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yenı 

Ilı·· zakere yolile · 
sanın teklifleri i tildfın 

Ü i ler·ni 
e 

nı ltYtizhasları diln Cenc:vrcdc Milletler 
bin4Stnda toplandılar 

~kı Son teklıf 
tlıua h d e e erdeki bazı kayıt lara nazaran 

az nı··s ad ar 
ga abetini 

ttt~,. 20 gösteriyor 
~ 1ıa.71!~r. l" ~~·:·) --:- Bi~kaç gündür beklenen Blum teklifi ~ü~ ge-

't tdıleee~· .. . rnahıyetınde bu.unan bu mütalealar Sancak ıhtılafı-
~.. ~-- c.I \llnıd' . 
~U ~:"'itlen huk .. •nı vennekten çok uzaktır. 
~. nı&ij"liyen v ~kı noktai nazardan meselenin hallini müşkül gördü
'i ber~' Yil.lı);;1Ynsi rnahiyette bir itilafa varmayı daha makul bulan 
leteıitıda.ttgi bir a~a rneselenin halline yarayacak ne hukuki ve ne de siya
tttt, e lnevcut atrnış bulunmuyor. Bilakis M. Blum 1921 mukave
~~ 'll 'fiirk h"~~an hususi idare, idari ve harsi usuller, lskenderun 
~t\>i •• ~ene o tn uh Utneti tarafından istimali keyfiyetlerinden bahsettiği 

- '!I dalı ua ede) d . b h 
S~. a ıiyad . er e mevcut balunan bayrak meselesmden a set-

lft 'Ye \iıerin~ bır .~erileme alametidir. 
~ llt . da;rı dev en Manda,, kaldmlırken, M. Blum'un Sancak üzerin
t~t~Jeıinde Ya~ ettirmek isteyişi hayretle görülmüştür. M. Blum'un 

aı' enı tek bir fıkra, sarih tek bir hüküm vardır. yeni fıkra 
\te hil "nı, Sa 
to ... l\i d ncak tnesel · · b. · · ·k ı de · h d'W • d k t\i" evr .. ·1 • esını ın ıntı a vresıne ma sus, ıgen e -ati 

"Ot '° cın 'ki 
·~. s~h· . . l safhaya ayırarak mütalea ve halletmeyi muvafık 
litİl\. hük .. 

ı !tar tırn de d 
A .. ı ·

1teUe . şu ur: M. Blum Cemiyeti Akvamın kararını kabul et-
~ Ut .. ~tada t:lftldiden söylüyor. 

l'ttt)'~lle\>rede ltlenni olunuyor ki, Cemiyeti Akvam raportörünün huzu
a. Çtkaraın~apıltnakta olan müzakereler kabule şayan bir hal şekli 

i011ıadan haber veı iliyor 

nı~~~Y e ··rk·ye 
~.~. bın_Uşterek meseleler hakkında 

iy r ri i nıesa-
rar verdiler 

(l"azıs ı 6 moula) 

hal edileceğ· 
:~~·~·~~iJ 

nümayi§ yapan 60.000 Hataylı TiirN !lt:{•it e«masrnda ... 

"Paris P. T. T.,, Radyosunun bugün verdiği bir habere göre Türkiye, Sancağa istiklal verilmezse Fransa 
ve Türkiye ilk tekliflerinin ikisi ortası bir formüle razı olacaktır. Bu takdirde Sancağın idari işlerinde Tür· 
kiye ve Suriyenin mürakabesi kabul edilecektir. . 

Fransız radyosunun son dakikada aldığımız bu haberini şimdilik kaydı ihtiyatla telakki etmek lazımdır. 

Fransa oya ama siyaset·ne 
gene a Iadı 

Müzakerelerin uzun •• v• • 
surecegını 

işaa etmeğe 
Hatavın is 

kuvvetle 

baş adılar 
talebi iz 
ediyoruz 

e 

Cenevre, 21 (Hususi muhabirimiz
den) - Sancak meselesi etrafındak i 

temaslara dün Türkiye ve I<'ran&1 mu
rahhasları arasında tekrar başlanmış
tır. 

rahhası ve Sancak meselesinde mazba
t a muharriri Sandlerin de iştirakiyle 

bu iki Fransız miimessili \'C Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü ile diğer mu -
rahhaslarımız arasında bir toplantı 

yapılmıştır. 

