildir. 

Ogadende Dolonun cenubunda i . 1 Kanunuevvel 935 tarihli ııa-
leri hareketlerine süratle de \':t:--• zetenizin 10 uncu sahifesinde Em-
etmektedirler. niyet sandığı satıf ilanmda ikinci 

Dolu AfrJkaaındakl italyan arttırma tarihi 17/ 10/ 36 olmayJp 
fllosu kumandam 17 / 1136 ve dosya No. ınında da 

Asmara, 26 (A.A.) - Dük Spo· 34/ 2228 olduğu tashihen ilan olu· 
lete, Doğu Afrikasındaki İtalyan nur. 

yana§muı ise bir aene evvel hü)'iik 
güçlüklerle vticut bulan Fransa - L 
talya anlaşmasını suya düşürebilir, 

Akdenizdeki Fran&1ı menfaatlerini 
haleldar eder ve mzik bir zaman da 
Fransa İtalyanın yardımından mah. 
rum kalalıilir. 

Fransanm lngi1tereden tamamen u. 
zaklaşması belki de Lonirayı, Berline 
yaklaştıracaktır. Ve bilhassa lngil te. 
reyi on sene evvel akdedilen ye Fran. 
sayı muhtemel bir Alman hücumun • 
dan konıyan Lokarno muahedesini 
tatbik etme.meje se,•kedecektir. 

Fakat Fr.ansa için asli tehlike Kü. 
çilk itilaf devletlerinin ,.e Rusyanın 
emniyetini kaybetmesidir. Bunlar Is _ 
tiklillerini ve milkt tamamiyetlerfol 
~mniyete alan Milletler C4?miye=tfne 
bağlanmışlar ve Fı-ansanın sonuman 
larda takip ettiği aiyuayı şiddetle 
takbih etmişlerdir. 

• • • 
Fransamn, senelerdenberJ takip 

ettifi n Milletler (',emiyetine daya • 
nan siyasasını terketme.!i yalnız ha • 
ıiçte değil dahilde de derin akisler u. 
yandırmıştır. Zaten nazik olan dahili 
durumu son zamanlarda bir de ha • 
rid elyasa mtffBleleri daha ziyade 
karıştırmıştır. 

Parlamentoda ekseriyeti haiz olan 
sosyalist ve radikaller Lıtvalin Millet. 
ler Cemiyeti yasasına uygun bulmadık 
lan siyasaya şiddetle muarız ve LA -
nll dUştirmek için de ellerinden ge. 
Jeni yapaılktadırlar. Sağ fırkalar ise 
harbe mü.Dcer olabileeek herhangi bir 
siyasaya şiddetle karşı bulunuyorlar. 
Fransız efkarı umumiyesinin büyük 
bir kısmı da harbe alyhtar görünmek. 
tedir. 

••• 
Fakat Fransaaın artık 1IZ1lll uza.. 

dıya düşünmeğe vakti yoktur. Artık 
birkaç gün içinde karar vermek mec. 
buriyetindedir. Fransız ve lngtliz a..c:ı.. 
kerl makamları arasında iptidai mü • 
zakerelerin batlamuı manidardır. 
Konuşmalar bir hazırlık emaresi ol _ 
makla beraber İtalya için de bir ihtar 
mahiyetindedir. Fransız parlamento. 
sunda birkaç gün zarfında phlt ola. 
cağımız münakaplar Fransanın kat1 
vechesini tayin edecektir. 

İtalya için de asıl müşküllt şim • 
diden sonra başhyacaktır. Mmıolinl 
artık hadiselere hakim değil, biH\kis 
onlara tAbidir. 

RaUN.METO 

Tevfik RUştO Aras 
Viyana yoııyıe 

geliyor 
Pariı, 25 (A.A.) - Edenin 

Büyük Britanya Dıt itleri bakanlı 
ima tayini üzerine T evlik Rü§tü 
Araa tarafından gönderilmit olan 
tebrik telgraflarına kartı Eden 
çok samimi tqekkürlerini bildir· 
mittir. 

Tevfik Rüttü Araı Viyana yo· 
Jile Ankaraya dönmek üzere bu· 
gün buradan ayrdacaktır. 
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Mağlubiyetin 
tedavisi 

Artık işinden 
çekilmiş ihtiyar 
bir kasaba dok
toruydu. Y etm1 
şım .geçmişti . 
Müşterilerini oğ 

luna devretmiş 

ti... Lakin hali 
bacakları dinç 
gözleri kuvvetli 
Ava bile çıkar. 

Gene uzun ve 
yorucu bir avdan 
s:mra, bir handa . 
abş yakmış, din 
leniyorduk. Nasıl oldu bilmem.f 
laf doktorluğa intikal etti. 

- Siz, doktorları yalnız iki cep 
heden tanırsınız. Hastalandığımı. 
zaman tedavinize gelen, reçete 
yazıp vizite alan adam... Zengin 
olup köşe hatlarına apartımanlar 
diken adam... Halbuki1 bütün ;) 
mürlerini, memleketin IS'ltZ ba 
kımsız yerlerinde geçiren doktor 
lar vardır ... Hayatlarını ilme vak-
feden doktorlar ... Bir takım tecrü 
belere girişenler .. . 

"Ben, bundan kırk küsur sene 
evvel mesleğe başlamıştım. Kasa· 
balı hasta bir çocuğun teddvisA. 
için çağırıldım. 

"Hastalığın menenjit olduğunu 
kestirmek güç o!madı. inatçı baş 
ağrıları, kusmak' ar, kolların, ba· 
c~klar~n ve yüz adalelerinin takal
lüsleri, sonra yüksek hararet ... 

"Evet, bu, menenjitti, lakin han· 
• • ? 

gı cıns .... 
"O sıralarda yalnız iki türlüs\i 

malumdu: Biri, adi, diğeri esası 

verem. olan ... 

"Birincisi her ne kadar vah•m 
bir hastalıksa da, mücadele edil 
mesi kabildi. Hastanın iyile§mesi 
mümkündür. ikincisinden kurtı,] 
mak ise mucize nevindendir. Bu~ 
daha tehlikelidir. 

"Bunları birbirlerinden ayırt et 
mek hazan öyle güçtür ki ... Çocu
ğun harareti 40 a varmıyordu. La

kin buhran ansızın mı bastırmıştı? 
Eğer böyleyse menenjit adi cıns
tendi. Fakat, buna dair mahime.t 
alamıyordum. Çünkü anneyle ha· 

ha, kasabalarda ekseriya olduğ•l 
gibi, dikkatsiz kim:;elerdi. Sade· 
ce şöyle diyorlardı: "Her zaman 
sakindi, hoplayıp zıplıyan, yara
mazlık eden başarılardan değil-
d.' ı.,, 

"Muayene ediyorum: Zayıf, so 
luk, halsiz ... 
"- Verem olacak! - diye teşhi

simi koydum. 

"Tedavimi de ona göre yaptım 
"Fakat, tedaviden ıonra, akşam 

üzeri, uğradığım zaman, yavru öl~ 
müt··· Anneyle baba izahat verdi · 
ler: 

"-Hep böyle hastaydı... Ay
lardanberi kulağı akardı... Sonra 
bu akma durduydu ... 

"Öyleyse adi bir menenjit ... 0-
titten hasıl olma... Ah, ne etmiı· 
tim de, çocuğun kulağından bir 
ağrısı olup olmadığım evvelce sor· 
mamıttım ? ... Eğer sorsaydım bel
ki bir çare bulurdum ... Bir şey söy · 
]emedim ... Arabama bindim. Ha 
zin hazin düşünmeğe başladım: 
''- Ahmak. .• Mesleğini bilmi .. 

yorsun... işte çocuğu öldürdl.in ... 
Katil... Katil... 

"Artık, evde, kütüphanem, ga· 
zetelerim, mesleki mecmualarım . 
aletlerim, hel' fey benimle alay e · 
diyordu. Gerçi aslı verem c.lan 0 -
titler de vardır; lakin nadir vo.!{a· 
lardır ... Yok yok! Her halde hata· 
h bir tedavi yapmış, çocl:lğu öldur· 
müştüm... içim içime sığmamağa 
başladı. "Artık doktorluğu bırak
malıyım! . diye düşünüyordum -
lıte beceremiyorsun1 yüzüne .gö · 

züne bulaştmyorsun ... ,, 
"Bazı doktorlar kendi kendile· 

rini teselli ederler: 
"- Yanıldnnsa yanıldım ... İsti . 

yerek yapmadun ya ... Bu meslek
te hata işlememi§ adam kimdir, 
zaten? ... 

"lşte böyle azaplarla kıvrana . 
rak, sabahı ettim. Gün ağanrken 
kapım vuruldu. 

"Heyecan içinde bir adam içeri 
girdi. 

"- Çocuğum hasta, doktor! . 
dedi. - Can çekişiyor, boğuluyor 
Zannedersem, kuşpalazı ... 

"Mesleği terketmeğe karar ver· 
mişken, derhal giyindim, bir çey
rek sonra küçük hastanın yanın
daydım. O sırada difteri serumu 
henüz taammüm etmemişti. "T ra . 
cheotomie,. yaptım ... Üç dört aaat 
kadar uğraştım... Çocuğu kurtar· 
dım ... Ve kurtardığıma emin ola
rak geri döndüm ... 

"Artık dünyalar bana verilmis
ti. Kuşlar, böcekler bana zafe .. 
marşı çalıyorlar sandım. Hava, 
bulutlar, otlar, ağaçlar, o kadar 
gÜzeldi ki... Dünkü bedbinliğim. 
den eser kalmamıştı. 

"B' h . b ır ezımet ir galibiyetle te· 
lafi edilir ... 

"Bu söz, herkes için bir düstur 
olmalıdır. Ya maazallah çekilsey
dim, artık doktorluk vapmasavdmı 
katil olmak azabı, daima ruhumtl 

ü:ıecekti ... Yalnız o kuspalazlı ço· 
cuöıı değil, kendimi de kurtarım~ 
oldum ... 

Nakleden: Hatice Sl!reyya 
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HABER - Akfam postası 5 

BARBAROST 
• • 
INTIK 

Hasan, Anitaya dediki: "Eğer ikimiz de 
bildiklerimizi birbirimize anlatacak o ursak, 

bütün esrar meydana çıkacaktır.,, 
Geçen kısımlar1n hUIAsası 1 

Hasanla Anita 'konuşuyorlar. Ha 
san esir düşmüştür. Anita da, 
düşman donanmasında, onu giz. 
lice istintak ediyor. 

Hasan dedi ki: 
- Sizin de bana, benim de '>İze 

ıöyliyecek pek çok şeylerimh, ol 
duğunu, bu vasiyetnameyi oku· . 
duldan sonra anlıyorum. 

- Ne gibi? 
- Evvela ben anlatmağa baş 

lıyayım ki, ıize itimad gelsin.. O 
zaman siz de söylersiniz, birbirimi 
zin yardımına koşarız ... ikimiz dt> 
milletimize hizmet ederiz ... 

- Milletimize? .. 
- Öyle ya ... Milletimize... Siz 

Türksünüz ... Babanız Türk. .. Hele 
kızınızın babası da, büyük baham 
da Türk ... Buna rağmen, ikiniz de 
Türk dü§manı kesilmi~iniz ... 

Anita, önüne baktı ... 
Gözlerini kaldırdığı vakit, ha · 

linde bir değişiklik vardı. Bakış 
lan alevlenmiş gibiydi... Sırtın
dan ağır bir yük kalkmış gibi: 

-Oh ..• dedi. 

muş. Daha doğrusu, ona me ;ele 
yanlış anlatılmış.Bu da kasteu ya 
pılmış. Zira, Gazanfer reisin ka -
yınpederi olan bu adama, val.ie 
nizle olan münasebetini, af kını, bi~ 
dirmek istememiş. 

"Annenizi Hızır.ın babası Ya -
kup Beyin sevgilisi diye tanıtmış 
Jar. Siz doğmuşsunuz ve Hacı Ba. 
ha, sizi elbette Hızırm kardeti san 
mıf... Mesele budur... Ah, eğet 

şimdi Barbarosa (Prenses A11ita 
Türkmüş ve sizin kardeşiniz değil, 

Gazanfer reisin kızı imiş!) diye 
haber vermek kabil olsa kim bili: 
naııl sevinir ... Ve hele sevgiJ; kı · 
znm şu hali adada olduğunu ıöy
lesek ... Gelse, ailesine kavufSa ... 

Anita: 
- Yarabbi... Yarabbi!. •• diyP. 

inledi. · Ben, ne yaptım ... 
Hasan, sordu: 
- Ne yaptınız? 
- Evvela, Hızırın bütün düş 

manlarile birleştim ... Nitekim, bu 
raya gelmem, Düıes di Pitinin ko
casile anlaştığım içindir ... Burad~ 

demin gördüğünüz kaptan Dül( 
lloni onun kocasıdır. Kaçan trnrı· 
sından nefretile Barbarostan (nli
kam almak hırsı onda birleşti. 
Türkler aleyhine olarak gönderi · 
len donanmanın başına geçti Bu 
uğurda bütün servetini ortaya koy. 
du. Yılanlı manastır baş papasl:ım 
delaletle ben de onunla beraber 
harekete geçtim ... Fakat, şimdi 'iy
le pİfmanım ki... Bilh:ırsa, kızım. 
Kızımı, babasına kaqı düşman ye. 
tiştirdim ... Ona Hızırı ö!dürmek 
vazifesini verdim ... 

Delikanlı: 
- Bi:>yle bir tehlike yok. .. · de

di.. Mademki Lidya bu adadadı r •• 
Onu tutturup buraya getirelim • 

Barbaros un 
donanmasında 
Anita, nasıl ikna e~tiyse, kaptanı 

kandırdı. Aradan bir müddet geç 
tikten sonra, adaya bir mi:f reze 
çıktı. Bunlar, Hızırın kızını ycıli.a· 
lıyacaklar, getireceklerdi ... 

(Devamı var) 

Sonra, Hasamn ellerine sarıldı · \lfül\\\ll\lm~füllm\1001~~111\m D 1 K K A T m~fü~llmiIDIW~llfilllllllll!i~~~ı il~ 

- Anlatın ... Anlatın bakayrm 1 K R E M s o L E y _:: >;;.:_-=,,· 

- Hızır, sizden kaçıyordu... ı;:~ 

Size yaklaşmak istemiyordu ... Hat === .• • .., .., . • • · 
t
" f 1 kı f t• · d' .... . I! Guneıın ve sogugun tesırı ıle husule gelen yanıkhkları, çat -= 
a, acı ya e ıne gır ıgınız 7a = = 

m Sı·z·ı kogwdu B b b' e=Iaklrkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve letıo\ ;:a an ... unun ıe e ı == • . , ~2 
nedir, biliyor musunuz?... ~ .. . fetını temın eder. . ~ 
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- Sizi, üvey hemşiresi sanma ~··•••••ıı 

sı •. ~Garib ıey .. Niçin?... BAYRAM ve YILBAŞI 
- Bu vasiyetnameyi okumam 

bana herşeyi anlattı. Biliyorsunuı H d• 1 • • • 
ki, Hızırın Ağrıbos adasında Al e } ye e rJ fi) Z) 
bertino sarayını en son ziyaret et 
tiği gece, ben, mini mini bir çocuk 
tum, odada uyurken uyandım ve 
sizin aşk maceranızın baılangıç ta 
rafını öğrendim... Halbuki, ıiz 
beni bir şey anlamadım sandınız .. 

"Hızır, size, yedi sene sonra 
geleceğine dair söz verdi Bu ver 
diği sözde tamaınile samimi idi. 
Hakikaten gelecekti ... Sizi alacak 
tı. Fakat, felek müsaade etmedi. 

"Tesadüf bizi, Hacı Baba çift 
liği diye bir yere attı. Buranın sa· 
hibi olan zat, Gazanfer. reisin ka 
yınbahasıdır. Gene beni çocuk te 
lakki ederek yanımda konuştula·t 
ve Hızır reise Hacı Babanın tevd ı 
ettiği bir sırn öğrendim. 

