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SAYFA 

G K'Gl'dr. Telefoa: 23872 

Deniz 
Al111any 

Bir Türk 
Casusunun 
hatıraları 

Yakında HABER'de 
;•! 1ionka~ 1938 Cumarte.81 Sene: s. sayı: Hss 

IAhları yarışına 
da iştirak ediyo_r 

·-----~-.....;.._----------,: Od Zırhlı ve bir Kurulan yeni ta1pre pmlsl Böylesi de görü1memiştir 

Fransız kabine ı =~~== Karı koca qatarlarken 
d da:fftorlılD-lldııablrlleZ.OOO kapıları kırıldı Daha şim iden jiddetli = :..:::: =.ı. 7: 

hücumlara ugrıyor Jatec:hlsediltceklerdlr. içeriye giren adam koca•ınaı 
Saro kabinesinin 0ttan,zs(A.A.)-Sotukdal· - Haydi sen dışarı çık, dedi 

O b k sam dnmn ediyor. Kanaduun cenu- Dün ıece aaat 3 de Galatada Fakat F ... iki aydanberi kom -; 
Jt 8 8DJ banda IOluk, )'lrmi aereceden de a- bir hanın içinde etrafı velveleye fUIUDUD kanıma tutkun bulun• 

FIAnden fırkasından Pir cllfintlf, Nlyapra teutle.1 don- •eren bir taarruz Yakası otm11• • makta ve sabah akuın kadmc:a • 
...... -'S -s-

çıkanlmıt tur. Tafailib tudur: ğızı lifatmak, itam etmek aare • 
Dün •IEpm kat'ı teklini alan ===M=ı:::s=ı ,=d=a===!I 20 kadar ailenin ikamet etmek- tiyle rahatsız etmekteydi. 

yeni Framız kabiaeai daha ziyade te olduiu hanm bir odumda bir Kadm İle bunlara kat'iyyen e .. 
sola müteveccihtir. Ve bimma i- V az I yet kan koca, ve yanındaki odada hemmiyet •ermemit, fakat koc;am. 
çin de daha timcHden al cenah F ... admda diler bir bekir adam ile ka•ıa etmesinler, .mmat çık. 
fırkalarmmticldetli hlcumlarma ÇOk gergin oturmaktadırlar. (Deoaını ı ncileA 
manızkalmqtır. ----~--~--------~----~~~~~--~ 

Yeni._...._, .. cu•ahal)at,... Talebe a8ma7l1ler 

,.,.,... 2 hDla) 

J'•pı7or 
raralananıa.- var 

... ....._ ftl'Clir. Fakat Yklilere I~~·~~ ,_,_,. ~ 1 ~ 111Hat 
-'-'~-•--.! L--..ı__ _. ____ 1 dıniflenllr. Krlllın ceııaauae 6ef W ,._,. 11fmıılt eieeeldir. J'af. 
~WMll'I IHlpU- a7.-.._.... &• ~1~ •U--!.ı .~ · · ·~ • 
n bUclinbMftir . na'" ı.anaue (Tazı11 4 --.) 

Nlm., .. lw llevam •dlJ•r 
Kahire - Talebe ain tabrikltı 

d..,. ecl,iyor. Dertlere ,irmemek 
te •• Mmrm ~ ait prln
lat ~J..U 11kpklarcla dolaf
_..,.dırlar. 

llir .......... ,....... ~ ... 
ma neticaibatle bir pelia ,.....__ 
mqbr. 

y ............. '111"' larmk 
Kahire, 25 (AA.) - Bara

daki laınaate ılre, V efdia kabine
Jİ karmaktan iatinklf etmesinin. 

,,,.,,..., J ,,...) 

•• ödü 

"Bana 100 lira 
verirsen tahklkati 

geri bırakırım" 
Bu şekilde telefon ederek 

terazi ve ölçü tüccarını 
dolandıran bir genç yakala dı 

~~~!='!':.ı.~12000 tiJ'• bir aencı cunnu methut ha-
linde yakalamlfbr. Henüz tahki -
L-- ..1-·- _.ı bu ka L-'-k Ur•llll lla,tlll ma..ltlllulinlz 
._. cnn .... .uen va nax m- No: 25 
da alclıtım,a malGmab yazryo • __. .......................... - .............. ~··· ,. · 

na: 
Calatada Tophane caddninde 

Supoel Benhuat isminde bir te • 

razi ve ölçü tüccannm bet tün e•
--::.:~~-~----1 •el telefonu çalmmıf, kendiıi ya

zıhanede lnıhmmadıtı için mu -
huebeciei telefona ce•ap Termit· 
tir. Telefonda Samoel Benbuab 
&raJan adam mühim bir mesele 
haldrmda kendisiyle konutaeaimı 
aöylemif, telefonu kapamJf, mu . 
huebedyle ıörüımemittir. Bir -
kaç aramadan aonra nihayet Sa -
moel Benbasat telefonla kendiıi
•i arayan adamla ılriipniiftür. 
Bu adam demiftir ki: 

- Ben ikinci ıubecle kcmiaer Ba lıimılır 1 ... =:t7::,:::i:e t~~" --~.~~, 
ta"klwt Jap17onım. Eier yüz lira ..._ ______ _.. _ __. 

(Deoamı 2 noül~) 
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Mısırda vazıyet 
çok gergin 

19155 numarall bilete 20.000 lira isabet edince Bana 100 lir 
verirsen 

tahkikatı ge 
bırakırım 

( Ba tarafı ı incide) 
yurtdaşla.Tın elbirliği ile ve İnti
zam içerisinde hürriyete kavuş
mak emelinde bulunan efkArı u • 
mumiyenin mühim bir kısmında 
hofnubuzluk uyandırmak ihtimali 
vardır. 

Bir müşteri ile bayi 
mahkemeye düştüler ( Baıtarafı 1 in 

veriraeniz tahkikatı aizin lehi 

Bu vaziyet, kralın ödevini ko· 
laylaıhrıyor gibidir. Kendisinin 
k'lbine kurmağa memur edebileı
ceği §8.hsiyetler içerisinde Ali Ma. 
hir ve Mehmet Mahmud paıaların 
da i.!İmleri geçmektedir. Mehmet 

Mahmud pa§a liberallerin başkanı
dır. 

Karı koca 
ya ar :a en 

kaplları kırlldı , 
( Baştarafı 1 incidt.:) 

maıın diyerek ne kocaıına ne de 
konu komşusuna bunu söyleme . 
miştir. 

Duyduğu aşktan dolayı cayır 
cayır yanan aıık, nihayet dün ge
ce zivanadan çıkmı§ ve saatlerce 
rakı içip kör kütük sarhoş olduk . 
tan sonra kamasını eline alarak 
karı kocanın yattıkları odanın lm. 

ikramiye çıkan bit piyango bi· 
leti yüzünden bir tüccarla bir ba
yi mahkemelik olmuslar ve Jün 
öğleden sonra ikinci ceza mahke
mesinde karşda~mı§lardır. 

Davacı Yemişte eaz ve b~nzin 
tüccarı Rifat, dava edilen de Ya· 
ni isminde bir seyyar piyango ha· 
yiidir. Davanın sebebini lÜccar 
Rifat şöyle anlatmıttır: 

- Yanımda tezgahtarlık ya . 
pan Niko on sekizinci tertip tay
yare piyangosundan her ay üç bi· 
lct nlıyordu. Bir gün mağazada o· 
tururken Silivrili Ahmet ağa is · 
minde bir ahbabım müşterek bir 
piyango bileti almaklığımızı söy
ledi. Bunu Niko da işitti ve bana: 

"- Ben üç bilet alıyorum. Fa . 
kat bu sefer son keıide olmak mü
nasebetiyle ikiter lira verip gene 
alacağım. İstersen üç lira ver de 
benimle ortak ol!,, dedi. 

''Tczgahtarımın bu teklifini 
kabul eltim. Numaraları bana 
verdi: Bu numaralar 19155, 

24279, 17601 idi. Bir gün sonra 
bayi Yani geldi. Kendisine altı 
lira bronz para verdim. Biletleri 
istedim. Ceplerini karıttırdı. 
"- Ah biletleri yazıhanede u 

nutmuıum. Yarın getiririm.,, de. 
di. Niko kendisini tanıyordu. iti. 
mat ettik. Bir gün ıonra Yani ma· 
ğazaya ıeldi. Nikoyu sordu. "Bu. 
rada yok!,, dedim. Biletleri iste . 
dim. "Ben kendisine veririm,, ce· 
vabını verdi ve çekip gitti. 

"Bir gUn sonra Niko, Yaniyi ııo· 
kakla görmü~: 

" - Hani benim biletler!,, diye 
sormuf. 
"- Yanımda yok! Ben mağa -

zaya uirar, seni bulamazıam us . 
tana bırakırım!,, diye yoluna d~ . 
vam etmi§. 

Aradan iki gün geçti. Yani bir 
daha mağazaya ujramadı. Bir cu· 
ma günü de piyanao çekildi. Bi . 
zim numaralardan 19155 numa . 
raya da tam yirmibin lira iıabet 
etti. 

"Keyfiyetten hemen zabıtayı ve 
piyango müdilrlüğünü haberdar 

"ki cltı .,, 
Dava edilen Yani de bu iddia

ya knr§ı §U cevabı vermiştir: 

- Ben Rifatı tanımam. Benden 
bilet alan Nikodur. Son ketide 
gününe kadar birkaç defa biletle· 
rini götürdüm. ''Param yok, vere· 
siye ver!,, dedi. Ben seyyar bayi 
olduğum için veresiye hesabım 
yoktur cevabını vcrdjm. Ve bilet
leri de vermedim. On birinci gü. 
nu tekrar gittim. Gene parasını 
verip almayınca o gün saat on bu· 
çukta elimde kalan bu üç biletle 
beraber yirmi altı bileti .!er bayi 
lskenaziye götürdüm. Teslim et-

tim ve heıabımı da kapadım. Tüc 

car Rife.ttan para almadım. Bile

te ikramiye çıktığını da bilmiyo . 
rum.,, 

Muhakeme, şahitlerin dinlen . 

mesi için batka bir güne bırakıl . 
mıştır. 

. . . 
çevırırım. 

Samoel Benbaıat yanında 
ra olmadığını, bir ıün aonra i 
nen yere bırakacağını aöylem 
tir. Telefondaki adam 100 li 
nın bir zarf içinde Bahçekap 
mahallebici Recebin dükkin 
bırakılmasını istemit, telef 
kapamıftır. 

Samoel Benbuat bu telefon 
nuım sından zabıta memurla 
haberdar etmi§, ertesi günü 
zarfa 100 lira koyarak mahal 
bici dükkanına aıöndermitlir. 
nıurlar da daha evvel diikki 
tertibat almıtlardır. Fakat bu 
nada mahallebicinin telefonu 
mıttır. Telefon eden adam ıun 
aöylemittir: 
-Burası Eminönünde ma 

bici Halim uatanın dükklnı 

Oraya biriıi bir zarf bıraka 
O zarfı buraya gönderin! 

Memurlar bu telefondaki 
lenen sözleri öğrenince he 

pısınn dnyanmış. ____________________ ...__._ __ ....,_..._. _____________ ._ __ 
Recebin diikkanından ~kmrt 
diğer mahallebici dükkimna 
mi§lerae de orada telefon ed 
damı bulamamıtlardır. Rece 
çıraklarından bir çoculun 
murlardan evvel diier d · 
gittiği ve telefon eden a 

· Bir yüklcnişte kapıyı kırmış, ve 
içeriye girip kocaya: 
., - Haydi! Sen dışarı çık! diye 
hücum etmiıtir. 

Neye uğradıklarını bilmiyen ka 
rı koca bu azılı adamı elinde ko . 
caman bir bıçakla görünce f atır
mJ.flar. Fakat soğukkanlılıklarını 
kaybetmeden üzerine atılarak bo. 
~fmaia baılamıtlar. 

Kralın cenaze 
merasiminde 

Beş Kral 
bulunacak 

Vllhelm de 
kendıslnl temall 

edecek bir 
prens gönçterdl 
Lqndr•, 2.4 - Öl~ v-.. ı ..J-vi

Weıtminiıter:'deki tabutunun ö · 

Uzak şarkta vaziyet gerginleşiyor 

Alançuri~oğolistan 
hududundan orduların 

çekilmesini istedi 
Netice Japonya ile Sovyet Rusyanın 

y-·.-·~->-·-·. ··- ......... .,, .. ~. --& o 

Uzak Şarkta ulhu tehdit eden cağını umarak ona göre liazırlan· 
tehlikenin büyüdüğü görülmekte- mıf olmaaı muhtemeldir. 

bu ıayede kaçtığı anlaırlmıttl 
Bet gündenberi den.m e 

tahkikat neticeainde telefon 
nin gümrük komisyoncuları 
nında çalııan Şem'i iıminde 
genç olduğu anlatılm14, ken 
rl. ........ .......... 1.ı •••. 

Bu ıuretle gecenin karanlıiın . 
da mülhit bir kavga batlamı9. 

Nihayet koca, '\a/ısının büyük 
yardımiyle F ... nin elinden bıça · 
ğı almağa muvaffak olmuı, fakat 
azılı aşık bıçağının keskin tara . 
f ınt tutmuı ve bunun neticeJinde 
parmakları ve avucu kesi!mittir. 
Kadının ela bir di~i kırılmıştır. 

nünden saat 16 ya kadar 60.000 
ki!i geçmiştir. Ticarethanelerin 
kapanmasından sonra saatte 15 
bin kişinin geçeceği sanılıyor. 

dir. Mançuri, Sovyet Mogoliıtanına Netice itibariyle ·bütün bu ha-

Bu genci bu ite teı•ik eden 
rabalarından birkaç kiti halde 
da da tahkikata devam ol 
tadır. 

Nihayet gürültüye komtular, 
devriye ve Galata ikinci komiseri 
Şükrü yeti erek bunları ayırma . 
ğa muvaffak olmuşlar, üçüni.i de 
ifadelerini almak üzere karakola 
götürmüşlerdir. 

(2749) (1!-75>f<) 

Loyd Corç 
1914 teki hataların 

tekerrür 
ettiğine kani 

Etki İngiliz Ba§bakanı Loyd 
Corç timdi Faıta seyahatte bulu
nuyor. Kendisiyle yapılan müla
kntta bugünkii siyasi vaziyete te
mas ederek demiştir ki: 

"~n 1914 deki hataların te
kerr'.ir ettiğine kaniim. O zaman 
da şimdiki gibi hiç kimse sulhu 
muhafaza vazifesini üzerine ala
mıyordu. Vatanlarını sevmemek
le itltam olunacaklarından korku
yorlar. Her harpte,ı evvel ıöylen
diği gibi harbin kaçınılmaz bir hal 
aldığını söylüyorlar. 

Halbuki bugün harpten kaçın
mak mümkündür. Fakat yapılan 
hatalarla bir harbe sürüklenirsek; 
ne bizi bu harbe sokan, ne de bu 

Cenazenin bulunduğu hol saat 
22 ye kadar açık kalacaktır. Şim
diki halde cenazenin önünden 
geçmek için stra bekliyenlerin di
zisi iki kilo.metre kadar uzundur. 

Kral Jorjun cenaze mera;;imin· 
de bet tane kralın hazır buluna · 
cağı resmen anl&§ılmıttır. B ... beş 
kral Romanya, Bulgaristan, ~or · 
veç, Belçika, Danimarka Kralla · 
rıdır. Bunların hepsi de Lonclra · 
ya doğru yola çıkmış bulunmak · 
tadırlar. 

Bundan baıka merasimde bir · 
çok veliahtlar da hazır buluna · 
caklardır. İtalya Kralını da veli
aht Prens Humberto temıil ede · 
cektir. 

Eski Almanya İmparatoru Kay. 
zer Wilhelm de eski veliahtının 
en küçük oğlu ve Kral Jorjun 
vaftiz çocuğu olan Prens Fredriki 
kendisini ve eski Prusya kral ha · 
nedanını cenaze merasiminde 
temsil etmeğe memur etmiştir. 

Kap'da bir hadise 

Kap, 24 - Yeni Kral Sekizinci 
Eduvar' da bir tebrik ve sadakat 
telgrafı hazırlamak ve çekmek Ü· 

zere toplanan parlamentoyu, dok
tor Malan ile Milliyetperver Parti 
azasından 12 kişi cumhuriyetper . 
ver temayüllerini itiraf ederek 
salonu terketmişlerdir. 

harpten çıkaran adama büyük a- -------------
dam demem. Büyük adam bizi bu Şüpheli bir halde ••• 
harbe sokırnyacak olan adamdır. Alemdarda tncili~avu§ sokağında 

1914 teki hareketimiz yanlııtt. I 27 numaralı evin açık bulunan kapısın· 
Grey evvel davranıp bir Avrupa. dan içeriye vaziyeti şUphcli bir kadının 

girdiği o esnada yoldan geçen zabıta 
konferansı toplamış olsaydı, fikri· memurları tarafından görülmüş, kendi· 
ni evvelden bildirmiş olsaydı, bü- si takip edilmiştir. ı 
yük harp felaketinin önüne geç- içeri giren kadın eşya çalarken ya-
mek kabil olurdu. Fakııt ... ,, ~alanmıştır. 'Bu kadının adı Şükrandır. 1 

bir oltimatom vermit, hudutlardan diıeler uzak farkta vaziy,etin iyili
ordunun çekilmeıini istemittir. ğe doğru inki,af etmediğini aıös· 

Bu hadiseye dair gelen telgraf termektedir. 
tu yoldadır: Japonya Amerikanın 

Şem'inin kendiıine müfettit 
gümrük memuru ıüıü yererek 
landırıcılık yaptığı da meyd 
çıkmıştır. 

Hsinking (Mançuride) 24 (A. işine karışmasını 
A.) - Röyter ajansından: Hudu- istemiyor Fransız kabine 
da tecavüz edilmiş olduğu iddiası Japon Dışbakanı Hirota son bir (Baştarafı ı incid 

ileri sürülerek dış Mogolistan hü- ~öylevinde bazı ecnebi devlet a- sao cenah yenl k•blney• 
kumetinden huduttaki Mogol kı· damlarının hattı hareketi hakkın- hUcum ediyor 
taatının hemen çekilmeleri talep da taassupkar sözler söylemiş Berlin, 25 - Sağ cenah 
edilmittir. ve "Japonyanın milli temayülleri- ri Sarraut kabineıine bUJik 

Bu talep, Mançuko Dı§işleri Ba- ni alakadar eden işlere karıtmak husumet göstermektedirler. 
kanı tarafından telgrafla vaki ol· caiz olamaz.,, demittir. nenin bu koldan husumetle 
muJtur. Hirotanın bu söyleviyle Ameri- lanması mevkiini tehlik.,.e 

~ "' " ka Reisicumhurunu ve onun kon· mektedir. 
Sovyet Mogolistanının bu ta.I grede söylemi! olduğu nutkunu 4 üncü sayfatlalti 

lehi kolayca kabul edeceğine hük- kast-ettiği sanılıyor. Bundan da okuyunuz. 
molunamaz. Çünkü Mogoliıtan anlatılıyor ki Japonya, Amerika
Sovyetlerle sıkı münaaebettedir. nm uzak şark iılerine müdahale-

Geçen ay Mogol Baıbakanı ile de bulunmasını hiç istemiyor. Bu 
harp bakanı Moskovaya gitmişti. sebepten Amerika ve Japon müna. 
Mogolistan hükumetinin günün bi- 3ebetlerinin vahimletmif olduğu· 
rinde böyle bir taleple karşılaıa- na hükmedenler bulunmaktadır. 

Yunanistan da 
Seçim yarın 

Fevkalade 
tedbirler alınıyor 

Yunan veliahtı 
lngiliz kralının 
cenazesinde 
bulunacak 

Ati na, 25 (Özel) - Yunan is· 
tanda seçim yarındır. Bugünden i
tibaren fevkalade tedbirler alını
yor. Bu meyanda olmak üzere gar
nizon kıtaatı seferber haline geti
rilecektir. Telgraf, telefon ve hü
klımet daireleri aıkerler tarafın

dan itral olunacaktır. Süvari!er 
şehri gezeceklerdir. lntizann te· 

mine çalıpn bu tedbirler bugün 
öğleden sonra baılamıt olacaktır. 

Yunan vellahtı Londra yolunda 
Yunan veliahtı, maiyetinde yük. 

sek rütbeli askerler olduğu halde. 
İngiliz kralının cenaze merasimi
ne iıtirak etmek üzere Londraya 
harekte etmiştir. 

Kolunu kaptırdı 
Büyük derede .Kibrit fabrikasında 

kutu dairesinde çahıan 25 yaıında Ra· 
bia sağ elini makineye kaptırmıf, yara· 
lanmıştır. 

ZA Yt - 335-336 senesi Sarıyer 
Pcrtcvniyal okulundan aldıfım 1aha· 
detnamemi zayi ettim. Y ~nisini alaca
ğımdan eskisinin hiikmü yoktur. 

Mustafa oflu Salahaddin Bukey 

Yunan zabitinin 
teşehkUrll 

Mart isyannıdan sonra 
ketimize iltica etmiı olan 14 
nan zabitinden som!DCUIU 
f ı Merkuryo Vasilyuı burada 
ğan "Tatlı lıtanbul,, iıimli ç 
ğu ve karısiyle birlikte düa 
leketine dönmeden eVYel mal 
mızı ziyaretle ıu teşelcldh
bunu bırakmtltır. 

uTürkiye hükUınetinin, 

Türklerin Yunan zabitlerio• 
göıterdiği çok ince ko 
ğe karft derin ıurette mİllll 
rım. Memleketime döner d 
Türk konukseverliğini ye 1'. 
re karıı olan muhabbetillli ~ 
re daha ilan edeceğim. -ı ..--: 
Yunan doıtlufu iki .... ..,~ 
kalbinde kökleımittir. ~ 
nunda her hangi zümr9 ~ 
mevkiine gelirse gelıla, ~ 
dostluğun daha kuvveti• trf 
nı temine çalııacaktır. Cfhl 'fi 
iki milletin arzuau, saadet 
fahıdır.,, 
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Arap 
'Yranlı{lından ' 

Garp 
t\&yranııjına 

~lılqma& .• 
.,...kiıbk... . 
~ bir mecaz olması llzım · 
. di. F ak&t, aon zamanda bazı 

erlerimiz, bu iti pek ileri 
ilıdılar; pek maddileıtirdiler .•. 

w. IAe.eli lımail Habib, buıünkü 
~lllda, bizi Garplı camiasına 

ı... ~ kayguıiyle, colrafya te
~lerini bile deiittirmek Ana

A 'VnlPBI'& sokmak iıtiyor: 

~~' Ana:lolıman batınntla ti• 
••. : .'limalayadan relen Jaflar&11 
~fi ,..-Je tükenir. Aorapa Ru· 
~ lt.ydanntla Jeğ"l, A1p tlafln
~ !İttiği yerJe b:ter. Ve Ana 
~vrupa deniz auyiyle aynim•· 
~ dofu Anadolunan o ihi re,it 
~ 6a iki kıt' ayı gra t"t clüiürr· 
t t birbirine ilmikley p perç"nlf' 

son yıllann e.ı karii ışını yapanlar 

Gayrımübadil bonolarını 
satanlar kazanf: kanununda 

unutulmuşlar! 
Ticaret odası bunlardan yüzde yüz nisbetinde 

vergi alınması ıazımge:diği kanaatınde 
Son yıllarda ıebrimizde en air· 

lı itlerden biri pyri mübadil bo 
noları alım ve ıatrmı olmuıtur Ev 
velce böyle bir it mevcut delil ike11 
timdi her yerde b4\no ahp satan· 
ar göze çarpmaktadır Bono ah· 
cılarının bu kadar kari• bir it yap 
tıMarı İstanbul maliyeıinin de na 
zarı dikkatini ce1Letınit ve kazanr 
kanununda bu iti yapanların n~ 
kadar v~rgiye tabi tutuıacaklara a· 

rattırılmıtbr. 
Fakat bu arattırma bota çık· 

mıgtır. Çünkü kaa.anç kanunu ya· 
pılırken bu çok kirb it unutulmuı 
tur Bunuc üzerine mal ye, ticaret 
'ldaundan bono alıp satanların va
ziyetleriı.iıj tetkik edilerek ne ka 
::lar vergiye tabi tutulmalars lizım 
~eld"ğinin tayin"ni istemiştir Oda 
vaplığı tetkikler sonunda bu kirh 
iti yapanların kazanç kanununun 

gösterdiği en ağır verı.ye tibi tu
tulmaları lazım ıe!ecefi kararını 
verm"ıtir. Bu tekle göre gayri mü· 
!,adil bonoıu alan ve satanlar yüz· 
de yüz verrsi vereceklerdir. Fakat 
littabi bundan ellerindeki bono
ları ıatan gayri mübadiller milı 
tesnadrr 

Yaplıiımız tetkiklere ıare y6ı 
kurut k1ymefnde bir bono 18 ku· 
ruı üzerinden alınmaktadır. 

ti ~•lih Rıfkı Atay, Sadri Erb.,,.. 

~ c::ı:,:!::~:'.•İnA;:;:: .. : Namı~ Ke~al n Radyo şirketinin /ıükii.-
~ ile derece hararet• müdafil,. tur besı ' kl . tıı . 

oJduiu öteden eri maltlmdm mete yenı te l erı ~rdan da kaç tane miıa1 ıöı KOıtUr Bat.aaığ111ea 
~lebiJir O:stad Ahmet Ağaof?fn temlr edflmesl 1 t k t' d• ·ı k 
~dUnkü y•-mndo il~ •"•diii!" karsrl · ştırıldı S asyon UVVe ,en. ,fi ece İ 
l.!" .• d,, zulm.rn menba~nı $ark,,.. Bu yıl yapılan ibtifalin e Na· fak at buna mukabil Ş rkete b8ZI 
~ ı&ster yor Sanld Carp le~· • • 

\''lclanberi bundan münezzeh a:; :;;i~e t:!1:~~:::~ ~:: menfaatler temın edılecek 
.a ~ •hnz iki kelime ile 1num red nun ora11 ı&nneie ve ziyarete ıe· Raayo Şirketi direktarii lnnail rar uzablmaımı teklif etmiftir. 
"'dtlbn: lenler berinde fena bir teair u · lal tirketih vuiyetin"n tayini itiıa Yalım tirket bu a•tma tekllflt· 

J&Ddırdıtı meıaaaheba ecliliD f, temularda balunmak üaere Aa . le hen.her baaı kaJd)ar ela ine 1 :-- '4Jriziıyon? tamir edi!m9'İ için teıebbiialer karaya aitmip. aürmektedir. 
Gla"-t&'ler? yap_rlmasına karar verilmifti. latanbuf rad)osunu ifletmekte Bu kayıtlann batında radyo•· 

...... >. • • • ~iiltür tsakanlıjı, müzeler ıda · olan 101yetenin ımtıyaz müddeti bone~erinı şirkete yılhk para. ver-
fiı. ~ ... tm co~fl ln"ılttlr tami rai •aaduiyle, bu h11111ata ~ik,. iDimüadelli eıJa1ii. ~ mele 1Dkm eclec:els ri hP• 
.....-~ p&lc ileri 9'itmemek daha uy- ler yaptnÜaq "9 k tamirin derhal 1011& erece~. • mllie ebetle radyo bllaaanlarm caa'•...,.11· 
·~oı.n. Medeniyet deTecelerini af- yapılmuma karar vermiftir. ıirket·n idare meclisi toplanarak nı temin edecek bir kaııunun bir 
~.doğduğu vahut battılı tara- Namık Kemal Gel 'bo~uya oto · Ba.ymdırbk Bakanlığına bazı tek- in evvel çıkması, kuvvetli biı rad
.:' ~1a de~H. "cemiyet •ek:lte mob:lle yarım aaatl"k bir meafe- lif:erde bulunmuftur. Etrafında 
., "I' yo merkezi kurulmumm temini 
L !"~taEı tarihine göre,, anlatme-1 de Bolayrr köyü yanın:laki ıırt Ü· büyük bir ketumiyet muhafaza e-
'ICI... • d l d Bu ·· yaJn,2 radyoda neır!yat yapmak ...-. zerm e yatma :ta ır. aırtm U· dilen bu tekliflerin ne gibi teyler 
~·CC.rplr, yahut. falanca trlc tr zeTin·1e Oımanlr hiik6metini J<,J • olduiu nihayet meydana çıkmq . üzere hariçten art;ıt ıetirilmeai • 
~ uli.~ıııı~'>eri manen ,u k•· ran Oıman!n oilu Süleyman pafa tır. ne müıaade edilmeai, radyo ma . 
" JGksekti de, onun için bugün- türbeli Yardır. Namık Kemal bu Oiren~iiimize ıöre, tirket, hü- kineler'nin gümrük reaminden 
"lbakine meden;yeti doğdu' türbenin bahçesinde ıömülüdür. ktmete imtiyaz müddetinin tek • muaf tutulması vardır. 
•a• ilden bir tellkkiye .aahip ol Kültür BakanlıRı Namık Kema
~ ._ bunu asılamak dofru de- lin mezariyle birlikte Süleyman 
~ B Garp" d • • "k P&f&DID türbeıinin de tamir" ne 
:9' .... : u. alJ&, a eta mııt• karar vermit bulunmaktadır. Ta-
1.L-.revvuJc atfetmektir iri "C:arp 
~· •i19 mecazen itaret ediJ,.., mire önümüzdeki ay baı!anacak-

~Ut&ncenin tam zıddı olsa ıe· _ıır_. ----------
~ha 1 • ea l'enl imdat otomoblll 

"-hı--• i yrank ıiı_~~ne b" .rp Belediye dün yeniden bir aıhhl 
t...L~ıı mı oymaa ııe ızrm • d toto bil" abn·-+- B to 
al.'~ , . • ım a mo ı ~-. u o . 
"- ~ı~a eaki zıhnıye- mobit yedek olarak kullanılacalr
Q._~11d1etme yakındır. Ru br 938 b;..,,. • 1 b" _ üncü" • 

.ı~• ddt 1 · • ,_ • ... ~et•J e ır uç o . 
,.__,: enecl.ma feJ enmıze ... tomobil daha almacaktır. 

-.ır ı1or: 

, ...... 4-- te1ım.unizi Garph· 
{~ lt!deceli tarza ıokalna. 

\..) en«life HOteJnt C-.ahitin-

Gene reddedlldl 
Düldrin aabibi kundura boya· 

edan belediyeye bqYUr&rak pa· 
zar aünleri dükkinlannm açık 
bulunduralmaama izin iatem tler
di. 

Belediye bu iateii reddetmittir. 

Fırın~ılar cPmlyetl- lstan~ollolar ne 
nln idare heyeti kadar et ve balık 

seçimi yl1orlar 
Fırmcrlar Cemiyeti eaki idart: Tutulan bir atatiatiie ıöre. la· 

beyet:nin müddeti bitmi§tir. Bu tanbul hallu senede Yuatl olarL 
cemiyetin yeni idare heyeti seçi- a!tı milyon kilo kadar balık, o • 
mi pazarteıi ıünü cediyetin Hav- sekiz milyon kilo da et yemekte.. 
yar hanındaki merka:nde yapıla. dir. 
caktır. Nüfuı batma 25 kilo et, dokuz 

Fırıncılar cemiyetinin .eçimiui kilo balık düpnektedir • 

d."ier ~emi~etler:n ida.re heyeti te· Beledl ye bademelerl 
ç·m'erı tak•p eclecelıt·r. için sandık kur uluyor 
Hıfzıssıhha komfsyo- Belediye müeuesabnda Çalı. 

nu dDn toplandı tan kapıcı, hademe ıibi miiatall . 
Vilayet bıfzıuıbha komiıyonu demler için bir teavün aandıtı ya. 

dün ııhlıat müdürlüiünde toplan- pı'maıma karar verilmifti. Bu İf
mıt, tehrin umumi ııhhati etrafın ı ıe uğrqmak üzere beledi1ede bir 

~ Falill Rıfkı Atayın. .r.:;:• ileri aiird616 fU teklifi 
"- L.! etmedilim bu zihniye-

• JiaahaaJG lluldum: ~---------~----~----~~--~----------~~~------~~-----

~~=-:-A::n.:. ( ŞEHR .. IN DE~DLE"I. 
da görüıülmiiftür. komiıyon kurulmuttur• 