Milletler Cemiyeti arasında mevcut bo 
lunduğunu ileri sürerek eski ve ma -
l fım tabiyelerinde hala devam etmiş .. 
!erdir. Murahhaslarımız buna derhal 
Iazınıgclen cevabı vererek hakiki va .. 
ziyetin bu olmadığını kat'i ve müdel .. 
lel bir şekilde izah etmişlerdir. 

Diin sabah Fransız hariciye nazırı 
Delbo ile hnriciye müsteşarı Viyeno 
İngiltere mümessili ile görüşmüşler, 
müteakiben saat on ikide İsveç mu -

l<"'ransız murahhasları bu toplantıda. 

Sancak meselesinde ihtilafın Fransa 
ile Türkiye arasında değil, Türkiye ile 

Murahhaslarımız Sancağın istiklali .. 
(Devamı 6 mcıda) r· ............................................................................................. -............................................................ -............. _ ..... . 

: Lisan derslerimizi takip eden okuyucularımıza 

~ 

• •• 

BRS 
ZIRLI 

Bu sürprizin tahakkuk edebilmesi için lisan derslerini takip eden okuyuculanmızm isim ve 
adreslerini ve hangi dersleri takip ettiklerini öğrenmemize ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç gazete
rini günü gününe müvezzilerden satın alan okuyuculanmıza aittir. Çünkü idarehanemizden 
abone olmuş olanların isim ve adresleri bizce maliimdur. 

Bu itibarla ; lisan derslerimizi takip eden ve yukarıda bahsettiğimiz tarzda gazetelerini 
giinii giiniine müvezzilerden alan okuyucularımızm 25 sonkanun pazartesi giiııii ak~amma 
kadar, açık bir kart ile bize isim ve adreslerini ve hun_gi dersleri takip ettiklerini 

bildimıelerini rica ediyoruz. 
Bize adreslerini bildirecek olan okuyucularımıza ve 

abonelerimize vaudetttğlmiz bu sürprizden başka 

Ayrıca ikinci bir hizmet e daha 
b ıunnıa is iyoruz 

O da şu: derslerimizi takip eden okuyucularımız için , muayyen günlerde, bilahare tayin 
edeceğimiz bir yerde, bu dersleri veren heyetten birer zat bulunacak, okuyucularımı
zın eğer varsa, müşküllerini şifahen ve derhal orada halledecektir. -Bu toplantılar, 

· her pazar günü yapılacak ve bir derse tahsis edilecektir. 
O!·uyuculnrımız bize gönderecekleri kartlarda, bu toplantılara gelip ge lemiyecekler.ini bildirmek 

lulfunda bulunurlarsa, kendilerine minnettar kalmz. Çünkü gelecek olan okuyu cularımızm adedini 
teshil etmek ve ona göre yer hazırlamak ancak bu suretle kabil olabilecektir. 

••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• ··············••• 1' ............................................................ ...._ ....... -------·-------



Fransanın oyalama siyasetine 
b·r numune • 

yenı 
Fransız Başvekili Blum'un, Hatay davasını halledeceği hakkında 

verdiği söze de itimat göstermiş olmakla, bugün ne kadar aldandığımızı 
anlıyoruz. 

"Huy, Ntnın altındadır" derler. Bu her şeyde olduğu gibi siyasette 
de vakidir. Fransanm oyalama siyaseti malumdur. İşte bütün tecrübe
ler dalına önümüze başka başka kılıklarda bu neticeyi çıkarıyor. 

Blumun hazırladığı esaslar, ilk bakışta, bir anlaşma ihtimalinin 
milmkün olabileceği zannını veriyor. Fakat işin halli gene Milletler 
Cemiyetine bırakılmıştır. 