''Hacı Baba: 
"- Oğluın, senin bir üvey kar

deıin vardır. Ona bakmağı unut 
ma ..• diyerek annenizi ve sizi Hı· 
zıra tarif etti. 

"işte, bunun üzerine, reisim izin 
sonsuz bir teessüre kapıldığını gör 
düm. Adeta intihar etmek isterce 
sine muharebelere girişti. Vurdu . 
öldürdü. Fakat, alnının yazısı ıe
hid olmak değilmiş, ölmedi ... 

"Başka kadınlarda tesellisini 
aradı. Düşes di Piti de bunlardar. 
biriydi. Fakat, hiç birini sevmedi. 

YUzda 75 tenzll ettl§lmlz herkesin zevkle okuyacaöı ve 
her keseye eıverı,u kltaplarımızdan vereblllrsinlz 
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Peregrini nin, hatta on beş se

nelik İstanbul hayatına rağmen, 

Rabianın içindeki günah korkusu. 

nu anlaması ihtimali yoktu. Saçm! 

göstermenin ne kadar günah ad 

dedildiğini bilmez değildi. Fakat 

Rabiayı o kadar senedir tanıyor · 

du ki. Gerçi muayyen bir yaştan 

sonra kız, hep başını örtmü,tü. Fa 

kat çok zaman örgülerinin ucunu 

başörtüsünün alımdan görmüştü. 

Kızın yalnız saçlarının başına top

la~ışım çok zarif buldu. 

"Bir mahalle imamı torunu. b~ Park er odadan içeriye girince, polis hafiyesini 
orta oyuncusu kızı , kendisi de şu k 1 d b v ı •• d •• c k• • "Av k• ı· 
içini görmek hiç nasip olmıyau aryo a a ag anmış gor u. e ı. gzına ır 1 
küçük evlerden birinde oturuyor ... çoraplarımı tıkadım.. Baygın yatıyor!,, diyerek, 
di~'~,a:::,a s~z~~i::~:.:ü:~:: Si çaldığı paraları çete reisine uzattı .. 

"Altın yılanlar gibi. Vay (Me· 
duz) vay.11 diyordu. 

Rabiaya bunu söylemek ister· 

ken kızın başmı kendinden çevir

diğine, efendiye baktığına dikkat 

etti. Gerçi efendi bakılacak bir 

adam amma, Peregriniye göre, O· 

nun güzelliğinde bir erkeğe yaraı

mıyan garabet var. Ancak bir de· 
jenere bu kadar kusursuz tarzda 

güzel olabilir. "Kadın olsam bu 

genci yanıma yaklaştrrmamH diye 
içinden söyleniyordu. 

Peregrini biraz haklıydı. Nejad 

nekli Bakkal olduğunu söyledi 

Ne sevimli isim!,, diye saraylarn 

mahsus o biraz sun'i , kesik gülüşü 
ile gülüyordu. 

Peregrini karşılarındaydı. Sof~ 

raya oturduklarındanberi kızın 

nazarı dikkatini celbetmeğe mu 

vaffak olamamıştı. O kadar krz

mıttı ki, Kanarya ile konuşan 

Vehbi efen dinin onu lakırdıya ka 
rışbrmak için sarfettiği sohbetf" 
lakayt kalmıştı. 

Nejat efendinin bu garip gülü· 

şü içini zaferle doldurdu. Bu ap· 

tal gülüşe nasıl olmuş da şimdiye 

kadar kendisi dikkat etmemi~ti 

Fakat Rabianın buna dikkat etti

ğine dair bir emare yoktu. 

"Yazın bizim sokaktaki sinek· 

leri görseniz adını da, kendini de 

bu kadar sevimli bulmazdınız. Hiç 

efendi, yıpranmış hükümdar süla- bizim sokaktan geçtiniz mi, efen

lelerinin arada yeti~tirdikleri faz . dim?,, 
la güzel ve acaip simalardan biriy- "Hayır. Fakat hep bu arka so

di. Çekik kaşlarının inceliği bir kaklarda evlerin içini de, içinde. 

, genç kız kaşı gibi; koyu mavi göz

lerini çer~evelendiren siyah kir

piklerin 'uzunluğu ve kıvırcıklığı 

kileri de çok merak ederim.,, 
"Pek merak edilecek yerler de

ğil. Bilhassa sokak hem pistir, 

gene onları bir kız çocuğunun göz · hem gürültülüdür. Çeşme başında 

!erine benzetiyor; ağzının küçük. her gün kavga vardır, çocuklar 

lüğü; dudaklarının kıvrmtdan, u · sabahtan akşama kadar çamurla

fak sarı bıyıkları fazla özenilmiş. ra yuvarlanır.,, 
Burnu ailesininkine hiç benzemi· 

yor. Ufacık. Yüzünün heyeti umu-

miyesi ona duvar dekorları içirı 

yapılan bir hal veriyor. O da hi 

raz mütehalik bir tavırla hep ya 

nında oturan Rabia ile meşgul. 

Sarayın dört duvarları arasın 

da muhayyeleleri de , sinirleri dı:! 

hasta kadınların gönlünü yanını~ 

harman yerine çeviren bu güzellik 

Rabiaya hiç tesir yapmadı. O, esa 

sen saray halkının kadını da, er 

keği de alelade insanlara benze

mediğine kaildi. Bununla berabe 

efendinin sıkılganlığında, kekele 

memek için sarf ettiği gayrette se 

vimli bir köşe bulmuştu. Belki bi· 
raz da efendinin pek bariz suret · 

te kendisiyle alakadar olması onu 

mütehassis etmi~ti. Fakat ikisi 

nin de birbirine karşı duydukları 

alaka, sofrada mütemadiyen bir 

birleriyle meşgul olmalarında ne 

güzellik, ne cinsiyet bir rol oy -

nuyordu. Hiç kimse bu sıkdga11 

gencin sarayın haricindeki insan

ları ne kadar derin bir tecessüs!~ 

bilmek istediğini tahayyül ede

mezdi Rabianın, bilhassa saray:'\ 

bir vazife veyahut içtimai sebep

lerle arada gelebilen smıflardaıı 

birine mensup olmaması daha zi · 

yade efendiyi cezbetmişti. Utan · 

masa dikişli , yünlü hırkasın ı cliy 

ı. oktuyacak, o kadar kızın kıya 

feti bile onu rnr:ıym süslü kadın 
larmdan başka buluyor. Kendi !' 
kendine: 

"Harikulade, harikulade .. n 

(Devamı var) 

Avrupada iki 
yeni kanal 

Endüstri bölgelerini yeni su 
yollariyle denize bağlamak için 
Holanda ile Belçika arasında ya
pımlakta olan keskin yarış A vru 
paya iki büyük kanal kazandır· 

mıştır. Avrupanm en mühim ka
nalları olan bu su yollarından bi. 
risi Belçikanın Albert, diğeri de 
Holanc'anm Juliana kanallarıdır. 

Bunların her ikisi 18 250.000 
İngilh. lirasına (bizim par.amızla 
113 :nilyon 150 bin liraya) mal ol
muştur. Kanallar dağ! ık, yayla ve 
ovalık olan mıntakalardan geçe· 
rek şimal denizine 2000 ton bü
yüklüğünde bir gemiyi la~ımakta
dırlaı tik aç ılı ş larıııcla seneJe 
1.500.000 tonluk mal taşıyacaklar 
dır. Birisi Rotterdam'in, ikincisi 

Ceki, çete reisine söz vermişti: 
- Burada bekleyiniz, dedi, o

nun sakladığı paraları bulup size 
getireym! 

Parker: 
~ Bunu yapmazsan, yanımr 

za gremezsn ! 
Dyerek prosunu tellendrmiş ve 

yarundak masada oturan bir baş
ka arkadaşile konuşımağa ba§la • 
mıftı. 

T om, Cekiye gözünü oynatarak: 
- Haydi kalk .. Kendini göı • 

ter. Bu kaçrnlır bir fırsat değil • 
dir. 

Diye mırıldandı. Ceki yavaşça 
yerinden kalktı. Tom tekrar Ce • 
kinin kulağına iğ ildi: 

- Bizim Parkeri her zaman 
böyle yumu§ak göremezsin! Fa • 
kat, dikkat et .• Paralan ıalaca -
ğnn die' patronun canına kıyma! 
Otelde bir tadsrzlrk çıkarmama • 
ğa çalış. 

Ceki omuzlarmı kaldırdı: 
- Görüyonun ki ben bizim 

patrondan ç~k kuvvetliyim. Onu 
öldürmek için, ondan zayıf ve cı· 
lız bir adam olmam gerek. 

Sonra birden ayaklarını yere 
vurarak hızlı hızlı yürüdü.. Sa • 
londan çıkıp gitti. 

:(.. •.~ ~ 

Aradan yarım saat bile geçme
miıti. Ceki, yemek ıalonunun ka· 
pısmda göründü. T om, Parkerin 
gözcüsüydü. Ceki kapıyı açar aç
maz yanına ko§tu: 

de ..... ıı ~t:rs nı lıca.n etJemmıyetmi 
çok ı:ırttıracaktır. 

Geçen sene Belçika kral ve kra 
Iiçe ... ı tarafından açılma töreni y'l 
pılmış olan Albert kanah Belçil<a· 

- Ne yaptın? 
- Herşey yolunda .. 
- Paraları aldın mı? 1 
- Elbette .. Koynumda. 1 

- Yaman adamsın, Ceki 1 Ben 
1
1 

senin kadar kuvvetli bir adam ol- , 
saydım, günde bin dolar ka::.anır 
dırm. 

- Gevezeliğin sırası değil. He. 
rif i karyolaya bağladım ve ağzr ı 
na kirli çoraplarımı tıkadım. Hay 
di git, patronuna haber ver! 

T om yavaşça geri döndü .. Par
kere uzaktan bir işaret verdi. Çete 
reisi birden yerinden kalkarak 
kapıya geldi: 

- Ne haber var? 
- Paralar cebimde, Mister 

Parker! 
Parker, Ceki ile görüşmemiş 

gibi davranarak, kollarını sallıya 
sallıya dışarıya çıkıyordu. 

Tom: 
- Haydi , patronu takib ede· 

lim. 
Diyerek kapıyı açtı. 
Otelin lo§ dehlizleri arasında, 

Ceki, cebinden bir deste banknot 
çıkararak Parkere uzattı: 

- Kaç dolar olduğunu bilmi • 
yorum... Saymağa vakit bulama
dım. Fakat, patronun bütün para· 
sı bundan ibarettir. Ceketinin ce
binde harçlık olarak kendisine el· 
li dolar bıraktm. 

Tom: 
- Çok insaflı imişsin! Ben ol

saydım, beş dolar bırakırdım .. 

) a .t:. ruilyar tranga mal olmuştur. 

Eylül ayında da Holanda kraliçe· 

si Vilhelmina 74 milyon 400 bin 
Türk lirasına mal olan ikinci ka-j 
nalı açmıştır. 

Diye güldü. 
Parker paralarıokadar çabuk 

saydı ki .. 
Ve birdenbire başınısalhyarak 

gülümsedi: 
I - On iki bin dolar .• 

- Saymadım dedim ya. 
- Sen ayni zamanda hileden 

hoşlanmaz, doğru bir adama ben· 
ziyor.sun f T om ıenin yerinde ol • 
saydr, iki bin doları cebine atar, 
bana on binini getirirdi. 

T om kaşlarını çatarak bir şey• 
ler söylemek istedi. Ceki çok he • 
yecanlı görünüyordu. Parkere: 

- Haydi yukarıya çıkalım da 
herifin karyoladaki vaziyetini ya· 
kından görün.. Baygın bir halde 
yatıyor. 

Diyerek yeni patronun koluna 
girdi. 

Bu muvaff akiyet r f'. '·erin mi, 
yoksa Cekinin mi hesabına kav -
dedilecekti? 

Henüz belli değildi .. 
(Kızılotel) de geçen hadi!cle

rin esrar perdeleri, borsa oyunla· 
rna benzerdi.. Biraz önce kaza • 
nan, biraz sonra kaybedebillr; mu 
zaffer olan, bil-az sonra ın·ağlub 

ı b·1· d" .8 
1 

o a ı ır ı. 

Parker, ikinci kata çıktı .. Ceki 
odanın kapısını açtı: 

- İşte .. Bıraktığım gibi yatıyor. 
Parker, Cekiye itimad ederek 

içeriye girmişti .. Karyolada elleri 
ve kolları bağlı yatan içki kaçak
çısının halini yakından görünce: 

- Haydi gidelim, dedi, bu11 • 
dan sonra sen de bizim kt:.mp;m
yanın adamı sıfatile içimize gire
bileceksin ! 

Üç kişi otomobile bindiler. 
Meksika.dan dönüyorlardı. 
Parker, açıktan aldığı paralar-

dan beş yüz dolarını Cekiye, beş 
yüzünü de Tom'a vermişti. 

Parker yolda giderken anlatı • 
yordu: 

- Biraz sonra otel garsonu o
daya girecek .. Müşterinin kolları
ni ve bacaklarım çözecek. Parala
rının çalındığım gören patron up 
marım ki ağzını açmadan Nevyoı
ka dönecektir. 

Ceki: 
- Hiç şüphe yok, dedi, çünkü, 

bizim patronun ne kadar korkak 
bir adaım olduğunu size evvelce 
söylemiştim. 

Parker biraz düşündükten son· 
ra,Cekinin yüzüne l-aktı: 

- Sana yarın, bize ihanet et
tiği iç.in kendisini bodrumda hap
settiğim bir çapkını teslim ede • 
ceğ im. Bu bekçilik işini çoktan 
heri T omyapıyordu. Fakat, bugün 
lerde T om'u yanımdan ayırmak 
mümkün değil. Başka işlerimiz 

var. Sen güçlü kuvvetli bir adaım• 
sın .. Bir kaç gün için, bu bekçiliği 
yapacaksın! 

Ceki, hapsedilen adamın (As
lan Turgud) dan ba~ka biri olma· 
dığına hükmetmişti. 

- Ne iş verirseniz yaparım, 
Mister Parker ! dedi. 

,(Devamı var) 



.tlravunlar 
Mezarlarını korumak 

veya çıkardıkları 
nizamlara riayet 
edilmesini temin 

maksadlle 

Lanet 
Sigortasına 

başvururlardı 1 
Buna benzer hl.netler 
Osnıanlı tarihinde 

bile vardır. 
--<>--

Lanetleme ilk insanların keneli 
malJarmı korumak, yahut öç al
mak için icat ettikleri bir şeydi. 
Fakat tarihe ilk olarak kaydedi~~ 
mit lanetleme bundan 3500 yıl ön · 
ce ya§ıyan ve eski Mısırın en bii
yük hükümdarlarından biri olat~ 
Fravun birinci Seti'nindir. 

Birinci Seti, yaptığı yeni kanu· 
nu bozacak olan Fravunların şu 

lanetlere uğramalarını söylemek
tedir: 

"Tanrılar onun etlerini yakıp 
eritmek için bir mangalın alev· 
leri gibi kıpkırmızı olacak, çün
kü onlar benim sözlerimi din· 
lemediler. Tanrılar benim ira· 
elemi bozanları mahveelecek· 

• tir!,, 
Fravun Setinin laneti bir hayli 

muvaffakiyet göstermiş sayılabi -
lir! 

Çünkü bu Fravun dört Y'-'z yıl 
kadar süren yeni bir sül5leyi tesis 
etti. Ancak yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki kendisinden scnra 
gelen Fravunlar onun kurduğu si
yasalara pek de aldırış etmemiş
lerdir. 

Kendi mallarına her hangi bir 
~.uretle olursa olsun zarar verebi
lecek insanların başlarına yağdır 
mak için papaslarla krallar gece· 
L ri sabahlara kadar oturur, en 
I.anlı Linetleri düşünürlerdi. Fa -
kat büyük bir savaşçı, kanun ya · 
pıcı ve din bilgini olan Birinci Se -
ti tarihteki kralların hepsinden 
fazla lanetlere güvenirdi. 