~~~~~:~-~------~--~~----,~-~~---~-~~~ -~ J 
~ ,,, ..• .., 

lstanbulun en .~ lrftt1'phanesl 
lt:d·h.1- Odau,, nm alt lcatm • latanbulun ıeçilmeai ciddi bir tehlike olan yerlerindftl 

blrindal BmtnanOnden BahçebpılUUl kadar olan caddenin 
~ iİldtiular bozularak baruı sol taraf yayabldmmıdır. Tram•ay hattı bu dar yayabl· 
.~~ilphane hal"ne konu'mut • dınmm o kadar yanından ıeçer ki yaya kaldırımda olan· 

'"lllldi ba kütüphanenin tu _ lar bile di1kklnJara dofru sokulurlar. 
~~.'-Pdlllaktaa. Kiltüp'·ane Bu tehlikenin kendisini en açık olar<"k belli ettiği va-

~~ .. IGnler"nde açılacak •. kit, akpm uat 17 den sonradır. 
&L. ~ llJdlaaa DDkliıtlanndan ve işlerinden çıkan halk esasen dar o
-"llllll ,,,_., I ehetle bir de mel'&- ıan yankaldımm bUat:OtOn kaplar ve insan burarlatt p~r.~ 
~ 1 -~ •e \.'"tün tıp men . r.e lro~ıın tıı .. 1-;,.1 be1' "e'a h'ıt ... ıvatvm ıo't·,.d,. k~1.,,ak t~····ı-,. 

Çaird ahud da 

te/ılikeıi yeri 
tramvay altında kalmaktan kurtulmak için kendillni du· 
vara doğru atan batkalan tarafından ezilir, kakılır. 

Ne yapmalı? 
Şüphesiz ne traınvaym buradan geçmeli menedDebDlr. 

ne de buradaki dükkinlar ve binalar yıktınlarak cadde p
niJletilebitir. 

Yapılacak en baıit ve doğru hareket buradan ya)ntı 

latanb·ıla giden tramvaylan ı~rme~. Beyoğlğuna çıbcak 
tramvavlan ise GUmrOğQn 8n0ndeki caddeden ~eçirm~ktlr 
Bıl ,, _. "l bir " ,. "C' U'lefer J?:ilç'll1·'•rini halledebilecektir. 
• Tramva irckti bunu malıdır. I 

'~JJ,. 
1 ~ ~o'aimt 

DostsoVyat 
orduları 

Scwyet konsolosu. TUrk matbuatl 
mUmeailterinden bazılarını davet ede
rek bir harp filmi ıö:.termiıtir. Abidia 
Daverin lkerlndc bu film çok milsbet 
bir tesir yapmıf. Şöyle anlatıyor n 
appki mal<Unatı da cCSrdilklerinin üze
rine i!An ediyor: 

Tayyare ile lat'• nakli " düpnaa 
ıw:.m. mü&ae mdirilmesi sörü: ..... 
if:tilea .. ylenfi. Fakat Walerce pmoctiit- · 
çiniin efaanm hir tekilde ı.. .. daa lnitl 
~ top, mWıı otoı•rıllii ... taııll 
ptİrİp "" ............... ilı 4Wa Sn. 
Yet Ruıya orduamula sirila llir yeni
liktir, .... , ...... 

Çarltır amaiunda Raı .... .., mU. 
yaalarca pi7acle .,. aüffriden ........ 
lc.pti --. .......... liifebia .. 
.......... cephqe liiriiWQ6 .. .
den ..... hlcam dal~ efradmm. 
ölenlerle yarahlmm tilüı?anm alıp •1-
c:am ettiii söriiJWi. o nldt ..,.. .... 
lincliri,, denila .. onla, tllmilr .......,. ... .. ...... .......... ... ........ 
o1aa Wr .... ........ oWaiıa içi-. 
Wdbti ...... -- bir IİlİDclİrdi. .. 
sin ;., mncacli mim.nJara ...... • 

....... wırthrı fala alanık -·-...,, teknitinin ............... .._ 
5"7et arda...- ..... _ •• ,. ... 

ld IMYC1ldü hkriltm .... Rplc mil• Ollıt 
clur. 32 78flDll ...... ola, tlllim ~ ... 
W,. !Öftnlt ih~ -iCU .. 1 
~ miboaclar. 

32 den 40 79!1M bdar ol.a r.M ~ 
mf'.- efradı da ...... """"" tatw. 
Tanm-..... .._ 4 300 old-h .... 
mia ~. Maw....ı llftri" 
piyade ............... .. ... 2.080 ..... 
m.W...1f tlMr. ıa.ooo ,.._ ...ır-etı ti,.._ .,,, ............ ,., -.,.&, ~ ... 
..-dw. TOOtr.9 he 4 700 -..,. w .... .,. 

top8e.,., atır '°""' mf'~. T•als 
1ana .. ,.. ... u ~"O dür. 

* Vervea6k 
...,. fllmine dair P8)'a1Di Saf• a. 

lntibllanm .a,ıe 85yltlyor: 
Filml ~ yanımcle Ya9',,. 

Kemal ...... Abla ........... oM.
lerin mehtalta ... 7ddızlara iaahet ........ 
qdılannı IÖndfamesinclen brby•111G1 
"'"W: "Ali. Peyami 59fa, ıik•&ı:I • 1' .. 
.. tNt•t" ................. .... 
~ 

Ben wözlerl nökwü~ff..,. dildli Wr .. 
4"1M deliL .,.., .. - dild1i ............. 
.... -.. dn"~-.. :ım; .._. bncliıw "Pete 
Wr mal,•ftlta pim.... ,..W•An ..... 
ta'P9N fi1"''an altmcl" La ı m rwıW ........... ," ...... 

* Esta6furulleh ı 
Şaka çok mtlkemmel ..,&. KaW 

olmamak .-rdyle._ OOlln•ltllla ft ~ 
dllrlcU1tlıttln hududu. kıldan ince. la119-
tan keskindir ... Onun kin. pbcı mu.. 
tearl. havn telaJ•elf bir lc!cBaclır. Benfm. 
-'ffr1erl ba meMt\18 beceremiyer.1en 
halk. -.ohk •• ~ bir ele 11bo tabr. 
01amm clwtum: 8ola1r .-bal 

0."arfnt pntafn .. Brcllnent 
Ekrem Tata•nan lllaa"8ft Wr 1r3elll 
ft!'dy. Per amh. o a,,facla. h 8etae 
dm ıtl.kfft n nr'f ,,.,,.,."'., • .-. ..... .,. 
nlrtft'UO c!unnorcluk. Kendisini fl'f' .. f!'lle 

dfrd"tt " n~ •ke mecbttr f'ffl. 
ler. Avni awf•&ı N•"~ N•~ tl"f 
1r-1emfft'n canlı .-1'm1lerl ete ~tr-.-ıfa. 
Onlar dtt ~vboldu. ıııtf.ındf. ..,.. "'"u
lunn ı.n--AUN~.'""' Mink •"'9et .. 
m o1da. 1hl "na,.e.1tar.. •"-'"et. 

4'Un '"""~- lületmemld ..,.. 
bydf"!hor: 

-can, ... Mr "91ttıf "'ap br ~ 
&n """"' ..,,... ........ fth.. 

t11tt1ifnnı"91t- Rl"t. clft»n'"" ,....._ 
•'"' .... '" """"'...... .. .. ..... ~ ,. ............ 
nt- ......_,._ " .. "'""""'"sn ~"' .. '• ı'9 
mOdf'~nfs.. Fltbt ne.-l.,tm M 4 

tumı"'lda. ahali mm'""""' """'4
"11-""" "-"~ --'"'"""· .. """'_ .. ..,.,. .. 

~ tm c1"4tft•or .. t'Rtnana "'- ,...,.._ 
nm " lrfnt) wnm•'er .. Jll11de-~ • 
ftsmnamlS. • Cnalaeoa ,. otams. 
.,... "1'11 "' ... "' ""''*' mee!Jar .. ta~ 
Obnculum Gtbce1""""' -.ar. 

(ille-



., 

_H_ABER - Aktam postası ' 25 SONKANUN - 1936 ~ 

Habeşler şimal cephesinde şiddetle 
hücuma geçti 
Harp bütün dehşetile 

devam ediyor 
B1r- taraftan Habeşler, bir taraftan 

Italyanlar 

Galibiyet bizdedir 
diyorlar 

General Graziyani Habeşlere 
haber götüren 

lngiliz tayyarelerinin 
düşürülnıesi için 

enıir verdi 
Londra, 24 - Şimal cephesin

de ıerek İtalyanlar, gerek Ha . 
betler kendi hesaplarına büyük 
birer zafer kazandıklarını ve düt· 
mandan binlerce ki§İ öldürdükle
rini iddia ediyorlar. 

Cenuptan gelen haberler Raı 
Nasibu'nun General Graziani'ye 
kartı taarruza geçtiğini bildiriyor. 

Geçen pazar günü timal cephe
sinde ltalyan taarruzu ile batlı . 
yan muharebe hali devam etmek. 
tedir. Habeı ler hal yan taarruzu . 
nu kırdıktan sonra mukabil taar . 
ruza geçerek mühim birkaç sev . 
kulceyı noktasını ele aeçinnltler. 
<lir. Habetler İtalyan hatlarını ya
rarak oldukça iJerilemiılerdir. Ne 
kadar zayiat verdikleri bilinmi . 
yorsa da ağır olduğu söylenmek
tedir. 

Şimal cephesi muharebelerine 
Ras Seyyum, Raı lmru ve kıamen 
Decaz Maç'ın kuvvetleri ittirak 
~tmektedir.Geceli gündüzlü deYam 
eden çarpıtmalar 110 kilometre . 
lik bir cephe üzerinde cereyan et

, mektedir. 
'i•b•• Harbiye nazırı öldU mu: ' 

Teeyyüt etmiyen bazı haberle . 
re göre yetmifltk Harbiye Nazırı 
Raı Mulugeta'nın kuvvetleri Ma. 
liallenin cenubundaki muharebe
lere ittirik etmittir. Raı Muluıe· 
ta muharebe aırasında eceliyle öl
mü!tür. 

ilk muz•Herlyet h•b•rl 

( ilk Habeı muzafferiyeti haberi 
IMakallenin cenubu garbiıinde bu
lunaa Raı Kaısa'dan gelmitlir. 
ltalyadan relen haberlere ıöre, 
4imdi1e kadar timal cephesinde 
yapılmıt olan muharebelerin en 
tiddetliıi olmaktadır. 

Tembien'de Habeılerden bin . 
)erce kiti ölmüş ve birçok esir a
lmmıfbr. 

Rn Naslbu lterllyor 
Adi1&babadan gelen bir telrraf

ta Raı Nasibunun süratle ilerile . 
meğe baıladığı ve hedefinin de 
ltalyan merkez ve ıai cenahını 
tehdit etmek olduğu bildirilmek · 
tedir. Bu mıntakada General Gra
ziani biri'birinden çok uzak kol · 
1anyla yedi yüz kilometrelik bir 
cephe tutmaktadır. 

105 numar•h re•mf 
ltalyan tebllll 

Roma, 24 (A. A.) - 105 nu · 
• • • ~ •• \ııl maran reımı teo11K: 

Ras Ka11anın kumandasında 

mühim Habe1 kuvvetlerinin aon 
günlerde cenup Tembien'de kuv
vetli bir taarruz yapmak üzere 

ileriledikleri hakkında emin ha . 
herler alan kumandanlık, dütma· 
nı durdurmağa karar vermit ve 
tiddetli taarruza geçmiıtir. Bu . 
nun üzerine 21, 22 ve 23 tarihle · 
rinde devam eden tiddetli muha
rebe dün gece geç vakit manev · 
ramızın tam muyaffakiyetiyle bit 
mittir. Muharebenin tafsilatı hak
kında sonradan bir tebliğ neıre . 
dilecektir. 

General Graziani Negellide bir 
teblii neırederek Gallaborana a
razisinde her hangi §ekilde olursa 
olsun köleliiin kaldırıldığını bil
clmru.tw 

imparator Harp mecllslnl 
topruyor 

Deuie, 24 - Öğrenildiğine gÖ· 
re Neccaıi, timdiye kadar askeri 
teıkilit servis1erinde iıtihdam e . 
dilmekte olan ecnebi zabitlerini 
çağırmıttır. İtalyanların ileri ha
rekatını durdurmak için kabul e
dilecek sevkulceyt hakkında bir 
karar verilme~c üzere De11ie'de 
bir harp meclisi akdedileceği 

zannolunmaktadır. 

lmp•ratorun ojlu 
kumandan oluyor 

Adisababa, 24 - Röyter Ajan
sı muhabirinden: 

imparatorun on üç yatındaki 

o(:lu Dük dö ı •arrar, Habeı ıenç· 
leri arasından toplanacak olan 
on bin kitilik bir fırkaya kuman
da edecektir. 

Halle .. er ı•Hp 
Adiaababada Alman haber al

ma büroıunun bilridiiine göre, 
ıimal cepheıinde Geralta ve Tem
bien' de baılıyan büyük harp de . 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
alınan haberler, Habeılerin bu 
mıntakada ilerilemekte olduğunu 
bildiriyor. 

Cenup cephesinde harekat u · 
mumiyetle daha aakin bir mahiyet 
almııtır. Yalnız münferit müfre. 
ze müsademeleri kaydedilmekte · 
dir. 

Bir Habe9 Kızılhaç tayyaresi 
dün Negelli'ye gitmi§ ve hastaha
ne levazımı ıötürmüıtür. 

Tayyare dün aabah, birkaç ya · 
ralı ile Adiıababaya dönmüttür. 
Pilot, Alman haber alma bürosu· 
nun muhabirine Negellinin hal · 
yan itıali altında olmadığını ve 
bu mahalle doğru ilerliyen hal · 
yan kıtatı da görmediğini söyle · 
miştir. 

Ras Deeta takviye kıtaatı aldı 

Adiıababa, 24 (A. A.) - Az 
kuvvetine rağmen İtalyan taarru-

ltalya Ingiltereyi 
protesto etti 

lngilterenin muhtemel bir Akdeniz ihtilafı için 
ltalyaya karşı diğer devletlerle görüşmesi 
Milletler Cemiyeti anlaşmasına aykırı imiş 
Milletler Cemiyeti 25-1-936 

konseyi 13 lerin 
raporunu kabul etti 

HABER· 
' 1 

Çıktığı yer: j Kuruluş tarihi: 
Ankara caddesı 11 llkkanun. 

' Londradan alınan bir habere göre, muhtemel Akdeniz ihtilafı ü-
hususr daire 1931 ' . . 

ISTAN•ULDA CN ÇOK 8ATl&.A .. 

zerine Akdeniz devletleriyle lngil tere arasında yapılan anlatmayı 
İtalya, lngiltereye gönderdiği bir nota ile protesto etmittir. ============::ıı::=:=s:ı __ .. , 

HAKiKi AK.AM CIAZCTCSI 

Bu protestoda İtalya - Habeş ihtilafının Milletler Cemiyeti ta- yeni Fransız 
rafından tetkik edildiği bir sırada lngilterenin Akdenizde ltalyaya k ablnesl 
kartı tedbirler aldığı, bu yolda hareketinin Milletler Cemiyeti anlat
masına uymadığı bildirilmekte, ltal yanın giriıtiği müstemleke harbi
nin Avrupayı hiç bir suretle tehdit etmediği ilave olunmaktadır. 

Alber Saro tarafından kurulan 
ni Fransız kabinesi terekkübü i• 
tibarile hiç şüphesiz sola mUteveccihtit 
Merkez fırkalarından bir kıımmın y 
hükiımete iştiraki ve müzahereti iti 
kombinezona ayni zamanda bir ıenıe 
küz kokusu vermektedir. Fakat muha 
kak olan bir şey vardır: Yeni kabine at' 

tık milli ittihat hükumetlerinin nihayet 
bulduğunu, ayni zamanda da Cumhuri• 
yet rejiminin milli teşekküllere ka 
şiddetle müdafaa edileceğini, dıı siy• 
da değişiklikler yapılacağını ifade etnıe 

Milletler cemiyeti konseyi 13 lerln raporunu kabul etti 

Milletler Cemiyeti konseyi dün öğleden sonra gene toplanmış ve 
on üçler komitesinin raporunu t:u vip etmittir. 

Rapor §Öyle diyordu: 
"Halihazırda ihtilafı dostane bir surette halletmeğe yarıyabile· 

cek her hangi yeni unsur yoktur.,, 
Bunu, bazı siyasi mahafilde Musoliniden bir sulh teıebbüıü 

bekledikleri teklinde tefsir edenler vardır. 

Alber Saro kabinesi 
teşekkül etti 

tedir. 
Kabineye giren şahsiyetlerin h 

biri muayyen fikirler sahibidir. Bunla 
dan bir kısmı Radikal fırkasının s 
cenahına mensuptur ve cumhuriyet K 
jiminin en şiddetli tedbirlerle korunmaf. 

Pol Bonkur rı-aı·ı~aıını MiffçllGI ~rif:an'~Z'1ı)iritment~sttn~rı Ylalluı-;l 
ği ve milli teşekküller alcyh1h~ bir ç 
maddeleri ihtiva eden kanunun derbll 
tatbik edilmesini beklemek hata olrrı.S-

Cemiyeti işlerine bakacak 
Fransada Alber Sarronun ba§· 

kanlıfı altında toplanan kabinede 
dıt bakanlığına eski Fransız bat 
bakanı Flanden getirilmittir. 

Eski dıt bakanlarından Pol 
Bonkur kabineye memur olarak 
tayin edilmi§, yani nezaretaiz bir 
nazır olmuştur. Ayni zamanda mil
letler cemiyeti itlerine bakacak-

Eski Baıbakan Laval, ayan 
meclisi reisi Jannye gönderdiği 

bir mektupta ayan azalığından çe
kildiğini bildirmittir. Mektup da
hiliye bakanlığına arzedilmittir. 

Yeni bakanlar klmlerdlr 

Yeni Fransız Başbakanı Sarro, l 
1933 yılında birkaç gün durabilen 
bir kabinenin batında bulunmut· 
tur. Sarro, komünistlerin düıma
nıdır. "Fransanın hakiki düıma-

zunu durduran Ras Deıta ordula
rı, timdi yeni cephesini almııtır. 
Bu ordu Decas Makonnen idare
sinde 75 bin kişilik bir kuvvetle 
takviye edilmittir. Decas Makon
nen yalnız cesur bir as-ker değil I 
fakat aynı zamanda modern harp I 
tekniğine vakıf bir kumandandır., 
Tahsilini Sen . Petresburg harp a-

1 kademisinde yapmı§ ve uzun müd 
det Pariste Habet Elçisi olarak 
kalmııtır. 
Habeş mahafilinde düşünüldü . 

ğüne göre, General Graziani, Go
rahai ve Ual . Ual yoluyla doğru· 
dan doğruya Cicika ve Harrara 
hücum planını terketmiştir. Daha 
ziyade sanılan şey, İtalyanların ! 
Dolo mıntakasmda yeniden bir 
hücumda bulunacaklarıdır. 

ltalyan asker:erl lr.glllzlere 1 
uı·ca ediyorlar 

Londra 24 (A. A.) - Röyte ·, 
rin Mairob:'dcn bildirdiğine gö . ( 
re, 380 ltalyan ye~·li askeri firar 

nı komünisttir,, diye bir nutuk söy 
lediği meıhurdur. 

"Demokratlar ittifakı,, deni
len bir siyasi teıekkülün reisidir. 

Yeni Fran•ız kabinesi daha 
çok sola mUtevecclh 

Paris, 25 - Albert Sarraut'nun 
kurmuı olduğu temerküz kabinesi 
Fransız üçüncü cümhuriyetinin 
151 inci ve timdiki meclisin 11 in
ci kabineıidir. Bu kabinede dört 
sol cenah demokratı, altı radikal, 
bir sol cenah radikal, altı sol ce
nah demokratı, bir sosyalist cüm
huriyetçi, bir sol cenah müıtakil 
nazırı ve üç müstakil bakanı ihti
va etmektedir. 

Bu yeni kabine Laval kabine
sinden daha ziyade sola mütema
yildir. 