Biz Fransa ile tamamen anlaşmamış bir vaziyette bulununca bunun 
balllııi Milletler Cemiyeti'nden beklemek büyük bir safdillik olur... Mil· 
Jetler Cemiyeti'nin şimdiye kadar hiçbir pürüzlü işi hak sahibinin arzu
lan dahilinde hallettiği görülmemiştir. Halletmesine imkan da yoktur. 
Çünkü Milletler Cemiyeti, ideal şeklini bulmuş olmaktan bugün çok 
uz:ıktadll'. O, gene Fransanın dediğini yerine getirmekt.cn başka bir iş 
yapamıyacak, iş sürüncemede kalmak tehlikesine girecektir. 

Fn.nsanın, davamızı Milletler Cemiyetinin halline bll'aknıası, bu ' işin 

olmasmı istememesine işarettir. lki gün içinde bu hakikat tamamen ay
dınlanmış bulunaca.kt:n'. 

Biz, Fransanm takip ettiği siyasetin ne olduğunu bilmiyor değiliz. 
Bekliyor\17., Milletler Cemiyetine gidiyoruz. Konuşuya-nız, işi dostça hal
letmeye çalışıyoruz. Fakat bu çalışmalanmızın bize kaybettiğimiz za. 
mana. karşı bir kazandırdığı olacak: Dost ve d~manlarımızı ayırabile
ceğiz. .. Bu da zam.an kaybetmeye değer bir kazanç sayılabilir. 

HASNUN RASiH TANAY 

• 

HABER - :Akşam postam 

Sovyet Rusyada muhakemeh•ri yapılan 

7 te hişçi ve su ·kastçı 
hakkın a karar 

Cumar esi •• •• bildirilecek gunu 
Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler 

müddeiumumiliği tarafından neşredilen 

bir tebliğde bildirildiğine göre, Troçki 
"Muvazı merkez,, i hakkında yürütülen 
tahkikat sopa ermiştir. Piatakov, Ra· 
dek, Sokolinkov, Serebiriakovun men
sup olduğu ve Troçkinin talimatı üze· 
rine 1933 de te~ekkül eden bu merkezle 
beraber, "Zinoviyef, Kamenef, Smir
nov, Mratehkovski ve ıdiğer bazı şahıs· 
lann mensup oldukları bir "Troçki -
Zinovevist,. merkezi de hali faaliyette 
bulunmakta idi. 

Tahkikat §U noktalan meydana çı· 
karmıştır: 

Tethişçi guruplar tarafından teşkil 

edilen "Muvazi merkez,, muhtelif c:ı

susluk, sabotaj ve fesatçı hareketlerin
de bulunmuştur. Muvazi merkez ve 

Troçki teşki15tınm irticacı faaliyetleri, 
Sovyetler birliğinin askert kudretini 
yıkmak, Sovyetler birliğine kartı aske
ri taarruz hazırlamak, Sovyetler birliği
nin parçalanması, iktidarın devrilmesi 
ve kapitalizmin yeniden ihyası yolun
da ecnebilerin faaliyetine yardmı et· 
mek maksadım takip etmekte idiler. 

Bu işte aşağıdaki 17 şahıs suçludur: 
Piatakov, Radek, Sokolnikov, Sereb

riakov, Muralov, Livçiz, Drobnis, Bo

guslavski, Kniazev, Ratayçek, Morki~·ı 
Şestov, Stroylov, Purok, Gra§, Puıın 

ve Armold. 
Sovyetler müddeiumumiliği tarafın-! 

dan tasdik edilen ithamname dosyası 

ile beraber, ali divana tevdi edilmiştir. 
Son celse 23 ikinci kanunda yapıla-

caktır. 

Malagada hü ômetç.ler 

Bilir misiniz ki, iskcW ~1, 
benzer' - M. Sami :KBJ") 
söz, 21. 1. 1937. ~ 

M. Sami Karayel: "Bilir 1Je?ll,r' 
iskele kazığı (falan §eye) 
ye başlamak istemiş, sonra. ğ!Jll 
iskele kazığını neye benZCt~ 
ğıda söylemek üzere cüınles~i} 
mt şekle koymağa karar ~ 
kat ilk yazdığı kelimeleri -.-11 