Bu Fravun tapındığı tanrısı O 
siris namına Abidosda boş bir me· 
zar yaptırmıştı. Bu mezar tanrı
ya mahsus bir abide mi. yoksa 
kendiıi için yapılmış bir mezar mı 
şüphesini uyandıracak biçimde 
yaptırılmıth· Abidenin çevresi . 
ne yazdırmış olduğu yazılard" 
kendisinin, yahut tanrısının sözle
rini dinlemiyecek olanların başı· 
na bütün korkunç şeytanları, aca
ip hayvanları ve müthiş ejdeı ha 
ları çağırmaktadır. Yazıları oku

yalım: 
11Ey kıpırelanan ve kendisiyle 

birlikte bütün yaratıkları oyna· 
tan, kuvvetli ve kudretli U rta 
yJan ! Ey bitmez tükenmez a
levler aaçan Sedeti yılan! Ey 
Oririain yeraltı dünyaımın bü· 
tün yılanlariyle bu yılanlara hiz
met eden çıyanlar! Ey gizli o

lan ve mağaralarından bir daha 
dıfarıya çıkılmıyan varlığın ka· 
pıcıları siz beni görmekıizinı 
hn sizin adlarınızı çağırıyo

rum. 
Osiririn dü§manlarını zaptet· 

meniz için talimat yaptım. Par• 

HABER - ~şam postaar 

ÜSTTE: Bir Hint pu 
tunelan çalınmış olan 
Orloll elmaıı Ruı çar
l arının imparatorfak 
asasına konulmuştu. 

Balçıktan yapılml§ ve 
üstünde Uinet edilmek 

istenilen adamın reımi ya · 
pııtırılmı§ bir heykel.. Bu 
heykelin neresine iğne ba -
tırılmıf ise adamın oraların 
Ja ağrılar ve sızılar olaca • 
ğına inanılmaktaydı! 

SACDA: E!tk• 
Çin imparato · 
riçesinin nadir 
bir fotoğra/'ı .. . 
fmparator:ç e• 
nin yanındaki 
ler hazne-lar 
kadınlardır .. 
Bir çok Çinli· 
ler onun hane· 
danının bir l « 
nete uğracbğ : 

için mahvol 
duğuna inan 
maktadırlar. 

Birinci Setinin mumyalanmı§ 
kaf aşı ... Tarihe geçen ilk la • 
neti bu Firavun yapmış ııe 

keneli kurduğu düzenleri bo-
zacak haleflerine lanetler 

yağdırmıştır. 

maklarınızın arasından kaçmak 
imkanı olmıyan ıizler, Oıirisin 
dii§manlarına karft vazifelerini. 
zi yapabilmek için bulunduğu
nuz yeraltı ülkesinde kalınız. 

Ey dehıet yerinde olan kafcuı 
kesikler, ey korkunç diyann 
ruhsuzları, ey bcq cqağı olanlar~ 

ey yürekleri gövdelerinelen çı
karılanlar ve ey aıağı dünyanın 

ıcıhibi ve batı ülerinin hakam 
Osirisin düşmanları! Sizi deh· 
§etler ülkesine gönderiyorum; 
yokluk uçurumuna teılim edi
yorum, ruhlarınız bir daha ora
dan çıkamaz.!,, 

Seti kendine başka bir yerde. 
Thebes şehrinde bir mezar yaptır
mış ve cesedi oraya konmuştu. 
Mezar lanetler sayesinde bir müd
det muhafaza edildi, fakat eski 
Mısır günlerinde bile mezarın so
yulmasına bunlar mani olamadı! 

Soyulmıyan birinci derecde e
hemmiyetli mezarlardan birisi 
belki de Tutankhamen'in mezara 
idi. Bunun da soygunculara kar
şı yazılmış bir lanetlemesi vardı ve 
girilecek kapının sağındaki sütu
na oyulmuştu. Mısır bilginlerin
den Fransız doktor Mardrus ki ta· 
beyi şöyle okumuştur: 

'•Ey batı qıklarının sınırla· 
rındaki uçurumlarela oturanlar; 
ey karanlıkların mağaralartnda 
YCJ§tyanlar ve ortalığa dehşet 

salanlar; ey gecelerin yarahk· 
ları; ayın doıtları ve ey me:zar. 
ların aakinleri, hepir.iz yakla· 
ft.n, ıö:zlerimi dinleyin; tahitle 
rim ve yarelımcılarım olun! 

Benim tasvirime kalkacak el 
kurusun! Adıma, kurdukları
ma, heykellerime ve bana ben
ziyen reıimlere saldıranlar 
mahvolmn !,, 

T utankhamen'in mezarını aç
mış olanların bher birer ölmeleri 

1 bazı insanlarda bu lanetlemeye 

Hineliatanela Kalküta yakınlarırı da Kali ilahesinin heykeli .. Met' 

cut bütün lanetlemelere rağmen gözü pek hırsızlar bunu •oy 
mu§lar ve ıimdiye kadar hiç bir kazaya uğramamışlardır! 

karşı tuhaf bir inanç uyandırmıt· 
tır. 

Tanmmıt en eski sulh muahe
denamesine de, bir müeyyide ol· 
mak üzere bir lanetleme eklenmiş. 

ti. Bu muahede lsanın doğumun
dan 1300 yıl önce Mısırlılarla E
tiler arasında yapılmıştı . Fravun 
ikinci Ramzes taraf mdan tertip e
dilen Mısır nüshası Etilere şu ih
tarda bulunuyordu: 

"Eğer bu muahedeye riayet 
etmezıe Mıatrlıların bin tanrısı 
Eti hakanının evini, ülkesin: 
ve uıaklarını mahvedecektir!,_ 

Hindistamn ve doğu illerinin 
putperest mabetlerini bekliyen pa· 
paslar, putlarını süslemekte olan 
mücevherleri korumak için düşü
nebildikleri en korkunç lanetleri 
icat etmişlerdir. Buna rağmen en 
eski zamanlardan beri cüretkar 
bir takım insanlar bu mabetlere 
girerek hırsızlıklar yapmışlardır. 

Daha geçen sene bile Kalkutta cİ · 
varında Dakşi Nasvar'm Kali ma
bedindeki korkunç dehşet ilahe
sinden bizim paramızla 55.000 li 
ralık mücevherat çalınmıştır. 

Rus imparatorluk asasının en 

kıymetli süsü olan Orloff elması 
bir Hint mabedinden çahnmıt en 
pahalı taştır. Bu elmaa Triçino· 
r• Ii yakınlarındaki Srirangam 
şehrinde Bral:ına mabedindeki 
mabut heykelinin ıağ gözü idi ve 
çalan için korkunç bir de lanetle
mesi vardı. 

Osmanlı tarihine baktığımız za · 
man da bu türlü lanetlere raslıyo
ruz. Padişahlar yaptıkları ka
nunların veya vakıf vesikalarının 
sonlarında: 

"Bu nizamımızı gerek hane
danımız.dan gelen padişahlar ve 
gerek başkaları bozmıyalar ! 
Bozanlar iki dünyada muratla
rından mahrum kal•ınlar ve 
peygamberin §elaatine, allahın 
rahmetine mazhar olmaıınlar ! ,, 
Tarzında ve daha kuvvetli la-

netler yazmışlardır. 
Habsburg hanedanının da la

nete uğramış olduğu ıöylenmekte
dir. Franıuva Jozef, Macar ihti· 

lalinde Kontes Szeıeneyi'nin oi· 
lunu idam ettirince Kontes ona 
şöyle söylemiş: 

''Bütün seveliklerinin selila
ne bir surette öldüklerini göre
ceksin ve tahtın büyiik biı zil· 
let içinde yıkılacaktır!,, 
Y ehonala laneti Çinde çok kuv 

vetli bir tesir bırakmıttır. 18 inci 
asırda imparatorun emriyle ate§e 
ahlarak idam edilmiş olan Y eho
nala kabilesinden birisi ateş yığ• · 
nı üstündeki kazığa bağlanırken 

demiıti ki: 
"Bir gün Yehonalc kabileai 

imparator hanedanınelan öç a· 
lacaktır. Hanedanın hepsine la
net olsun!,, 
Çinin kudretli Valde Sultanı bu 

kabiledendi. Yeğeni ve manevi 
evladı olan imparator K vang - Su 
gene bu kabileye mensup bir cari
yeye vuruldu. Nüfuzunu dehşetli 
kıskanan imparatoriçe c.ariyeyi bir 
kuyuya attırdı. Sonra da impara
torun kendi aleyhine dönmüt ol
duğunu görünce onu da zehir letti. 
Çok geçmeden İmparatorluk da 
yıkıldı. 

Eski Yunanlılar nefret ettikl~ 
ri düşmanları için kurşundan lev· 
halar üstüne lanetler yazdırarak 
bunları "Nefret kuyusu,, na attı
rırlardı. Nefret edilen bir adaman 
balmumundan yapılrDI§ heykeline 
toplu iğne batırmak da çok revac
ta olan bir İ§ti. 

Şimdi bile medeni ve medeni· 
leşmemiı insanlar arasmda yfrı 
binlerce kitinin lanetin kudretine 
inandığı muhakkaktır. 

A hmet Ekrem 

- Jimnaıtlik derainı artık bitirsen 
karıcığım, askı lazım, daireye geçe im. 
lacağım! 
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İ p Ek VENi. 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

Sinemasında 

SEFiLLER 
Viktor Hügo' nun şaheseri 

Canlanan bir tarih - 10 blnlerce flgUran- Sesll ve sessiz filmlerin en muazzamı 

Bir saat kazanan f I 
1 . ?.ktay, Darüşşafaka lise si 9. Birer kartpostal kazananlar 1 
Cu zdan kazanan 89 - BUlent Varol Boyalı köy 115 No., 

2 devre birden 
Yaşar 35 inci okul 445 90 - E. özek Pertevnlyaı lisesi. 31 - Emin_ 
Boyun atkıs özcan 44 Uncu okul 53, 9:.? -1zi Levi Bey_ 

1 oğlu 44 Uncu okul 486, 93 - lılustata An. Sefiller, b u g ün lzmirde Ethamra S!nemasıNda başuvor. 
kazanan kara kUçUk Ai!lan Mete sokak 6 No., 91 - llllB•lll•••dUimlliilblmtP.!tlllJl•lfıiliW•~········ 

Sonya M o da sekizinci okul 40 

Bls l<Uvl kazananlar _J 
ı l\I. Erol Kasımpaşa Bahariye cad. 

desi No. 71, 2 - Pantazi Kurtuluş Kuyu 
larbaşı No. 2:i, 3 - ÜlkU Arman Samatya 
Etyemez §lmendlCcr caddesi No. 45 4 - Mil 
şerref l{adıköy Rasimpaşa Çınar sokak No: 
20, 5 - llellhat Utgu 64 Uncu okul l37, 6-
Hamdl Tophane Karabaş cad::!e81 No. 64 7 -
l small 44 Uncu ilkokul 211, R - Orhan Pos_ 
ta Nak·iyc memuru, 9 - Pakize Rize Ca ı 
lullı köy, 10 Suat Oktay Balat 35 lncl 
okul il. 

1 Şekerleme kazaıtanıa.:--1 -
11 - Saim Kabataş Gazi Osmanpa~a 

okulu 6, 12 - Şakir Turgut Sa.bil sıhhiye 
memuru Raifin oğlu, 13 - Ta.llıa Ertetlk 
Birinci okul 153, H--Vellyüddin 40, mcı okul 
Beykoz 281, 15 - Yaşar Samanpazan Oz 
aoltak No. 12, 16 - Cemal Karas-tımrUk 

50, 17 - ı\Cnr Bele ŞişU Terakki lisesi 371, 
ıs - Edibe )\trincl okUldan J6S, 19 - ce 
vat h~ğ~n Erkek lisesi 1058, 20 - Emin; 
Kovncıdcdl:' camii No. ı 

\ ~Urekkep kazananlar 

21 - Cel~Jct Ciray Kız muaıum mek. 
tehi orta kısrmdan. 22 - Emin öztan Ve. 
fa lisesi :586, 23 - LAmla Gaziantep orta. 
mektebinden. 24 - :Muzaffer Bahçekapıda 

berber salonunda. 25 - Rabla learag\lınrllk 
No. 50, 26 - Mustafa 18 inci okul 92, 27 -
Osın:ın İnanç Çemberlitaş No. 19, 28 - Rils_ 
tem Özbek Vc:a lisesi 853, 29 - Muzaffer 
Erol Bölge .sanat mektebi 418, 30 - Nihal 
hııdık15y t Iilci kul tt, 31 - Recep Slll~Y
mnnlye 7 inci ,!)kul 214, 32 - Ahmet Bur_ 
lıaneddln Karataş 43 Uncu okul 134, 33 -
Etem, Haydar Bıçakçı Çeşme sokak No.10, 
3• - Jak Sayan Benebcrlta okulu 15, 35 -
Leman Sakarya 24 Uncu okul 292, 

1 D01ter kazananlar --ı 
---~-1 

36 - Ayten Bağlarbaşı 60, 37 - Aayşe 

Kızlisesi 59, 38 - Belma 24 üncU okul 269, 
39 - Dlmltri Bostan sokak No. 15, 40 -
Burhan Beııiktaş mektep cadde-'i No. 49, 4.1 
- Hayret Oktay Nişantaşı kız orta. okulu, 
42 - Kemal 21 inci okul 208, 43 - HU.sa _ 
nıeddin Yamanlı Bakırköy ikinci okul 189, 
44 - Hüsniye GUner Cumhuriyet orta oku_ 
lu 275, 4.5 - İbrahim ikinci okul 540, 46 -
Kenan Eyüp ortaokulu 242, 47 - Muzaffer 
27 lncl okul 584, 48 - Mehpare Beyoğlu do 
kuzuncu okul 26, 4.9 - Rahşan kız muamu'; 
mektebi 238, lSO - Şermin 64 Uncu okul 
'.AkMray, 51 - Zerefnl§an 59 uncu mektep 
466, 52 - Recep 64 Uncu okul 316, :sa -
Lcm'i Kadırga ::-fo. 84, 5• - Hiri.sto Kurtu. 
luş Bozkurt caddesi 223, 55 - Luna onbfrln_ 
el okul 107, 56 - Nusrat Şltıll Terakki lise 
~ o~ • 

Celval kazananlar 

57 - Hilmi Nuyan 11 inci okul 286, 58 
AsUman Barbaros KUçUkl!nga tramvay 

caddesi 112/2, 59 - Hasan Ercan Üsküdar 
Paşalimanı No. 10, 60 - M. Orkunt Vişne 
zaue Abacı LAUl No. 5, 61 - Necdet Yalçm 
Yenlnesil okulu 64, 62 - Naciye Cağaloğıu 

Tasvir soltak 8, 63 - Rıfat Giray Davutpa_ 
şa ortaokulu 80, 64 - Saliha Erşahin 'OskU_ 
dar ortaokulu352, 65 - Rıdvan lnönU orta 
okulu 834, 66 - KAmll Kabataş lisesi 901, 
67 - lıOtfullah Şevld İstanbul lisesi 728, 

1 
AtatUrkUn Uç renkti resmini ı 

kazananlar -------
68 - Nuriye Kamay sokak No. 14 69 -

HUse~1n Avni Yaf iskelesi No. 29. 70 -
Lcon Abrahamyan Asmalımescit sokak No. 
49, 71 - Nesrin SUleymaniye 29, 72 - Nec_ 
det ikinci okul 624, 73 - Bahaddin deniz 
gedikli okulu 681, 73 - Asilman Nedim Bey 
o~lu Malımutağa yokuıu ~o. H , 1• - Me. 
cıt Yedinci okul Z26, 75 - Necdet uı Çar_ 
şamba Yavuz Selim caddesl. 76 - Ahmet 
Fatih Bıçkıcı AlA.eddin mahallesi No. 19, 77 
- Feyyaz İstanbul lisesi 1060, 78 - lsmet 
Özman Kabataş lisesi 56, 79 - Ahmet Bur. 
salı kUı,;ilk karadenlz oteli. 80 - Meryem 
J{adıköy yedinci ilkokul ikinci sınır, 81 -
Fllnızan İsUkl!l caddesi 85 No. 82 - Musa 
SUlcymanlye yedinci okul 232, 83 - NeZihe 
Kadıkö1' Çeşme 80kak 12 No, 84 - Mua.ın_ 

mer Zeki Davutp&§a ortaokulu 375 86 -
Necdet Değerll EyUp ortaokulu 512, 87 -
Ahmet Amma Aksaray Natmcı ııoltak No. 3, 
SS - Nazlt Kadıköy ikinci ortaokul 166 

-~ .... ~~_ ...... ~~.ı.·~:: J..~ .,:.~ -_• ..., ·. ;. • "r .. ~.; ,_ ..... 