' etmit, Kenya ıınırını geçmiıler ve 

• • • 
Yeni hükumette dı§bakanı olarak f1' 

denin, kabineye memur aza sıfatil d 
Paul Boncurun girmesi bilhassa çok 
hemmiyetlidir. Ve Fransız dış siyasa 
da bazı değişikliklerin yapılacağına ,1ı 
mettir. Ötedenberi ingiltereye müte" 
cih olan Flandenin Fransa - ingilte~ 
dostluğunu arttıracak bir politika talcS 
etmesi çok muhtemeldir. Eski başba1" 
Lavalin aksine olarak Habeş - italf' 
ihtilafında Fransanın İngiliz görüşleriı' 
yaklaşması Akdenizde ve Milletler ' 
miyetinde İtalyanın durumunu nazile! 
tirecek mahiyettedir. Fakat Livaliıı • 
kutile İtalya Milletler Cemiyetinde e 
büyük dostunu kaybetmiştir. Fransı1' 
Cenevrede temsil edeceği haber verile 
Poul Boncur ötcdcnberi Faşizm ale111 

rrdtr ve Musoliniyi bir nutkunda C~ 
naval Cesarına te~bih eden adafl1 

Mileltler Cemiyeti ve Y' 
sının.dünyada kollektif emnivetln ne 
taraftarlarındandır. 

silahlarını teslim eylemitlerdir. • • • ed 
Bu haber Mariobi' de resmen ilan Fransada hUk\ımet buhranı halt ri 
olunmuttur. miş ise de bu buhranı doğuran arrıUlt 

ortadan kalktığı asla iddia editerrıel· 
içinde kü.rük zabit de bulunan "' ~ Yeni Fransız kabinesi ıai cer" 

bu firari kıta, Graziani orduları · fırkalarının şiddetli hücumlarına f11', 
nı takviye için Eritreden yakında kalacak, milli teşekküllere karıı atın•~ 
cepheye gönderi!miıtir. Bütün as- tedbirler bir çok sarsıntılar doğur•'' 
kerler, lsiolo civarında hususi bir tır. d 1'. 
kampa konmutlardır. Fransada hakiki durum yakıtı ~-" 

pılacak olan intihabattan evvel u"' 
lnglllz tayJarelerlnl 

dUşUrecekler etmiyecektir. ,...:1' 
Raif 1'· ./" 

Roma, 24 - Negelli şehrine =---
kar§ı General Graziani kuvvetleri _D_e_n_l_z_k_o_n_f_e_r_a_ f1-'1 

tarafından yapılan taarruz esna · geri kaldl ı,.o 
sında İngiliz Kenyası boyunca u · Kralın ölümü dolayııiyle, 

0
,,1 

çuılar yapan iki İngiliz tayyaresi- dra deniz konferanaı da, ~ ,~ı 
nin, bu uçuşları esnasında ltal · merasimden ıonraya, yaıı• 
yan kıtalarının hareketlerini ta • cek haftaya talik edihnittlf· 
rassut ederek Habeşlilere haber 

verdikleri artık tahakkuk etmiş · kurşun hır••"!,rı g 
tir. K 1 1. d . useriıı 1,rı ı ıça ıpafa me reseaı . 1'~' 
Kumandanlık bu iki tayyarenin kilo kadar kurşun çalan GaliP "' çı 

rlüşüriihncsi için İtalyan tayyare · mııtır. tlzerinde bir miktar da et 

lcrine emir vermiıtir. mııtır, , 4 
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Acelen ne 
be yahu! Tefrika INlo. 20 Vazaın: Muırad Se~o~Bu 

Ali bey el·leneli henüz dört 3y 
on altı gün olmuıtu; zevcesi de 
dört ay on aitı günlük hamileydi. 

Bu haberi, evde herkeı duydu. 

cağın içinde aallana sallana aerpi· 
lip duruyordu. Ali bey bu aralık 
beıikçi)*e birkaç kere daha uira· 
dı: 

Tevhit Reis kendisine doğru yaklaşan 
Robertoyu görünce : 
- Haydi, ne· duruyorsun? Kıhcını kalbime 

Hatta me3ele Ali beyin p~deri 
Muıta efendinin bile kulağına u
lattı. Mıısta efendi, Alisinin mürüv 
\'etini göreceğinden pek memnun 
kaldı. Torununa bir hediye alma
iı dütü.ndü. Fakat doğan çocuğa 
ne hediye alınır? 

Betik! 
Evet, betik pek muvafık bir he

diyedir. Hem de iyi cins, zarif, 
dayanıklı bir betik olmalı. Bunu, 
her halde en usta beı~kçi olan 
T anburi zadeye ısmarlamak ge
rektir ! 

Fakal. 
! ! !1 
Musta efendinin aklına bir teY 

ıeldi: Yirmi bet ıene ~vvele rac1 
bir hatıra ... 

Bundan yirmi bet ıene evvel. 
Musta efendi, oğlu Ali doğarken 
Çarıı içindeki betikçi esnafından 
Tannuri zadeye bir betik ısmar
lamııtı da, Tannuri zade, siparıt 
J>ara11nı aldığı halde, beıiği gecik
tirmiıti; bir türlü eli değip tamam 
lıyamamıftr. Sonra, çocuk büyüdü
iü için Musta efendinin de betiğe 
aıeıiğe ihtiyacı kalmamııtı. Mus· 
ta efendi, o zaman bu :zamandır. 
~r türlü Tanburi zadeye uğrayıp 
eııgı alamamıftı. 

Aklına Tanburi zadedeki betik 
ıelince, Musta efendi, torununa 
hediye nlmak üzere ye~iden para 
~~rmek .za~metine katlanmıyacağı 
Çın sevındı. Oğlu Ali beyi yanı

na çağırdı. Çarıı içinde. be,ikci
nin dükk5.nını tarif ile, onu, Ta""n
nuri zadeye gönderdi. 

Ali bey, T annuri zadeye mese· 
l~yi anlattığı vakit, beı;kçi, uzak 
hır maziyi hatırlamak istiyen in 
l&nlara has bir tavurla alnını kı . 
rıttırdı; gözlerini süzd :; ; ıahadet 
Parmağıyla ıakağını oğuıturdu: 

li - Haaa, evet, evet!.. _ dedi _ 
atırlıyorum ! Moskof "İlUharebes; 

•enesiydi. Böyle bir \ipariş al -
drrn. lıte tahtaları ıur&da duru _ 
~?,r - (Parmağiyle dükkanın bir 

1
.0 tesini gösterdi) - Fakat bir tür

.Jij elim deiip de betiği yapama-
1111hı. 

d -:-Aman Tannuri efendi, rica e· 
d~' ~ocuk dört bet aya kadar 

ıacak. Ben o aralık buraya tek-
rar u~a B ..... b f "'" rım. eııgı u z:ı.man zar-
lllda yapınız. 

10 
Ali bey, evine döndü. Dört ay 

llra, aene uiradı. 

- Merhaba, Tannuri efendi. 
-Merhaba. 
- Betik hazır mı? 
- Çocuk doğdu mu ki? ... 
- Hayır, daha dolmadı .. 

dobt O halde ne ıeldin? Çocuğu 
a... adan beıiie koyacak değilsin 

c:a - l~~i, öyleyse, çoc"k doğun-
ıe ırım. 
Ar b dUldc~- ey, çocuk doi~nca gene 

cuıa ıeldi. 

: ~erbaba, Tannuri efendi. 
merhaba. 

- Betik hazır mı? 
- Hele 1 b" k )a '-. en ır aç ~aman oda-

oıp •al k ku ben he •
1
. mca r b::ıkalım da 

- Betik hazır mı 1 
- Hele sen, bu haftanın sonla-

rına doğru bir kere daha uğra. 
-Peki. 
Artık Hüseyin, beıiğe ıığmıya

cak derecede büyümüthi. Ali bey 
de beşiği unuttu. Oğluna bir demir 
karyola aldı. · 

Yirmi bet sene dediğiniz de 
nedir ki? .. lnsan gözünü açıp ka· 
paymcıya kadar gelip geçiyor. 

Evet, aradan yirmi bet aene 
geçti. Ali beyin babası Musta e • 
fendi, sizlere ömür, vefat etti. Mi
nimini Hüıeyin, kırk bir buçuk 
maaşallah, aslan gibi delikanlı ol
du. Mahallenin bütün kızlarını 

fırıl fırıl etrafında dolaştırmağa 

ba9tadı. Nihayet, günün birinde, 
bir dilberin damına düıerek ev • 
lendi; ve karısı hamile kaldı. 

Bu sefer de, torununa bir hedi
ye almak Ali beyin aklına geldi. 

Dütündü, taşındı; . ne hediye 
almalıyım? 

Aklına ilk önce pirinç Karyola 
almak geldi. Lakin pirinç karyo
la elli liraya idi. Demir karyola· 
lardan ise o hoılanmazdı. Ceviz 
karyola mı alayım ne yapayım 
derken birdenbire mahut be!iği 
uaurıaaı. Duna pek memnun oı -
du. Ooooh; ne ili .•• Bu paraıız!ık 
devrinde dünya kadar masraf et
mektense ücreti merhum pederi 
tarafından tediye edilen bir hedi
ye ile yasak tavmak her halde ka
rı akıldı. Vakıa beıiğin de biraz 
modaıı geçmitti amma, ne zarar? 

Bir ak!am Hüseyini yanına al
dı. Birlikte çartı içine gittiler. 

- Merhaba, Tannuri efendi. 
- Merhabaaa, evlat ... Hatırlı-

yamadım, kimsin sen? 
T annuri zade iyice göçmüttü. 

Ma.:-mafih henüz bunamamııtı. 
Alı bey, meseleyi hatırlatınca 
b~rmutat alnım karııtırdı; gözü~ 
nu kırpıştırdı, ıahadet parmağiy
le şakağını oğuşturdu; ve: 

soksana 1 dedi. 
Geçen kısımların hUIA•••• J 

Ancello ile Robetro atlında lki 
yabancı Rodoa kalulne girmek 
istiyorlar. Bunun ipn kalege 
para getiren bir Türk gemisine 
saldıracak olan bir korsan ge
misine daltil oluyorlar. 
Fakat korsanlar tam gemiyi e
le geçirecekleri ::aman Ud ya· 
hancı Türklerden tarala olup 
l•orsanları yeniyorlar. 

• • 
Bu zamana kadar bq dakika 

geçmif, her ikisi de iyiden iyi fe 
dinlenmiılerdi. Roberto Ancello
ya: 

- ikinci defadır ki hayabmı 
kurtardın, Ancello ! Bu yaptığını 
hiç, hiç bir zaman unutamıyaca
ğım. 

- Şimdi bunları konufmak vak-
ti değildir. 
-Doğru .. Ben gidip Tevhit rei

si kurtarayım. 
Roberto zahmetle yerde ballı 

yatan reisin yanına gitti. Tevhit 
reiı ilk anda kendisini kaybetmiş, 
fakat ıonra kendiıine ıelerek bü
tün bu harikulade çarpıımaları 
t1evretmi§tİ. O da muavini Ahmet 
reiı gibi haydütların aralarında 
bir ihtillf a düflDÜI olduklamu zan 
nediyordu. 

Kendisine doğru yaklaıan Ro
bertoyu görünce irkildi: 

- Diğerleri beni öldürmek iı
temidiler. Fakat belki bunlar öldü
receklerdir. diye düfiindü. Rober
to baıucuna gelince: 

- Haydi! Ne duruyonun, kıh· 
cını kalbime aok ! dedi. 

Tevhit reia bu sözleri gemiler
de öğrendiği bozuk bir rumca ile 
söylemiıti. Fakat gayet silis b;r 
türkçe ile: 

- Ben ıizi öldürmeie değil, 
bağlarınızı çözmeğe, sizi kurtar -
mağa ıeldim, reis! cevabını a -
lrnca büyük bir hayrete düttü. 

- Evet, evet, hatırlıyorum. Böy 
le bir si par it olacak! • dedi. =============:========= 

E b 
· ~· h yapılacağı yok. iyisi mi, hazırken 

- eee, e9151 azırladın mı 
bari, Tannuri efendi? di de teklif etmekteyken, • para-

- Hayır, daha bitmedi. sım alıp gitmeliydi. Bir karyola 

P k
. falan alırdı. 

- e ı MJtma ... 
- Ne peki amması? Çocuk doğ - Anlatıldı, Tannuri efendi • 

d k" 7 H 1 k dedi • Ver bizim paralan ..• u mu ı . . . . e e çoc:u doğıun 
da öyle gelin. - Peki .•• 

- Çocuk üçay aonra doğacak. Beıikçi, dar dükkanında ayala 
Rica ederim, be!ik üç aya kadar kalktı. Rafın üzerine bir ıöz at
hazır olsun. tı. Bu rafta 11ra ııra, yumruk ka· 

- Hay haaay ! Siz hiç meralt dar çıkınlar duruyordu. Bu çıkın· 
etmeyin! lar arasında rengi atmıt Ye üzeri 

O Al
. b l H 1 tabaka tabaka tozlanmış birinı" a-

ç ay sonra, ı ey e üıeyin 
çarıı içine, Tannuri zadenin dük· yırdı. Çıkının üzerinde, "Mu;ta e-

kinına tekrar gittiler. fendinin siparişi,, diye yazdıydı. 

Sol omuzundan yaralı olduğu 
anlatılan genç ıilihıor aağ eliy
le hem Tevhit reisin iplerini çö
züyor, hem de A.ncello ile karar
laıtırdıkları hayali maceralarım 
ve hüviyetlerini anlatıyordu. Bu 
arada aılen Türk olup isimlerinin 
Ali ve Hasan olduğunu, tesadüfen 
bu konanlar tarafından esir ediJ
mit olduklarını, en büyük emel
lerinin memleketlerine dönmek 
oldujunu söylemiıti. Tevhit reis 
bu ıözlere derhal inanmııtı. Deli
kanlıya kurtuldukları takdirde Ro. 
doatan dönüıte kendilerini Türki
ye sahillerine bırakacağını vadet
mif, hatta ıösterdikleri bu hari
kulade maharet üzerine kendileri
ne kendisiyle birlikte çalıımalan
nı bile teklif etmiıtir. Delikanlı 
buna müıbet, menfi bir cevap ver· 
memİftİ. 

Tevhit reiı kurtulduktan sonra 
yanmda bailı bulunan diier bir 
Türkü de kurtardılar. Ve hemen 
Ancellonun yanına vardılar. An
cello hala kartıdan karııya kırmı
zı sakallı Jakla pazarlık ediyor
du. Krmızı ıaaklh Jak Ancello
ya 15 bin altın t~klif ett.\ii halde 
Ancello ha sözlerine kahkaha ile 
gülüyordu. Ve bu gülütler koca 
korsanı çileden çıkanyor: 

- Hay allahın beli.11, sen mu
hakkak aklını bozmupun ! diye 
barbar baimyordu. 

Fakat biraz ıonra Ancellonun 
yanmda Roberto, T ev bit reiı ve 
diler bir Türk levendini görünce 

" r ~:.rı o:d\... Ancelln 
ve yamndakiler kılıçlarını uzata· 
rak Üzerlerine doğru geliyorlardı. 

Ancello: 

taıı gibi açıldı. Bir anda kılıçlan .. 
nı yere atarak kendiler:ni denize 
attılar. Bunu mütcD.kip menfez
den diılerinin ara:;ına kılıçlarını 
sıkıttırmtf oldukları halde çıkan 
Türkler göründü. Bunlt.r derhal • Ancello ile Robertonun üstüne sal-
dırdılar. Fakat bunların arkaına
da reislerini görünce duraladılar. 
Tevhit reis ellerini hnvnya kaldı
arak fU sözleri söyledi: 

- Bunlara ilişmeyiniz! HayaL-.. 
mızı ve namusumuzu kurtaran bu 
iki Türk kahramanı bize allah ts· 
rafından gönderilmişt:ı. Şimdi va~ 

kit geçirmeden yarahJarı iceri a

lıp tedaviye başlayın! Ölül;rin hı-
~istiyan olanlarını denize atın. Şe· 
bitlerimiz varsa onl~rm da cena-ze 
namazları yarın Rodosta kılına • 
cak. Çabuk vell:cnk .. ·n. heznin~ a
çın. Çok vakit kaybettik. Gün dol· 
madan Rodosa varmıf olmalıyız . 

Bu işler büyük bir ıüratle yapr1· 
maya batlarken Tevhit reis Ance!
lo ve Roberto, yeni isimleriyle hi
tap edelim: Haıan ve Ali ile b:,._ 
likte anbara indi. Bu •ırada Ah
met Tevhit reise yaklattı: 

- Yukarda kavgn devam eder
ken ben forsalara itaat edip ka
rek çekerlerse Rodosa vardığım:.& 
zaman kendilerini azat edeceği· 

· mizi vadettim. 
- İyi yapmıtsın ! Sadakamız o

lur. 
.... (Devamı var) 
••• 

- Mademki pazalıkta uyuıa 
madde. iti kılıçla halletmeliyiz. 
diye ıülüyordu ! Kırmızı aakallı ı 
Jakla yanındakilerin gözleri fal -

B. FtKRETE - Sizin gibi daha bir 
çok okuyuculanmdan ayni mealde mek
tuplar aldım. Teşekkür ederim. Yalnıa 
dileğinizi maalesef yerine getiremiye
ceğim. Zira bu takdirde başka hiçbir ya· 
zı yazmamam, biltün günümü Cem Sul· 
tan tefrikasını yazmağa inhisar ettir
mem lazımdır ki bittabi buna da imkln 
yoktur. 

M. S. 

Birinciye üç llra, ikinciye bir buçuk 
llra üçüncüye bir kolonya 

Ben öyle bir yedi harfli kelimeyim k" dan iki yüz okuyucumuza aynca muhta 

birinci.ikinci ve ilçilncU harmlerimle insaı lif h ı· ı ·1 k · et ıye er verı ece tu. 

larm ve hayvanların yaşamalarını te-

min ederim. ikinci üçüncü ve dördüncü 

harflerimde beni dilnyaya getirenin a 

drnı bulurum. Dördüncü ve beşinci harf HABER 
AKGAM POSTASI 

ıOARE E Vi 

- Merhaba, Tannuri efendi Demek ki, betikçi Tannuri za· 
- Merhaba. de, kırk bu kadar ıenedir betiii" 

terim avlanan ıeyi göıterdiği gibi be· • 

tinci altıncı ve yedinci harflerimin de 

mevcut olduiunu unutmamalısınız . Çok 

gariptir ki bütün harflerimden çıkan 

lstanbul Ankara Caddesi 
Po•ta kutuau : lstanbul 214 

Telgraf adreeı . ı stanouı HASER 
Vazı ışıerı tele fo n u ~:ı,112 
idare v e il~n .. 2437(1 

- Haydi bakalım, hazır mı be- yapmadıktan maada, be9iğin pa. 
fik? ra11na da el ıürmemi§ti. 

- Canım aaa .. Aceleniz nedir Tannuri, keıeyi uzattı: 
be yahu? .. iki günde bir, zırt zırt - Al şu paranı git. Ben acele 
geliyorsunuz... Betil' de betik... işe gelemem. Elaceletül miııe§.tey· 
Ne ıabırsız adamlarsınız siz?... tan .• 
Y ook, bak. .. Ben böyle iki ayağı- Ali bey, torbayı aldı. 
mın bir pabuca aokulmasına ta • Açb. 
hammül edemem ... isterseniz bek· Bir de ne görsün?! 
leyin... istemezseniz vereyim pa- Yilz tane Sultan Mahmut yfiz. 

mana dünyaya gelmiı olanlarla 

parçalamaktan zevk duyan biı 

canavardan başka bir ıey değildir. 

Bu bulmacamızı doğru bulanlar-

HABER 
ÇOCUK SA. YF ASI 

Bilmece kuponu 
25 - 1 - 936 

ABONE ŞARTLAR! 
Tur k ıp~ Cctl'lıı 

aenellk ı•oo Kr 2700 Kr. 
e aylık 7:ao s 
3 avhk , 00 ·• 

1
' 

0 
.. 

, aylık 150 " = •• 
iLAN TA

0

RiFESi .. 
Ticaret ııanıarının ••tırı ,2 so 
"••mi ııanı•rın ,O ıcuru•t ... r, 

Suhıbi w Ne~rıyal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı 11er (V AKIT) r.rathaa•ı Ali ~ 1• Yeti!tiririm. 

~: H Yın ÇOcu.. k k . . . - üa • IU er e b, ısmı-
eyııı koyd H·· . l 

ramzı, gidin. lüğü ... 
Ali bey dütündü ki, bu betilin Nakıll : (H•tlce SUrerr•> u. uaeyın, aa ın-
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K'zını kısırlaştıran· 
ana! 

A meril.:ada San F ransisko 

HABER - .:.!itam poıtaıı 25 SONI~ANUN - 19:16 

25 sonkanun 
Cumartesi 

İSTANBVL: 

18; Tokalllyandan nakli. Telsiz caz. ıt: 
p:>lis dairesi bir kısırlaştır

ma m~lesinin tahkikatına başla
mıtlır. Miss Hevitte adlı bir kıza 

kısırla&tmn.a ameliyatı yapmış o
lr.n iki doktorla bu kızın annesi 
için sorgu hakimliği tevkif mü

zekkereei hazırlamış olmakla be
raber tevkif talebi için istidanm 
bizzat Miss Hevitt taraf mdan im
za edilmesi beklenmektedir. 

Bir nafaka davası .. Çocuk saaU. Hlk4yeler. l!J,SO: Muhtelit pl4k 

lıı.r. 20,15: Haberler. 20,30: Opera parçaları. 

kanuni muamelesine mani olacak p:Ak. 21,35: Son haberler, Saat 22 den sonra Okuyucular;mızdan K. N. Anorj 
soruyor: 

vaziyeti anlatırsa, çok umarız ki, J 

konsoloshane, resmi bir dairenin ıekilde hareket etmiyeı:ektir. Anadolu aj:ınsırun gazetelere mahsus ha 

Mesele genç kızın hukuk mah
kemesine müracaat ederek annesi
le iki doktordan kendisini kısır-

lattırdıkları iç.in Türk lirasiyle 
625.000 lira zarar ve ziyan iste
mesinden çıkmıştır. Miss Hevit-

tin verdiği istidaya bakılırsa :m
c.asının kendisine evler.diği ve bir 
çocuğu olduğu takdirde bütün mi

rasını bırakacağına dair yazmış 

olduğu vasiyetnameyi annesi hü -
kümsüz bırakmak istemiş ve kız -

cağızı kısırla~tırtmıştır. Cünkü va
siyetname, kızın çocuğu olmadığı 

takdirde mirası anasına bırakmak
tadır. 

ltaıyan kayakçıla-
rının kavgası 

F ransız alplarının Breuil eğ-
lence yerine gitmekte olan 

birkaç yü.z ltalyan kayakçısı bu 

haft~ hudutta Fransız gümrük ve 

istasyon memurlariyle yumruk 
kavgaları yapmışlardır. 

Bir kadının kocası ecnebi bir 
hükumetin konsolosu yanında ka-
tip. Ayda, en·elce 60 lira :sonra 

da 25 lira mahkemece nafaka ke
sildiği halde, ecnebi konsolos ya
rımda olduğu için, aylığından ke
silemiyor. Yalnız hapis kararı alı. 

nabildi ve yalnız bir gün de hap. 
se girdi. Bin liradan fazla nafa -
hadan alacağr birikti. Bu para bir 
türlii t:ıhsil ed41emiyor. 

İcraca yapılacak başka çare 
yok mu? Biz bu işimizi nasıl ya -
pahm? ! 

CEVABIMIZ: 

işinizi memleketin en tanınmıf 
hukukçularından birisine sorduk. 
Bize verdiği cevap aynen şudur: 

"lcra kanununun 82 nci madde
sinde ne gibi şeylerin haczoluna . 

mıyacağı yazılı olduğu gibi, borç
lunun üçüncü tahıstaki alacakla . 

-~--~--~~---------·-----~-~----

Gene berberlerin derdi 
Kasımpatada Uzunyolda 33 nu· 

maralı Yeni berber salonu kalfa 
larmdan İbrahim ve Maksut d: 
yorlar ki: 

"Senelerdenberi hafta tatili is· 
tiyoruz. Buna cemiyet de vas1t.., 
oldu. Kongre yaptı anket açt ·. 
fİmdiye kadar da bir netice çık 
madı. Sabah saat yediden gece 
24 e kadar ayak iistü çalışırız. Biz 
de muhtelif hastalıklar mevcut: 
Mesela romatzma, siyatik gibi ... 
Yaz günleri deniz ve güneş ban 
yolarından da mahrum buluna:ı 

biz zu·allılara kim acıyacak? Bu 
hafta tatiline ne zaman erııece · 
~· ? 

"'Berberler cemiyetinin soıı k~

rar1arından biri ;:>azar günleri dı 

ğer esnaf gibi dükkanları ka.pat 

mak ve bu suretle bizim hiç Ol· 
mazsa haftada bir gün istirahat: 

mızı düşünmektedir. Cemiyeti•. 
bu kararından çok memnunum. 

Mesela Ankarada olduğu gibi b• 

zim de ne için olmasın, ben tıı· 

raf tarım, olmasını istiyorum ve hu 
kararın süratle verilmesini bek~i
yorum.,, 

HABER: Berberlerin hafta ta· 

tili meselesi artık derhal halledP 

mesi lazım bir i! haline gelmiştir 
gız.,, 

rının da haczine cevaz veren ge. • .Y. • lstanbuldaki binlerce berberin 

ne mezkur kanunun 89 uncu mad- SU başkası bu arzusu artık hangi makam ta 

desi hükümlerine göre, borçlunu- Kuruçe§mede berber Hüseyin rafından olursa olsun tez eld~H 
zun ecnebi bir konsoloshaneden diyor ki: halledilmelidir. 

alma~a olduğu maa~nın, üçü~ -!-----------------------~----~------------------~ 
cü §ahıs ııfatiyle haczine de ka -

nuni bir mani yoktur mütaleasan
dayız. Ancak konsoloshane üçün-

cü tahıs sıfatiyle icra dairesinin 
bu tebligatını ifa etımezıe hukuku 

TDRK sinemasında 

AŞK Tren hudut istasyonuna girin
ce İtalyanlar muayeneye gelmiş 
olan Fransız memurlarına "zecri 
tedbirciler,, diye bağırdıktan baı-

•. •. d•-1 '-We\ori ıtıuc;\b\Jlcc tım"han-
ka okkalı kufurler de savurmuf- . b" b • J "f .. D0:5tJ 
lardır. Fransızlar bunun üzerine 

· gı ır ce rı muame e ı ası mum -

yumruklaı·ma müracaat etmişler, 

kavga epey sürmüş; 'birkaç diş 

kırılmtı ve beş on burun kanamış 

olmakla beraber, tevkifat yapıl
mamıştrr. - "The People,, 

~oğanıı yahni 

kün olamaz. Bunun için icra dai
resinin vermiş olduğu karar neti
ceten doğrudur.,, 

Bu vaziyet karşısında okuyucu· 

FERNAND GRAVEY 
Dün aktam bu güzel filmi görenler bütün kederlerini unutmuşlar, iki sa-
at durmadan kahkaha ile gülmüılerdir. İlaveten: Almanyada OLiMPlY AD 

muza bir kere daha icraya müra-
caatla konsoloshaneye tekrar rnü- HAZIRLIKLARI türkçe izahatlı büyük spor filmi. Bütün sporlar gösteril-

mektedir. Bugün saat l de tenzilatlı 1alc be matinesi. 

z~bre~ztlmMını~min~me·ji~•••••••••••••••••••••••••••••~ 
~ni~v~yeederiz.Bu~ludabi~ ·~••••••••••••••••••••~••••••~··~ 
zat konsolosa müracaat ederek 

.:seyoğ u 
MELEK: S11Ah ba3ına. 