madığı için, lüzumu kalIJlı1-
edatını çizmeği unutmuş. aıif "~ 

Geçen gün Nizameddin N k~ 
söz" de çıkan bir yazısınıı, ·.ı'.lrıİ 
''beynelmilel palavracı" den~ 
dıracak bir başlık konmuş 0 l]tl" I 
gikayet ediyordu. ("Beyn~lril ıc&Ç 
tının, o terkipte mübaUi.ğalJ aı"· 
herkes farketmiştir.) "Açık s eJ 
le tuhaflıklar yapmakta devaJI' ~ 
M. Sami Karayel'in fıkrnSınJil 
hası şöyle: 

iskele k11z1a-• 1~ 
M. Sami J{arıtfıl 

Ya kariler: "Teşbihte ha.te. 0 

derlerse!... 

"' "' .. 
Benim saygıdeğer, sevgideğef• taarruza geçtiler 

Asiler buna mukabil Madridin 
Mütek~itlere yeni zamdan işçi m hallelerini bombaladılar 

ye tim ve dulları da ter~==:~;~~~~:~: (A.A.). - Röy-l ~:~~al;~a~~~~:1n~t:::i:e §:~il~~ 

ranlıkdeğer, daha birçok şe~ 
dostum Kara Davut, her 88 ti' 
lecek nesillere kalacağı ~~~ 
yazılarından birinde dilimi~ 
yanlış da.ha hediye etm.fş. 

lıkla kaydedelim: . uJIİ .l 

d d k ı Hükumet kuvvetleri dün Mala- karşılamamaktadır. Ve işte Romada istifa e e ece er gadan kuvvetli bir mukabil taamız müzakereler bunun için cereyan edi· 

Bu 'luıbcrdC1ı gelen bif. el .,, 
hatırıma yalancı Ş<ihitU!'rılttİ~ 
avuTvatların san'at te~:,f 
rinde b-ir Tr.aç ookayı JW+r 

- Açık söz, 21. 1. 37. ~ 
Meclisin geçen haftaki toplantı

sında Diyarbekir mebusu general 

Kazım tarafından umumi heyete ve

rilen bir takrir üzerine bütçe encüme
ni şu tescil kararını vermiştir: 

hareketine girişmişlerdir. Bu hareke- yor. 
dan tekaüt olanlara 1 883 sayılı ka· 

tin neticesi henüz malum değildir. The People muhabiri diyor ki: 
Kara Davut, biltUn cinS dl~ 

Jer gibi ''tekrar" dan Jtaçar'·,~ 
şeyden ka'Çmak şanından olril f,, 
de ... ) Bunun için ''hatırIIIl• 4'f 
diyememiş; çünkü yukarıda:.~ 
herden gelen ... " diyor. A.ınJ· r., 
ma" ile "hatırladnn" bir ara~ır 
cUmle yanlı§ olmu.,, ne zarar~·~~ 
ra Davut elindeki "hata ıc7J' 
ötekinin be.[ikj.nin ketıealn.l ı.ı 'Uf' 
kullanmaktan, yanlışlarmı el 

"Zabitlere ve askeri memurlar· 

nunun altmışıncı maddesi mucibince 

verilen üç senelik zamdan bunların 
tekaüt olmadan evvel veya tekaüt 

olduktan sonra ölenlerin maaşa müs
tahak yetimleri de istifade eder.,. 

Kız kaçırma vaka arı 
üç senede d · rt 

i 
Dahı1iye vekaleti tarafından ha

zırlanan bir statistiğe göre, 9 3 3 sene· 

sine nazaran 936 senesinde kız kaçır 
ma vak.alan dört misli artmıştır. 

Buna sebep, evlenme işlerine da
ir matbu evrakın, cüzdanların baha

lılığı, bunlara yapı~tmlan pulların 
yedi lirayı bulmasıdır. 

art ı 
Bilhassa köylüler bu parayı ver 

memekte, bu yüzden kız kaçırmalar, 
nikahsız evlenmeler çoğalmaktadır. 

Dahiliye vekaleti bunu önlemek 

için, evlenme muamelelerinin hiç 
bir resme tabi tutulmamasına karar 
vermiş, bir layiha hazırlıyarak ala
kadar vekaletlere göndermiştir. 