Niyazi blrlnclokul 1:>8, 95 - hl. GUrcan Ye • ········································ili'····· ..... B k d . t-ba .... , .............................................. . ····························· ····· ~ · · · · · · ···· u a şam an • ' ren ............................................ . nu;arşı No. 70, 96 - NeclQ. Kansu R:.ıkırkô;> :::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::: :. ;::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: 

:~~~o:~~l:ss~k~~t N:\~~.reddi~~~:~:d~~;,ım~ s AR AY s ı· NEMA s 1 r!;.·!.='.· 
Tepcbaşı Sokullu sokak N'o. 19, 99 Tıın _ ~fü ::.ı 
ser LUleburgaz muhabere takını komutanı ırn: für 
Avni kızı, 100 - Sevim Zeynep KAmil ııo m: füj 
kak :N'o, 46, ıoı - Nihat özcan tstanbuiıHH Bayram şerefine hazırlanan m: 
lisest 803, 102 - Burhan Kutsal Fatih No, :::: :m 
7, 103 Eercuhl Arnpyan Cihangir caddesil :m Al• B b H R e d .... 
~~ ::·~~:~c~ B~:::~ t;::~a~~:aok~~~~~~~ı~m ı a a ve arun eşı ı:.i:l:.i:I 
mektebi, 106 - Glilgeç SUleymanlye 6, 107 ;P~ · 
- Hamayak Hnmamcıynn 15 inci okul 832, fö: (Tekmili Türkçe sözlü ve şarkı il) m: 
108 - İbrahim tstanbul lisesi 569, lOt) - Efü m! 
Hüseyin özrn«.>rt Hevlincknpı, 110 _ tsma ~m ~ark operetini takdim ediyor. Eşi görülmemiş bir ihtişam ve harika filmi •.• Milyonlar sarfile vücuda getirilmiş ;m 
11 Turgay Hayriye lisesi 384. lll _ Metin ;m şark dekorları .. 10,000 fig üra nrn iştiraki le çevrilmiş azametli sahneler .... Y üzlerce da nsöz tarafından yapılmış 12 ::ii 

.... bü ... ·ük ba le sahnesi... :.".i.: •• • Pekcan İstanbul 42 lnci okul. 112 - Halit füi J 

Edimekapı Meydancık sokak. 11:-ı - Mah :m P eri masallarını andıran büyük lüks: .• ihti~am ... Heyeca n ve eğlence ... Bugüne ka dar güzel dilimize çevrilen !fü 
mut Bilir Davutpaşa ortaolrnl 247, 114 _:: ifü filmlerin en ha rikula desi ! füi 

t • ••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••-••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 
llorscp Harbiye Ccdı'dlye sokak 202 No 115 • •••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••···-··•••••••••••••••:••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-· . 

- l luzaffer 38 tncl okul 43, 116 - Nc~au ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::x:::: 

··-············ ~--············~························· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bilir J{umkapı ortaokul 101, 117 - Hasan :: ........................................ - .. •••••••··-·•:: ııl ~ 

Silleymanıye 7 inci okul 221, 118 - ::M:ah_ ~iA LKAZA Rii 
mut Zeki öı.man orta okul ~!15, 119 - Na :: :: 
dır özturk D:wutpa.,a ortaol<ulu 572, 120 .....: H Sinemasında ~i .. .. 
Hasan Kumkapı ortaokulu 118, 1!?1 ·- Nus_ Si Bayram şerefine zengin g 
ret İstanbul llscsl 308, 122 - Ömer Sayar ii program ıotanbulda görUI- :: 
Adana Tohum ~slah istasyonu mUterclml oğ. ii meml• iki bUyUk fllm birden. li 
lu, 1!?3 Sadı Teoman İstanbul lisesi 339 :i ,. :: 
'124 _ H. Asa! Ardıç tstanbul lii!esl 2:5, 125 ;: Frankensteln ın mümessili ;: 
- Sabahaddin 44 Uncu okul Bomontı 126 - :: BORıS KARLOF taraftndan :: 
Ulviye 21 Uncu okul 447, 127 - Sal~haddln EiKAN LI KARGA~~ 
İstanbul liııesl 562, 128 - ÜlkU Arman Sa. H i: 

Besler Fabrikası 

BAYRAM • • 
ıçın 

Şeker, cikolata ve bisküvilerin en ıyı ve 
rnatya. §lmendl!er caddesi 45 No, 129 - :: !! 
Samim SUlcyman Işık lisesi 440, 130 - Va_ ~~ g S k 
rujan Gazaryan Eesayan okulu 93, 131 _ :: :: atıf yeri: Toptan ve pera ende 

tazesini ha21rlamışiır. 

Y B§ar 'OSk.Udar 21 inci okul 263, 132 Saim H H Bahçekapıda İstanbul tramvaylarımn son durak yeri 
Kökmnn İstanbul lisesi 355, 133 - Bülent :: :: N o . 1 O Telefon: 20860 

OO~eyBey~u11~~~.1u-~ı~ !i H~··••••••••••••••••••••••••••··~ man Canlı Askeri Baytar tatbikat mel,te'bi. H H "" 
135 - Vedat İstanbul lisesi 20 den, l3fl - ii :: .. :: 
Snb& Sunct' Haydarı>aııı 21 No, 137 - tıı Ü :: 
san İstanbul lisesi 567, 138 - Semiha 4 Un - .: H 
cU okul 50, 139 - İrfan 4 inci okul 93, ı4Ö is ii 
- Neriman ôzcan Şeref sokak 3 ~o. 141 - :: ii 
İsmail Co~kun Dartişşala.ka lisesi 41. E ~i 

Okuyucnlıı.rımız.dnn rica: ii H 
Gönderilen bllmrcell:'re bilmece kuponla. fS H 

rrnın llıhı-sinln unntıılmama'lı. :: H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: ~ :: .. .. .. .. .. .. .. .. 

Çocuklar Jçin yeni 
Müsabakamız :: 1arsfmdan :: 
.. Ge~en ç~cuk "haftası ilav~~~iz~n ~~KOVBOYUN ŞEREFİ~~ 

4 uncu sayfasında neşrettıgımız ~~Deh,et ve heyecan mmı bUyUk ii 
fotoğraflar arasında arkadaşlan- g muvaffakıyetle devam ediyor. g 
nız var mıdır? İsimleri nedir'? :::::::=:::c::::::::::::~:a::nı::::: 
Hangi mekteptcdirler? İstanbul yedinci icra memurluğun 

· · · ~- H ABER - Çocuk haftası. 
nın küçük okuyucuları u:ın yep. 
yeni bir miisabaka açıyoruı. 

Geçenki çocuk haftası ilfıvemi _ 
zin ·1 üncü sayfasında ne;;rettiğimiz 

r esimler, çocuk haf tasının okuyucu _ 
]arıdır. Ve h epsi de l s ta n bulun dört 
bir tarafına yayrlmrş muhtelif mel• • 
tepelerdendi r. i s imlerini yazmamıştı k. 

Kü çük okuyucularımız bu fotoğraf -
tara dikka tle bakarlarsa belki kendi 

mekt eplerinde okuyan veya tan ıd ığı 

olan bir arkadaşlarını tanryacak lnr • 
dı r. işte tanıdığı ola nlar, bildikleri ar 
kadaşlarının isimlerini, ha ngi mektep 
te okuduklarınr, ha ngi srmfta olduk. 
tarını bize bildirirlerse kendilerine 
muhtelif hediyeler vereceğiz. Yalnız 

bu müsabakamı7~1. iştirak edebilmek 
için pazartesi g ünündenberi HABER 
gazetesinin başhğı yanında çıkmakta 

olan kupon un cevaplara eklenmt•si 
lazım. 

Sonra da neşredilen (l2)resimden tanı 

dıkları, yukariki cetvelin hangi nu -
maralı yerine rastlıyorsa o numara} ı 
da gör ünür bir şekilde yazmalı d ı r . . 
Ja r; ki tetk ik edebilelim. 

Bize res mini gönderip de ço. 
cok haftasının bu müsabakasında neı: 
redilecek ola n okuyucularımıza ayrıca 

hecUyeler ,·ereceğimfz f~in re~imler 

arasında fotoğrafları buluna nla r cu..J 

da n: 
Birinci derecede ipotek borcunda n 

dolayı pa ra ya çevrilm~sine karar Ye. 
r ilen yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tamamına 1300 lira kıym~t takdir e di
len üsküda rda Mura t itei.s maha lle. 
s inde eski ve yeni ham:l nı sol :ığııı d a 
eski 32 yeni :JS :'\o. lı ma~tl>alv~c bir 
bap ah~p ha nenin t;ı ma mı açık Htlır 
maya vaz'ed ilmiş ol du~ undan :>-2-
936 tarihi ne mü~adif çar~tmba gün ii 
saa t 11 den lG ya kadar dai rede birin 
ci arttırmas ı icra cdilcce!,tir. Arttır _ 

ma bc<l :? li kQ mcti muhamminesinin 
yiizdc i:i ini bulduğu ta:. oirdc mü~te
ris i ÜZl•riıHlr bıra:\ll:ıca'.tı.-. ı".:.si tak. 
diı·dı.• t'll so.ı a.· ttırnnın t ... · ı iı:. :; tI;i lıaki 

ka lma!-. üıerc arttı rma 1:; g·iin mi;:l _ 
deUc temdit edilerek 20-2-9:36 ta _ 
rihine mü.sadif perşembe günü s aat 
ı.ı den 16 ya k a dar keza dairemizde 
ikinci açık arttrrmada arttırma bede. 

li kıymeti muha mminenin yüzde 7:-; ini 
bulmadrğı ta kdi rde satı) 2:!8:> numa. 
ralr ka nun a hkamma tevfikan geri 
bırakılır. Satı~ peşindir. Arttı rmaya 

iştirakedenlerin kıymeti muha mmi • 
nen in y üzde 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın temina t mek. 
tubunu h a mil buJunma la n lazımdır. 

Hakları tapu s icilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer a lakadara 
nın ve ir t ifak hakkı ~altiplerinin bu 
haklarını , .e hus us il e fa iz , .e masarife 
da ir ola n iddialarım evrakı müsbitclc. 

martesi giinleri öğleden sonr a idare -
han emize gelip he diyelerini alabilir _ 
ler. 

Paza r tesi g ünkü nü ·hamızı 

k uponu kesmeyi unutmayınız. 

nlrp 

SUMER 
BANK 

Yerli 
Mallar 

Pazarları 
Her istediğinizi bulurs\:lnuı 

Sağlam 
... . . .. . . . . . 

~--ı~taiıbul .. Bel~djye$~·- ilanları 
~ ' • • • . f • . ••• ... " ~'ı . 

Tartı, ·rerazf, Kantar, Baskül ve sair ölçil 
sahihlerinin nozarıdi"katine: 

936 se n esi K a nunusani ayı iç inde bilumum ölç ü sahiplerinin 

bulunduklart b e le diye şubelerine m üraca atla ayar memurlarından 

alacakları ölç üle rin nevini bildirir bir cedveli doldurarak ölç ülerin 

muaye n esi için bir er müraca at \esi ka3ı almaları lazımdır. Kanunus!\nİ 

ayı içinde bu surette m üracaat e ,lip vesik a almıyanların ce2a görecek-

leri ehemmiyetle ila n olunur. (8) (8120) 

ı·ile birlik te ila n ta rihinden itibaren 
nihayet y ir mi gün zarfında birlikte 
dairemize bildi rmeleri lazımdır. Ak -
s i takdir de ltakl arı tapu sicilli ile sa. 

lundurula c:ık arttırma şartnamesile 

9a.t/;)19"' ~o. 1ı dosyaya mü ra.caa tla 
mezkur dosyada mevcut ,·esaiki göre. 
bilecekleri i1 fın olunu r. 

bit olm1yanlar ı-:atış bedelin in paylaş. - --------------

nıasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi tenviriye, tanzifiyeden mütevel. 
l it bele diye r üs umu ve rnkıf ica res i 

bede li müzayededen t enzil olunur. 
Da ha fazla mallır.rnt a lr.ıı~k bliyenlcr 
10--1-936 tarihinden itil>aren herke • 
sin g-Ör<'h ilmcsi için dairede a~ık bu-

S ATILIK !\IOTÖR - Blal~on 
marka 5,5 beygir kuvvetinde bir mo • 
tör le saatdc 40 okka un veya 3ii0 -
:;oo okka y~rma ) aı>an 1•i r kırma ma -

kinesi c;utılıktır. Tn i ip . crı.ı lır-1·1 i~ 

Çarşıha ı;;;ın cla T üfekçi 1'fo us la) a 
miiracaa tları. 



lstanbulda son ve en taze lıaberleri 
qünü gününe verebilen tek gazele olan 

1936 yılına okuyucuları için lıazırladı~ı 
birçok yeniliklerle giriqor. Bunların başında 

2. e 
Bütrç©k lhle<dlöyeDetrö ©D~rnı 
lb lÜ1 y lÜI k ffil lÜI ~ @l lb c§l k @l v @l tr <dl o tr 

Bu mü a aka her Hedi~~1:ı~:i~den u müsabaka herkesin 
okuyucumuza Sinci yıl ı~a::,;;,mm"!!7::i yapabileceği derecede 
hediyelerim.zden bir . Lon:~:_'t:Z~~:,ı.,; kolay ve basit olarak 

T ""alet takımları h 1 t 
tane kazan ıracaktır. I Eı!~:ı;.1::.ı":~kkat'.s., azır anmış ·lr 

HABER, Beşinci yaşına girmesi dolayısile okuyucularına birer hediye 
vermek maksadile hazırladığı bu büyük müsabakadan başka 
yeni yıhn ilk haftası içinde 

5 yeni eseri neşre başlıyacaktır 
--------·---~ ---------

CEM SULTAN 
Aşk, esrar, macera ve kahramanlık 
sahnelerile dolu_ büyük tarihi roman 

Kocamla evli değil imi 
Çok güzel bir aşk Yazan: 1 

Ve ruh !!1hlili romanı Naciye izzet 

·-----------~ l---------1 
Ahretten mktup ! 1 

Yalnız Türk edebiyatının değil, bütün cihan edebiyatının en 1 
güzel mizah eaerlerinden biridir.Yazan: Oırman Cemal Kayguıuı 

• 

çocuklar iç·n 

Yazan: 
MlYlırat s~~TOGllbl\JJ 

-= 
...-------~-~~ --------~ ·-

Merihe seyahat! 
Çok heyecanll Resımu 

hayali bir macera sinema romanı 

-
- ... -------

25 kocalı kadın ! 
Bilhassa "HABER" için hazırlanmış ba§tan bQfa heyecan dolu 
yerli polis entrika ve a§k romanıdır. Yazan: l SH AK F ERDi 

•• aba 
HABER ayrıca küçük okuyucuları için de eğlenceli bir müsabaka 

açmış bulunuyor. Bunun tafsilatını da bugün 8 inci sayfada 
bulacaksınız. 

\ 



10 
= ----- --- 26 lLKh.ANUN - 193:> HABER - Aktam poıtaıı 

Bayramlık, yı 1 başı hediyelerinizi 

Necip B. ıtriyat fabrikası mamulatından alınız 
Gayet ucuz zarif lavantalar, kolonyalar, pudralar, rujlar kirpik tuvaletleri, biryantinler, bilcümle yerli ve Avrupanm büyük fahri ka malları ve tuvalet takm!arı bulunur. 

Deposu : Eminönü Necip Bey ıtriyat mağazası 

1 saatlıkd • A ri kadının hehndiği krem .. 

~ ( pu ra. CREME 
SIMON 
t uıı· Kacıının sıhnı , .e mükemmel 

bir kremden beklediği yani yiizde 
cildin mükemmeliyetini, yumuşaklı 

ğmı, tatlılığını, heşerenin taranb. 

ni ve tenin beyazlığını temin eder. 