İPEK: 

Bugünden itibaren 

Şehzadebaşı Hilal sinemasında 
Senenin en büyük harikası olan ve dahi artist "RONALD KOLMAN .. ve 

kıymetli yıldız "LORETTA YOUNG,. tarafından emsalsiz bir muvaffaki
yetl ba§arıl:ın. 

Hindistan 

Koyun etini ufak, ufak parçalar 
halinde doğramalr, bir tencereyl 
koymalı. Kuru sarmısağı da di: 
diş aytklamalı, ufak soğanları d: 
yıkadıktaın sonra tencereye koy
malı. Bira~ fazlaca su döküp pi
şirmeli. Soğanlarla birlikte kim-

SARAY: 

yon ve biraz da baharat konursa * TüRı<: 
daha iyi olur. Pek harlı o!mıyan st"llER: 

SflAh başma 

CllldUren glSzlcr 

Aşk t.andosu 

Vazife ka.hramanlan ve 

siyah gözler. 

Kahramanı 
Hindistanın İngilizler tarafından ilk işgali zamanındaki vekayiin hakiki ve 
canh bir safhasını gösteren, fransızca sözlü büyük heyecan ve harik3lar filmi bir alf!ite pişirmeli. Et1er ilik gibi 

ol·•-,,., ir.dirm"li. 

l\ıJnllul lıltdıq:si 

.$chir1i"yatro1u 
Bugün saat 

14 de 
Cocuk Tiyatrocu 
Giilmiyen Cocuk 

Yaznn: !\i. Kemal 
• \kşam sant 

ıııııımıııııı 

1 !!!;:;!~ 20 de 
l\URNAV 

Operet. Yazan: 
A~ıF OD\\ Müzik: A. BOZER 

Fransız ti9atrosu 
llAJ.I\ Ul'ERETI 

Bugün Matine saat 16 d 
Bu akşam s;:ı~ 

20,30 da 
DENiZ HAVAS 

BUyiik Opere 
3 perde l tablo 

Y:.ıa.u~ YllMli 5:..
,_., Maztk: K . lllllMi 

lo Kapoçell 
Gişe gilndilz aç.!.tı , ~t'aı: ~ı; r;cıj 
- GO - 75 - 100. Loca: 400 - '\001 

Telefon: 41819 

YILDIZ: Herke& ondan bahsediyor. 

ELHAMRA: Eskimo ve telefoncu k z 

T.\N: 

ŞIK: 

ALKAZAn· 

A!'"Rf: 

ıstanbu l 
I:EMALBEY. 

.MİLLİ: 

AZAK: 

:FERAH: 

Ayrıca: Sevimli yıldız "LUPE VE LEZ ve Edmond Low,.un en son oyna 
dıkları: KARA BiBER zevk ve eğ lence - Heyecan ve dehşet filmi. Bugün 

talebeye tenzilatlı matine; her yer ( 15) kuruştur. Matineler (2) buçukta ve 
(5) te ıuvoıre (20) buçukta. 

Canavar ölmenıiş .• 
Şimdi <dle: 

FRANKEŞTAVN'ın 

ıHllLAL: 

Sokak çlı;:eği.korsan kız 
Seven !tadın.ateş yağmuru 

Pepo ve uçuruma dogTu 

Bir fakir dl'likanhnın hl 1 
lt~ycsl. 

Hlııdl.etan kahramanı ' İİl•••••••••••ıı••••••••••••••R•••ıi 
Nişanlısın ı kaçırıyor! 

BAKffiKÖY Mlltlyadi Nan:ı 

Kadıköy 
SÜREYYA : Kontınanto.I. 

Osküdar 
Hi\.LE: Robcrln 

Tiyatrolar 
• lIALKOPERI-;I'İ: Deniz havJlSı 

Şıı:BİR T.: GUlmeye:ı çocuk (~UııdüzJ, 

Mlmn~ ıgece• 1 
m;şmT AŞ ŞEN. HUllec1 

( "> )ıınrnda l&aı;;t bulun:ın lo;lmlı•rirı 
tJıfııllAtmı 111\nlnrımız nrn"lında bıılurımnıız. 

AL TIN GiŞE ZENGiN EDER 
Bcya7.ıt Okçularbaşı: No. ( 100) Tc!cfor.: (23317) Sahibi Celnl l)oğan 

Sayın mütterilerimizin ri§emizden bilet almaları menfaatleri icabıdır A
"nğıdS\l..ı liste bunu isbah kafidir. Hiçbir )'erde şubemiz yoktur. 
Bu tertip üçüncü ke~ide'"e 29533 No Beşiktaşta Bakkal Ahmcc!c 50,000 L. 

1936 v ılnaşı keşi desinde 1411 O nuırara sahibi Bay Baki'ye ( 500.000) ı:ra 
f' •ncı kqidede 3566 No. Çatalca adliye zabıt kntibi Adrnn'a (200.000) lira 
3 ürcii kctidede 1173G num:ıra sahibi Baynn Kümileyc (3.000) hra 
4 üncü keşidede 11736 numara aahibi Ba••an Ki\mi'c:rc (15.000) lira 
R mcı kr-s!dede 11736 numara sahibi Bnyrn I<~milcye (70) tira 

A '°' \ tertip avni nu-nııTa Üç defa 1iş2n iz.le,. 1kr~ .... i,•e k<ı,.o.ml•. Or-irro 
rc.~coru k ıan ALTlN GiŞE büyük füraM:vr.'ı:::-le rrüş'er:le ini rev:n~İi'İr. .__ 

vadis servisi vcrlleccklir. 

HUKm!:ş: (828 llb.) - (864,a m.) 

18 19 ve ıtı.15 20: Askeı1 bando. 20,35 

Roscnca\-nlller operası (R. Strausun.) 

HUDAPf.ŞTt;: (M6 Kb.) - (M9,tS m.) 

18,30 ı0,10: Çift piyano lle Macar 

şar1ulan. 20- 20,30: Keman koruıerl (piyano 
rerakWc). 21 -22,10: Konser Yatuardan 

nakli ea.zband. 22,35-23,45: Çigan musfklıd. 

23,45 24,10: Opera orkestrası. 23,30: Radyo 

orkestrası. 

nıı.:m.tN: (841 Kh.J - (3S6,7 m.) 

20-20,4~: A kşnm musiklst. 21,40 zı: 

Radyo \'O.ryctcsl. 23,SO...-l: Dans muslklal. 

\'AHŞO\A: C221 Kb.) - (1,389,m.) 

10 ll>,10: Plyaııo \'C kemanla koruıer. 

23,40: Dnmı muıılklsl. 

\ l\"ANA: (592 K.b.) - (506, m.) 

20,10. 22,35: (Viyana dansı) isimli ~ar 

kılı piyes. 23 ::o: Knma\·aı yayımı. 

URESLA V: (9~0 Kb.) - (81<S,8 m.) 

21,10 23: Operet p:ırça.larmda.'l konser. 

KOLOill"YA: (658 lth.) - (.ıü9.9m.) 

20-20,45: A Sonat•. (Becthoven)ln Meri. 

21,10-23: Yeni oper<ıt musikiıı!. 23,l\D--l: 

Lclpzlgdcn hafit muslkJ nak~I. 

DO\'Çl.A1'"1>S~NDEH: (191 Kh.).(1.67, J m.) 

23,20-23,35: Bcrlln spor pldamdakt 

Avnıpa buz 07.crlndc kayak sporlar f&mpt 

yonasınrn nakli. 23,85-24: Piyano konseri. 

2t-1,5!i: Trio orlte.stra ile. dans muıılklst 

IIJ\'.'lllH'RG: (90-1 Kb.) - (831.D m.) 

24-2: Allı kl§llik şarkı heyeUlc \, ter 

Hoffman caz orkestrnsı . 

K.\LA SDBt~HG: (l>anlmark:1) 

!238 Kh.) - ( 1,261 m.) 

22,45 2:-1,5: MUnlh ~hrammel orltc..ıra 

st tarafından Trlo musikisi konseri. 24-1 SO: . - ~ 

' ' J'All1S (llııdlo_l'arhı): (182 Kh.).(18,<H8 m.) 

22,45' 24,Hl: Bağdod ha"llesı (operası 

nın nakil). 2M5 - 1,15: Dans musikisi. 'ı,15: 

Hafit musiki 

PRAG: (638 Kh. - (470,!, m.) 

23,80 -24,30: Salo:ı orkestrası tarafından 

konser. 

* Kısa dalgalar 
J.ONllltA: (Kısa aralıklarla, mobtt'llf 

uı;unlukl:ırda ı,.-Unlin h••r ı;ııntlndt' rır:tcm:ıdL 

yen çah,ır.) 

16 -16,30: J'onscr, 16,30-Ji,30: Yarasa 
operetinin birinci perdesi. 18,45 19: Çtnge 

ne orkestrası. :?:?,30-23,lll: Dana musikisi. 

23.80 24: Balalayka orkestrası. 24,20-:!4.415: 

Dnns musikim. 

ncızıı;s {Hoia»dn): (~.!17 m.J 

l5-17,30 Muhtelif muslld llletlerl ile. 

muhtelit parçalardan )(onser. li,40-l8: Da~ 

musikisi. 

ZEt: EN (Almanya) : 

(Kısa aralıklarla, muhtelif uZU9 

lııklard:ı ı;iiıılin hf'r ııaatlııd.- mlHl'mndl,·e• 

•;.ılı,ır.) 

l i,45 18,1!'): Varyete. 20,80-21: TJiOo 

konser. 22,30-28: Druıs musikisi. 

Sonkanun - ıç3(, 

Hicri: 1354 - Şavval: 

.,_ ...... 

•• :~ 5,53 12,26 ır;,oo 17,15 18,50 5,35 

• .!':. 12,SS 7,10 9,45 12,00 l,3:S 12,20 

GEÇEN SENE QUGUN NE OLDIJf 
Çın Japon harbi yeniden bqtanııfU'' 

• llulgarlstan Fransa \'e ltalya taraf~ 
rC'smcn Roma anlaşn;ıasma davet edilnıftdt· 

ttalyada maliye, maarft, ziraat. ııatı:ı 
mUnakalrıt ,.e adllyt' nazırları ıstıfa ct~lr 
'erdir. 

Amcrlkada soğuktan ölenlerin 

, l 00 kl~lyi bulmu,t11r • 



Kısırlaştırmanın 
Kışın müldyim geçmesin -
den memnun olmıyanlar 

lehinde T/·· •• •• d l l · k" k " 1 b . d·ı·k 1 k n.omurcu ve o uncu ar a qenı ur 
•anız unu şım ı ı meme e-
timiz için yersiz buluyor. Ve mani o alan kadınlardır / 

evvela veremle mücadele 
edilmesini ileri sürüyor 

Anketi yapan : Murat Sertoğla 
Adli Tıp lıleri müdür muavini 

boıctor Fahri Can, hem hukukçu, 
'-eaı de doktor olmak ııfatiyle an
~imize en ıalihiyetli cevaplar
~ birini verecekti. Nitekim bu 
~nıinimde aldanmadım. Doktor 
P',Jui Can bu it için diyor ki: 

- Bu mesele bence iki nokta . 
dan etüt edilmelidir: 

1 - Bu İf mevzu itibariyle doğ
tıı mudur? Yapılmalı mıdır? 

2 - K11ırlaıtırmak ıuretiyle 
lleıli tereddiden kurtarmak iti bi
tiırı memlekete kabili tatbik mi . 
dit? Tatbik edilmeli midir? 

Gelelim birinci noktaya: 
Şimdiye kadar ıazetenizde çı . 
~ bütün fikir ve mütaleaları o
... dum. Ankete cevap verenler a 
.._.ında bu iti bir zulüm, bir ga -
dir, hatta hir cin:ıyet telakki eden
ler va.r. 

Bu fikirlere doiruıu hayret et
ti111. Buıün fert yok, cemiyet var. 
~iyetin önünde ferdin kıymeti 
ltfırdır. Cemiyete muz:r olduiu 
İçin bir adamı nasıl aımak ıure -
\ille o1clürüyoruz. Batka biriıinin 
).) ·~ •••• •• . .. . •· l 

Or, onu hapse koyabiliyt raak, aynı 
:ekilO:::e pekala cemiyet için bir 
trdi k111rlaıtırabiliriz. 

Binaenaleyh bence acaba ce . 
'1i1et bir adamı k111r bırakabil" r 
-.i, bırakamaz mı? ıuali bile lü . 
._.IUzdur. Elbette bırakabilir. 

Nerede ki biz ıterlizaıyon yap
~ ıuretiyle adamı haremağaa.ı 

• Yapmıyoruz. Bu ameliya ttan 
'°-'ra Yatayıı ıekillerinden h!ç b:r 
:: d~iİft~rmelerine lüzum yok . 
>. • Hıç bar ıey kaybetmiyorlar, 

lnız çocukları olmuyor. Cemi . 
~ete aararlı ve muzir bir mikrop 
lra'lramıyorlar. 

el - Acaba bir akıl haataaından 
-~&cak çocuklar da mutlaka 

diıi aibi mütereddi mi olur? 
~ Elbette. Meaeli ben, meale. 
it• do!ayııile on dört ıenedir bu 
~'il ~cle7im. Mücrimleri, akıl 
~al~rım oldukça yakından tet
ti ettim. Ve ıördüm ki verue . 
'1~ '- itte pek bti,nk rolü Yar. 
Jai "'-et1t1t hir inandan saflam 
--:. laeeil !etitmeıine imkan yok . 

ttt~bndl i.ayle bir kimaenin cemi. 
•i ~ bo•aaına müsaade edilme
,.-:_ .... ınudur? Gene tekrar edi
\ir ,,,:.,. Biz böyle bir kimseye hiç 
~ ık yapmıyoruz. Y almz 
"'-. 1. Jetittinneaine mini oluyo
,..._ I• o lcimae çocuktan ıe•i . 
'-"et. ~arının da çocuklarını 

illi'. 
- Al---ıa bu . • . k. 'tti1tJ -- rın ıı ıçın ta ıp 
_ ~ Jolu nasıl buluyorsunuz? 

İçi" -~~ . k111rlqtırmak 
'-ai~ ettilderı kanunu bil . 
'- ili . Fakat muhakkak olan 
-. .. .: lf ceffelkalem kestirilip 

• • kıll1'1qt!!Tlma11 lazım . 
-J .,.. L..t•..ıaL t... 

~ ~ W"m ... ..,_ vlr dikkat 
c.ı.ı· • ~ilmeai llznndır. 
8ia illa l»ızbn memlekete: 

' lllaal...ı letikbali bir yana 

bırakın hali bile kurtaracak ted . 
birleri henüz alma.mıı bulunuyo
ruz. 334 de mektepten yeni çıktı. 
ğım zaman bir gazetede bir ma . 
kale ıilsilesi yazmıt, memlekette 
sıhhat itlerini teırih etmiıtim. Bu 
arada frengi, 11tma ve bilha11a 
veremle mücadele etmek için ça . 
lııılmaıım ileri aürmüıtüm. 
Buıün memlekette frenıi ve 

sıtmaya kartı mücadele ediliyor. 
Fakat vereme karıı maaleıef hiç 
bir ıey yapılmıyor. 

Bir zamanlar bu itle meııul ol
muı tum. Statiıtiklerden çıkardı · 
ğım neticelere ıöre veremle mü · 
cadele için ciıara paketlerine, iç
ki ıi şe1erine, bayram muhaberatı· 

Tıbbı Adli müdür muauını 
Dr. Fahri Ca11 

na veremle mücadele pulu yapıf • 
tırıldıjı takdirde ıenevi iki mil • 
yon liralık bir varidat elde edile· 
biliyordu. Fakat buua itiraz edil . 
di. Hatta biri müskiı-attan elde e
dilecek varidat aayri meırudur 
hükmünü b;le ortaya atmaktan 
çekinmedi. 

Halbuki bu pul yaplflırmak 
Fransada tatbik edilmiı ve mil • 
yarlarca frank varidat lem:n edil· 
mittir. 

Bizim t'mdi yapacajımız teY 
memlekette sajhk iıler:ni yoluna 
koymak, yani hali kurtarmak için 
çabımaktır. Freqi, sıtma gibi Ye· 
rem de memleketimizde bi,uk 
tahribat yapmıt ve yapmaktadır. 

Daha bugünkü sağlık itlerimiz 
bu tekilde dunırkflt iıtik 

halle metıul olmak bana &f&iı . 
daki fıkrayı anlattı: 

Balkan harbmdayız... Dütman 
Çatalcada ... Herkeı memleket· n 
iatikbali için dü9üniip çırpınırken 
mecliıi haı vükela müstacel bir 
toplantıya çaiırılmıı. T oplantırun 
sebebi tU: 

Evvelce zabitanın kalpaklan • 
nın tepeıinde bir düime var11119. 
Azidan biri bu düğmenin kaldı. 
rrlmuı için takrir vermit. 

Elhaırl kııırlattırmak cemiyeti 
tereddiden kurtarmak için çok 
lüzumlu ve faydalı bir ~eydir. Fa 

1 kat biz henüz bunu tatbik edecek 
seviyeye yükselemedik. j 

Ve Almanyanın ıniyealne yük. 
aeldiiimiz ıiln bunu muhakkak 
yapmalıyız, ve yapacağız da. 

Ba lıq zaoallı lrömiiTcülcrin ağzını bıçaklar açmıyor! Bu onalın ke yillenme•i i~in tehrin la~ olmcıae 
böyle günler )'Clfaması lazım! .. ~ _......,..&.. 

lkincikanunun ıonlanndayız 
Daha henüz kar yağmadı. Günler 
bazan lkbahar, hazan ıonbahat 
ribi geçiyor. 

Sabahleyin yatağın ian kalkan 
lıtanbullular damları, ve kapıları
nın iSnlerini kar yığınları ile dolu 
ıörecekleri yerde, havav! güneıli 
yahut da hafif siıli görüyorlar . 

Bu sene henüz kı, fSÖrmedik 
Bir iki !odos f rrbnası, Mrkaç tid
detli yağmurdan batka lstanbu· 
lun devamlı sonbahar ::, ağmurlar: 
da bu ıene geçen senelerdeki nİs · 
betinde yatmadı. 

Bu sene kıt lıtanbula uframı· 
yacak mı? Havaların !İh1diye ka· 
dar olan gidifatına~ılırq, mav
ıimin yarııını da atlatmıı oldugu
muz da zö ·ne a ınrr•a lutıft 
bundan ıonra pek tiddt-•li ıeçmi
yeceği tahmin edilebilh-. Bununla 
beraber, birçok kıtların §ubat ,..e 
mart, hatta nisan aylarında hük-1 
münü gösterdiği de ço!t defa ıö
rülmüttür. 

Martta kıt olmıyacağını tah
min ederek odununu !J'tirenlerin 
bu ayda kazma kürek yaktıkları 
da darbı mesel halinde ~elmittir. 

Şu halde; kıt geçti d;ye sevin
miyelim. Fakat p~k tid:letli olma
maaını temenni edelim! 

Yalnız bu temenni• e ittirak 
etmiyen bir kıaım eınaf var: Kö
mürcüler! 

Kııın olmayııı bunları derin 
derin dütündürüyor, yese salıyor. 
Hanıi kömürcüyü ıön~niz ağzı
nı bıçaklar açmıyor. SebE>bi, hali 
adamakıllı kıt olmamasıdır. 

Lapa, lapa kar yaj:nalı, hara
ret dereceai sıfırdan aşalı hayli 
inmeli ki fU kömilrcü eınaf ının 

da yiideri ıülıün ! Y okııa bu kıt· 
ıızlık birkaç ay daha si.:rüverec~k 
oluna lıtanbulun mahalleleri ara
ıma ai kurınut kömürcü esnafı top 
atacaktır. 

Bunun için kıt artık kendini tid
detiyle ıöatermeli, kömürcüle-ri 

büyiik bir kalburla kömürleri ele- ı 
yor, tozunu bir tarafa istif ediyor
du. 

Neteıinin hiç de yerinde olma
dığı yüzünden belliydi. Bu seneki 
havalar hakkında görütmeye gel-

diğimi söyleyince hemen bir ah 
çekti ve anlatmaya batladı: 

"- Havalarm güzelliiine diy~ 
cek yok. Mübarek günler adeti 
yaz gibi geçiyor. Hani biraz da-
ha sıcak olsa plajlara gidenler 
JUlunacak! 

Dünya terıine dönc!ü muhak
kak .. Eskiden mevaim d5rttü. Yaz-

dan sonra sonbahar ıelir. kömür· 
cülerin ticareti bqlardı. Sonra da 
kıt bastırır. Dükkanlardaki kö . 
mürler kapıt, kapıf gideı·di. Hatti 
bazı seneler olurdu ki niıan ve 
mayıı aylarında bile alıt verit yo-
lunda ıiderdi. Kaç •~ne var k: 
adamakıllı kıt olmuyor 

Yedi sene oldu büyük kıt 
olalı... itte kıt dediiin O· 

na derler. Belediye ıobldar
da yol açamadıydı da kıır ldirüye-

cek bir de makine ıetirtmifti. Aw. 
ma ondan ıonra kıt olmadı, maki
ne de garajda istirahate çekildi. 

Kıt bu ıene daha henüz gelme
dif i gibi geleceği de fÜpheli. Ben
ce kıt her ıene zamanında baıla
mah, zamanında sona ermelidir. 

Kar yağması da muhakkak ı.:u .~ 
Çünkü kar mikropları kırar, ha .. 
talık azalır. Eier kıt olmazaa h ... 
talık alahildifine çofaJclı. 

Ben heıaplıymıdır. Kıt çok o
lacakmıt diye dükkinnm, depoma 
kömürle doldurup boft'a, harca 
prmem. Fakat öyle kömürciler bi. 
liyorwn ki yedi aene enelki lat 
bir daha gelecek diye e-vini, barla
nı satmıı, birkaç depoy• kömür i .. 
tif etmiıtir. Fakat seneler nr ki 
hlla o kıtm yanıı bclar kıt o~ 
madı. Depolardaki kömOrler ele 
birbirini yiyerek eridi, toz fiyab
na satıldı.,, 

Birkaç kömürcü ile ıöriiftüm. 
Kazançaızhktan tiklyet ettiler. 

• • • 
Kıtm gelmesini d&t ıkle ltek

liyenlerden bir inamı da kürk maa. 
tosu olan kadınlardır. Ha..ı.r lia 
tük, ıünetlik seçtikçe içleıinia 
yatı eriyor. Öyle ya! 200 • 300 
lira verip aldıkları mantoları kq 
olmazsa ne zaman giyip de •• 
dosta ıöıterecekler. 

Kıtı beldiyenler arumda IU. 
tikçiler, ayakkabıcılar, tinemacı• 
ları da aayabiliriz. 

Kıt iatemiyenler İle fakirlerle 
kundura boyacıları, 1andalcılar, 
ıokak süpürücüleridir. 

Bakalım kıt kimin yüzünü gü~ 
dürecek? 

Yekta R•ıı•P Onen 
top atmaktan kurtarmalıdır. Am -
ma bundan fakir, fıkara çok za • 

-==-~~~~~--~~~--~--~--------~~--
r ar görecekmif.. Paraıı olmıyan .---------------------------· 
fakirler yattıkları yerde tirtir tit- p t 11 
reyip bir tek yorgan altında saba- as e as 
hı edeceklermif .. Kömür,·ülere ne? 

Fakirler titriyecekmit d:ye kömür En iyi, en zarif. fakat en ucuz 
cüler açlıktan mı ölsünler! Z . • 

Havanınbolgünetlibirgünün- UCC8Cİye eşyaları 
de önüne, 11ra, ııra odun ve iri el- Hediye mi almak istiyorsan uz, E,·i nize Züec:aeiye ef)'UI mı alacabnuı 

leme kömürleri dizilmiş bir kö · Hemen Pastellas maQazaıarına 
mürcü dükkanına girdim. Küçük ko.unuz. Memnun katacak•ınız. 
bir mangalın llzerinde pırasa pi- ADRES : Be~:o~lu latiklll caddeıi 346 ve 138: Telefon 41915 
~yo~ hlr yanda da eli yüzü kö · ~~~~~~~~~~~~~~~-----~-~~--~ 
mür tozundan kararmıı kömürcü 
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105 ı ı\ akil, ttrcüme vı: iktibo" hakkı maııı u • . .. Leyla, arkadaşı Nerminden intikam 
almak fırsatını bulmuştu. Yılmaz : "Allah seli.met versin, yavnım. ,, 

"Rai>ia abla, çok kalma ha ... ,, 

"Ayol ne oluyorsunuz? Hac~ 
. . ' gıtmıyor ya.,, 

Bu, Rabiann Sinekli Bakkaldan 
ilk aynlrıı. Siyah atlar uçar gibi 
sokaktan geçti. Cüce arkalarından 

bir maıraba ıofuk su döktü. 
Penbe ile Rabia arabada, mek

tepleri tatil olmuı çocuklar gi
biydiler. Köprü, Galata... Niha

yet gözlerini açıp kapamadan Be

bek. 
Mabeyncinin yalı kapııını t1ı 

yah setreli iki uıak ~çıyordu. Si
yah atlar, yokuıu uçar gibi tır

mandılar. Evin önündeki botluk. 

ta ıiyah, yqlı bir halayık ayakta 

onları bekliyordu. O, Pen~ ile 

arabadan çıkınları, bohçalan çı

karn-ken, Rabia durdu, etrafı sey
retti. 