Elektrik Ş"r et"n"n he
sap arı tetkik ediliyor 

Bazı tesisa ın mu aveleye uy
gun o madı - ını şirke itüraf etti 

Nafia vekaleti erkanından mürekkep ı 
bir heyet tarafından elektrik şirketi he· 
saplan ve muameleleri üzerinde hazır· 
Janan rapor Nafia vekaletine verilmiştir. 

ran 
!Fıraılrils~ noe 

Diplomatik münase
ıetlerlni kesti 

Vekalet yakında bu mevzu üzerinde 
kanuni teşebbüslere girişecektir. 

Heyetin yaptığı tetkikler neticesinde 
tesisatın mukaveleler ve şartnameler 
hükümlerine uygun yapılmadığı görül· 
müştür. 

Şirket tarafından dn kabul edilen bu 
fenni noksanları etraflıca tetkik ve şe

bekenin fenni kabiliyeti ile vaziyetinin 
İstanbulun ihtiyacına ve mukavelenin 

hükümlerine uygun olup olmadığım 

tesbit etmek için mütehassıs mühenıdis

lerden mürekkep bir heyet seçilmiş, bu 

Fransız mecmualarından birinde İ
ran Şebin.şahı hakkında kullanılan 

terbiyesizce ifade üzerine İranın Pa-
heyet dün Ankaradan İstanbula gelerek ristcki sefirini geri çağırdığını dün 

yazmışbk. Bu hadise hakkında gelen __ ı·ş_e_ba_ş_ıa_mı_ş_tı_r. ________ _ 

telgraf şudur: Küçük sanatlar sergi· 
Parls, 20 (A. A.) - Şebi~ Rıza • • 

Pchlevlnln, sefir ve fevkalade murah· Sine eşya gönderenler 
hası Ebülkasrm Füruhan geri çağır- Ankaradaki Küçük sanatlar sergisine 
ması ve 1ranın 1937 bcynclmilel Pa- gönderilen eşyadan satılanların paraları 
ris sergisine iştirakten vazgeçmesi ef- İstanbul Ticaret odasına gönderilmiştir. 
kan umumiyeyi müteessir etmiştir. Oda paraların dnğıtılmasına bugün baş
Matbuat Şehinşahın bu karanndmı do 
layı büyUk bir teessür izhar etmekte- layacaktır. 
dir. Sergide ikramiye ve madalya alanla-

Fra.nsız mecmualarından birinin kul rm İstanbulda bulunanlarına da ikra
lanclığı ibir kelime oyunu bu kararlara miye ve madalyaları Eminönü Halkevin· 
sebebiyet vermiştir. de merasimle dağıtılacaktır. 

Fakat muharebenin çok çetin oldu· "Eğer Hitler, İspanya dahili har· 

ğu ve Elcezire ve San Rok hastanele
rinin yaralı ile dolduğu söylenmekte

dir. Son 24 saat zarfmaa her iki ta· 

rafın biner kişi ölü verdiği haber 
verilmektedir. 

Mukabil taarruz, asilerin, Mar

bella ile Malaça yol~ ·üzerinde kain 

F uencirolay:a yaklaştıkları bir sırada 

vuku bulmuştur. 

İki hükurrıet tayyaresi, asi kuv

vetlere yardım eden iki müsellfıh ge
miyi uzaklaşmaya mecbur etmiştir. 

HükUmctin tebliği 
M~\Clrit, 20 (A.A.) - Madrit 

binin muhtemel ganaiminden kendi

sine büyük bir hisse aymnağa mu· 

vaffak olursa, Almanyanm içinde 

karşılaştığı buhranı daha ehemmiyet-

le başetrneğe girişecektir. Bu vaziyet· 
te, ona yardım edecektir 

Almanyada memnuniyetsizlik 
büyliyor. Ve bu memnuniyetsizlik 

yaşayış miyarı her gün biraz daha 

takyit edilen sivil halk arasmda de-

ğil, deniz, kara ve hava askeri erkanı 

ve Hitlerin müşavirleri arasmda da 
cari bulunmaktadır. 