Her yerde satılır. 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LUZÜM 
GÖRMEDİ. BÜTÜN GECE 
DAN5ETMİŞ, OlMASINA RA6-
MEN BURNU Hly MRLAMNORDU. 

SIMON KREM, SABUN ve 
........ PUDRASI ........ 

Yüzün parla! lığını jza_ 
le ,.e cildin güzelliğini ida
me için tekrar tekrar 
pudralanmıya lüzum yok-

tur. Son bir J.eşif, size yalnız 

bir defa pudralnnmağı ve bu.. 
n un la teninizin tazeliğini ,.e 

yumuşaklığını 7 saat koru -
ya cağına emin olabilirsini. 

"Krem köpü~ü,, tabir edilen 
hu şayanı hayret cevher, şimdi 

imtiyazlı bir usul dairesin • 
de Toknlon pudrasile karış • 

tırılmıştır. Hu suretle To-
kalon pudrası, her adi pud_ 

ralnrdan beş defa daha uzun 
müddet ahit knlrr. En sıcak 

ha,·alarda en yorucu tenis 

maçlarından, uzun dans suva _ 
relerinden sonra bile kat'iy • ..., 
yen bir parlaklık izi bırak. ta 
maz. Toknlon pudrası, bin. ~ 
genç kızın nermin ve taze te • ~ 
nını temin, hiçbir erkeğin mu. 'O 
ka,·emet, edemiyeceği sehhar 
bir güzellik bahşeder. Hemen flı 
bugünden bir kutu alrp tee- C -rübe ediniz. Sair bir çok pud • "' 
ralardan ne kadar farklı ol • iti 
duğunu göreceksiniz. Çünkü ~ 
terkibinde "Krem köpüğü,, 1. 
bulunan yegane pudra, Tokalon ta 
pudrasıdır. E 
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kibarların Aç kamına bir kahve kaşığı almdıkta 

şapkası 
Şekil renk ve zevk itibarile emsal
sizdir. En son modellerin zengin 
çeşitleri gelmiştir. 
~· . 'i"lt: 1 ··'!·; ': .. · .. 

eti Hayriyeden: 
1 - Bayramın üçEncü pazar günü eyyamı adiye tarifesi tatbik 

edilecek yalnız 21,15 de Köprüden Vaniköyüne kadar olan pos· 
ta 21,30 da kalkacaktır. 

2 - Ayni günde pazara mahsus tarifenin Köprüden 21,10 da 
Anadoluya ve 21,15 de Ruıneliye giden 300 ve 308 numaralı poı
tala..-ı da il.aveten yapılaca:ktır. 

A ·ay işletmesi Direktörlüğünden: 
Şeker bayramına tesadüf eden Birincikinunun 27 ve 28 inci cu

ma ve cumartesi günleri Haydarpa ~a - Kadıköy - Adalar - Ana
dolu - Yalova hattında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (8099) 

088888888888888888888888888880 

N E Z L E ye KARŞI EN MÜKEMMEL ŞIFAOO 
VERiCi J'E KORUl'UCU iLAÇ 00 

GOMENOSTERiL 
burun damlasıdır. Nezleyi derhal iyi eder ve teneffilıı yolu ile geçen has 

talxklardan korur. 30 kuruştur. 

agg-~~~----gg--sa 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

Hazımsızlığı, mide ekfilik 

K VV~TI 
~~ORMOBiN 

.___ __ KUTUSUNDAN CIKAA 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

Buda Bir Baskındır 
2, 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ve çift yakalı poplin gömlekler yalnız 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 21/ l 

Ağacaml civarında 

ÇAPA MARKA 
HUBUBAT 

Ali Muhiddin 
1

1 HACI 
BEKiR 

, Hindistan cevizli, fsıtıklı, kay •
1 · mnkh fındıklı, güllü, bademli, sa 

kızlı rahatı okumlar. 

UNLARI 
Sıhhat ve 

kuvvet verir 

Taki itlerinden 
sakınınız. 

Zayi macıJ cüzdanı, veıaiki . 
reımıye 

Şahsıma ait maaş cüzdanımı berat 
''esair vesaiki resmiyemi yeşil bir tor. 
ba içinde zayi eylediğimden bulan za. 
tın lstanbul lş bankasında Kemal Aş. 
ki Şen Çelebiye getirmeleri insani • 
Jet namrna rica olunur. 

Kemal Aşki Şcnçclebl 

•• • 
SEKSULIN 

1 
İstanbul Deniz Levazınıı Satınalma ı 

Komisyonu İIAnları 

ZAY[ - İstanbul ltha1at gümrü. i 

lki kanulmuş bademşekeri, ba. 
dem ezme.si. Alaturka, alafranga 
şekerlemeler, halis acıbadem kura. 
biyesi, çeşitli akide 

Bnhçekapı 

Ademi 
· · iktidar .·'. __________ _,__. 

Tahmin bedeli 41092 lira olan 4000 ton rekompoze kömürü 
30 Birincikanun1935 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 
de pazarlıkla alınacaktır. Bu 4000 ton kömürün muvakkat temi • 
nalı 3081. lira 90 kuruştur. 205 kuruı mukabilinde ıartname veri• 
lir. isteklilerin yazılı gün ve saatte Kuımpaıadaki komisyona 
baı vurmaları. 

"8097 ' ,, 

ğünden almrş olduğumuz 11014 numa- p ı 

rah beyannameye ait 188970 numaralı 
l{araköy 
Beyoğlu 

\'e 18-11-934: tarihli 26:> lira 34 ku. 
ruşluk keza 11510 numaralı beyanna_ 
meye ait 189730 numaralı ve 2:>-11-
934 tarihli 591 lira 81 kuruşluk ve ke-

Pangaltı 

l\adıköy 

ANKARA 
Kahire 

1.a 11625 numaralı beyannameye ait 
241283 numaralr ,.e 19-1-93S tarihli ·~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
5 7 lira 41 kuruşluk depozito makbu7-
larını kauen za)i ettiK. Buniarın su
retlerini çıkaracağımızdan asıllarının 
hükmü kalmadığını ilan eyleriz. 
A. EBEYAN VE A. HAÇADURYAN 

Sultanlıamanı Rıza paşa caddesi No.87 

ZAYİ - Cçüncü rnakini."ti bulun. 
üuğum 'üaU.u tnebüia gemisinde ar _ 
kerlik terhis \·eslkamı zayi ettiğim

den yenisini çıkartacağım. 
Deniz ihtiyat makine müldzimlerin

derı Nevzat 

- ' . 

Bel 
· ~ gevşekllğlı·. 

. . . 
· Dermansızlık, 

Vücut ve Dima§ın 
yorgunluQunda · 

pek müessir ·u emin 

--.c...3":.l~ JIAı;tl.!"L-... _ . 
Kut:usu 200 kuruş 

BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi . - Sirkeci 



Bu haf aki 
lik inaçları 

Bu hafta yapılacak lik maçları, 

için futbol heyetinin programını aşağı 
ya koyuyoruz. 

Bu hafta gene üç sahada maçlara 
devam edilecekdir. Yalnız Be~taş 
- lstanbulspor maçı Beşiktaşm Yu _ 
nanistan seyahati münasebetiyle tehir 
edilmiştir. 

i!B· 12· 935 cumartesi yapılacak 
ilk maçları (B) takımları 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Halit Ozbaykal 
Fenerbahçe - Hilal B takımları 

saat 15 hakem Halit Özbaykal. 
Şeref stadı: 

Alan gözcüsU Feridun Kılrç 
Süleymaniye - Topkapı B takım. 

lan saat: 13,SO hakem Feridun Kı
lıç, 

Anadolu-Eyüp B takımları saat 
15 hakem Tahsin 

Taksim stadı.: 
Alan gözcüsU: Samim Tala 
Güneş - Beykoz B takımları sa. 

at 13,30 hakem Samim Talu. 
Galatasaray - Vefa Il takımları 

saat 15 hakem Talat Özışık. 
Fener ıtadı: 
Alan gözcüsU: Kadri Ce1Al 
Altınordu - Kasımpaşa A takım. 

lan saat 11 hakem Kadri Celal 
Fcnerbahçc - Hilal A takımları 

saat 14,30 hakem Adnan Akm. 
Yan hakemleri: izzet Asaf Rıfkı 

' Şeref stadı: · 
Alan gözcüsü: Muhtar 
Beylerbeyi - Doğanspor A t.a _ 

lmnları saat 11 hakem Halit Galip 
Süleyrnaniyc - Topkapı A takım 

Iarı saat 12,45 hakem Ahmet Göğdün. 
Yan hakemleri: Samim Talu, Fe.. 

ridu~ ılıç. 

E üp - Ar.adolu A taknnlan sa. 
at: f , O lmkem Suphi Bntur. Yan ha
kemleri: l\lehrnet Ali, Bahaddin Ulu. 
öz. 

Taksim stadı: 
Alan gözcüsü: Saim Turgut 
Feneryılmaz - Sumer A takım 

ları saat 11 hakem Saim Turgut. -
Güneş- Beykoz A tnknnlan saat 

12,45 hakem Sadi Karsan. Yan hakem. 
Jeri: Halit Özbayknl, Namık. 

Galntasaray - Vefa A takımları 
saat 14,30 hakem Kemal Hallm. Yan 
hakem •eri: Talat özısık, Sedat. 

rFlYJt~@O©la 
-. ,_, =-=........, -

Ber·ıin 

olimpiyat arına 
25 milletin iştirak 

edecef)i tahmin 
edıhvor 

1936 Berlin olimpiyatlarma 25 mil-
letin iştirak edeceği tahmin edilmek. 
tedir. 

Alman olimpiyat komite.sine şfm • 
diye kadar 15 memleket iştirak edece.. 
ğini bildirmiştir. Bunlar da sırasile: 

Avusturya, Bulgaristan, Mısır, 
Estonya, Amerika, Finlandiya, Hayti, 
Hindistan, lt.alyn, Japonya, Norveç 
Peru, Polonya, ve 1sveçtir. ' 

iştirak etmemeğe karar vermiş 0 _ 

lan :Fransanın bu kararını değiştire _ 
ceği kuvvetle muhtemeldir. 

ısviçreliler 
zengin birfut~oı 
programı çizdiler 

ls\;çre milli takımı önümüzdeki 
bahnrda bir çok beynelmilel temas -
Jarda bulunacaklardır. Bnn1an sıra. 
ile yazıyoruz: 

15 mart: ls,içre - LUksemburg 
Loser:n'de 

17 mnrt: 18'içre - lr1anda Dob -
lende 

5 nisan: İsviçre - İtalya Ziirihte 
ayni günde her iki memleketin B ta.. 
klmlan da ltalyada çarpışacaklardır. 

2t Mnyıs: Js, içre - Belçika Dren' .. 
18 hzfntn: lsvfçre - Norveç O.s

Jotla 
21 hazlrnn: Isviçre - ls\·eç Stok. 

Jıolnrde 

Bana yumrugu kuvvetli b !r genç boksör erinrzı 
Bakınız zencinin hakkından nasıl geliniyor ••• lstanbu spor 

J <§1 lk D ce liifi) P>~-~ y Beyazıtta yeni t:.ir-
' lokal açtı 

Şehrimizin en yeni kulüplerinden 
biri olmasına rağmen, bir kaç 5ene ev_ 
vel İstanbul, ,.e ayni sene Türkbe 
şampiypnluğunu knzan:ın genç Istan • 
hulspor kulübü başka bir kulü. 
bil il' kendi ine el atmn~ı yüzünden on 
sene zarfında mühim lıir ı;arsıntı 

Joe· Louis Onüne geleni devire 
için böyle soyu or 

Joe Louis ile Paulinonun maçı ~a _ 
pıJah iklh fatayı geçtiği halde hata 
daha her tarafta bu maçın dediko _ 
dusu devam etmektedir. 

Herkes bu hus~~ bir mütalea 
yürütmektedir. Müsabakad~ eV\'el 
yürütülen bütün tahminlerde Pauli . 
nonun mağlQbiyeti muhakkak görüJ 
mek1e beraber zencinin bu galibiyet . 
ne şekilde elde edeceği merak edili 
yordu. 

.Maç yapıldı ve zenci Paulino iJ 
dö\iişcn hiç bir boksöre nasip olmı . 
yan bir muvaffakıyet kazandı. Yani 
onu ilk defa nakvat etti. 

Şimdi herkes bu galibiyet hakkın. 
da bir mlitalea' yürlitmektedir. 

Paulino zencinin müthiş bir boksör 
olduğunu ve onu bugün iç.in hiç kim -
senin yenemiyeceğini iddia etmekte -
dir. 

Braddock ile Schmeling'e gelince 
onlar zencinin başlıca rakipleri oldu.. 
ğu için işi fazla izam etmemek~ ve 
J oe Louis'nin teknik bir boksör karşı. 
sında bocalıyacağını ileri sürmekte _ 
dir •. Hatta zenci ile yapacaktan maç -
ta galip çıkacaklarından emin olduk. 
lannı bile söylemekten çekinmemek -
tedirler. • 

Eaki şampiyonlardan Dempseyin 
l\lütalea daha objektiftir. Mal6m ol. 
duğu üzere Dempsey bugüne kadar 
yetişen şampiyonlar arasında ·dünya. 
da yumruğu en kuvvetli boksör olarak 
tanı1mt§ttr. Bakrniz zendnln punchlı> 
rmdan bahsederken ne diyor: 

"Şfiphesizld Joe Loufs dünya boks 

• 

Demp!ey'ln dördilreblleceğini söy 
lediği JOE LOUIS 

şampiyonlı,ığuna en kuvntli namzet 
terden biridir. • geçirdi. F:ıkal şimdi memnuni} etle gö 

. riiyoruz ki kulüp aı t ık l.ıu sarsın tı dev 
Fakat içimi kemiren l:ir sual 'ar. re$lni,atlntnu), ,.e ~eni hir hı7.la en _ 

ICendi kendime düşünüyorum da bunu 
lışnu\ğa başlamı~tır. 

hir tiirlü cernbını Hremi} on!m: Bu cümleden olmak ü1er~ Vezne
. Zencinin karşı.sına çok sıkı \'Urnn cilerde Seyhan apartımanının 1 numa_ 

bir boksör çıksa acaba hali ne olur? ı'81ı dairesini Lokal olarak kirala _ 
lşte şimdiye kadar Joe L-Ouis'nin .. mışlard·r. 

dovüştüğü bolcsörlerde yumruJu çok 
ı~m•vetli olan yoktu. Ilina'enaleyh 

0 
_ Sarı iyahlıtarın az bir '-akitte ken 

dilerini daha fazla toparlıyarak 'e 
nun ne derece {ınke.sur olduğunu bile. 
miyoruz. daimn artan bir hızla ilerliyerek en 

önde giden kulüplerimiz için çok kor. 
Sonra yumruğunun şiddetinden de kulu hlr rakip olacaklarına eminiz. 

':'iiphc ediyorum. Zira hasımlanna knr -------------
şı teknik nakvat ile galibiyet kazandı. 

Şöyle bir yumrukta yere sererek su 
~ötürmez bir nakavt )aptığını ne Pa. 

, ulinoya ne de Haere karşı görmedik.,, 
1\faahaza Dcmpsey de .halihazırda 

hiç kimsenin Joe Louis'yi dövemiye -
ceğini açık bir lisanla söylemektedir. 

Bununla beraber Dempsey zenci • 

lngiltere 
nıillita 

Yalnız Veni 
Ze!and n 

davetini kabul etti 
nin dövülmesine imkan olamıyan bir • İngiltere milli futbol takımına her 
boksör olduğu kanaatinde de değildir. taraftan da\·etler gelmektedir. 