Batıydı. Koy, mor, lial b~r 

havuz gibi. Oıtündeki renkleri bir 
sihirbaz üfledi, soluverdi, suların 

üıtüne lacivert gölgeler indi, gök
te yıldız serpintileri belirdi. 

Rabia, bu güzelliği yadırgadı. 

İçini qekti. Döndü, eve girdi. T q

hkta renkli bir fener yanmıı. lk; 

odanın biri Penbenin, tat oda mut
fak. 

ikinci kata bet-ıraltı baıa~ 
pıerdivenle çj_kıhyor. Sof aya bir 

masa koymu§lar, yemek odası yap

mıılar. Kartıhkh iki büyük oda 
var. Hepıi camlı kötk gibi. Hep 

birbirine bititik pencereler. Bura
sı, mabeyncinin, okuyan, yazan, 
ve niuıikitinas bir · iki iıim ıahibi 
ecdadı tarafından yapılmıf. Ki

tap var... Ooo hem de Rabianın 
en çok sevdiği kitaplar ... Hep ta

rih ... Evliya Çelebi, Naima . •. 

Sazlar var ... Ud, tef, piyano!.. 

Açık pencerenin önünde dur
du. Boğaziçi geceıi ıiyab bir ipek 

perde gibi kar!ı kıyılara iniyor. 

Karanhjın serinliği Rabiamn ya

nan yanaklannda. Ufuklar ıekil. 

leri ancak ıezilen 11rtlar, ağaçlar 

ve sularla çevrilmit. Hepsi, en a

çık duman renginden, abano'Z g!bi 

siyabhia kadar varan gölgelerin 
içinde yüzüyor ıibi. 

Osman bu güzelliğe bayılacak. 

Fakat Rabianın içine gariplik 

çöktü. Burnunun direği sızlıyar3k 

Sinekli bakkalı özledi. Bütün bu

dutlan etle tutulan, gözle ,örülen, 

küçük sokak. Bu dumanlar, bu el
den, gözden kaçan ufuk ve karı· 

tık tekiller ... Etraf bombot, in
sandan halt. Halbuki Sinekli bak

kalda mahalleli timdi akıam na

mazından döner, biribirine ıeıle
nir ... Y oiurtçular geçer ... 

Rabia, ömründe bir köte daha 

dönmilf gibi. Köteleri o lliç ıev· 
mez. Dönerken insan asıl kendiıi

ni arkada bırakır, kötenin bu ta. 
rafında batka bir insan u:u--verir. 

Fakat arkada bıraktılı (kendisi) 

4ie petini bırakmaz. Her köıe dön

Clükçe bir yeni benlik ••• En yenisi 

en önde, en eskisi en arkada ... 

Ard arda yürüyen bir sıra in

san ... itte bunların hepsi birden 

bir tek Rabia. 

"Şu gezel ellerinizi öpmeme müsaade eder 
misiniz?,, diyerek ... 

Karanlıkta bir düdük öttü. Si. 

yah, uzun bir tekil, battan ba,a 

ıtıklar içinde bir vapur koyun ka
ra boıluğunda, ipek ıuları yırta· 
rak geçiyor. Osman bunda ola

cak. Rabia merdivenleri athya

rak indi. Evin önündeki boşlukta 
durdu bekledi. Nihayet çakılların 

üıtünde ayak ıealeri. 

"Oıman, ıen miıin ?" 
"Beni mi bekliyordun, Rabia?,, 

Bir gölge yaklaftı. Rabianın 

ince kolları gölgeyi 11msık1 ıardı. 

Oıman dütündü. Rabia bu akıam 

bambatka bir kadın. Atina muhi
tinden ayrılır ayrılmaz, müte,ma· 

diyen etrafına saçtığı, dağıttığı 

benliği hep bir araya toplanmıt 

Belki ilk defa burada Oıman Ra
bia ya tamamen sahip olacak. Kal

bi gümbür gümbür atmağa baıla

dı. 

Sofada üç lciıi, hep kendi dü · 
tünceleriyle bat baıa, ıe11iz •ada
sız yemek yediler. Yemek bitince 

üçü de dııarıdaki sükôtu dinliyor 
gibi yerlerinden kalkmadılar. Ve 
birdenbire, bariton bir ses dışarı
da, (Müae) nin "Ayrılmak biraıı 
ölmektir," !arkısını ıöylemete 

batladı. 

Rabia bir şey hatırlamağa çalı
ıarak yüzünü burutturdu. 

(Devamı var) 

TEŞEKKÜR - Gureba hasta
hanesinde tedavim eınasın<Ja 
göıtermit oldukları hazakat ve 
ihtimamdan dolayı Doktor ~ . 
man Şerafettin, Ekrem ve yüzba
şı Hasan ve başhemtireye teşek
kürlerimi alenen bildiririm. 

ALİ 

ZA YI - 334 ıeneıinde lstan -
bul imalatı harbiye uıta mekte . 
binden aldığım tasdiknamemi za. 
yi ettim. Y eniıini çıkaracağım . 
dan eakiıinin hükmü olmadığı i -
lin olunur. 

lstanbul Seyriisef er muha
sebesinden Recep yöriik 

Sözünü keserek: 

Levıa, Nermlnden 
nasıl intikam 

alıyor? 
Leyli o gece Şakirin tevkif o . 

lunduğunu anlayınca, günün bi
rinde kendiıinin de aynı ikibete 
uğramaıı ihtimalini dütünmeğe 
batlamıftı. 

Yılmazı kırmak iıtemiyordu. 
Rakı ıofrasını mezelerle do. 

natmııtı. 

içinden pazarlıklı insanlar gi. 
bi, nihayet Y dmazm da hakkın . 
dan geleceğine imanı vardı. 

Deli gibiydi ... 
- Ah, Yılmaz beyciğim... Bu 

gece sinirlerim o kadar bozuldu 
ki ..• 

ğildir. Cuma günü tevftkhanenin 
ziyaret günüdür. Herkes gibi siz 
de ıidip görebilirsiniz! 

Leyli, Yılmazdan ümidini kes. 
mitti. 

Rakı kadehini eline alarak sor. 
du: 

- Şakir en aıağı ne ka..d.ar ceza 
yer .. ? / 

- Bet sene •.• 
Leyla içini çekti: . ,.. 
- Bet sene ... Ben bet ıene son-

ra ihtiyarlamıı olacağım. 
- Bet seneden daha az ceza 

yiyeceiini zannetmem. Çünlrü 
Necdet beyin yarası çok ağırc1tr. 
Vurduğu kamanın ucu tamam ye. 

di santim İçeriye r.mıittir. Bu ""'· 
sapça yedi sene ceza görmesi Jı. • 

Diyerek, biribirini tutmıyan zım. 
cümlelerle itidalini· muhafazaya - Her santim için bir aeıı ..... 
çahtıyordu. t ı Öyle mi? 

Yılmaz bey: Gülüıtüler. 
- Şakir gibi yakıtıklı bir koca. içtiler ... 

dan ayrılmak kolay değil, Leyli lkiıi de susuyordu. 
hanım! Fakat, insan mukaddera. Vakit çok ıeçti ... 
ta boyun iğmeli .• Madem ki yapı· Saat üçü bulmuftu. 
lacak bir tey yok ... Beyhude üzül- Yılmaz bey: 
mek, ağlamak neye yarar?! - Mahkemedeki tehadetiniz . 

Diyerek, Leylayı avutmak ve den dolayı size bir hediye almak 
ıinirlerini yatıttırmak istiyordu. istiyorum, dedi, ne istediğinizi so· 

Y dmaz o gece epeyce içmiıti. raltilir miyim? 
l&a~itıil ..... ~. ı • .. ... .......__ - - -

ıersem~iYQll\ batd~rilri ~j't)r,1 ı.~Wriir ederim! 3imdilik :neye 
aonra birden bu ıeraemJiği gidi • ihtiyacım olduğunu ben de bilmi
yor .•• Aklı batına geliyor ve gül- yorum. Ne alırsanız memnuniyetle 
meğe batlıyordu. kabul ederim. 
Yılmaz bey Leylanın kol<ain - Demek intihap bakkmı ha. 

çektiğinin farkında değildi. na veri yortunuz.-? , 
lıpirtonun teıiriyle, aralarında. Y dmaz ~ııbı içti: 

ki dostluk biraz daha derinlet . - Ben, riyasız olarak aöy)üjO • 
mitti. rum, sizin kadar . kibar ve 16zü 

Leyla: tok bir kadm görmedim. Sizin iyi. 
- Yarın Şakiri tevkifhanede liklerinizi ölünciye kadar unutmı

görebilir miyim? Sizin ona bir yacağnn ! 
yardımınız dokunamaz mı? Leyli bu iltifatı görünce, hatı-

Diye soruyordu. nna bir teY gelmit ıibi, birdt-n 
Yılmaz, Leylaya son cevabını gözlerini ıüzerek Yılmazın aizı · 

vermitti: na bir meze uzattı: 
- Şakir, tanınmıt bir adamı - Ben de timdiye kadar, sizin 

yaralamııtır. Benim elimden biç gibi nazik ve merhametli bir za. 
bir yardım gelmez. Necdet beyin bıta memuruna rutlamamııtım .. ! 
iki maruf vekili var. Onlara han- - Almanyada çok duygulu ya-
gi kuvvet tesir yapabilir? Şakiri ni merhametli kimseleri zabıta 
görmeğe gelince, bu güç bir it de- meıleiine almazlar. Malum ya. 

Omuzlannı ıilkerek biraz hırçın: 
- Benim için ne ehemmiyeti var ki? Benim gus

tolarımı ıormaya lüzum görmeden uğrapyor. 

Sonra acı bir gülütle ilive etti: 
- Karımın güzel veya çirkin olması bence mü

savidir. 

- Hayır dedim. Vaziyet ayni değildir. 

ben de orada tahsilimi ikmal et• 
Hm. Bilhassa vaz;febaımda (~· 
nun ve ada!et) ten bqka bir t'1 
dütünmem. 

- Sizden küçük bir tavas...a 
rica etsem ... 

- Elimden gelirse eıirgeme..., 
- Benim akrabamdan genç bit 

çocuk var. Yüzü gözü açılmaınıt 
bir genç. Darülfünuna devam .. 
diyor. Bir pn naaıl1&, ŞitlicW 
Nermin isminde bir kadına ka~ 
mıı. Kadm, ıeytan mı feyl& .... 
Kurt mu kurt. Çocuğun ailesi ba• 
na yalvarıp duruyor: Zavallı gell" 

ci bu atiftenin ef!nden kurta~ 
mümkün değil mi? 

Yılmaz bey ıülerek ı!raraınlf 
tellendirdi: 

- Bundan daha kolay ne val't 
a canım! Siz hemen bana bu kiı
dının adreıini veriniz .. Y ann ic:a; 
bma bakanm. 

Leyli, Nerminin Şitlideki ev18' 
tarif etti: 

- Kumar, kokain, i~ki .... Her ,.
ararsanız bu evde. Zavallı çoc;"}' 
bütün bunlara alııacak... Ahl•ll 
bozulacak... Ailesi matem için • 
de ... Temiz ve asil bir yuvayı f .. 
laketten ve yıkılmak tehlikesin • 
den kurtaracaksınız, Y dmaz bey 1 

a aaaua• a•çıunuııı •u~owrıau ,.. 

terine yazdı: ,., 

- Hiç merak etmeyin f 8ea d' 
ten böyle batakhanelerin .terı.f 
kapatılmaar taraftarıyım ••• 
Yılmaz defterini ceh!ne ko~ 

ken, Leylanın ıol elin; tatll": 
- Ah, ne güzel elleriab .,,,,, 

Leyla hanım! 8ir genç im eli11 • 
den daha zar=f... kf 

- Yok canım... Nerde o ,.. 
güzel ellerim! Geçen lellefe lıa • 
dar biç bozulmamıftı. Şakircl~ 
önceki koca.mm zamanm~a, e'~ 
ııcak sudan soluk suJa ~ • 
dım ••. 
Yılmaz sülümıedi: 
- Elinizi öpmeme 

eder misiniz? 
- Va11ahi siz AlmUı,ada 

Abnanlaımıtsmız ... 8' fi • """' 
b. " mu ıç •••• 

Noter topuğunu arı sokmuş gibi şiddetle bana 
döndü, sabırsız ve titiz bir hareketle: 

- Bilakis bunun büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Benim güzellik veya çirkinliğim hakkında geçen 

bu sözler beni sinirlendirmeğe batlamııtı. Asabi t i1' 
sesle; 

- Şu "aala,. ve "imkinaız,, kelimelerW 

- Niçin? dedi. 
- Çünkü Arif Nedret Bey benim ismimi alan 

sanım. zarif, tık kadının hoşuna gitmek için bunlım 

yaptı .. Halbuki ben? ... Daha ilk gördüğü saniyede en 
küçük izahatımı dinlemek istemiyerek beni kapı dışa

n etti. 
İçimdeki derin kine rağmen bu sözlerimi sesim 

hiç titremiyerek, dudaklarımın ucunda küçük bir te
bessümle, yavaşça söylemiştim. 

thsan Bey gülmekten kendini alamadı. Fakat Arif 
Nedretin yüzü gene karanlıktı. 

- Çok kincisiniz, Samiye hanım 1 Sizin yerinizi 
tutan kadın hakikaten çok güzeldi.. O sarışındı siz 
camersiniz .. Saçların rengi bir kadını güze!likten 
menedeceğini sanmıyorum .. Siz ne dersiniz Arif Bey? 

- Niçin böyle lüzumsuz ıeyler söylüyorsunuz? 
dedim. 

- Niçin lüzumsuz olsun? Kanıının ııüzellik ve 
ya çirkinliği hakkında bir kocanın fikrini ıormak 

bence hiç te lüzumsuz bir şey delildir. 
- KocaJ ... diye alayla gülmekten kendimi ala

madım. 

Noter hararetle: 
- Evet, dedi. siz kanuni ve ,erı bir izdivaçla 

evlisiniz. llatta1ıer ikiniz de ailelerinizin arzusile bu
gün evlenmit tiulunuyorıunuz. Bunun için ne S&nıiye 
hanımın arzuıu gibi bu izdivacı feshetmelidir, ve ne
de Arif Nedret beyin a8yledi ğl ıibi ayn yaıamalıdır. 
Bun!an yapmadan evvel yapılacak çok mühim bir ıey 
vardır. O da ; Bir arada yapmıyacatınıza evvelce 

kere ortadan kaldınnız. İkiniz de biribirbdsi Jı6&dP; 
sun uz. Biri birinizi anlamadınız t Bu mııom.. 
akrabanızın arzusu ııibi tanıpcakıınu. !Jdnis 
kültürlü gençlersiniz. Bu ıöylediğim toc:rQb.trl 
bir hilıniniyetle ve haföane yapacağmudan 
Bu itte en doğru ve en mantild yol &J\cak ft 
bu tecrübeye giritmenizdir. 

Dilim tutulmuıtu. Gözlerimi çok Mlda 
noterden Arif Nedrete, Arif Nedretten notete 
yordum. Genç adam çok sinirli ve titb ·dill-~i; 
Sonra hiddetle : 

- Beni affediniz, azizim thaan BeJ. 
ıizinle konuıtuklanmızdan bu derecelp.. 
riç bir teklifte bulunacafınızı hiç beklp~ 

. (D..,._ °"'" 
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. ~aura ~eıt:Dır~liıl 'irbumueır K 
. Bır Amerikan sazet~si, bir fil· Hissi sahneler yüzd°' otuz niı· 

bıın "f - 1 · f 1 h ıcarı,, o ması, yanı az a a- betinde aile hayatım gösteren 
•ı1at ti' b"I . . . . . d k" h 