ğe vakit bu amıyor ki!... ( 
Yine o yazıda diyor ki: ,t 
Kıymetli d<>stum ve mi2f!C( y. 
kada.şım Fikret Adil'e yatf'14 

diiklerimi Böyliyeccğinı'. ,.,,,,/. 
''Yarm" ke1imesi yerini ı;-· 

Bazı klınseler: "Düşünmek dp,.' 
re dilffmil§ ! " derler ama 8 ~t~ 
toplasınlar: benim aziz, ııı~ 

Hitlerin tecavüzkar bir harici si- 0l?l3alsiz, v. s., v. s. dostuın 
müdafaa komitesi saat 12 de bildiri- yaset takip etmek arzusu, zaten Al- vut efkarlı adamdır. 
yor: 

Cumhuriyetçi kuvveler, Mndrit 
cenubunda yaptıkları ilerleme hare-

keti neticesinde elde ettikleri mevzi

leri tahkim etmekle meşğuldürler. 

Cerro de la Anglesde yüzden fazla 
asi asker esir edilmiştir. 

Bu sabah Madrit yeniden şiddetli 
bambardıman edilmiştir. Bambardı-

man bilhassa şehrin amele mahalle
sinde teksif edilmiş bulunuyordu. Di
ğer cephelerde yeni hadise yoktur. 

Asilerin zayiatı 
Malaga, 20 (A.A.) - Malaga

nın 60 kilometre şarkında kilin Este
panada diin vuku bulan bir muha-

rebe esnasında asiler, hükumet top

çu kuvvetlerinin çok şiddetli bir ate
şine maruz kalarak birkaç yüz kişi 

ölü vermişlerdir. Vali ve si:;asi şef
ler dün bütün gün mahalli radyo va
sıtasiyle vilayetler halkını mukave
mete davet etmişlerdir. 

Asllcre yapılan yardımlardan 
beklenen menf aatlar 

Bu sabahki posta ile gelen The 

People gazetesinin diplomatik muha· 
birinin yazdığına göre, lspanyol asi

lerinin ispanyada muzaffer olmasın

dan Almanya ve İtalyanın ne şekil
de istifade edeceCi hususu şimdi Ro
mada bulunan Alman nazırı Göring 

ile ltnlya başvekili arasında ehemmi
yetle münakaşa. edilmektedir. 

Almanya, lspanyol toprakların
dan ticari bakımdan istifade husu 

man deniz kumandanı amiral F oers· 
terin istifasını intaç etmiştir. 

Harp nazırı general fon Blum

berg, siyasette ~iddetle Hitler aley
hinde olduğunu belirtmiştir. 

Eğer Hitler, mütehassıslarının 
tavsiyesine ehemmiyet ' vermiyecek 

olursa, Blumberg ve maiyetindeki 

generaller bir hükumet darbesi yap

mağı tasarlıyabilirler ve bu da, Hit· 

lerin nıevkiinden aynlmasmı mucip 
olur.,, 

:(. 1(. ,,. z# 
Elimizdeki altın m.cvcıı~tL ~ 
di madcnlerimi.zin ist1~~fif ~J 
veya d~ mllbade!cdeh,-ı 'k ttl'J 
mizden toplanmı.1 değil, ~ ~ 
harici bir istikrazdan ~· 
m1t§tur. - A. Hamdi ..J 
run, 21. 1. 37. .,, ~") 

"Bile" yerine ''da, dabl . 1"t 
çilnkil "bile" denince cümtenifl f 
değişir: ''Elimizdeki blr ç~1 ~ 
kendi istihsaHi.tımızdan d~· ~-~ 
mız bile değil" demek olur· ,.ıtı?'t 
Hamdi Başnr: "Zaten çolc ~ 
yok, olanı da bizim madente:1~~ 
tihealll.tmdan değil" demek~~~ 