"Bana genç ,.e müstait bir ağır sik lngiliz futbol federasyonu geçen. 
letci veriniz,'=onu istediğim gibi çalıştı l~rde toplanarak vukubulan dantler 
rayım. Sonra bakınız nasıl zencının üzerine müzakeratta bulunmu~tur. 
hakkından geliyor mu,, diyor! Şimdi!lk Pransa 'c Yugosla,·yanın 

Eğer hakkında her türlü teminat davetlerine itizar etmeğe, Belçika '" 
,·eıilecek böyle bir genç bulunursa A rnsturyanın tekliflerini kanunu a • 
Dcmpscy bunu kendi evinde yatıracak ni içinde nkde'deceği bir toplantıda 

buna yedirecelc içirecek n ~ah tır • gö~üşmeğe, Amerika ve Kanada tara. 
ması için de hiç bir ücret istemiyecek. tından vaki olan daYetlcre maalesef 
tir. icabet etmeğe imkan olamıyacağının 

Dempseyin sözünde ne kadar se • bildirilmesine karar yermiştir. 
l)atkar oldufunu herkes bildiği için Federnsyon bUtün l,u daTctler içi1'
şimdi her tarafta böyle bir ağır siklet de yalnız Zelandanın teklifini kabul 
aranmaktadır. etmiş olduğundan İngiltere milli ta. 

Eğer bulunur da ortaya çıkanlır _ kımı yakında burnda bir turneye çı • 
sa bu gencin için hem de bunu bulan. kacaktrr. ; · 
lanlann serveti temin edilmiş demek. ------------
tir. Demp ey Braddock ile Schmel - H o 11 a n da 
ling'in bugün için Joe Louis'ye tehli. Takım teşkilinde 
keli birer rakip olamıyacaklannr ve 
bir kaç ravuntda zencinin bunlann muhafazakar 
hakkından geleceğini iddia etmekte Ilohi.ndalılar takımlarını sık sık 
dir. değiştirmek taraftarı değildirler. 12 

Kanadalı 
Brouillard 

boksör 
Belçikah · Gust:ave 

Roth'i Dövdü 
tutmağa muyaffak olmuş ve bu sistem 
mücadelede mahareti dolayısile ha • 
Cif bir üstlinlük kazanmıştır. 

kanunusanide Fransızlar ile yapacak. 
ları maça Jrlandahlarr ;;.a yendikl'd 
kadro ile ~ıkmnğa karar Yermi ,.Jcrdir~ 

Beşiktas · 
Bu akşam Atinaya 

gidiyor 

Fransız gazeteleri Broulllard'm 
son galibiyetinden sonra. senelerden. 
beri dünya şampiyonluğu tacını tafı _ 
yan lJlarsel Thil'e yegane rakip kal. 
masına böyle karikatürlerle takılı _ 
11orlar ... 

Vasat siklet dünya boks şampi _ 
yonu dömi final maçı için Kanadalı 

Lou Brouillard ile Belçikalı Gus~n e 
Roth arasında yapılan 15 rarnntluk 
boks maçında, K.1nadalı boksör h:ı"' _ 
rnına sayı hesabile garip ilan edilmi:.-
tir. Du müsabakanın galibi !\lar:sel 
-Til ile ,·asat siklet kategorisi dünya 
:.rımpiyonluğu için resmen çarpışmaya 
hak kazanacağt cihetle maç bu noktai 
nar.ardan bü>iik bir alftka uyandırmış 
tı. 

Şimdi Lov Brouillard nsmen l\lar 
sel Tilin rakibi ilftn edilmiş bulun -
maktadır. 

Belçikanrnm f ennf, Kanadalınrn 
da çok kuvvetli bir boksör olması do. 
Jayısilc her iki boksör arasınclaki bu 

f 

maç :'\deta kur•et ile fcı..... bir mii
caclelc.si olmuştur. 

llidayette fen galip gel mi~ Tc kuv 
vct fennin önünde boyun eğmeğe mec 
bur olmuştur. Fakat ~aman gcçtik~e 
ravuntıar biribirini takip ettik~e kuv
rnt yarnş ya\'aş kendini göstermeğe 
başlamış ,.e müsabakanın nihayetleri. 
ne doğru ise bütün bütiin hakimiyeti 
ele almıştır. 

Roth onuncu ravunda kadar has -
mını uzun kolları saye.sinde uzakta 

Fakat onuncu ravnnttan sonra 
ağır basriıağn başlıyan Kanadalının 

şiddetli hücumlan karşısında çok yo. 
rulmuş ve son üç ra,·untta adnm akıllı 
dayak yemiştir. 

Lou Brouillard maçı tertü taze bi. 
tirdiği halde Belçikalı maçtan sonra 
bitap düşmüştür. H,akem heyeti it • 
tifakla pek haklı olarak füınadalrnın 
galibiyetine hüketmiştir. 

Dün yazdıi;;rımız gibi, Beşiktaş ta.. 
kımı, bildirdiğimiz kadro ile bu ak .. 
şam Atinaya hareket edecektir. 

l\afilede idareci olarak Sadri bu
lunmaktadır. Takım ilk maçını pazar 
günü Apollonla, ikinci maçını sah gil 
nil Panatinaikosln, üçiincü ve son m11-
~nı da çarşamba giinü Olimpiyakos 
la yapacaktır. 

Siyah beyazlılara, yabancı bir il .. 
de yapacakiarı maçlar için mumffn ~ 
kn·Pt ı P'" ..ı il eriz. 

JJuuu.rı Atinaya giden, Beşiktaş takımının en oüı·cmiiği OJ;U11Curnrı: 

Hüsnü, Feyzi, E~ref, Adnen, Hakkı Nuri 
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Fırtınalı havalarda Çocuk terbiyesi 
Şimşekten korunmak Ana ve babaların ne qibi noktalara 

iç.in ne yapmak lazımdır dikkat etmeleri lô.zımdır? 
Mütehaas11 g~ 

çinenler ıimıek
ten nasıl korun 
mak lazım gelece 
ğine dair türlü tür 
lü öğütler verir· 
ler. Fakat hiçbirr 
ıinin dediği diğe

rme uymaz. 
Bazı kimseler, 

şimıek çakar çak
maz hemen pen. 
cerelere kof'.lp k~ 
parlar ve korkr · 
dan ötleri kopma. 
ğa bat lar, Başk<l.· 
ları da evdeki o 
cak ve bacalar 
dan çekinirler Ki Yağmurlu ve fırtınalı havalarda ağaç 

mı ınsan kilerle- altına sal;lanmayınıı. 

rin en emin yer olduğunu aanır- ve madeni çerçeve gelen 
lar. Kimisi de buraları en tehlikeli leri toprağa aevkedccek 
sayarlar. Verilecek en iyi öğüt, kurulmuştur. 

şimşek

ıekilde 

künk, boru ve telefonlardan uzak Büyük elektrik nazariyatçısı 
durmaktır. Halbuki bir takım mü· Mihael F araday bundan birçok 
taha~ıslar da bunun hiçbir fay- yıl önce madeni çubuklardan bir 
dası olamayacağını ıöyJiyorlar. 

Birinci aınıf bilginlerden birisi 
timşek tehlikesinin bir safhas: için 
en emniyetli yolu bulmuştur. Bu 

da otomobilde giderken timıeğe 
yakalanan adamın ne yapacağı
dır. Şimıek fırtınası hakkında dün 
yanm en salahiyetli biJigini, İngi
liz Meteoroloji enstitüsünden 
doktor G. C. Simpaondur. Bu zat 
otomobilde giderken şimşek fmr 
nasına yakalanacak olanların ara 
hada kalmalarmı ve motörü Y!lvaş 
latmalarını söylemektedir. 

Şimdiki otomobillere ıimşeğin 
girmesi imkansız denecek derece
de zordur. Yavaş sürmeğe sebep 
de eğer şimşek otomobile çarpıp 
da bir yerini harap edecek olursa 
hızlı giden ara.banın şaşkınlık do· 
layısile kontro~den çılanamasını 
temindir. 

Şimşekten ölümlerin en çok se
bebi, dışarıda bulunan İnsanların 
yağmurdan sakınmak için ağaç 
alt1anna gitmeleridir. Ağaçlar 
§İmşeklerin çarpacağı tabii hedef 
lerdir. En büyük tehlikelerden bi· 
ri de açık bir toprakta dimdik dur 
maldır. Böyle bir adam o civar 
için en yüksek hedef tefkil edebi
lir. 

Şimıeğin en çok çarptığı hedef
lerden birisi de yüksek binalardır. 
Netekim dünyanın en yüksek bi
naaı oJan Nevyorkun Empire Sta· 

te bildinge hemen her fırtınada bir 
çok şimıekler çarpmaktadır. An
cak bir zarar olmamaktadır. Çün· 
kü binanın çatısı böyle hadise1er 
hesen edilerek ona göre yapılmış 

kafesin, hatta ince bakırdan pen· 
cere kafesinin elektriği içeriye 
aokmıyacağmı keşfetmişti. İşte 
buna "F araday kafesi,, denir. 

Aari laboratuvarlarda ziyaret
çiler ekseriya mühendislerin böyle 
madeni çubuk yahut kafeslerden 
yapılmış höcreler içiooe mhpuslar 

gibi çalıştıklarını görürler. Bu mü 
hendislerin cezaya çarpılmış ol· 
duklarmı sanmayın. Bunlar sadece 
bir takım tecrübelerde bulunmak
tadırlar ve yollannı şaşırabilecek 
elektrik cereyanlanndan ,akın· 

mak için böyle madeni kafeslere 
kapanmışlardır. 

Asri yüksek binaların çerçeve
leri gibi otomobillere de muhtelif 
madeni çubuk ve levhalar çevril· 
mi~ir. Bundan ba§ka otomobiller 
timdi mümkün olduğu kadar al
çak yapılmaktadır. Ağaçların ve 
fundalıkların bol olduğu adi yol· 

larda otomobillerin en yüksek he
def tetkil etmeleri pek nadirdir. 
işte bunun için timşeğin otomobile 
çarpması ihtimalleri yoktur. Şim· 
şek ekseriya daha yüksek bir he
def seçer. 

Fakat otomobile çarpacak bile 
olsa, onun madeni çubuklarına, 

kafes gibi yapısına girer burafar
dan da hiçbir zarar vermeden 

toprağa sıçrar. içinde otururken 
otomobile şimıek çarpması her 
halde hoı bir şey olmasa gerektir. 

Fakat bunda korkulacak hiçbir 
şey yoktur. işte bunun için fırtına
ya yakalanan şoförler ve otomobil 
yolcuları soğukkanlılıklannı kay
betmeli ve biç ıaşnmamahdır. 

Lüks Kolonya 
ve Pudraları 

Lüks kolonya ve pudraları Y ılbatı ve bayram için en 
güzel hediyeler teminatlı (LOKO S) marka ve ikramiyeleri 
havi kolonya; Le>1yon; pudra; Briyantin; yağsız krem ve tırnak 
cilaları tercih ediniz: lıbu emsala iz rtriyatrm111 aayım bay ve 
bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübenizle devamlı 
müıterimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatlı Lüks maı
kasmı arayınız. Umum salıt yeri Sirkeci Şahinpaşa oteli kar 
ıısnda No: 44 Telefon: 20845 

Toptan ıipariı kabul edilir veyurdumuzun her tarafına gön· 
derilir her müracaata cevap verilir: 

Ev terbiyesin A b / / .. ... •• kıymetleri ayakla 
deki noksan ,.e ha !.............. na Ve ll JU ara o<uııt: ıımız aı~.,.c1a çiğnt 
talanmızdan biri ~ rek yüce kıymetle 
de, ana ve babala Çocuklarınızın terbiyesi işinde re hayat ve yaşa 
rın terbiye işinde birleşiniz • ayrı ve zıt yollardan ma kabiliyeti ,.e 
birleşememesi ,.e rir ve gittikçe ol 
her birinin ~endi yürüyerek çocuğunuzun ruh kabi· gunlaşabiliriz 
bildiği yolda yüri liyetlerini perişanllğa Sürükleme- Zaten olgunlat 
;ı;ıesidir. yiniz 1 Aksi takdirde onu hileli ve manın hakiki ma 
Çocuğun bir har~ nası, insanın bir 

ketine karşı ana kaçamakla iş ğörmive ahşt:ırmış çok küçük büyük 
nrn göz kapaması oıursurıuz 1 muzafferiyetler 
ve ayı.i hareket 1

······-··········••••••••••••·········--·•••• ... •••••••••••••· .. -----,---- kazanması de 
' karşısında babanı::ı ateş piiskürmesi mektir. Arkamızda bir çok galibiyet. 
ve çoı!uğu pataklan.ası gibı tersliklen ler bırahmış bul11;,duğumuı gün se • 
ev hayatında çok rastlanır. ciyemu rengini bı.Jmuş ve bunun bü-

Doğrunun hanf'i tarafta olduğu rlik kardeşi olan şahsiyet t~ te~ekkül 
nu, hangi tarafın hnklı bulunduğunu etmeğe haşlamış :0ayılır. 
bilmiyen ve kesti:-emlyen çocuk, b\l Hayat bir mücadeleden ibarettir. 
gibi zıt hareketler karşısınt!a şaşkın :5özü;ıü herkes kendi temayülüne gü. 
Iaşır. Or.un sevdiği ve iltizam ettiği re tefsiı edebilir. 1şkem1* ... inden n 
taraf, kt:ndisine el.:?m ve sı\nntı ver cinsi ttmayülU:ıoen ba~a bir şey 
ıniyen taraftır. düşünn11.) en bir adamın ha ,·at müca. 

Bundan sonra çocuk, •.nes eltiğı delesi bir bir şelLll ve kalılıa girerek. 
şeylerde, yumuşak tarafın dostu ol . beraber 1- aşadığı lf'.sanlan ı;ok mik -
mak meylini göstl.rir. Me.ı-~lA çocuk tarda aldatarak >ara kaz.ımmağı veı 
çarşıda gördüğü güzel ve pahalı bir eğlenmeyi düşünmekten ib'1retfü. 
oyuncağı annsındıuı ister Dabıı razı Mayası bu şe.Y.ı!de kurulmu: olan 
olmaz. Çocuktu ucuz ve pah!lh anlam bir adamın içtimai ve milli bora ve 
lan henüz uyanm1nıış oldul.u için bu· rırtınalar da f ed:ıi<arlık ve knhrn.mnn-
nun sebebini iyice kavrıyambZ. Yalnr:ı hk göstt:ı me.o;i gü:fnç olur. Uilakis bu 
0 iyice bilir ki, bahası olma~a bu oyun. dbi inı:ıanlar, nöyl" felaketli zaman • 
cağı anasından koı.ıarabilecPk. larda, i!iyatlarmrr. esiri olıtrak. gene 

Çocuk başka bit şey ist~yince bir para kazanmağı en büyük ülkü 
daha babasından i..ıtemez, a.uaCJına yal bilirler ,-e bu ülkülerine kr,\•uşmak i. 
varmıığı daha elveıişli bulur Anasını ~in, icap ederse yiızlerce vntıın f'vla -
kandırmıyan çocuk son va.'!ıta olarak dının ölümüne se ı:rci k~lrnaktan ve 
ağlamaktan ve b:ıtırmakta~ ve icabın bundan ~onra ci11s1 tema' lBlerini u-
da tepinJ\ıekten de Lı:;tifadt eder. Bu yuşturmak ve sa!ı macldi arzularını 
hulul politikası il<' "ocuk bir çok lstek. yerine grtirmek içu keyif \'e 'ZC\'k sür 
lerini elde etmeğe muvaffak olmak mekten rekinmezl\!l 
kabiliyetini kazanıı Misal mi iste~iniz? Büyük dün. 