1 

ge re ı mesı ıçın ıçın e ı "a neler yüzde yirmi, muzik hol 
bıuhtelif sahnelerin, şu nevi ve •re bar sahneleri yüzde yirmi yüz 
~~~nluklarda olması l~2ım geldi· .te on otomobil, tayyFe ye aeniz
l:ını yazmaktadır : de kovalama sahneleri, yüzde o• 

nisbetmde kavga ve dôYi!~. ıilib 
teatisi sahneleri ... 

Eskiler. güzel bir kAdını kiraz 
dudaklı, hokka burunlu, merean 
gözlü, elma yanaklı, keman katlı 
ili. .. diye tarif ederlerdi Vücut 
azası maazaUah böyle olan bir 
kadın insana benzemiy~eği gibi 
sahneleri yukarıki reç\!teye göre 

J yapılmış bir film de Wme benze
mese nerek ! 

Hltlıget DüDfo 
Bugünlerde şehrimızde gösle· 

rilmit olan "Königsmark,, filmi· 
nin mevzuu buntlan yıllıı.rca evvel 
Fransada sessiz olarak da filme a· 
lınmıştı. O zamanki filmde ha, 
rolü almıt olan Hüget Oüflo ye
ni "Königsmark,, ı hiç bir zaman 
seyretmiyeceğini · söylemektedir 
Bunun sebebini kendfai şöyle an· 
latıyor: 

- iki şıktan birisi: Bu film ya 
iyi, veya fenadır. Eğer ;yi ise ben· 
de çok iyi hatıralaı:ı olan eski film 
den soğutacaktır. Eğer fena iıe o 

' zaman da mevzuun beı·t.a
0

t edilmit 
olmasına üzüleceğim. iyisi mi hiç 
seyretmem! 

J 

sar doDaır mirası ~ 
Geçenlerde esrarlı bir tekilde ~ KDÇCJK HABIERLIER 1 

ö~bu~nanveh~i~ill~rime~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1teater Din adında olan bu An. 
~ı ku~Uim re•imlarine modd-ı 
''"'"Pl*llltayöı. Bu İfte z.e jlBMle· 
~i,. dikkatini çekmş 1'rı: kemli:aini 

~· sinema stüdyosu ang:ıjc etmi§tir 

dana çıkanlamamıt olan T elma 
T od'un vasiyetnameıi açılmııtır. 
Olen yıldız bu vaıiyetnameyle 
kocası Paskal di Cikko'ya lam 
BiR dolar bırakmaktaaır. 'l etmit 
bin ıaoları hlan aijer puasn't• 
yıldız, anneıine bırakmııtır. 

'·· k. o 4r :ii.n. rd.ızlarından Molli Lamont Mey Ve•t'e benzemnnelı iÇl'n 
'>'le~~e oldol .. b .. ! ekzersiz yapmakta dır. Bu yılclız R. K. O. nun çelJİr· 

llgu "Yeıil göfgeler,, lil minde bQf rolü oynamalıtaclır .• 

~ Jan Müra, mevzuu Pi yer ı 
Fronde'nin bir romanından alınan 
"Kadın hırıızı,, filminde bat rolü 
almııtır. 

~ Fevkalade bir havadii: Ko
ınjk .ŞJ,Tl~ ~\iz iP)a,nladığı son 
filminde tarkı ıöyliyecelnnit ! Bu
'lU Holivuddan Avrupaya yeni dö
tten meıhur romancı Vels söylü
yor. 

)$. Greta Garbo Holivuda dö· 
nünce ~'Kamelyalı kadına filmine 
batlıyacaktrr. Bu mevzu ıimdiye 
kadar en az bet filmde anlatılmıt- · 
tır. 

~ Geçen hafta.ki ıinema sayfa· 
mızda Norma Şirerin resmi altına · 
yanhılıkla Janet Makdonald ya
zılmııtır, özür dileriz. 
l} Epey müddettir hasta olan 

Adolf Menju iyiletmif, ölüm teh
likelini atlatmıtbr. 
l} Lilyan Harveyin ilk filmle

rinden olan "Namuslu Süzan,, m 
mevzuu yeniden filme alınmak 
t.adır. Bu seferkinde bat rol Dani 
yel Dariyö'ye verilmittiı· 1 

)$. Jon Kravford ile Franıot 
Ton birlikte bir film yapmağa bat
lamıılardır. Filmin adı "Zerafet,, 
tir . 
~ A vuaturyada bir "Film ne

zareti,, ibdaı edilmittir. 
~ .,.::~~,, filminiıı artisti 

. Buater Krabbe timdi "Nevada,. ad· 
h bir filmde rol almıflt.-. 
~ Jan Piyer Aumont'un aııl ai 

le iımi Salamondur. Kendisi 23 
yatındadır. 

1 

~ "Bir atk geceti,. filminde 
gördüğümüz ltalyan artisti Tülli· ı 
yo Karminati Kont ünvanım ha· 
izdir. Natili Paley ise prensestir., 
Ölen Liya dö Pütti ba1on kızı Vf' 

baron karıııydı. J 

~ Liliyan Harvey 1,60, Süzi 1 

Vernon 1.60, Jan Müra 1, 79, Ga· 

1$- Franaada Rejisör Vladmir 
Stri,enkinin "latanbullu Meçhul 

Kadm,, isimli bir film çevireceği-

ni bir Fransız gazet.esinde,;.0ku. • 

duk, mevzuu acaba nedir? :Alaka
darJarın bunu ıimdiden öğrenme
si herhalde faydalı olsa gerek! Yeni ~merillan yJJazlarıriJan :4:nn 

Loring' deniz banyoauntla. .. 

Geçenlerde ölen Con Cilbert'in karuı Vircinya Brus 
· bi 1,58, Jozefin Baker 1,72, Ja I 

net Makdonald 1 ,66 ıantimetrc 

boy larındadır. 

• Janet Makdonald 32, Kate 
fon Nagi 26, Vilma Banki 31, Dol
li Davis 35 yaıındadırlar. 

Üçüncü karısı olan bu yılclı:z hakkında Con Cilbert ölümünden 
evvel "Greta Garboya olan afkım, hayahmın en büyük hadisr.siycli. 
Vircinya ile evlenmem ue en büyük hatam oldu; ben MG layık 
Jeğücliml,, 
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Vakat buldukca 

Nizam· ve yasak din
lemiyen otomobiller 

Dünkü gazetelerde töyle bir 
Ankara telıraf ı çıktı: 

"Reımi dairelere ait otomobil
lerle ıelaret otomobillerinin pla
lıa taıımamaları ve aüratle ıeulte
Jilmel eri yüzünden müeıail ita· 
zalara HHp oldultları anlGJılmlf" 
tır. Bunun için böyle reımi daire 
ue ıelaret otomobillerinin plaka 
tQfımaları ue iç Bakanlığınca ta
yin edilecek muayyen bir ıürallen 
lcula .eyriileler edememeleri Ba
kanlar Heyetince kararlaıtırılmıt· 
tır.,, 

Bu kararı alkıtlamak lazım, fa
kat maalesef bir eksiği var! Ba
ıımdan ıeçen bir hadiseyi anla
tr11am bu eksiklik derhal anlaıılu. 

• • • 
Geçen gece ıaat on bire doğru 

Beyollu istiklal caddesinde sol ta· 
raftaki kaldırımdan Takıime doğ
ni sidiyordum. Taksimde, eıki 

Trantız haıtahaneıinin önüne gel. 
dilim sırada yanımdaki arkadatı
mm elini ııktım ve evime ıitmek 
üzere kartı kaldırınfa seçmek is
tedim. 

Harbiye istikametinden gelen 
otomobiller belediye ıeyrüsef er 
talimatı mucibince çeımenin ya
nındaki sokağa sapmaya mecbur~ 

durlar, dosdoiru caddeden Gala

dim, otomobil Taksimden Galata
saraya doiru ıüratle ıeçti, ıitti. 

Biraz evvel yanından ayrıldı -
ğım arkadat "Geçmit olıun !,, de· 
dikten sonra izahat verdi ve o za-

man anladım ki lstanbulda bazı 
hususi otomobiller her zaman bay. 
le yaparlar, lielediye nizamlarını 

hiçe sayarlarmıf. Hiç bir belediye 
memuru da yasağı hatırlatmaia 

cesaret edemezmi9. 
Böyle hareket eden hususi oto

mobillerin sahipleri bundan her 

halde mesul tutulamazlar. Çünkü 
onlar yaya yürümedikteri, takıiye 
de binmeyip hep kendi otomobil-

leriyle dolaıtıkları için basit fani
lere mahsus belediye nizamların· 
dan haberdar olmıyabilirler. Fa
kat eminiz ki, böyle bir nizam ol
duğunu bilselerdi, ,oförlerine e· 

mir verir, riayet etmelerini ıöyler

lerdi. Bu sebeple ıimdiki halde 
kabahat yalnız toförlerindedir. 

Bu tof örler otomobilde yükıek bir 
zatı tatımanın verdiii ıururla be
lediye nizamlarını çiinemekten 
zevkalıalar gerek ! Binaenaleyh, 
alakadarların onlara kat'i surette 
ihtarda bulunmaları icap eder. 

Demokrat memleketlerde ka
nunlar herkes içindir! 

F. M. 
taıaraya doiru gidemezler. Yalnız --------------
tramvaylar a,ağıya doiru iner. 
Binaenaleyh ben de apiı istika
metten otomobil ve tramvay ıelip 
"4'~'-'1j,~\ ~. yoktu. Har
biye iıtikametinden ıelen tram -
vay da yoktu. Serbestçe kar§ı kal
dırıma geçebilirdim. Yukardan 

b:r otomobil ıeliyordu amma, ni
zam mucibince sokağa sapacağı i
çin tehlikeli olamazdı, kaldırım

dan indim. 

Fal<at aldanmıtım ! Otomobil 
kulaiımın dibinde müthit bir kor
na çaldı, can hevliyle ııçrıyarak 
kendimi ıüçbeli kenara alabil· 

1 H 

i\NICARA CAPD[S 1 nt n 

Fiyatı: 100, ciltliıi t 25 kurut. 

Tt.:.:J C2 K iVE 

llRAAT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
,RA~T-~ObC 

HABER - Alqam poıta11 25 SONK.ANUN -19~6 

?on - Sistem 
SOVVET 

Burun kanama~• 
1 

M A K 1 N A L A 

/

. Dikit , N•kıf ve S•M 

Burun kanamaları daima can 1 G VE A BAKER . . -
sıkıcıdır, hazan durdurulamadık · , i ŞiRKETiNDE BULURSU 
ları takdirde fazla kan kaybedil- ~ SAGLAM _ TEMiNAT 
mesine ıebep olurlar. j UCUZ _ EMSALSiZ 

Burun kanamalarının hemen j Jmum deposu: lstanbul Tah 
elueriıi burunun ıonuna yakın ı elefon ıokak No. 8'l•I Tel: 
bir yerde küçücük bir damarın Yukarda görUlen modeldan tıttklll caddeıl No. ao6 • 
kopmumdan ileri ıelir. Eter bu- b••k• muhtelit 12 z•rlt ~aker bQyQk malazalan Tel: 

modellmlz v•rdır Anadoluda acente aramy 

runda bir yara varsa bunun 'boyu- ~-••••••••••••••••••••••• 
na ellenmesi ve kabuiun koparıJ. 
ması burun zarını zedeler ve kan 
akıtır. 

* 
Kan hiç f üpheaiz burunun her 

hangi bir yerinden gelebilir. Eğer 
burunun tepeıine yakın yerlerden 
ıeliyoraa, bu ciddi bir mahiyette. 
dir ve durdurulmaıı güçtür. Me . 
seli kafataaında herhangi bir çat

laklık burundan Ye kulaktan çok 
kan akma11nı intaç eder. 

Adi burun kanamalarında bu. 
runu kanayan adam bir ıezlonga 
upuzun yatınhr. Temiz bir pa . 

muk parçuı vazelin, yahut Zing 
mahl1ilüne batırılarak burun de -
liiine konuna kan durdurulabi -
lir. Burun kapağı üstüne parmak-

la yapılan tazyik da kanı ekseri

ya durdurur. Ya,ını başını almı~ 
ve kız kalmıt kadınlann burunla· 

n muntazaman kanayabilir ve bu 
da yat ilerilec:likçe kendiliğinden 
geçer. 

Kan tazyiki yükıek olan yaılı 
iaianl&Tcla burun k&ftamaıı tia -

zan emniyet supabı vazifesini gö-
rür. 

Bir yerde birikmi, Ye prhtdaı
mış kanın birdenbire bo§anması 

Ant bir bat dönmesi ve baygınlık 

verebilir. Böyle vakalarda insan 

hemen sırtüstü yatmalı ve bütün 
izler geçinciye kadar kat'iyyen 
kıpırdamaksızın istirahat etmelı • 
dir. 

Genç çocukların hirdenblre he
yecanlanınca, yahut arkıhnca bu . 

Üsküdar 1 inci Hukuk Hakim
liğinden: 

Üsküdarda P&f& limanında 39 

No. lu Boya f abrikuı yanında 

Behçet nezdinde Zahid. 

Poıta ve telgraf ve telefon u . 

mum müdürlüğü vekili Tahir 

Memduh tarafından aleyhinize a

çılını§ olan alacak davasından do
layı ikametgahmızın meçhul bu . 

lunma11 üzerine ilanen cari mu -
hakemeainde müddei vekili res . 

mi muhabere defterinden çıkarıl

mıt bir kıt'a fatura ıureti ibraz 

ile muameleli gıyap kararmın il~. 
nen tebliğini talep etmesi üzerine 

muhakeme 2 - 3 - 936 pazarte

si saat 10 a talik kılınmakla tari

hi tebliğden itibaren bet gUn zar
fında itiraz etmediğiniz ve mah-

kemeye gelmediğiniz takdirde fa 

turayı ve vakı'ayı kabul ve ikrar 

etmit addile davacının davuma 

sabit nazarile bakılacağı muame

leli ıııvao katan makamına kaim 
olmak ünre ilanen tebliğ olunur. 

,(19343) 

Sultanahmet 3 üncü Sul 
kuk Hakimliğinden: 

Posta ve Telrraf id 
Sirkecide Çatalca oteli u.h 
rif eden 100 liranın tahaili 
da açtığı alacak davaıında 
yı müddeaaleyhe gönderil 
vetiyenin zahrma mübqiri 
fmdan verilen metraıhatta 
metıahmın meçhul old 
verilerek davetiyenin ili 
liiine karar verilmit ve d 
nın 1 O - 3 - 936 tarihine 
dif Sah günü saat 14 e tayi 
mıt olduğundan yevmi me 
mahkemeye gelmediiiniz 
saddak vekiletnameli bir 
göndermediiiniz takdirde 
bınızda hüküm verileceii i 
lunur. (19341 

İstanbul lkinci lcra Mem 
ğundan: 

Bir borcdan dolayı mahc 
lup paraya çevrilmesine ka 
ritmi, sigara iskemleıi, yaz 
küçük masa, yazıhane eıya 
ıaire 3 - 2 - 936 pazartes 
saat 12 de Galatada Nazli 
No. da açık artırma ile satı 
tr• A·h-• ~ı,; .... ;.1; .. T111i 
ların muayyen (Ün ve saa 
hallinde hazır bulunmaları 
lunur. (1 

Basın Kurumunun çıkardı v 

1936 Almanağı 
En gtlzel bir yılbaşı armatanıdn 

Bütiin ıaylaulanmıda ıaaet,dlmmizin ruim albümü ifinıl 

nanları kanar. Ç ( K T 1 
Mütemadiyen nükteden ve ıeç· ••••••••••• 50 kuruş 

miyen burun kanamaları İçin nıu-
hakkak bir doktora müracaat e . 
dilmelidir. Çünkü kanın ıelmek
te olduğu zayıf noktanın kotorize 
edilmesi lazımdır. Keakin ka~ız 

ili.çalar burunun ıayet nazik olan 

zarını zedeliyecelinden kullanıl . 
mamalıdır. 

* 
Burun rahataızhğının sebeple . 

rinden biri de kanalda bir enaelin 
bulunması, yahut yeni et parçala
rının büyümesidir. Her i-ki takdir. 
dede uıta bir doktora müracaat 
lazımdır. 

Çocuklar ekseriya burunlarına 
yabancı bir ciıim sokarlar. Bunu 

çıkarmak için fevkallde dikkat 
ve ihtimam gösterilmelidir. Brt . 
gisizce yapılan bir hareket bu cis. 
mi burundan yukarıya çıkararak 

büyük zararlar verebilir. Eğer he
men bir doktor getirmek imkanı 1 
bulunmazsa, birden deliğinin ıer-ı 
best olan kısmı kapanarak çocu-

i ku ti .. k" . .. 1 1 a vve e ıum urmesı soy e . 

nir; böylece ecnebi ciıim belki çı-

kar: ~ıkmazaa burun hiç karıt tı . 
rılmıyarak doktor bulmanın ça . 

ı 111 •I 1 ' '1 1:1 ı 
' ·,l•ıı, ·ıl' ı' ,ı 1 ıı ı, ,ı 

,, 1 ·ı,!1 ılı:ııl l:ı 1 ı ı 1 1 1 ' 
1 1 j 1 1 ' ! 

Türk Hava Kurum 
Biiyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyl 

zengin etm~ştir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 35.000 Lirad 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikra 

ı erle ( 20.000) liralık bir mükafat vard1r •• 

i•ı' . ı; !ı ı'ıı ı' ıı lııı! i Ilı 'ı; ı ••• ı ı , , ' 

' 'I" ,,ı, '" J 'fi' ı 'il , 1, 1 ı lı ı ,, 1 lı ~ıı 1 ı1ı.ı ; 1 ıl ! 1 ' ııı ' 1 ' 1 ' •• , • 

1, 1 1 1,ı," , .. , . 

resine bakılmalıdır. Çünkü süm . 
künnekle yerinden oynamıyan ci
sim ancak çok kunetli ıtık Te ı•· 
yet ha11aı penı~ ile çıkardacak -
tır. 

Çok zor vakalarda İM çocutu 
bayıltmak lizımıelir.Operatör, ya 
bancı ciımin aoluk borusuna düt· 

memeıi için, pannaimı • 
ka tarafına sokar ve itioi 
yapar. 

Demek ki burunla o 
gelmez; bir doktora haf 
birçok belaların önüne 1 
lir. 
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Şampiyonluk yolundaki mühim maçlardan biri 

Beşiktaş - Galatasaray 
Karşılaşma yarın yapılıyor 

\· l.ik maç'arının birinci devreai 
dıttı. Geçen hafta:'an itibarf'n de 
t\'renin tehir maçlarının deva . 

ı.ıı hatladı. 
t' 1' uhaf bir tesadüf, ilk devrede 
h~, t&mpiyon!uk yolunun en mü 

1 :-ıı maç!armı tehire uğratmııtrr 
b Be,:ktaı • Ga'ataaaray, Fener 
t a.hçe • Beı'ktaf, Ga'ataıaray 

936 senesi Avrupa takımlc rı - ~ -- .... ,_____ ________ ... .--. ---~ -
ar;:asındakl ilk macta ------,...,,, ~ ,_. ,,.., .._ 

Avuslurqa - /spanlJaqı 
5-4 qendi 

Geçen'erde bu sayfada, 936 se· 
nesin:le Avrupa milli takım1an 

arasında yapılacak maçları yaz· 
mı~tık. İlk karşılaımacla A vuı
tury3 ile bp:mya milli takım-

ları arasın~a Madr'dde yapılan 

futbol maçım Avuş~urya~ı~ar 5 4 I 
kazanmış~ard ır. 

Bu garbiyet Avusturyanın lı· 
panya toprağında kazandığ,ı ilk 
galibiyettir. 

hülün Avusturya müdafaasınt bat
lı batına geçm · t ve kargaşalık a• 
raıın ·'a bir gol da'·a almıthr 

Hakem go'ü vermek üzere ib:n 
yan hakemi Avuı~urya kalecisi • 
nin rüyetine mani olduiunu or • 
ta hakemine ihbar etmit hakem de 
go~ü aaymamıttır. 

Hakemin karannı deiittirmt-ai 
halkı büyük bir inkisar hayale ui
ratmıfbr. 

trıerbahçe g'bi, §&mpiyonluğı 
~ s~ne de ara1annda ta1uim ede 
te !erine hiç fiiphe kalmıyan bat 
~ki üç takımın biribiriyle kartı · 
-~~lan, yapılamamamııtı. 
İşte bu mühim maç1ann ilki, l 

>'trın Betik••• . Galatasaray ara · 

Yarın Galataarayla kanılcqacak o lan Beşiktaı takımı 
Avusturyalılar, bu ma~a haırm· 

larının fulbo1claki kuvvet ve mev· 
k'ini takdir ettikleri için büyük 
bir ehemm:yet veriyorlardı. 

Birincı devre bu suretle 2 2 ye 
bitmiıtir. 

--'!' bütün varlıklariyle çahp.caklar · 
~ll:la, Şeref ıtadmda oynanıyor. d 
·~ ır. --rınki maçın oynıyc:.cak ;ki ltk Oyunu kimin kazanacağını tim 

h 
rın kadar, F enerbahçe iç.:n de d'd tah . . 1_~ d 

~ ı en mın ım&anıız ır. 
~nım'yeti büyüktür. Kartılaıa· 

etle iki tak:mdan herhangi biriı:. Beı'ktqın Ankarada bulunan 
ll'ıı yen ·ımesi, onu şampiyonluk Nuri ve Hakkıyı getirmiyeceği. ve 

~' ... ~ ....... ' .. . 
'\ -.... ~ /:!-s.; ' ' ı..... 

~
'.'.'.. ••• . =-::...__ ~ .. · ~ ~ ..... ~ ..... 
/ -... ... ' .. . ' .................... 

\ '· ~~ ~'·~--.. ~ 
:, ~' , ..... ~~:, 1 

)o'4n an epey uza'da~tırmıı ola· 
tt'-ıır ki böylece ortada iki ra · 
~itlten b=r· ~i krımen beı taraf edil
._ .. "''acP.kt r. 

~~"'',; l?u iki takımın beral:ere 
rnası, F enerbahçe heıabma en 

~i;'kemmel bir vaziyet hazırlaruı§ 
() .. .. 1 " ·1 ., • • ,.. 1 o. • es ·taı11 ı : ".'le , \ • .. ı\ a • 

:tavı üçiincü dereceye dütüre -
ktir. 

genç merkez muhacimini de oy . 
natamıyacağı aöylendiğ'ne göre, 

Ga'ataaaray da aa1<at bulunan bir 
kaç oyuncusundan ma 'trum '>ir 
ka:lro ile bu maçı yapma'~ ıneehu. 
riyet'nde olduiundan, yarın iki ta 
kım da, e9aa kadro'ann·'an olduk· 
ça zayıf birer takımla boy Ö~ÇÜfe· 
cekler demektir. 

Fa1·at buna rağmen, Befktaı · 
Ga a asaray oyununun mevı:min 
en mühim maç'arından 'biriıi ola 
ca~ına ~ .... "~etmemek li7.mıdır. 

-~· 
- - it ......-.--..-..,-.. '" 

·~· ,. .. 
e' efaa 

Gene bu sahada saat 12,45 de 
lti Çuıı1cu Galatuarayın evvelce yapılacak b=rinci kümetlen Vefa· 
.1 t beraberliği vardır. Onun için. Hilal maçı da, meraklı bir karşı · 
lllit k• 

Haftalard,anberi ıanesızlıktan 
yakasını kurtarama -'ıkları için 
yenilen bu iki takım da, ser:. can· 
lı oynamakta biribirlerine çok ben 
zerler. Vefa takımının ı"kat bulu 
nan birçok iyi oyuncularından 
mahrum olarak oynamaıına rai . 
men ilk devre:!e yapacağ1 bu aon 
maçını kazanmak iç.=n çok çah,a· 
cağına şüphe yo1·tur. 

Hila1e gel;nce, mevıim l-aşm • 
danheri oyun1arrnın kıımı a2:amı 

Yeni birkaç genç oyuncu ile 
ta1oriye ettikleri takımlanm bu 

maç !çin aylardanberi hazı:.-lamıt· 
lardı. 

lıpanyollar da Avuıtul')a fut· 
holünün Avrupadaki töhretini ıöz 

önünde tutarak her oyuncuyu in
ce bir elekten geçirmek aureti,,Je 
takı.mlannı tetkil etmiı bulunuyor-
lardı. 

teh=re uC'{radığı için normal au • ~ _ _ ... 
rette antrene olamıyıuı bu takım. 
ta!is~zr ~in de yardımiyle. bütün --=- · 
ümitlerin aksine neticeler aldı ve 

1 

\: 

1 

L ~ · 
bu ıene bir"nci kümede kendi11n • \.."'~ 
den beklenen muvaffakyeter gös '· <' .. J .ti ~-"" · '-

teremedi. 
ş:mdi CSnümüzdeki üç tehir ma

çından birisi o'an Vefa oyununda 
o1sun. Hila'lilerin bu gid'şi değ=~· 
tirmeğe canla baş!a çalışacak1arı 
muhakkaktır. 

lıte onun içindir ki, Vefa. Hi . 
1i.I oyunu da, günün en mühim 
had =sel erin -len b:r:ı:dir. 

Müaabaka Madridde bir l'ÜJl 

evvel yaian yağmurun çok kav -
gan yaptıiı bir sahada ve otuz bet 
bin seyirc'n'n önünde yapılmıştır . 

Onuncu dakikada güzel bir pa•· 
latma ile sağdan yapılan bir akm· 
da Avusturyah!ar ilk gollerini i<a· 

'aı; ': ~an kırmızılılar, fampiyon· laıma o'acaktır. 
Aıyı~yaklaqbilmekv~unda -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ':ı' ~ 

zanmışlardır. Bu gol üzerine lı -· 
panyollar tiddetli hücumlar yap . 
mıılar ve hakimiyeti ele almıılar . 
dır. Maa.maf'h Avuıturyah1ar da. 
fırsat buldukça lapanya keliıini 
ııkı!!ltrmıı' ardır. 

lb 1rılc 1 oyunu mutla 1ta kazanmak 
""bttriyetindedirler. 

8eı iktap gelince, bu maçta 

tlip çıkarta, kartısm ·' a tek bir 
~er imtihanı ka 1acakbr ki, hu. 

"ll ternin :çinde, ıiyah beyazlılar 
----~~~~~~~~~ 

'ltıkorıo patınaJ 
Şa;noiyonu 

...:.., .\t•iu!u-.ı f. .. 1.. • • 
"•,,orıu 1\ ıaur u patınaı tam· 
~ı..._ll)'a ... •turyalı Prens Şafer 
~ 0r::_1rı Carnit tehrinde yapı 
"- İftir.Jc lcif olimpiyat oyunlan• 

ite. edecektir. 
it.;_. - Pten . h ··111en ı,· . •ın azırhk ekzers:a. 

ll'iJade çekil • a:-mıt...u-. 

Güreşçiler 
Ollmplyadlara 

J(dlyorlar 
Güre§ç"ler'mizin Berlin olimpi

yat arına iştiral leri hemen henıen 
kat'iyetle kararlaımıttır. 

B:.:tün dünya sporcuları önün· 
de yüzümüzü ağn tacak neticeler a
la bilmek için fe..Jeraıyon güreşçi· 
ler'n timdiden ça11tm~ğa ba•la • 
ma~arı :{n tedb:r alınmasına ka -
rar verm · ftİr. 

Diğer taraftan, F en1andiyadau 
ge!ecek antrenör Pellinen de pa -
zar sabahı ~ehrimize varacaktır 

Yeni antrenör milli güreş ta· 
kmıı taraf!ndan r?l:.tımda karııla
nacak ve Galatasaray klübüne .gö

türülecekt:r. 
Milli güref takımı aza'arı yeni ı 

antrenöre Galatasarav klübü ıalo
nun:la ta!td:m edilecektir. 

Güretç'lerim:z klüp salonuda 
ufak bir idman yap11cak'ar, ant· 
renör de bu suretle ilk idman. ıey
retmit olacaktır. 

Yarınki yağh 
güreş: er 

Yarın, Çemberlitatta (Şen bah
çede) memleket;n tanmmıt peh· 
livanlannm =ıtirik ettiii bir yağl 
güret müıabakaıı yapılacaktır. 

Saat 12 den 17 ye ka·'ar devam 
edecek bu n-i•.•a'-,..'·n'ar r-Prı:o•-1, 

lar araım:la büyük bir a:aka uyan 
dırmıttır. 

1 

FUTBOLDA 

ALMAN 
Ml ' li takımının 

maçları 

Berlin: (özel spor aytaninızdan) 

- Alman milli futboJ t~ktmı şubatın 23 
Unde ispanyada Barselona takımile kar· 

ıılaşacaktır. 

Bundan sonra §Ubatm 27 sinde Por

tekiz milli takımile Li.ıbonda oynıya· 

caktır. Maçların üç gün sıra ile yekdiğe· 

rini takip etm~şini spor matbuatı doğru 
bulmamaktadır. 

Almanlar geçen sene İspanyollara 

mağliip olmuşlardı. Bundan dolayı da 

bu sene alacakları n:tice alaka ile bek· 

lenmektedir. 

~I Y•-ı. Cı.&ıl•'fı ~ 
Q.t .. ""6KTH VA~C)f~ 

"Alt\.A KA•ı.' OA~. 
ı.•llll>A K•V• oı.• 
hfTİM-.1.ı ..,.._~0\1\ •v ea."t-.ı. u.aınYi 
TA~ııııtS,_N 61toll 
au~M-.1e ,otc7.oQ 
Uııt •ıı> oı.v e •. : 

/'\~ 

\ ~v . --.A't'TAN "A'l. Geç çuNt\ ı 
( ••KıL!.RıN 81!4. Ç Q I' T(,~ ı:'\J P~ ı e 

Mo \/AH.IJılo< )ONKAPI~ A N OL">< .• 

35 inci dakika:la Reguciro mü· 
kemmel b=r tülle beraberliği temin 
etm ·§tir. Bu golden bir dakika aon 
ra Avusturyalrlann aai açığı ha