Bıçaktan hurtu an ''Yaptığımız harici bir 1 ıeıı t 
Ah! bu "yapmak" fiili! ... zıı 1~,,ıt bir hayvan ortalığı da hiç lüzumu yok; yerine~ 

ait üst etti konmadn.n kaldrrılabilir. ••tst ~1'· 
Bordo isminde bir celebe ait bir değil, ''istikrn.zla" olacak. (ol./ 

bir tcrtib yanlışıdır). "E!d~ (Jrı 
öküz dün Kraağaç mezbahasında ke- tur" değil, "elde edilmiştır · ,.f 
silmekte iken bir fırsatını bulup. ye: da tertip hat:ısı olma.sı ini~~ 
rinden fırlamış, ayağındaki ıplen ~ ~ 
kopararak mezbahadan dışarı çık- SS doğumlulat•,,I 
mıştır. tik yoklaması ~9ı:ı 

sahipleri tarafından kovalanan Eminönü askerlik fUbel~ il~ r ~ 
hayvan tepetcn tepeye aşarak Beşik- 1 - 1333 doğumlu crleriıl JIİ~; 

taşta Ihlamur deresine kadar gitmiş
tir. Burada hayvanın Ortaköy sırt' 

larrna doğru tırmanmakta olduğunu 

gören sahibi, artık takip edemiyece-

ğini anlamış, zabıtaya müracaat ede
rek hayvanın öldürülerek yakalanma-

smı istemiştir. Öküzün etrafa sal

dınnıya ba~ladığmı gören Beşikta~ 

merkezine mensup birkaç polis bir

kaç el kurşun sıkarak öldürmüşler

dir. 

malanna başlanrruştır. 937 ~ ıJıl 
timine kadar devam edecekti!'114e ~ 

talıS •fi 
ğumlulardan mekteplerde.. r "'~» 
nanlar da dahil: nüfusu, uçe

1 
~ıı· 

rf .. e 
toğrafı, üçer sarı dosyaza ıy I 
kendileri veya akrabalan: 1,,ı- ,n 

2 - 307 ila 329 doğu01tıı f'; 
kerliklerini bitirmiş daha ge!1~tİI 
nn) da ihtiyat yoklama ve l;il • l 
pılmak Uzere. rtefl 

3 - Haftanın cuma, cı.ııP' pıııtl 
leri hari,G; diğer günlerde sab. iJV 
leye kadar tubemize getrnelerı 
nur. 



~~-· 
6'/Q ŞUM: 
"•" sefalhıat:n 
~ 8 •fauetn 

ı ~ t&nunu . 
kö,ı~ !'~Ya.lan bir vesi-

u h.a_ ~ ~düp edenm· • Bir 
llıft b ;:-"'il, ~I . • 

b· İliYor Jlı11n enirken ne çeyiz getir-
oır ~h ~unuz? İşte: 
~ elbiıı.a. O§ın elbiae bır· kre b" 
~ -....., bir kre ' p ır· 
&;.. kadire elbi P ~ngol, bir şar-

" ıı.ıı-_. se ... Bır "Üt leli Jiıı .. ""'!lıye.. Bir . ~ e ven ... 
~r;o_rap., Bir §ifon peçe .. Üç mus
' dil .. Bir k ~h tarak .. Bir ipek 
b. l>aııa da Irrnızııık.. :lri lneee~ :• kalenı var .. Fakat 
~ ~ aınıerik tane Patiska göm

p filan de~ don, bir düzüne tire 
gtl. .. 

&ı... • • '7\l, büae . . •. 
>'ıılt .e kaydedi~lliYeti gösterir diye 
d~~llıeye" d orunı. Tam "ayranı 
-..uerı b·ı· arbınıeserı 1 z· ··t hJt ı ıp letıki . .. . ıra, o e-

)~cı, borea baıu: ettiğimiz şekilde 
11 .. geH... . cı bir düğünde ba
~ MA~ l§te bö 
la bi;:'• fakat nı~le Sırf cakaya isti-
beı, l§e Yaranı Sla.kbeı hayatta as
fİlti esıet\dj~i I,Yacak olan Çeyizlere 
" ) toru <Yahut heveslendirildi-
~ Yoruz. Cünıı 
~Pa :trıaı1 Yah esi ya tamam.ile 
~ A\rrupa nı~t da Yarı masnu me
li\ dUın}ek 1 olan bu ~şit çe -
' ~k y~ daha Yeni gelinken, 
" ~ıy~k tnek Pişir~ek, hatta. o
)A~ dernelctiro;~ bir köylü kadını 
~it .... 