O yavaş yavaş kt?ndine göre bir ya su'3Şlnı. müturcke devrini milli 
diplomat olur. Baba.cnnm da yumuşak mücadeıt- devrini "' bu d~' irlerdekl 
taraflarını öğrenir ve ondan da isti • hitte başka türlü hKreket etter. Onun kahramanlık levh~ıan yanı:uta baya. 
fade eder. Mesela l'anı gezır.ek iste • için esa.ct, arzularu11n yapılmasJ he · ğı levhaları hatı:•timakla iitedif:imiz 
yince, anasının fn:ı:la me_şguJ olduğu. ve terinin yerint! getirilmea:Jir yüzlerc.r ınisali buınbiliriz Pıtnırım. 
nu görercli, doğruca babasrna yalva • Bizi bu tip insnnları hep~miz tanı. Hay~tı bu şek1lde bir mü~dele -
nr ve onunla kest:tmeden i~i halle: - rız değia mi? Sıraaına görf" dalkavuk, den ibaret telakki edenlerh. ol~unlaş
derek gez.meğe gider sırasına göre zalim, sırasın;. göre ya.. masm,J:ın bahsetmek abesıtir. Ru gibi 

Hatta daha garip ,·akalan. da rast. karcık, sırasına göre masum, baıan - inı:ıanlar 1çgüdült~'1nde ve tl'mayii11e -
]anmaktadır. Mesela isted'i;i bir şeyi işinin (ıkan icabı - dürüst ve çok za. rinde halmn gihto!rler lnt:aıı n ,·a. 
babasından koparamıyan bir çocuk, man hil~kar olan hu tip ma!tlfıldann' tanda~ t't miyetleri içinde hunların 
hiç babasına söylen.emiş gil.i. bu defa hizde az olmadığını söylersı::n bitmem hayvan:Sı dan far lnrı in"·ır.lara ~ok 
ayni şeyi yalvaraınk anac;ı:ndan ko • ki mübalağa mı etmiş olur1.ım t daha /aı.ıa 7.arar~ olmalnrıoln 
parmağa çalışır v~ bazen de lıu hiyleli Fertierinden durüstlük adalet ve Fak"• kil<;ük'ülfünden twri adi \e 
yol ile :.Stediğini efde eder. fedakarlık istiyen ie son Lamanlarda bayağı iı~ymetler• ehemmi .. ·• lı;iı say -

Bu nolamba~lt işin Carlı. na varıl. pek bü~ük adımln·la yükc;ı,•Jmeğe ça.. maka ça.ışan. in~nlığın h~Hkl kıy -
maı..c:ı.ı., cocuk için, iş tıkm!la gırmiş hşan Tütkiyemiz için bu titı in~anla. metlerin •. yani ic:timai nilJi n ilmi 
sayılır. J•arkına varılırsa b:r kaı: saat rın çokluğu arzu .. dilir şe•l<rden mi- kıymetleri ruhunı. yerleşth·ıneğ" ~a -
için el'in hali arap ~çına döner A • dir? hşan ve bu hususlarda hir r,ok i~·i iti. 
ruı baba biribirine girer, v-= i~ epeyce Ehemmiyetsiz v~kalarda': bu ~ada:r yatlar l\azanmış olan biT 11 :tam ı ol -
sarpa sarmış.sa, çocuk da tabii her - ağır soncçlar çıf.ardığımı görerek gunlaşırıı~ tellikki 1-dt>lıilirh 
hangi bir taraftan kendine düşt-n pa. habbeyi ~ubbe ve e>ireyi de,t yaptı • Bu g:hi insanla olgu:~luklarını, 
yı alır ve bu seferlik asap telleri gev- ğıma hiil-rnedcnlt'C' karşı ~tı kadarcık küc;ükliikten beri t .• uhte1if H•.sil<.'lerle 
şiyerek evde muval:kat barı ~ıklık hu. bir CC\'81 vermek' ğime sav:o okuyu • temayül•trine karş açtıkları mücade-
sule gelir. <:ula •dan izin dili) eceğinı: leden g&.up çıkma~•a teınin ••dellflmiş. 

Bu rnlon sarı> \'e tuzlu Mbcrli ol- Bir ınilleti ay .. kta tutan. bir dn. lerdlr. Vt bu gibi ~nsanlar a~kaların. 
duğunu ~efsinde denemiş olan c;ocuk leti hak ve adalet Jlkü~üne yaklaştı - da bıraırtıkları muvaffn\.•vetler ,.e 
bu kadar karışık işlere girişmektense ran ve ftrtleri crpeç haya•ta muvaf. ,.. alibl't'etle"le her zaman öı"tünebllirler. 
eski dip!ıımasi usı:Jünden istifade et. falayete ulaştıran en büyü\ı meziyet. işte cemiyefü•• ~e ıuille•ler ancak 
meği tercih eder. lerden bıri, fertlt!rın temiz ,.,. kuvvetli bu tip in._c;ıanlarla hı\k, adalet ve ı::e\'gl 

Yanı bazı imb,>azları anadan ve bir seciy.-ye sahi•> olmalal"ıhr devrine kavuşacak ve bugünkünden 
bazı imt:yazları b>J.badan kflparmak !. "Sec:.ye, mıza\· • değild~r. insanın çok <taba kuvvetli ve mes'ut olacak • 

Çoctık bü)·ür. mektebe gider •. Ora. mizacı ynradıhşı ~le beraber gelir. Se- iardır, 
da da ayni usulii" tath!k edilmesi clye ise mütemadı bir ceht ~e gayret Gön•yoruz ki mükem111tl lnı::an 
neden miimkün olmasın 1 Çoruk dersi. mahsuli!dür. tnsıınm ıı;eciy~i hiç bir tipi yeti~tirmek i~in maya en temiz Ye 
ni bilmc1.c;e, bilir '{ihi davranarak göı zaman, birdenbire teşekkü! edemez. kuvvetli insanlar! t ayısını ('<ıialtmak 
boyamar. mı? Okutucunun (mualli- Bunun icin uzun t:nelere ihtiya(' var· lazımdı. Bu da mantar l!lhi bir gün 
min)l•end!si hakkmda iyi bir fikir ve dır. içinde yerden t,,ımez. Runun için 
kanaati yoksa, lilf olsun d:.·-e. eline insan küçüklü;?ündenbcrı yüzler _ \üçüklükten işe kışlamak trap eder. 
bir kitn;> alarak. 1-'itnbrn ıorca bir ce binlerce vakaya bakim olınakla se. Bu it: barla ev terbiyesi terbi) enin 
yerini ol<utucuya ~onnası iyi tesir ciyesine renk ve şeıtil verelıil:r En kü. kökü, terbiyenin mayasıdır finiminl 
yapmaz mı? Veyahut okutn<'unun gö. çük arzularını yeııemiyen tir çocuk, arzulannı b:iylell •• dolaml-açlr Yollar 
züne giı mek i~in talebe ar:ısmda ge. yarın mektep hay.-tında orta derece- dan yürüyerek y~ıine geti.rnır.gi iti -
çen sözlt>rin bazılıtrını oku• ucuya bil. deki arzularını v~ ileride h3yatta da.. yat edintn bir çoruğun tltrıde tki ~tiz 
dirmek iyi tesir yapmaz mı? ha büyüle arzular1r.ı yenmt-k kudreti. lU hiletdr ve ya12'DCJ 4>1m:ısı neden 

Bu Şl'kilde maktebi bitiren çocuk ni kazanabilir mi" Bunnrı mUmkün mUmkü.1 olmasın 1 Ve bu tmkatı mev • 
hayatta da işinin çıkarım düşünmek olabilec~ğini sanaı1lar İnS3~' ruhun • cut oldw(a, böyle Mr fıki'1rtin öniine 
usulündc·n bol bol ıc:tif ade dm eğe ça. da ki kabiliyetleriııt ve onld.fın gelişme geçmek, rocuJlunu ..;ev en ~er ana ,·e 
hşabiiir. Buna hullıs çakmak, öte\.isi- şekilleriııi iyice incelememiş bulunan· baba içir bir muk:-~"des botc.; de~l mi. 
ne deşin keçisi gibi baş sallamak lardır. dir! 
bu usulün tatbikatı değil mi~ir? Sectle, bir Ç<'i ı~uvvetli itiyatla • O halde ev ter~:,.e.~inde nna "'ha· 

Ya seciye dediğimiz o @zel mezL rın muhas.salasıdn·. ltiyatl!ırımız, bir halara ö~dümliı "udur: 
:ret nerede kaldı? Eğer (Ocukların hareketin bir ild defa yKprlmasile "Çocuklannızm terbiyeqj işinde 
hayntlannda çok duvvetli ha:tı tesir • meydan:ı gelemez Muayy~n hareket • birle§in.z • Ayn n Ltt yolhl"'dan yürü. 
Jer olmaz.sa, bu nt-'i gençlerde seci . lerin ço".t vakit ayı ·ı şekilde -rnpılması yerek çoc.uğunuzm ruh knlıfıiy~tlerini 
yenin izine rnstgelmtk •:cif zordur. ile insauı1a itiyat!ıu husu1t• irelPbilir. perişant•va sürüklemeyinb .\k.~ı t ,\k. 
Yaşayışta sabit ,., kat'i iti.·atJ:ır te. Yavaş )'lt\'aş iyi, k\•vvetli itiv:ttlan te. diTde on1• hiylell J t kaçamaİ<lı iş gör
şekltül t'tmekdikteıı sonra qeciyeden şekkUl t·tmiş hulunıı.n bir irqanın millt meğe alı5tınrsınt?. . . 
na.ql b:ıhsedilebi!i.'? O bir J:ıarometre ,.e içtimai mayası da atılmış dt-mek • 
gibi, nıt•hitinin havasına bhidir, bu. tir. 
gün bu muhitte bö7le. başkg bir mu. Biı J..üçüklüğiırnüzden ~ri bayağı 

Halil Fikret Ranad 
(Çığır) 
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Kasa.. 
Altın: sal! kilogr:ı.m 16.567,288 L. 23.303.265. 70 
Banknot ···-··· .............•..•.•...•..• ., 7.586.080 -

Lira ı Sermare _: ~ S ~--~---···-----·· 
ihtiyat akçesi········- ··········-····--·············· 

Lir• 
r s.000.000.-

1 026.756.67 

Ufaklık-·-·········-·····················- ,, 298.tı03.47 31.137.94917 

Dahildeki Muhabirler: 

f'fürk ırası ""~---- J. L ..,43:1 46.24 

Hariçteki Muhabirler . 

Altın . Safi kilogram 4.40 l ,2Cfa G. I 90.745. 27 
Altına ıahvili hbil Seıbesı dövizle ~ 9 850976. 14 

Hazine Tahviller;: 
Oeruice edilı-n f'Vrakı n:ı.ktiyt: ~' 
kar.şılı;ı L158.748.563.-
Kanunun o ve 8 incı mad· 

543.146 24 

16.041 721 41 

TedavUldekl Banknotlar: 

nerubce edilen CHhl O&İı.U:JC r J 58.748.563.-

1\anUOUO 6 \'e 8 inci maddc-
1 criııe cevfi kan hazine tara· 
fından vaki tedit:ıı 10.907.985.-

Deruhıe ed:lt·ro ı::vraıo nuıiTı 

ba'uyes .... .. .. .. ..... 147.840 578.-
1\arşıhğı ıamımen altın ol:ua ~ 
ted3vüle 114 veten v:ı.zedilen ıL 18.000.000. - 165 840 578 -

Türk Lirası Mevduatı : 
147 840.578 - ~ Vadesiz · ···· ······················ ~ 

Vadclı ----....... 17.49600932 
-----ı 

delerine te~fi ',an. 1 Tazim· ıara· r IO 90_ 
985 

_ 
fıııdan vakı ıedıy:ı.ı •· · '· ~ · 
Senedat CUzdanı . 

ı 7.496 009.32 

1-fazine bonoları ·· ·· ····· · ····· ı L. 620.000. -
Ticari senetler ··· •. 21.J31.96816 

Esham ve Tahvil~t Cüzdana : 
( Deruhte edılen cvra u nııt.-

}. \ tiyenin hqılığı esham .,.e 34 609 ı 67.56 
tahYittt [İtibari kıymetle 1 ~ 

21 75196816 

B ' ~~rbest f:~hım , ... T:ıhvlltı 4..42!i.433.70 ~9 034 601 26 

A lun \ e döTiz üzerine ı un~ 27.939.7 4 
Tıhvittr Uzerine 3nns 4.70fi.054 79 

Hlasedarlar·······························-···---···· 
muhte~lf 

YekO n: 

4 7:13.904.53 

4500000 -
11 707 509 95 

.!!7.291.468 72 t 

Döviz Mevduah: 
Vade~!? •···· · ' 12 I 78.44-0.32 
\·adclı ._.::.::::::~:=::::::::: ~ .90.856.85 12.269 297 ı? 

M u h tel it -·························································· 65 658 827. 56 

.. Yekin ~'7.291.468.l2 

~ iV ar1 1633 tarihind erı itibaren 
f5konto haddi yüzde 5 1·2 - Alhn Uzerine avans yUzde 4 1·2 

il GAYET 
MCIHIM 

Paris mamulatı, H. Villette 
li.boratuvarınm yeni bir keşfi 

VIM mutfak takımlarınızı çızıntı 
yapmaksızın, parlatır. 

Yaş bır bez üzerine bır az Vım koyarak 
temızlenecek eşyayı eyıce ova:ayınız .,: 
Vım çızınlı yapmaksızın temızler. 

VIM 
TAKLıTLERİNDEN1 

SA K 1 N 1 1\1 1 7 

'Ll\"lR llROlUtRS Ll)llTı;D. 'QRI SU:SUGHT, ASCLtn:na, 

............. ~~ ...... ~ .. ~ .. ~ ..... al .. ~·-......... 

Lokomotif ve vagon nakliyatında lcul!anılmakta olan idaremı 
ze ait 2 mükerrer No. lu duba ile buna eş olarak yaptırılmakta olan 
yeni dubanın Üzerlerine döşenecek yol 30. 12. 35 pazartesi günü.saat 
10 da Haydarpaıada gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu 
tarafından açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 3358 lira 13 kuruştur Bu işe air· 
mek iıtiyenietirt 251 lir"' 86 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
!490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine 
Jmdar komisyona müracaatları lazımdır. 

Piore, Jenjevit ve Stomntit Silivri yoğurdu ! 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak · 
tadır. (7821 ) 

gibi ağız ve diş hastalıklarını Ekşinozlu Ali Halit markasına dikkat 
ve mikroplarını imha ve tedavi 1 Senelerde•ıbcd emsaline her zaman lezzef7 nefaset n temizlibrilc faiki-

vetini muhafn1.a eden hu yoğurt piya~-ıya çıkarılmıştır. eden diş pastasıdır. Lezzeti 

1 
Dükkancılar la seyyar satıcılaı dan arayınız! 

ho!, hUeQane vedep~Mdnl ~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•LI 
satılır. Di! tabibinize sorunuz. 1 
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Polis hafiyesi X :9 yahut Dekster ıslahıltul etmi~ bir 
haydut olan l\lişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nev· 

yorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki 

hazinesini ~almak üzere olduğunu haber \'ermektedir. Fa • 
kat Maroninin adamları Mjşeli öldürüyorlar. Ve sırlarını 

bilen Mişelin kız kardeşi Şilayı da takip etmeğe koyuluyor
lar. 

HalbukJ Maronl Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini a • 
raştınyor. 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 
1ede ikisini de yumru a yt!re sererek ŞiJA, şişman Jorj "' 
Bili kurtarıyor. 

Oturduğu evin altına bomba koyarak onu havaya uçuru. 

yorlar. X:9 yanında şişman Jorjla birlikte paraşütle evin 
üstünden atlryarak öltimden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandmyor. 

Bundan sonra l\faroninin de içinde bulunduğu hırsızla 

rın otomobilini kovalıyor. Fakat Maroni kaçmağa muvaffak 
oluyor. Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor \'e 
hastaneye katdrnlryor. 

X :9 Pnms Abdullahı haydutlann elinden kurtarmayı 
kararlaştınyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 
beraber çalışmağa başlıyor. Fakat ~ilanın hizmet~isi Mari 

aptallıkla X :9 u ele ''eriyor. X:9 kaçıyor.' 

Bu esnada haydutlar bir tuzakla hem Şilayı, hem şişman 

Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili Mon
kov çiftliğine celp etmişler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 

odaya hapsetmişlerdi. 

X :9 da uzaktan uzağa kendilerini takip etmfş olduğun. 
dan o da meyve satan bir '!atteı kıyafetine girerek üç kişinin 
hapsedilmif olduğu eve gelmişti. tkl muhafız hırsız X: 9 u 

Şimdi Şil! kardeşi Mişelin eski arkadaşlarından Smit 
l"minde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahıhal et • 
miş zannediyor. Ve l\faroniyl tutmak için birlikte plan hazır. 
hyorlar. Halbuki Smit Maron'nln adamıdır. 