sım müdafaasını atlatarak topu 
orta'amrf, kaleci tuttu"u halde a. 

yağı kayarak düttü~ünden Avuı • 
turylı'ar ikinci gollerini yapauı · 
lardır . 

Ara:fan birkaç dak!ka geçme -
den lspanyol'ar te'<rar gene be · 
,.a'--er.i!cı.ay .ın kay'et.,..işl r'i· 

44 üncü dak:kada İıpanyanrn 
genç ve maruf m~hacimi Repdro 

Bu denede lıpanya bi.kim oy• 
namıı, fakat Avuıturyahlann a • 
kınlan tehlikeli olmuıtur. lıpan • 
ya yedi korner çekmit, ATUatur • 
ya Jeh=ne de iki korner olmuttur. 
Avusturya muhacimlerinin kale a • 
nünde çektiği tüller çok hafif idi. 

ikinci haftaym bir müddet -'• • 
vam etm:ttir. Müaavab bu· aef• 
lıpanyo ıar bozmuı ve 3 - 2 ıalip 
vaz;yef ne çıkmıtlardır. 

itte bundan sonra oyun fevka • 
iade beyeı::anlı ra 'lıalar anf't :,. • 
tir. ispanya ile Avuıturya ıalibi • 
yeti koparmak iç:n çek u.imki • 
rane bir oyun oynamıılardır. 

lıpanya kalesin·n önün·'e b"r 
kantıklıktan iıffade ec!~n Avuı. 
turyah'ar da üçüncü goller:ni yapı
mı11ardır. 

Gene ııraai:rle lıpanya Ye A • 
vuıturya birer ıol daha almıtiıır 

ve vaziyet 4 - 4 olmuttur. Bir t::r
lü neticesi keıtiri!emiyen ve git • 
tikçe tiddetini arttıran oyun dört 
dörde olunca halktaki heyecan da 
aon aafhaımı bulmuftur. 

Ôyunun ıonlanna doğru lıp!ln • 
yollar da b:rinci devrede sarfet • 
tikleri fazla efor neticesi yorgun • 

luk eseri ıörülmeie bqlamıt A • 
vuıturya1ılar bun..Jan istifade e • 
derek nihayet gal:b:yet ayrımı 
çıkarmıf lardır. 

A vusturyablar bu mühim ıali
biyeti takımlarmın oyun takt;kinl 
dei'ıtirmek auretiy]e e!de etmig • 
lerdir. 

lıpanvol'ar hurmlannm küçiii 
ve müıetlea paslarla ilerilemek 
ıiıtemin' tak'p edecekler:ni zann• 
derek ona göre tabiye kurm~'arı

ken AvuaturyalıYar uzun ve açıli 
paılar!a hücum etmiıler ve lıpan
yoı.Jarı f&Şırtm19lardır. 

Avuıturyalılarm ıağ cenabı 
mükemmel bir oyun çıkarinıt~ır. 

·,... 



Hasan öksürük pastilleri 
... k~u·· ru·· k, nezle, boğaz ve go·· g-u·· $ hastalıklarbe sesi kısılanlara şifai te~ 
"-# o;a sirleri çokt:ur. 30 kr. Hasan eczadep~ 

HER 
MEVSİMİN 
KREMİDiR 

Betonarme K6prii inşaatı Rksillme illlnı 

Nafıa Bakanlığı 
Şo·se ve Köprüler Reisliğinden: 
. Ga:ziantep vilayetinde Kilis - İslahiye yolu üzerinde (24.300) 

lira keıif bedeli Aferin köprüsü jnşaatmın kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi 11 - 2 - 936 salı günü saal (16) da Nafıa vekaleti şose ve 
~ 

köprüler reisliği eksiltme komis} onu odasında yapılacaktır. Eksilt-
me ıartnamesi ve buna müteferri di~er evrak (121) kuruJ mukabi
linde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat ( 1822) lira (50) kurut tur . , 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları t;ksiltıneden en 

az sekiz gün evvel göstererek N:.:ıf ıa ve'..caletinden ehliyet vesikası al
maları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 11 - 2 - 936 salı günü saat (15) e kadar 
Ankarada şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (80) (217) 

Eskiden &yoğlunda lıtikli.l Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu · 
caddesinde 154 numaralı Filorya kuk Hakimliğinden: 
pastahanesinde icrayı ticaret et - Posta idaresinin Unkapanmda 
mekte iken halen nerede olduğu Hacıkadın mahallesinin T avanh 
bilinmeyen pastahane sahiplerin- çeıme sokağında 5 No. lu evde O· 

den Markoya turan Hüseyin Fikri aleyhine J 3 
1stanbul !'kinci İcra Memurlu . lira 04 kuruşun tahsili hak~mda 

ğundan: açtığı davada müddeaaleyhin ika 
Yani T efarikinin dokuz kıta fa- metgahının meçhul olduğu mü ba

tura mucibince siı:den alacağı bu- şirin verdiği meşruhattan anJaşıl

lunan yüz kırk yedi lira 65 kuru · mış ve 21 - 1 - 936 tarihli celse 
şun tahsili hakkında dükkanınız - için davetiyenin ilanen tebliğ e
cla mevcut bulunan emvalden İş- dildiği halde yevmi mezkilrda 
bu borca kafi miktarının ihtiya · mahkemede isbatı vücut etmedi -
ten tahtı haczına dair aldığı 25 · ğinizden hakkınızda muamelei 
9 - 935 tarih ve 935/ 97 numaralı gıyab kararının ilanen tebliğine 
haczr ihtiyati kararı berayı infaz karar verilmiş ve duruşmanın 2 -
dairemize tevdi edilerek mahke- 3 . 936 pazartesi saat 14 tayin kı
me kararı dairesinde dükkanda lınmış olduğundan işbu Hanın 
dört yüz lira kıymetinde bir adet tebliği tarihinden itibare1l beş 
frijider hacız edilmek suretile gün zarfında itiraz etmediğiniz 
kararı hacız infaz ve tekemm!.il takdirde mahkemeye kabul olun. 
ettirilmiş ve icra ve iflas kanunu- mıyacağımz ve ak~i takdirde ta -
nun 262 nci maddesine tevfikan rafınızdan musaddak vekaletna . 
namınıza gönderilen kararname 
sureti ikametgahınızın meçhuli -
yeti hasebile tebliğ edilemediğin

meli bir vekil göndermediğinizdc 
muhakemenin gıyabınızda icra e
dileceği ilin olunur. (19341) 

den tebligatın ilanen icrasına ka- -------------
rar verilmiştir. Kanunun 265 inci 
maddesine göre bir itirazımz var· 
sa nihayet beş gün içinde mahke GRiPiN 
meye müracaatınız lüzumu malu- --- - ---
munuz olmak ve haczı ihtiyati ka- 1•••••••••••1•••1 
rar sureHnin tebliği makamına Oper atör Or. 
kaim bulur..mak üzere ilanen teb. Selab SUN 
liğ olunur. (19318) Deniz hastanesi Cerrahi Şefi -Göz Hekim; 

Dr. Şükrü Ertan 

o 

Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. No 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sah günleri meccanendir .. 
Telefon. 22566 

Diş Tabibi Kemal SUN 
i stiklAI cad desi 

No : 322 
< Beyoğlu Yerli 
Mallar Pazarı 

üst ü> 
....... ı ................. 1 .................. --

GUzelılğin gıd~sıdır 

Soğulc havalarm cild üı.erinde 
yaptığı tesiri ize.le eder cilde yu 
muşaklık, beyazlık o/0 100 maddei 
müessiresinin tesirile güzellik ve. 
rir. Her eczahane, tuhafiye mağa. 
zalarm1a tüp ve vazoları bulu -
nur. 

Hepsine biçilen eder Otuz B\n 
Lira o1an Yedi ila On Bin tane ki
l im kapalı zarfla eksiltmeye ko · 
nulmuş.tur. İhalesi 27 - lkincika· 
nun - 936 Pazartesi gilnü saat 
15 dedir. tik inanç parası 2250 fj. 
ra ve ~artnamesi 150 kuruşa M. M. 
V. ST. AL. KO. dan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni ilk inanç 

parası mektub veya makbuzlarite 
2dCO •ayılı. 'kanun.un. !2 ..,._ 3- .,...,. ... \ 

delerinde yazılı belgelerle birlik
de teklif mektublarmı ihale sac· 

tinden bir saat 1evvel Ankara' rla 
M. M. V. ST. AL. KO. na verme-
leri. (539) (136) 

~ 1(. :to 

Harp okulu için hepsine biçi
len ederi 45534 lira olan beş k.l· 

lem mefruşat kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartname kt:ı 

şif ve resimleri 228 kuruşa M. M. 
V. sahnalma komisyonundan alı· 
nır. Eksiltmeye girecekler kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki belg<> 

lerle 3415 liralık teklif mektupla· 
rmı ihale günü olan 31 - 1 - 936 
cuma günü saat 11 den bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satmal
ma komisyonuna vermeleri. 

(547) (232) 

Talibi çıkmayan 87 ton arpa 
pazarlıkla almacakt1r. İlk pazar
lığı 7 - Şubat - 936 Cuma günü 

saat 15 de Lüleburgazda Askeri 

Satınalma Komisyonunda yapı -
lacaktır. Muhammen bedeli 4785 
lira ilk teminatı 359 liradır. Şart

namesi tatil günlerinden mada 

her gün Komisyonda görülebilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte ka
nunun 2, 3 maddelerinde1d ve~i · 
kalarla Komisyona müracaatla -
rı. (562) (445) 

Tartı, terazi, kantar, baskül ve sair ölçii 
sahiplerinin nazarı dikkatine 

936 senesi Kanunusani ayı için de bilumum ölçü sahiplerinin btl' 
Iundukları belediye ·,ubelerine müracaatla ayar ıµemurlarından ~1~: 
cakları ölçülerin nevini bildirir bir cedveli doldurarak ölçülerin ınt.ı' 
Yenesi icin birer mürac:t.at vesikası almaları lazımdır. İkinci kaııu~ 

~ ··r~ 
ayı içinde bu surette müracaat edip vesika almıyanlarm ceza go 
cekleri ehemmiyetle ilan olunur. (B. ) (440) 

Beyoğlu belediye şubesi müdürlüğünden: Sahiplerinin zabı1l": . h h' . o" belediye talimatnamesine aykırı ha reketlermden veya. ut &a ıpsıı: 
11
, 

rak şuraya buraya bırakılmış olma smdan dolayı dairemizde saki~ ~ 
makta olan ve mecmu•J kıymeti muh::ımmenesi 83 lira 40 kurl'~ 
baliğ olan "Terazi, küfe, camekan, güğüm, saç mangal ve saire,, 31

1
,, 

1 - 936 cuma günü saat 14 de açık arttırma ile dairemizde satJ İ' 
cağından talip olanların % 7,5 pey akçesiyle beraber müracaatları 
lan olunur. (8.) (.439) 

. ·P 
Düşkünler evi için la:um olan 2000 kilo mercimek açık el~sı f 

meye konulmuştur. Bir kilo mercimeğe 26 kuru~ tahmin olu~J%1~~ 
tur. Şartnamesi !evazım müdürlü ğiinde görülür. Ekailtmeye gırrı' fe 
istiyenler 2490 N. lı arttrırna ve eksiltme kanununda yazılı vesik3 

/ 

39 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 30 
1 - 936 perşembe günü saat 15 dedaimi encümende bulunmahcht· 

(223) 

Senelik muhammen kirası 96 lira olan Rumeli kavağında itle~: 
caddesinde 4 / 1 N. h ahşap gazino 937 veya 938 senesi mayıs sorı;ıı"' 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Ş1't ıef 
mesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttrımaya girmek istiyerıtıe' 
720 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ber~ıı1'' 
30 - 1 - 936 perşembe günü saat 15 de claimi encümende btJ 
malıchr. (8.) (221) __-/' 

Türk Hava Kurumu satınall11~ 
~ ~ ~ Komisyonundan 'ıı-

Çerkes ve Hadımköyünde bu · d ar P 
21 inci tertip piyango biletlı:ri için 110 bin el, 10 hin uv . 1:,~~, lunan kıt'at hayvanatı için ayrı ·ı ıtı"' 

nı bastırdacağmdan 27 - 1 - 936 saat 15 de açık eksiltrce ı e ··ııJ6 
ayrı 54 ton yulaf veyahut arpa - · liiğiJ 

kasa yapılacaktır. istekli olanla!' her gün piyango direktör 
dan hangisi daha ucuz olursa nn- ( ) 

şartnamesini görebilirler. 33S ~ıt 
dan alınacaktır. Münakasası 6 -- ============================.=====::::::::=:::===:=.====:==~~ .. ae' br"'t1 ,ı 
Şubat - 936 Perşembe e-üni.i saat muvakkatesi 202 liı·a 50 lcuruo:tur. ZA Yl - Tire askerlik şu ;l• ı' f. 

- ~ • ~·e!'I ı·I' 
11 de açık eksiltme ile alınacak · Umum tutarı 2700 liradır. S_art . aldığım ~-ll tarihli askerı d 11 i'.;' 

zavi ettim. Yenisini alacağtf\1 ıı , 
hr. Yulafm teminatı muvakkatesi nameler her gün Çatalcada Aske- siı;in hü kmü yok1ur. . 

11
§1 i 1 

182 lira 25 kurustur. Umum tuta-1 ri Satınalma Kc.misyonunda pa · Di.vanynlu ticaretlwnc :;<Jı • 
rı 2430 liradır. Arpanın temınatı rasız görülebilir. (561) ( 446) numarada Safcddin. 

I 



T raı aabunla • 
rının en mükem 
melidir. Fazla 
köpürür. ve kö
PÜğü UZ11D müd 
det kalır. Cildi 
tahriı etmez, yu 

ınuıatır •e ıü -
zelleştirir. Anti 
ıepti hassasını 

haizdir. 

i!li!P!mfti~ 111 iillill.=!!5!::::!1UiiE!HEi!!:mnn:::::::::::ıa115=::::::::aa:::m:::e:iiliilii115i! 

.ıır···ı--ork -An-t·rasit"i"-1 

.... .... .... .... 
:::: 

ı~ Bilanço Tanzimi Münasebetile il 
! ~m Tonu 24,5 llra üzerinden muvakkaten tahsil edilen :lı 
imi bedelden beş tondan yukan toptan satışlar için tonda Hl 

KOLD 

Cildhl muhafa. TIP.Fi SABUNU 
~m 3.5 llra flat farkı iade edilmekte olduğundan şimdiye m 
im kadar bu farktan istirdat etmlyen sayın müşterllerın Hi 

ı~~iın;ı~N~e~ciip~B~e;y~T~n;1~s~a~b~u~~~t~~~i~n~eid~u~.;H~e~r;~~r~d;e~~~ı~u;~~r~·~Hblran evvelaşa~dakl ~re~ ~ürac:atları. 

fTü;k'iyeliii~h~;iYei'Me~k;~ ı~ Maden Kömur ışlerı T. A. Ş. 
~~ Bankasından: P. Yenicami iş han 9-10 
:~ Ankara merkezimiz için aayet iyi iıtenoğrafi ve daktiloğ- il 
~i rafi bilen hir isteno daktilo alınacaktır. Taliplerin Kinunuıa- U 

1
:: ni 936 ıonuna kadar bizzat veya tahriren Umum Müdürlüğe ii 

veya İstanbul ıubemize müracaatlan. (392) 1 
ı:::::~:::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::m::.::::::::::::::::::=::e---ı::::::::::::::::::n:r:::::mu 

Çat:1lca sulh hukuk mahkeme- ve müddeialeyh Eminenin yedi 

sinden: gün zarfında itiraz etmesine ı~";. 
. Çatalcanın Ya111viran köyün -

den Mustafa kanıı Fatmanın ay. 

nı köyden Mustaf anın kardeşleri 
il~ Fatma, Vesile ve Emine aleyh. 

lerine ikame eylediği izalei fuyu 

rar verilmiı ve yevmü muhake~e 
31 - 1 - 936 cuma günü saat o

na tayin kılmmıt olduğundan teb. 

liğat makamına kaim olmak üze. 

re ilin olunur. 
d~vasının yapılan muhakemesin • -------------

de: müdedialeyhlerden Eminenin 
ikametgahı meçhtil kaldığından 
20 - 12 - 935 cuma günü ıaat 
onda mahkemede hazır: bulunma
sını temin için aazete ile ilan ya.1 

Harbiye Okulu için 10500 kilo 
Bulıur 27 /1 / 936 pazartesi ıünü 
ıaat 14 te Tophanede Satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 14 kuruttur. ilk teminatı 

KAŞE 

Neokalnıina 
Grip .. Nevralji ~ Bat ,.e Dit ağrıları - Artrltlzm - Romatizma 

Tva BiR 

Terzi mi 
1 aıroycırsunuz? 

işte si~e bir adres: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Tentıı 

ısuabul - Yııalpofuae Urtıt .. dı 
foto Nur yanl9dl Letafcı baaıada 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tulumbası 
9/ 3/ 936 pazartesi aünü ıaat 15,30 da Ankarada idare binr.ııncla ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. Bu İfe girmek isteyenlerin 562 Iİ• 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii vesikaları ve teklifle
rini aynı gün ve ıaat 14,30 a kadar komiıyon reiıliiine vermeleri li
simdır. Şartnameler paruız olarak Ankarada malzeme daireainde 
ve Haydarpqada tesellüm ve ıevlc müdürüğünde dağıtılmaktadır. 

(431) 

Pılmııaa da yevmü muayyeni 

nıezkôrda gelmediğinden hukuk 

usulü muhakemeleri kanununun 
141 ve müteakib maddelerine tev. 

fi'<an müddeinin müddeialeyhler· 

~en Emine hakk!nda 'bet gün zar· 

f ıncla ve on gün müddetle giyap 
~ı atairarak gazete He ilin 

e tir'lrıeıine ve bir nüshaıının ıj 
ı:.ıııh?·eT.e divanbanesine talikırıa 
:;.. t 

-110 lira 25.-kunı~tur. Şartnamesi -!~:----~~~~~~~= Eliziz • Diyarbekir arasında iJlemekte olan yolcu trenlerin\n 1/ 2/ 936 
tarihinden itibaren Eluizden Diy arbekire cuma, pazar, çarşamba 
sün}eri Diyarbekirden Elizize cumartesi pazarteıi, perıembe gün
leri hareket edecekleri ilan olunur (102) (278) 

ve nümuneıi komisyonda görüle -
bilir. lıteklilerin belli saatte ko • 
misyona gelmeleri. "376,, "151 ,, GRIPiN 
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dört murnu söndürdü. Sonra, yalnız 
kubbeye asıh bir yağ kandilinin hafif 
1Ş1ğiyle pek aydınlanan mihramın di. 
binde yatan bir insan gölgesine doğ. 
ru eğildi. 

.Bu gölge, papaz Panf Garola idi. 
Kraliçe elini papazın göğsüne 

ko) arak kalbinin yavaş yavaş vurdu
Y.u:ıu hissetti. Elbisesinin cebinden bir 
şi c;-" ::ıkarıp bayılan adama koklattı. 

Bir kaç dakika kadar bütün uğ
rnşma.f•ı boşa gitti. 

- Bununla beraber, sağdır ... diye 
mırı 1 dandı. 

Nihayet papaz hafifçe titredi ve 
J- .. men gözlerini açtı Katerin koklattı. 
r· IJA~tan onun dudaklarına bir iki 
h mla damlattr. Bu. RUjjiyerinin ha
,,. 1 adıfı ve Katerinin yüzlerce kere 
dc~edii!i bir ilaçtı. 

Krnliçe: 

- Daha iyi oldu. Ne bir şey gördü, 
ne ele bir sey duydu ... diye düşündü. 

Pani Garola ayağa kalktı. Ken· 
disini mezardan çıkmış samyordu. 
Hnkikaten kraliçe tarafından kurta
rılmamıı olsaydı bu baygınlıktan bir 
da'ıa ayılmadan ölecekti. 

Katerin onu elinden tutarak A. 
lisin cesedine götürdü ve: 

-Talisiz l\farkkiğim. Alis öldU. 
:nen de önüne geçemediğim bu cfna
~·ette hazır bulnudum. Kont elinizde 
hurucıan kı\ğıdı görünce hemen kaptı 
okudu. Ömrümde böyle müthiş bir hal 
görmedim. Rf r kaç ı;ıaniye içinde 7.<'l · 

9al1ı kı:rcağızın \'Ücudu gördüğünüz 
Rfl>I hançerlerle delik deşik oldu. Fa
llat sizin de intlkamınm aldılar. l\fa
fyetfmde bulunan janttyom onu elinde 
han~r ve Ustu batı kan lflnde kilise-

den çıkarken görmüşler- Onlar heri
fin beni öldürdüğünü sanmı~lar. Şim
di, Mariyyakın cesedi de Sen nehrinin 
dalgaları içinde yuvarlanıyor. Allah
ısmarladık Marki. Bu kızın cansız \ 'Ü

cudunu lbımgelen dini töreni yapma
nız için size bırakıyorum. Allah onun 
taksiratınr affetsin_ dedi. 

Kraliçe ya\·aş afır bir sesle konu
şuyordu. 

Papaz hiç bir harekette bulunma
dı. Acaba Katerinin sözlerini duymu~ 
muydu? Evet, şüpht>siz ki duymuştu. 
Relki, bu kraliçe ile konuşmağa ifre
niyordu. Sebebini anlamadan ona kar 
şr pek büyük bir korku hissediyordu. 

O vakit Katerin, fenalık yapmak 
için çıktığı karanlıklara tekrar karı
şan bir cadı gibi geri çekildi. Birkaç 
saniye sonra; yapayalnız; hançeri e
linde, bir kahraman kadar korkusuz, 
kalbi dehşetle dolu, sakin ve metin 
bir halde serserilerin karanlık yatalı 
olan ıs.•uz sokaklardan geçerek kona
ğına döndü. 

• • * 
Panl Garola, yalnız kaldıfı zaman 

Alisin cesedi üzerine ~fildi. Hareket
lerinde hiç bir heyecan izi yoktu. 

Elini kızın soğuk ,.e çıplak göğsüne 
koydu. Kar gibi beyaz olan bu göğsün 
altında hiç bir hareket duyulmıyordu. 
Alis hakikaten ölmüştü. 

Papaz tekrar doğrularak bir şey 
anyormuş gibi etrafına bakındı. Ara
dığı şeyi bulmuş olmalı ki hemen mu· 
kaddes suyun durduğu abdana dof
ru gitti ve mendilini bu su ile ıslata
rak cesedin yanına dönüp yavaş yava~ 
kanlarını sllmeğe başladı. 

Karanlık adamakılh olmakla bera
ber o sanki tamameu görüyormu~ gi-

= 5 _ Zô ;-
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Alis: 

- Gel, gel! ıidelim, kaçalım ... Söz 
Jerini söyledi. 

- Madam, bu adam kimdir. 
- Bibniyorum .. Fakat bakınız, e-

lindeki kifıttan kim olduğunu öğre· 
nebilirsiniz. 

Kraliçe ayni zamanda: 

- Oh, ben ona tanıyorum. Bu Mar 
ki dö Pani Garolaclır. Burada beni bek 
Jiyecek olan papazın yerinde onun i§i 
ne? diye baflrdı. 

Martyyak efilml§ti. Papazın bu
ruımnş elinden klfıd1 alarak daha 
dofruau bir kısmını kaparak titriyen 

. parmaklarının ucuyla a(lı. 
- Panl Garola ha 1 lyt ama, bu

adam benden ne istiyor? 
Bu anda iki bllefl, hlr mengeneye 

sıkışmış gibi zayıf, ince, yumupk fa
kat demir ıibi kunetli ve 80fuk eli alt 
tarafından yakalandı. Alisin yilzti bur 

nunun ucuna kadar yaklapuıtı. Ba
kıılarile karanlık, anlaşılmaz, mUthiş 

duygularını blrlblrltrine anlattılar • 
A lis, l§ıtma sokuldu ,., sık sık solu
yarak ancak duyulabilen bir sesle: 

- Okuma! diyehfldf. 
- A118, bu mektupta ne yazılı ol-

dufunu biliyor musun? 
- Okuma!.. Gel .. Kaçalım. Olilm 

başımmn ucunda dolapyor 
- Alls. hakikat bu kiğıttadır. Jan 

Dalbrenin bi1difl müthiş hakikat bun 
dadır. Annemin benden gizledifi ha
kikat bu mektuptadır. 

Ne s8yledlffnln farkında olmıya

rak .söylüyordu. Ateşten bir çember 
batını yakıyor, sıkıyor, eziyordu. 

- Okuma! Onu bana ver .. Beni 
f;evi>_:orsan ver. Seni ne kadar sevdiği-

mi bilemeı.sin ! Okuma, kocam, Aşığım, 
sevgilim.- Bu adamın kA.fıdını oku· 
ma! 

- Alis, sen de bu adamı tanıyor
m usun I 

Şimdi seslerinde tuhaf bir titre
yiş vardı. Onlar bunun farkında de
ğildiler. Alisin sesinde korku n deh· 
§et, Mariyyakınkinde §Üphe toplan• 
mıştı. 

Zavallı kız, son ve umutsuz bir e. 
melde kağıdı almağa çalıştı. Marfy. 
yak ise Alisin bu hareketile kendisini 
kurtararak mihraba kadar çıkb. Par
maklarının artık tutamadığı mektuba, 
dinin mukaddes eşyasının saklandıp 

sandığın üzerine koydu. 
Alis diz çökerek: 
- Ey benim işığım, biricik sevgf. 

Jim, eh·eda .. Ne kadar se\ildiğini hiç 
bir zaman öğrenemiyeceksin .• Elveda
sözlerini mırıldandı; 

Ayni zamanda şahadet parmağtn. 
da bulunan bir yüziiğün taşını ağzına 
götürerek ısırdı. Ve sevgi, şefkat, 

yeiı dolu gözlerini Mmyyaka dikerek 
ölümü beklemeJ?"e başladı. 

Sandığın yanına konmuş olan 
şamdanın aydrnlığmda Mariyyak şu 
keJlmeleri okudu: 

- "Ben. A lis dö Lüks, aşıkım 
Marki dö Garoladan olan çocuğum 
eğer ölürse onu kendimin öldfirdüğü
nO itiraf ediyorum. Eğer oğlumun 

cesedi bulunursa ..... 
Kont yüzünü çc,·irdi. O kadar de

ği~mlştt ki Katerin hile onu tanıyama• 
dr. Kraliçe, iki adım 8tede hançerini 
elir.de tu ttuihı halde hu manzarayı 

seyrediyordu. 
Kont anne3ini göremedi. 
Al!s, kend~ine doğru kollarını 
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145 - IA>s işaretle dünyadan gelmiş oldukları
m Mer:ihlilere anlatmı:.tı. 

U6 - l\lerihliler etraflarını sarmış ı~cndilcr.m 
seyrediyorlardı. 

ı 17 - h-ano' iç: 
- I..os dedi. Galiba bunlar bizi misafir dt-;:il, 

esir sayıvorlar. 

ı ıs - h ano,iç tehdit m .. ·ı.kamında bc1in<leki ta

bancasını gösterdi. 
1'19 - Merihliler onları ham 

meğe da,·ct ettiler. ;-

dil 

18.2 PARDAYANIN ÖLÜMri 

uzatmı ?tı. Benliğini yavaş )anış kap- ' 
hyan ölümün değiştirdiği bir yiizlc w 
titrek bir sesle: 

- Seni se' i) orum ! diyordu. 
l\lariyyak onu ne gördü, ne de söy-ı 

Jediği sözii duydu. Haıa yasadığına 
tizcrine çöken acının altında ezilme

(Jiğinc hayret ediyordu. Du feci fmda 
kafasında yalnız hir düşiincc dolaşı
yorllu: 

- Nasıl öleceğim? 

Bu sorguyu kendi kendine biteviye 
tekrarlıyor ve ~alnız ölmek i tiyor
du. Öbür biitün du~guları karanlık 
bir örtünün altında l:'anki gizlenip kal 

mı)ardı. Anlıyordu, artık yaşamak
tan nefret ediyordu. Daha hir saat bir 
d~kika yaş·ımnk ona iınkfm ız goru-

nürordu. Hayır, bir insan bu kadar 
ıstıraba dayanamazdı. 

Camla, an gözlerini etrafına dön
.,ürdü. JJakı . tarı gayet kısa hil' 7.aman 
için, kendisine kollarını u1.atan göz
lerini diken 'e: 

- • eni evi)orum ... diye 1ckrar
lıyan Alis c takıldı. 

Fakat Kont onu gene görmedi. 
P.akışı hu s efer l\r:ıliçeyc döndti. Pğ

;·adığı hafif bir ürperme etrafında o
lı:p lıitcnlcı·i ağır ağır anlamağn bas
ladığını gös teri) ordu. 

Bül ük bir emel, harcıyarak mih
raptan ayrılıp l\:ıterine doğ-ru ağır 

adımlarla ilerledi. Katcrin d(; ;\fedi-

çi, kontun geldiğini görerek hiç bir 
harekette bulunmadı. O ela bu müthi~ 
manzaranın clo;;.urclu~u bir korku için-

• h1anayorda. Çok fazla yaptığını., 
işkencenin sınırı a tığını anladı. Fa'\at

1 
o/!lunt1 öldürmek dü .üncesi blitün duyı 
gularrna ü. tün geliyordu. 

Mariyyak annesinin yanına yak la~ 
tığı zaman gülümsedi. 

Ne gülümseyiş! 
Ağzından çıkan sözleri, Katerin 

hafif bir mırıltı halinde Ye güsHikle 
duyabiJiyordu: 

- 'asıl anne, hoşunuza gitti mi? 
Fakat beni neden bu şekilde öldürü
yorsunuz'! 

J{aterin oğlunun her şeyi öğrenmiş 
olduğunu anladı. Bu düşünce tereddü
dünü gidcrcH. Sert bir hareketle doğ
ruldu ,.e bir salip gibi görünen haki
hatte ise hançerden başka bir şey ol
mı~ an bir şeyi ha,·aya kaldırarak: 

- l\on~ sizi ben öldürmiyorum. 
Bu s:ılip öldürüyor. Sen dinin bir 
kurbanısın .. Allah böyle istiyor! söz
lerini homurdandı. Ye yüksek sesle: 

- Allah böyle istiyor! söziinii tck
mrladı. 

Mariyyal\, bir kabus içindcymi~ gi 
hi korku \e kinle buruşmuş, dehtıttli 
bir hal almış bir :roıürü kadın başı \'e 
karanlıkta parlıyan hançerler gördü. 
Sonra bakı ını Al ise dikti. Artık on
dan haş!\a hiçbir şey göremiyor, 

- Seni seviyorum! .. sözünden haş
ı,a bir şey duyamıyordu. 

Düşüncesi karmakarışık oldu .• 
Başına bir ağır balyoz yemiş gibi sen
deledi. AdaJeleri, damarları, heyni sıı 
lıyordu. Sonra, birdtnbire hiç biı' Şt'Y 
duJrnadı. Başrnı sıkan, kavunın, l'7.Cn 

ate., çemberi kalktı. Kalbine saldnlili 
geldi. Giilüşii tatlıla~tı. 

Delirrn işti ... 

Hemen \li c clO'"ru gitti. Genç 
klZ: 

- Seni se' horum... ~özünü tek• 
rarladı. 

Kont sc,·gi dolu bir srsle: 

gemilerine hin- 150 - Artık dost olmu~lardı. hano\I~ n cı ııui
lcr.e sigara takdim ediyor. 
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- Ben de seni seviyorum .. Heni 
bekle ... gidelim, cevabını 'erdi 

- Allahım, allahım .. Ileni nff cdi· 
yor? 

Ayni zamanda rı~1ğının cesedi ya
nına düştii. Bir anda ondan fazla 
hançer ,·ücudunu delik deşik etmişti. 
Alis: 

- Ne, ne oluyor? Ne var? dinle, 
haydi kaçalım .. Kal. knl ! diye mırıl 
dandı. 

Cesedi kaldırmnğa 
ceset tekrar düştü. 

çalıştı fakat 

Ayni zamanda kraliçenin birer ,·ah 
şi canavar kesilen nedimeleri onun da 
iizerine atılarak elbiselerini yırttılar. 

p:ıram parça ettiler. Henıen hemen 
çırılçıplak \'C kan içinde kalnn Alis son 
Ye ümitsiz bir gayr<'fl<>. ı1~ığımn cese
dini tutup: 

- Onu bırakınız, onu affediniz. 
Yalnız heni öldiirüniiz ... sözlerini ho· 
kuk boğuk söylüyordu 

Şiddetli hir ı;Üriiltii kulaldarı dol· 
durdu: 

- Öl el ürün! iki cani) i 
Uearnlıyı gebertin! 

öldürün! 

Yeniden hançerler ce.srde sapland• 
Jar. Alis. yüziinü ıslatan kanlı yı;ıslar 

arn.c:ıncta o rnkit ayakta durarak mih· 
rnb::ı )aslanan. hançerini harnya kal · 
tlıran, aynği) le i\Inrin akın g-ö~siin r 

lıasıp korkunç 'e iğrenr bir ta ,·ırla: 

- Allahın 'C krali<'cnin dii rnanl:• 
Tt i,:ıtl' hövlc rn ·ıhrnlurlnr! <lh e hairı 

rn" Katerinin l•ğursuz hııyalini gör· 
dü. 

- Onu nffedi ı ! Beni iilcliirün 1 

Onu c;a~ hırnkm .. tlhe hnykırclı . 

T\att'rin h:ıf'•ırclı: 

böyle iHdul'cccğiniw J emin euıııız ! 
Allah böyle istiyor. 

Alis, şicldetli acılar arasınd!l Ka
terine gµsterrnck istiyormuş gibi f,~ı

kının başını kaldırdı ,.e bir eli)·le C:e 
şid dctle kraliçenin ti bise~ inden tuttu. 

mli kız ij)düreceklerinc 3 emin et
tikleri hnn~erlerin m:.itemadiyen -.aı

landıklan, ağıılann köpük ı;;a('tıkları, 
gözlerin ateş fışkırclıl.ları hu dehşetli 
fmda talisiz Ali.~ son söz olarak: 

- Allah seni kahret:;;in ! Kanlı ra
nann· kralice! Sen oğlunu arırnr<lun ! 
Bak, iste o~lun hudur! dedi ,.e aldıtl'ı 
yirmiden fn7.la yaranın tl'~irile <:•P
Iıık gö.YioıiindPn kan akarak Mari~yakın 
cansız ,·iicudunun üıerine diiştii ~on 
n('fe ini verirk ,•n dudaklarını sr,·gilf-
inin rlr"'"'kl:ırma dohmrlıu·arak: 

- Seni SC\"İyorum ! ı:;özünü hir ~ ~k 
nnğ'mesi gibi f('krarlayıp can ,·erdi. 
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SEN INOSAN ıl!EZARLICI 

Ortalık sakinle~ince Knterin cfö 
Mediçi bir kac söz öyledi "e e11i t,ız 
birer birer kili<::eden çıktılar. Bt!" 1 ıtr

dan biri sokni!a çıktığı 7.aman orada 
hf'kliyen rlört h(·~ ki'lh't> yakl:>c:arak 
yamş sesle bir şeyler söyledi. O ,.a. 
kit hu uda m la r hemen kilise.re S!i 1 Prek 

mihrahn clo•1nı rür'iıli:ler. Orada baş
tan aya;;.a kaclar s;rnhlarn ''iriinmü' • 'e diz <'iH·mü.;; olnn bir kadın gördiiler. 
Kadın onlara l\fariyyakın cesedinf 

fçlerioden hiri Alisi:ı 
g(is tcrt'r l.'k : 

- Y 11 hu ne olacali ? rlPCii. 

füıdın bnc:ıını cıallndı. 

CCS"dİnf 

Perifler 

- K:r.l°'rrt", ktzl"rım .. 
kraliçenin cfüpıanlaı 1111 her 

AlJa~m. ı 1\ -ıriyvakı alarak kilic::e"en nkın n'it. 
z:ıman 1 tiler. O ,·akit tmıliı:c mihrapta yanan 



;fon1on 
arnca:n1n 
başınd.An 

___ , geçenler. 

·llt• '"~ 
.t. ... -....u ıımca, bir gUıı ~·ı ..... 

ııırkcn, önUnc çıkan bir dereden o. 
bUr tarafa geçmek isledi lal&nma. 

dan geçmesi llzımdı. Bı•nun ıc;tn 

lle derenin art.asma bir ta., atıp ba..) 
.-mak lflıl lrull&amayı diletlndtl. 

JN,J'f~ yaıptr. Tqı auya athfı sa11ıan 
olaıı olmuş, tepe~n hrnıı.fa kar ar 

lal-••tz. 

L:IL!~ '2Rf 1U/ll/./!J Z Y 

~' W>ldi ydant>nn 
'Sn dişleri dalma 

tehlike• .. ir. HattA 
t 

- "' öldükte-: sonra '>!. 

le Lılr çok -<'mS<'ıertn öllı yılanlarııı 

ılişlcrlne d >'tunduktan sonra zehir. 

lcnlp !JldUltlc>rl görülmUştür. 

1 
~ 

DUnynda !zcllE' • 

rln adedi ırUn f:CÇ 

tıkı,;e çotınlmal{ -

tııdır. l 93~ sen«. 

sintlc ..ıl>84 scnc>sinc nazaran 34,147 

den fo..zlıı. izci \'ardır. 

fi 
'* Avusturya -OS"du. 

ısunun kumaw1.lm 

Jcan Zizkn taMa. 

mili' kör olmn'!lıın 

ra~1Ilcn 1421 sc. 
nc;;,u_.o orcusunu Almanlara kıup 

&cvke>ttı. 

* u:ıyad;-. iMi.de ııir 

A \~J nıliırace. 

vııniır. o an Char

ıca Vyne:r Bro;,k' 

iur Ötcitl mihr:ıce 
l'I ·· ~. 
1 waz_ ' lcrln hepsi A." ıı. 

. ııaır. 

'* AUtUıtil: Okyanosu 

·~· nu lllt geçen gemf 
,. Savannakdır. Bu 
iti-•' · .. -- .~ 

Beyahati 1819 da 

,yapmıştır. '.I>~azıa f~ olunca _ yan 

çarklarını ı;tıverteye gılmnrlarml§. 

{r 

• 

ilntlller Avrupalı 

ı ııra yılıuıla.rdan 

korunmak için bir 

usul tavsiye eder. 

lcr. Ansızın bfr yı_ 

lan karşııııuda bulundujtunuz tak. 

dlrde lılç kıınıhlanmaymız yı!an ı. 

ıırırınaz, derler. Ama nerede o ce:;a_ 

ret? 

* Habeş <;<;msiyderi 

bizimkiler gibı gc. 

niş değı: ı-~al•at 

gayet ı.ağlamdır. 

ve gtint!§ten iyi 

muhafaza ede!'lcr. 

-~"""'"-~ 

JFAYD&lbli fl • it . -"G-· ." ~ 1 I 1 · • · l. • U R~Ş.M ____ -- .. 
Rön'tken ,,, 

-:;o-, 
_/ı 7 \'\ 
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tki tnne uıkı ıamnunil KA.'?ıdt 

veya bunl.w ın büyiiklüğllndc iki 

mukavva alınız. )(:Ukavvaıan uzun.. 

'luklnrının üçte bir IJM!8:ıfelerinden 

5 millme_lre gcn4Uğinde birer delik 

açmız. Ve bı! iki kartın <'cllklerlr.ln 

tam Qrtllsnıa beyaz bir tnnık WyU 

ycrl("ftirfp iki kartı Yrt.P,tştrrıntt. 

Ya!nız dcllk:erdcn balmll"a l§lk f!'Ö. 

rillmelidir. I:'ellği gözunnze ysk. 

lll!Jt:ırımz v<J kuvvetli ,bir ı~ığa ,< oğ. 

nı bakmız. Bu ışikla dc1lk arıuıma. 

rcshndc gti-ü!Jilğil gekl!de c11nizl 

uzatıp da bııkarsa.uz elinizin bUtun 

kemiklerini ~örUrsOnUz. Bu t.abll 

rontgcn şuaı gibidir . 

PH~~ 1<1 11,r~ 

uündüzJcri pijamanızı hrfzct
mek için şu küçük ve kullanışlı 
kılıfı yapınız. 

İstenilen büyüklükte kadi
fe parçası alınız. Ve biribirine 
dikiniz. Yalnız bir tarafını açık 
bırakmalısınız ki pijamanızı ko
yabilesiniz. Bunun üzerine gü
zel bir çiçek de örerseniz güzel 
liğine bakmakla doyamazsınız. 

bı. narı~e;. 

Elinize bir kür.tik 

dünya haritası 

alınız ve bunu yu. 

varlak bir ımtu. 

nun etra!ınn ,>&.. 

pı§tınnız. KtitU. 

nun her iki ağ~nı 

aa mukavva yapıştırarak kap ty:ı_ 

mı:. ·Sonrn tarltanın ccnubwıu ı;ös.. 

t.ınıın tara:fm altına bir degı:ck 

sa(llaymız. Bu değ,nek rcsln;de 

gtirUldllğll !Jeklldc bir tartaya ı at 
lanllll§ olmalıdır. Bu auretle gayet 

kolaycacık bir .kUro •clde ebniş ' la.. 

caksınl%. Yalnız kllrehln kutuyları 

yuvarlak olmıyacakUJ'. Ama bunun 

.da .zararı "°.:ıktur. 

Sllltrlaaz diy or kı 

D omlno 
ta1Pla1"'1 n ın 

rakam•arını 
bilmek 

Arkadaşlarınızdan birine blr do. 

mlno taşı ıı•maaını söylc:·ln. 

Ta§m bir tarafmdakl 11dcdi ':! ile 

darbedip 5 1Jflve cetmesini ve y~l<fı. 
nu gene 5 ile daı:'bcderek ta~n öbür 

adedim .ycl:nna eklemeslıH söy.c.yi. 

nız. Netice sise Bliylenlr ııöylenr.ıes 

domino ·~mm .kaç olduğunu derhal 
l!Dyllyeblllr.-.'nlz. -Bunun iı;ln aı-!<a. 

dafmJSJn aöylemig olduğu yeklln.. 

dm :ıs OJkıu:mak kAtidir. Geri ka. 

lan Jlııl aile:ill mllamın domino üze • 

rJn.deki nkanflar.dan birini öteki 

diğerini göaterir. 
mr mi.aile lzah edclinı: Farz•;de. 

Um ki domino taşının adedi G:3 tür. 

6X2=12;12+5=17;17X5 ::.:: ~; 

86+3=88-25= 63 
Bundan :,:ı çıkannca geriye 63 

kalır ki 6 ili' 3 seçilen dominoı:un 

iki tarafının adedidir. 

Şaka ya,.ııak için ik! sıfırlı do. 

mlno taşını l"CÇSClcr de gene ııiz 

1117.ımgdcn t.dcdi bulabllirslnlz. 

OX2=0+5::::::5 
5X5=25 ; 25+0=25 
25- .25=0 

\?~~8~GC 
lLE-

KA.PLU 
HlRSIZ. 

Pcaşinde 

, 

·OYlJ!':'°\k~ı 
' - ::l~ ~'1·'-~--· =<:ıc: • . - - ... - -·-

" ... ..~:__ 

Hırsızla polis hafiye s i 
Bir ufak paket oyun kartı 

alınız Yalnız içlerinde bir maça 
oğlanı bir de kupa papazı olma
lıdır. Bu kartlan arkadatlannı
za birer birer dağıtınız. Maça 

lflOVAVINIZ 
Bu mUsabaka dejll size bir eGlencedfr 

: oğlanı kime düşerse o hırsız o· 
lur ve kupa papazı kime düşerse 
o da polis hafiyesi olur. Elek
trikler söndürülür ve polis ha
fiyesi elektriği derhal yakabile
cek bir yere geçer. Karanlıkta 
hırsız birini tutar. Tutulan hııy 
kırarak yere yatar. Hafiye o an 
da elektriği yakıp hırsızın kim 

Aslanlar da 
oyun 

o y namak 

olduğunu derhal kcşfetmeiıd•r, 1 

Uzun kış geceleri evde oyna
mak için bu oyun çok mi:sait 
ve eğlencelidir. 

Nok;..alar, •. Siyah, 1 - l'cmbc, 2 
ti - Beya7-

EOlencell ujira•maıar: 

Sarı, S - Mavi, 4. - Kırm.zı, 

Şapka nasıl dik durabilir? 
Bir §Bpkı. atınız ve ıırl•adaşın!Za 

uzun, şapka Uzerlnde tJilt durmssı 

mOşkUI, ta_kat . oldukça yu. 

mll§lllc her hnngi bir şeyi 

bu §&pkanın Usttinde dik tu~ 

masuıı eöyıeyiniz. Tabii mu\•affnk 

olamıyaı:al{. Siz atınız ve derhal 

dik durdurı.!ıuz. Hile gayet ko'.:ıy. 

dır. Siz şa:ı:tayı elinize ııJır almaz 

Mektepli 
okuyuculara 

sağ elinizde saklı duran i~ııeyl \'PP

kanm altu:c!".n ı:okarak 'l tcıkt.ı .tur. 

duracağınız şeye geçiriniz 

Herltcs şa~acalcur. :ı-:ı ı;abtıkluğU 

ile lğn~.}1 ~ckrnr ~kip çı1<annıı: ve 

arknda:ılarmızn bir daha tcc:'ibc 

etmelerini söyleyini:r.. MU\·nffalc o. 
la.mıyacaklardır. Muvaffökiyctıniz 

bu suretle daha büyük :ılacaktı- . 

S i h i rli 
mer d ive n 

ist e r, onların da canı va r 

Bize kendinl!.ln ve sınıfınızda 

arkadqlarmızm gUzel birer 

resmini göndermeyi te"ıniıı e 

dinlz. HABER - Çocuk .sayfa 

sı sizin için yepyeni ve eğlenceli 

bir şey hıızırlam~tır. Resimleri 

nlz gazetemizde neşredilecek \'e 

Aslanların da canı var. Onlar 
da eğlenmek ve oynamak ister
ler. Bunların hiç birini yapa
mazlarsa can sıkıntısından ade
ta hastalanırlar. Şimdi siz oyna
ma .sanız, gezmeseniz .hcrgün 
bir yerde kapalı kalsanız ne o
lursunuz. Bunu düşünmek uile 
bak üstünüze fenalıklar getirdi, 
nefes alamaz oldunuz i§te aslan 
lar da böyledir. Bunu çok iyi 
bilen vahşi hayvan bakıcıları, 

hayvanlarının oynamalarına göz 
yumarlar değil de fırsat ha7.ır
larlar. İ§te resmini gördüğünüz 
hayvanlar, Avrupada bir hayva
nat bahçesinin en kıymetli var
lıklarıdır. Bunların açrk havada 
oynamalarını temin edebilmek 
için mürebbileri iplerin ucuna 
otomobil lastiklerini bağlamıı

tır. Aslanları görüyorsunuz; her 
biri bir lastiğe sa:-ılmış oyun oy
nuyor. 

ncUced'! kıymeUi h~yeler ka

zanacaksınız. Blltün zahmetiniz 

yalnız resminizi göndermekten 

ibaret olacaktır. 

Mektep ndn:sl. & .ııLınız ve 

numararıw resimlerin arkasına 

yazmayı unutmayınız. 

. .............................................. . 

i
\Ş'tE &. _iı. &O~t.E 
~EYLER\ !MEYDArılA 

C. tKA'RIA.\~. ·8\2.\M 
'16\~i.f''!'iS~AFi"lE ~ 

L\ & tft ·, -., N\S &. 
YAPAMA~. ai2 '8"' 

·M\"S._R, __ _ 
~c•u~ 

İşte size f"Br&rlı bir cnerd:·.-ı•n. 

Düz bak tığ mz znman b'l:.&Mak:erı 

yukardan aydınlatan bu merd"•ıen 

ters ~virlp baktığınız zaman da 

ayni §Ckild3, basamakları tls•.ten 

a.ydınlanmı§ görilnecekUr. Gnrlp 
değil mi? 

gaz etem izin 5 inci 
~ 

KU~Uk ok~·mııiktuplar 

auı,mıumıamı, 'Ç8aktl• ....mzazete 

ltertni iıcısm•k ı.temedlıtıerlnt bil _ 

dinliler. 

Bu~-- ••weoımı., 
~- $ ..... ,.~ .. --· ,.., ..... .... ....,, ........... Glldıılt ...,... 

IMlltllllaü no 111# (,10) .,. ıp.ılltl 
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Bir Türk gencinin Seylan 
adas:ında başından geçenler 

- 13 - Yazan : N. M. 

Ercüment 'ile Joe böyle ko
uşa konuşa uzun müddet yol
,ırına devam ettiler. Joc Ercü
nende Cuna ile girişti ği müca
.eleden bazı sahneler anlatı

Qrdu. Müthiş haydudu kaç de
a ele geçirmek üzere olduğunu 
ekat son dakikada nasıl elin
fen sıyrılıp kaçtığını hikaye c

liyordu. 
- H ele b ir kere hakikaten ele 

,eçirmiştim. Şehirc getirdim 
'le hapishaneye tıkdım. Bir çok 
:imscnin hayatına kasdctmiş 

lduğuna göre kurtulmasına im 
.an yoktu .. idama mahklım e

rlile~eği muhakkaktı. Ah fakat 
ıc oldu, nasıl oldu bilmiyorum 

. ıapishanedcn kaçtı. Ah aptal
u · kapa .kısılmış canavarı ·u
urdular. ';) 

Ta m iıu esnada ilerde bir at aı 
:işnemesi işittiler. Joe birdenbi-
e atını geriy.c çevirdi. iki yÜz 

metre k~dar gC;ride tozu duma
ıa katan bir atın kendilerinden 
uzaklaşmakta olduğunu gördü
ler. Joe : 

- Bunda bir sır var, dedi. Bu 

ıerifi yakalamalıyım. Sen dur 

lı nr~da ben: bir gidip bakayım. 

Atın ı mahmuzlıyarak ilt ri 

ürdü. Be;j dakika içinde o da 

,özden kaybolmu~tu . Ercüment 

aşakaldı. Yalnızlıkta düşün

rıcye başladı. Bu son haftalar 

arfında başından gcçmiycn ~ey 

;almamıştı. Fakat acaba bu atlı 

.·dam kimdi? Onları takip mi e-

ıliyordu ? 

Çalılıklar arasında bir hıııırtı 

!i İ tti. Bir yürüme sesi .. Başını 

• ağa çevirerek baktı: 

Kımıldama dur, diye bir 

es gürl edi. 

Elinde bir t üfek bulunan bir 

.'ahsi ormanlar arasından çıka-

rak , ilerledi. Ercümendin hay
vanının dizginine ·sarıldı. 

Şaşıran çocuk ilk defa ne ya
pacağım bilemedi. Fakat sonra 
metin bir sesle : 

- Benden ne istiyorsun, bı

rak beni, diye itiraz etti. 
Zenci cevap vermeden atı 

çekmeye başladı. 

Ercüment dizgine sarıldı. 
Ze~ci atı daha k~-~yetle çekti. 
- Bırak, bırak diyorum sana, 

diye haY:kırdı. 

Joenin onu işiteceğini ümit t
diyordu. 

Zenci: 
- Sus. dedi, yoksa ... tüfeği 

gösterdi. 
- Hem attan in bakalım .. 
Tuttuğu gibi Ercümendi attan .. ~ . 

indirdi: ve hayvanı~ başını 

şehire doğru çevirerek iki kır

baç vurdu. Sonra Ercümendi 

kolundan tutarak ormana dal
dılar. 

Yürüdüler, yürüdüler, ne ka

dar yürüdüklerini Ercüment 

bile bilmiyordu. Ayakları ağrı

maya tabanları zonk zonk at

maya başlamıştı. Fakat zenciye 

de bir şey söylemek istemiyor

du. Yola çıktıklarmda,nberi he

rif ağzını bile açmamıştı . Er

cüment kendine bir kaç sual sor 

muşsa da hiç cevap alamamıştı . 

Evvelce konuşmamış olsaydı 

herifi hakikaten sağır zanne

decekti. Böyle taştan adama 

bir şey söylemek, yorulduğunu 

aczini itiraf etmek para eder 

miydi ya? .. Hem de düşünüyor 

du. Ne vardı? Ne oluyordu? Bu 

adam niçin bunu önüne katmış 

mütemadiyen· sürüklüyor du ? 

Nere ye götürüyordu? 

(Devamı var) 

Mektepliler rı. ' ., mi 5C~ ~~~~.:'_,C , 
,..,. ....... ,._. ..:., '-:a . - c otlb.,. 

No. 6 

Yukanda görclüğiiniiz n·simh~r, miisıhakamı~:ı i ş til'a~ l'dt:n 
kfü; iik oh.uyucul:ırımızınclıl'. B una :o.iz de. i~timk eclc.'hilir \ ' l' n·s 
m iniz in ~ıkt ığı g-iin öğ l ccl<~n son ra i da reha ıwa:izt• uğ nya rak 
t:cdiyenizi a l alıil i rsiniz. Bundan ha~ka hu isiınll·ri yazılı ol mı 

yan kü~iil-: okuyucularımızı tanıyıp bildirecek olanlara ela he 
diyeler vercecii' 

• ikinci listemizde neşrettiğimiz 
resimlerin kimlere ait olduğunu 

yazıyoruz: 

Birinci sıra soldan snğıı: ı - 2."5 numaralı Zihni lJocan , :Mltalpaşa 

m ektebi. 2 - 24 numaralı Necdet Yalçın, Yeni N esil mektebi. 3 · ~ ~73 

Sabahnt Yüksel 4S inci tıkolml, •l - 286 Yaşar Kıran 35 inci ilkokul , 

lltincl sıra soldan sağa: 4-t 'Nuri Üsküdar :.?2 inci okul ; 206 ı.~atma. 

!st.anlıul birinci ilkok ul, 41!1. Necdet 'filzlin Kaclıköy lO uncu mektep. lSS 

:\ıurievver birinci okul. 

Üçüncü sıra: Solda n sağn : 443 Dürdane 9 uncu okul. 376 Fehlme 

Üsküdar kız orta m ektebi. 476 Ce ll'ilettln Erkek lises i. 463 Nermin Ba 

şlktaş ıs inci mekt e. 

Şapka 

giyen 
aslan 

Siz hiç arslanlan n şapka giy
diğini gördünüz mü? Bakınız 
bu küçük arslanın başına bu 
şapkayı güneş çarpmasın diye 
mi giydirmi şler d ersiniz? Siz 
ne derseniz dey!niz. Faka t lı ir 

şey var ki o da işte a rslanın 

şapka giydiğidir. Güzel olma· -
mış mı ? Yakışmamış mı? 

Harflerle r e s i m yapıyoruz 

~) d [.) 
·iL .. '-() 

~ 

...: 
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fSRARErl -
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MAl<iNElER "f'İME 
i~LfYOR.. v.ı: 
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Mi Ki ARAVICI: 7 

1 

Arlık esrarengiz haydutların tahtelbahir! drnlz Uzerlne tamamile 
çıkmış, yuvalarından dıŞarıya fırlıyaıı Jmrıııcalar gibi birer birer re
minin gOvcr tcsincle berllen haydutlar hemen gemiye tırmnnmaya roş. 
Jnmışlarclı. Bunların önler inde kam sakallı m'iıymuıı suratlı biri de 
vardı . B u l:C\şına bir kaptan §nplmsı geçirmişti. Doğru gemi l<apta. 
runın yanına geldi. Kaptan l<Orkusun<ln.n titremiyor değildi Fakat 
kC'ndlcinl cesaretli göstermek istiyordu. 

Adam kaptana kendisiıU şl\ylece takdim etti ve yaziyctl ~öyle 
\ılldirtli. 

- - Ben sakiılh Gorillm. Siz de benim eıılrlerimslniz! . 
J<aptan kendisinden boklenmıyen bir eesarrlle: 
- Hangi eslrll'rden bahsediyorsunuz, deıli, ıınl!ıy~ıyonım. 

- Sn1<111 olınaııızı 1avsıyc ederim, dedi. 
- Görüyorsunuz ya benim aslrnrlerimin sll!'\hlan tunçtandır. 

mıkn.ıtıs tesir etmez. 
.MUd bu son cUmleyl kamarasındım işitmişti. Kendi lten<line; 
- ŞimJI meseleyi anladım, dl•dl. 
S:ıkallı Goril kaplan:ı. kafa lutuyorJu: 

~··nzıa söz yok. Beş d:ıltikndu gemiyi lıoşallmar..nnız vapunınuz 
denizin dibine gldecelttir. 

Kors;mlar pa rtiyi kazanınıi;lardr. Az sonra gemi boşalmaya baş. 

ÇOK A ·Kı 

lamrştı. Bay HödUk vapurun mer<llvıonınden inerken: 
Hangi şeytııııa uydum rla lıu iŞ<' lutrL'itim, dl,Yl' d<>1UnUyro.fıı. 

Az sonra her şey bıtmiş, emir neferi hnydutlnrın rei.;l S•tltallı 

Garlle gemici<.' klmııcnln lrnlmndıgmı söylemişti . 

l•'akat, aldanıyorlardı. ÇiinkU Mıkinin kı:ımaraııını aramayı unut. 
mu,ıar ve onu görmemişlerdi. 

- MUl<eınınel diyordu, şimdi tx-n de tnhlelbuhir tayyare ile onları 

.Mlkl lıun•Lm çok memnundu: 
takip ederim. 

Amıı blrdl'nbırc Bay Hödüğün de gittiği hatırına gelmlştl. Tayyare 
yi nasıl idare edeccğ1nl dUşllnUyor ve bunun zor o:ncağını anlıyordu 

Nihayet esrıırengiz tayynre hareket c.tti O hareket eder etmez 
de duvara yapı1an mitralyöz dil;llU. Artık lmpıyı da nçmnk kabil olll
caktı. Makineler mıknatısın tesirinden kurtulur kurtulmaz kentli l<en. 
dine i~lenıl'}"<' ve ,·apur hnrckı;t etmeye başlamıştı. Mlki bu vazlyett<.'n 
dolayı memnundu. Ama bUyUk bir endişesi de vardı . Şlmid koca ge_ 
ml,lc yalnız bıışına ne yapncıı.ktr.? GUverteslndc ufak bir nol<ta gibi 
kalıyorılu. Oemitle ha vardı ha yoktu. Onun; 

- Fakat ne olurdu, biri daha olsaydı da b:ı.na yarJım t:tseydi de 
mektr y~·nıen g<iğe lcadar h!tkkı vardı. 

n e 

Bu şayfalarda yepyeni şey-!erıe 
karşdaşacaksıınız .. ·-G azetenizde 

g i,b i yenilikler görme .k istiy.orsanız bize b i r m ekt upla 'b ild i r i n i z 