Ve bu vasıta ile .l\laroni X :9 ile şişman .Jorju esir etmeğe 
ve bir eve hapsetmeğe muraffak olarak.J>.rens Abdullahın 
hazinesini soymak için hareket ediyor. 

"',,Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kolleksiyo -
..., nunu teşhir etmeğe karar Yermiştir. Polisler bundan endişe 

ediyorlar. Faknt hu endişelerini belli etmek istemiyorlar. 

72 P ARDA YANIN ÖLÜMÜ 

- Hununla beraber seni affediyor 
v.e zengin olmanı da istiyor. 

Rüya gördüğünü sanan Jillo: 
- Zengin olmaklığımı mı'! sözle _ 

rinl kekeledi. 
- Evet, fakat bu müthiş ihaneti 

kendisine unutturacak hizmetlerde 
bulunmak şartile .•• 

- Ah amcacığım, yemin ederim ki 
~ok pişman oldum. 

- Pekala, eğer sözün doğru ise 
emin ol ki zengin olacaksın. Benim 
kasamı gördün değil mi'! 

- E,·et. h~la da gözlerim kamaşı. 
yor. 

- öyle ise, Monsenyöre i)i hiz
met edersen o paraların hepsi senin 
olacaktır. 

Jillo kulaklarının kesilmiş olma.. 
11111da11 doğan noksanlrğı gidermek is. 
tediğini anlatmak için gözlerini aç
tı. E\-vela acıdan, sonra korkudan ha. 
yıldığı gibi bu sefer de az kalsın se. 
vincinden aklını kaçırıyordu. 

Jillonun son derece ha..~is ve pa • 
raya düşkün olduğunu, haWl bu yüz.. 
den felakete uğradığını okuyucuları _ 
mız bilirler. 

Heyecandan titrfyen bir .sesle: 

- Emrediniz amca. itaate hazı • 
nm \lonsenyörün emirleri nedir de
di. 

- EvveHi i)ileşmekliğin • 

- Peki, sonra? I 
- 8eara, bakahm felek ne göste. 

ftcek şimdi benimle beraber gel. 

Jil yeğenini kolundan tutarak o • 
drunna götürüp kendi yatağına ya • 

tırdı ,.e dikkatle tedavi etmeğe baş .. 
ladı. 

O nkit Jillo sandığı gibi kolayca 
iyileşerek Marşalin emirleri için he. 

men hazır bulunamıyacağını anladı. 
Çünkü yatağa girer girmez bir hum. 
manın pençesinde inlemeğe başladı. 

Jillo iki günü sayıklamakla ge. 
çirdi. Ye bütün bu iki gün zarfında 

kulaklarını geri Yermesi için amcası. 
na yalvardı durdu .. 

Sabrı tükenen .Jil nihayet yeğeni. 
ne, bir daha gevezelik ederse ağzını 

tıkayacağını söyledi. 

Jilin bu sözleri tesirini gösterdi, 
yoksa humma mı hafifledi? Çünkü Jil 
lonun altıncı günün sonunda harareti 
düşmüş ,.e nöbet gelmemişti On gün 

içinde yaralar tamamen iyileşerek .JiJ 

lo oda içinde dolaşmağa ve on beşinci 
gün dişarı çıkmağa başladı 

Sokağa çıkar çıkmaz, ilk işi başın,1 

alnından ensesine kadar örtecek de • 
recede büyük külahlar satın almak 

oldu En-ela bu külahlardan birini 
giyiyor ve üzerine de şapkasını geçi. 

riyordu. 
Aynaya bakarak gene olduk~a 

yakışıklı olduğunu gördü. O gün am. 
casile uzun müddet görüştü. Bunun 
sonu olarak pazar günlerine mahsus 
elhisesini giyinip giderken Jil: 

- Haydi şimdi git. Allah yardım. 
cın olsun? dedi. 

- Birkaç Ekü peşin verirseniz fe. 
na olmaz amca. 

Jil yüzünü ekşittiyse de çaresiz 

paraları verdi. Ye yeğeninin bettrik • 
sizliğini anlatmak ister yollu: 

-
Yalnız gözlerile, oğlu Hanriyi 

arıyor ve onu bulunca endişeli bakış. 
larile kolluyordu. Bu acı, bir in' için 
o kadar belli bir hal aldı ki, Hanrinin 
nişanlJSI Margritin bile dikkatini çe. 
kerek kraliçeye yaklaşıp yavaş sesle: 

- Neden korkuyorsunu madam? 
Emin olunuz ki, benim nişanlıma l(im 
se bir şey yapmağa cesaret edemez, 
dedi. 

Jan Dalbre, Margonun karde~ do. 
kuzuncu Şarl üzerindeki tesirini bil. 
diği i~n bu sözlerle rahatladı. 

Bu konuşma sırasında, kraliçe 
kendisine yaklaşmak için nedimele _ 
rinin ve jantiyomların teşkil etmiş ol. 
duklan daireyi yarıp geçmeğe uğra. 
şan Kont dö Mariyyakı gördü. Gülüm 
siyerek elini uzattı. 

Jantiyomlar derhal çekildiler ve 
Kont da kendisine uzatılan bu eli öp. 
mek için Se\inçle Jlerledi. 

Fakat ayni anda, kraliçe elini çe 
kerek evvelA alnına ve sonra boğazı
na götürerek, yüzünden terler akıtığı, 
rengi mosmor kesildiği, gözleri ka _ 
rardığı, göğsü boğuk hırıltılarla .sık 

Rtk kabardığı halde arkası üstü düş • 
tü. 

Katerin sapsarı kesilerek: 
-Hava! Han! .. Kraliçe fena O 

Juyor, diye bağırdı. 
Bunun arkasından kadın çığlıkla. 

rı, gürültüler başgösterdi. 
Heyecan ile titriyen tatlı bir kadın 

sesi: 
- Aman yarabbi, sevgili yeğeni. 

me ne oluyor'! dedi. 
Bu sözleri söyliyen .Katerln dö 

Mcdiçlnln acele y.ft.kl:tşarak Jlddetll 
bir kederin hütiin gösterileıi ite Jan 
Dalbrenin üzerine doğru eğildiği gCS. 
rüldü ve: 
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- Çabuk, çabuk! .. Doktor Ambru. 
vaz Pare)i bulunuz.! Onu biraz ev • 
vel görmüştüm .• Orada.. Bakınız.!. 

emrini \'erdi. 
Yirmi kadar jantiyom doktor& 

doğru koştular. }'akat Katerinin kok. 
lattığt küçük bir şişe sayesinde Na -
\'ar kraliçesi biraz kendisine gelerek: 

- Bir şey değil .. Sıcaktan .. Heye. 
candan .• Siz misiniz aziz evlfıdım? 
sözlerini kekeledi. 

l\lariyyak acı bir sesle: 

- Evet haşmetpenah, Tanrı sizia 
yerinize benim canımı alsın! dedi. 

Bu anda doktor da kraliçenin üze. 
rine eğilerek dikkatle muayene etti. 

Jan Dalbre birdenbire: 
- Ölüyorum .• Oğlum.. Oğlumu 

görmek isterim .. Oh .• Yanıyorum .. EL 
lerim yanıyor! diye haykırdı. 

Bir çok kimseler Handyi aramak 
üzere koşarlarken Ambuvaz Pare de 
kraliçenin ellerini tuttu. 

nu eller bembeyaz kesilmiş olduğu 
halde ateş gibi yanıyordu. 

Jan Dalbre ikinci defa olarnk ha • 
yıldı. Bu sefer Katerinin koklattığı 
iJacın te~ iri olmadı. Hanri de yetişti. 
Annesini ölüm halinde gördü. Müthiş 
surette sarararak doktorun kotundan 
tuttu. Yavaş ve korkunç bir sesle: 

Doktor söyleyiniz, an. 
nem ne haldedir? dedi. 

7..aten son derece heyecanlı bulu • 
nan doktor şaşkınlıkla hakikati sak. 
lamıyarak: 

- Ölmek üzeredir, sözlerini mı • 
nldandı. 

Bunun Uzerine Hanrl diz cökerek 
annesini lrncnkladı. Ve yUrekl~r acısı 
bir şekilde hıçkırarak ağlamağa ~ 
Jadı. 
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Aradığınız son moda, şık ve zarif şapkaları ancak: 

T EM ALT 
Şapka Mağazasında Bulac~ksınız 

- ~ 

araköy No. 1 Polis noktası yaninda 

70 PARDAYANIN 'OL"OMO 

Birkaç adım geri Çekilerek düşme. 
mek için bir sütuna dayanan l\fariy • 
yakın ıstırabı da çok büyüktü. 

Ka terin ellerini gözlerine götüre • 
rek: 

- Aman yarabbi ne ~thiş f elli. 
liet. Navar kraliçesi ölüyolt diye ba • 

1 ğınyordu. . · 
Bu liaber salondan saloı.a, küme • 

1 
Cl~n k~meye, ~lu_J-lar k~ilerek se. 

, vınç dınerek, sankı bır felaket kuşu 
'neşe ve :zevk içinde çınlayan Luvr sa. 
'rayına kanat germiş gibi bütün Hüg. 
no1arı acıya ve gözyaşına boğarak ya 
yıldı. 

Halbuki bu hale hayret eden biraz 
da korkan katolikler iı;e ne yapmak 
Uzım geleceğini biribirlerine soruyor. 
lardr. 

Kraliçe ölüyordu. 
Kolinyi de yetişti. I\onde, Andelo 

ve öbür Hügno reisleri de Navar kra. 
Jiçesinin etrafında toplanmrşlnrdı. 

Bunlar da, kendilerini bu suretle ye. 
İ!-'I ve kedere boğan bu feHiket darbe. 
~inin belki de her birisinin sonu için 
fena bir işaret olduğunu ~ezer gibi ol. 
mu~lardr. 

Bu srrada dokuzuncu Şarl da bu 
f elftketi sapsarı kesilerek haber almış 
tı. 

Bağırmak, ve birdenbire olan bu 
hadi.:;eden hayret etmek üzere iken 
annesinin gözlerini kendisine dikmiş 
olduğunu gördü. 

Bu gözler ona susmayı emredi)or. 
du. Bu bakışlarda öyle hakikat toplu 
lıii ki suı çaresiz başını önüne eğe -
M: 

- Arhk eğlence sona erdi! dedi. 
Bu anda, Katerin hemen oğlunun 

yanına ~okutarak kulağına: 

- Hayır Şevketmaap, eğlence yenf 
başlıyor, sözlerini söyledi. 

): irmi dakika sonra, Luvr :~ra • 
yındaki bütün ışıklar sönerek, derin 
bir sessizlik hüküm sürmeğe başladı. 
Yalnız kapılarda bulunan nöbetçiler 
üç misline çıkarılmışlardı. 

~ ~ ~ 

lbadet odasında Katerinle RtijjL 
yeri, her iki.ı:ıi de sararmış oldukları 
halde başbaşa vererek yavaş sesle ko
nuşuyorlardı. 

Müneccim: 
- Kraliçe ne diyordu? diye sordu, 
- Her tarafının ateş içinde oldu.. 

ğunu, en çok ellerinin, kollarının yan. 
dığını söylüyordu. 

Rüjjiyeri başrnr sallryarak: 
- Ölümüne sebep ,·eren eldiven • 

lerdir. dedi. 
- Ah do:.;tum, senin bu meşinli al. 

tın mahfazan hakikaten üsnomal 
(fcvkaltle) bir şeymiş? 

- lşin en mükemmel tarafı, hiç 
bir şüpheyi ~ekmeden kutuyu Jan 
Dalbreye kabul ettirişimizdir. 

Kııterin gülümsiyerek : 

- Bu, bana ait bir sırdrr! dedi. 
:f. "':(. 

J<;rtcsi sabah Jan Dalbrenin müt. 
hiş bir hummadan, sebebi anla ılma • 
yan bir hastalıktan öldüğü haberi 
Parise yayıldı. 

Bu beklenilmiyen ölüme şaşan • 
lnr, bu hal doğru olmamakla beraber, 
Ilanri dö Bearn ile ~largrit dö Fran. 
sın evlenişlerinde yapılacak büyük 
şenliklerden Parislilerin mahrum e • 
dllmfyeceğl cevabı veriliyordu. 

-8-
J/LLO 

Romanımızda ismi arasıra ge~en 
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bir adam vardlr ki, mühim bir rol oy. 
nıyacağı için bu adamın hareketlerini 
gözden ka~rrmamağa mecburuz. 

Hakikatte pek önemli olmıyan bu 
şahıs, usta ellerde müthiş bir silah 
oluyordu. 

Onun için biraz geriye dönerek 
amcasının eliyle kulaklarını keserek 
baygın bir halde otel Dömemenin mah 
zeni üzerinde bıraktığı bu faydalı Jil
Jo ile uğraşacağız. 

Amcası Jilin, Dük Damvile: 
- Bu ahmağın işini bitireyim mi? 

diye sorduğunu, ,.e Marşalin de: 

- Hayrr, o bize mühim i5ler göre
bilir. Cevabını Yerdiği unutulmamış _ 
tır sanırız. 

O zaman Jil, yeğenini orada hıra. 
karak Marşali takip etti. 

Jillo, bir müddet baygın kaldıktan 
sonra. kendi~ine geldi. llk hareketi 
ellerini kulaklarına götürmek oldu. 
Fakat elleri ihtiyar P:ırdayanın iddi -
asma göre pek çirkin olan hu kulakla 
ra rastlıyacak yerde amcasının başı. 
nın etrafına sardığı şarap ve zeytin 
yağına batırılmış ~argı bezine dokun. 
du. 

Jillo bir ah fırlafarak: 

- Heyhat, artık kulaklarım yok! 
Kimbilir bundan sonra herkes bana 
ne diyecek? Beni belki de bir cana,·ar 
sanacaklardır. llerke.-.in, hatta hay • 
Yanların bile kulakları Ynrken, bu iki 
süsten mahrum edilmiş bir kimse ile 
herkes alay eder. Artık hiç bir şey 
işidemiyeceğim de üste caba! Bunun 
la beraber kendi sözlerimin gürültü -
sünü duyar gihi oluyorum. Fakat 
eskİSi gibi duysam hile, yüzümün ild 
tarafında bulunan Ye her seyi işitme. • 
me yarıyan bu kulakları kay.bettiğimJ 

için bütün şerefim on paralrk oldu l 
diye söylendi. 

Görülüyor ki Jillo da herke.-. gibi 
düşünüyordu. 

Her ne ise, k~ilen kulakları için 
hazin bir mersiye okuduktan sonra, 
Jillo ayağa kalkarak, kulaklarının bu 
lunduğu yerde ağrrdan başka bir şey 
kalmadığını ve tamamen kendisine 
gelmiş olduğunu anladı. 

Bundan cc.~nretlenerek çektiği n. 
cıdan biraz hali kalmamış olmakla be 
raber dizlerinde gene merdivenleri ~ı. 
kacak bir kunet buldu. 

Tam çıkacağı sırada merdivenin 
üst başında bir adam göründü. Bu da 
amcası Jil idi. Marşalle uzun ı;:üren 

bir konuşmadan sonra ye~nini gör -
meğe geliyordu. 

Jillo: \ 
- Galiba işimi l>itirmeğe geliyor. 

Demek ki kulaklarım l<esildikten son. 
ra artık yaşıynmıyacağım da.. diye 
düşündü. 

Amc:ı~ı Jilin, yanına gülümsiyerek 
yaklaştığını gördü. 

Jil sordu: 
- Kendini nasıl buluyorsun baka. 

Irm? Çok acr ~ekiyor musun zarnllı 
,dostum? 

- Pek fenayım amca ... 
- Cesaret, seni teda,i edeceği:r.. 

Ve az zamanda İ.)ileşecek.c:;in? 
- Ilu sözleri söyliyen hakikaten 

~iz mi~iniz amca? 

- Şüphesiz benim. Xedcn biiyle 
şaşıyorsun? 

- Demek beni öldürmek lcıtemiyor 
sunuz öyle mi? 

- Aptal, seni neden öldürecekmi
~im? 

- İyi ama, Monsenyör o kadar mcr. · 
hametli değildir 

.. 