~it~' kendilerini bildikleri 
lı •. ···"'«ll'en eıc,,,~·zı 

l.~larıann "'b
1 eriyle çeyizle -

~ ~ nıtl'll.k~· ~onr~, lstanbul bir sne koYa.ıı duŞmuş. Ahşap evi
~ teceı~·~aydi ~akalım, yağ
~ tıı.. ~ kaldırın Yliz lıraya titreme 
~Yet: B· ~§! Köylerde de ay-

ır Çift o"küzü· •• 1 
~ oan ev-

>u..~ ~\h-• ~larak yukarda an
.~ '- .r..-..ıerı d" 

Od~ll ~adoluda UZnıeğe başlamış! 
"-ha •ı:rtıa hfı.la bir eşek yükü 
it ~~rap ~l'da kıyamette ka
til'i.ı..~""' "arcın. sa ağa getiren zaval-
1,t~~ kı-ep b. \7~ <>nlar bir kerecik 

ınnana· hevesleniyor-

Soyadı 
almıyanlar 

IHlao~ tek ttYık vaıır 
Bunların teshil edil

mesi bfldirlldl 
Soyadlan kanunu mucibince muayyen 

müddet zarfında soya.dı almayanlardan 
50 lira para cezası alınması lazım iken 
müddet bittiği zaman hükumet şimdilik 
bu cezaların alınmamasına karar ver
mişti. O zamandanberi bir senelik bir 
müddet geçtiği halde elan soyadı alma
mı§ kimselere tektük rastlanmaktadır. 
Bazı kimseler de mahkeme kararile soy 
aıdlanru değiştirmiş, fakat gidip bunu 
nüfusa kaydettirmemiştir. 

Dahiliye vekaleti henüz soyadı bulun
mayanlann miktarım ve bunların hangi 
mesleklerde bulunduklarını tesbit için 
nüfus umum müdürlüğüne emir vermiş
tir. Şimdi nüfus daireleri bu işle meş

gul bulunmaktadır. Her nüfus memur
luğunda kimler soyadı almamışsa bun
ların birer listesi tanzim edilmektedir 

Tanzim edilen listelere göre hükume
tin soyadı almamı~ olanlar hakkında 

nasıl bir karar ittihaz edeceği henüz 
bilinmiyor. 

Manifaturacılar ve 
terzfler 

Belediye tarafından tescil 
edilemiyecekler 

İstanbuldaki manifaturacılar ve ter 
ziler cemiyeti belediyeye başvurarak 
kendi cemiyetlerine mensup hizmet er 
babının da blediyece tescilini istemiş
lerdi. Belediye de keyfiyeti dahiliye 
vekaletinden sormuştu. Vekalet mese
lyi meclisteki belediye kanunu muvak
kat encümenine havale etmiş, encü
men de bu hizmet erbabının belediye 

~ ~ '° .. 4 tescillerine tabi tutulamıyacağma 
g0l'P~ ltı\'anını kırkzna.k On karar vermi'.itir. Bu yoldaki karar u-
~b~~ ~. btlknıek "":,.ti ~~ mumi heyete scvkedilmiştir. 
, .. -:"llltlt ":'~ ·· ":l"":lı erını 

tunde•• ... ~ i~i otlardan boyalar . • 
~1t 0~ günlerinde "et e1 üs- Esnaf cemıyetlerlnin 
-~b~er n Yerde bunlardan renk V8ZiJ1etlerİ tetkik 
' ~l l>nıak... Hatta iç ça- • 
~~ a d~'aruu hile kendi tezg3..h ediliyor 
\t 'tıı gı"bi, i~' - Bunlar, değil bi- istanbuldaki esnaf cemiyetlerinin va-
~ h~~i İl(!tlenı· nıeznıeketlerde, hat- ziyeti vilayetle belodiye arasında tetkik 
ı.~"· ll· Ilı inkır: garp diyarlarmdr. edilmektedir. 
-ı:ı-ı-.ıı b ıı_ ile Çabuk bulına.mış adetler- Bu cemiyetler bir taraftan Ticaret 
~ı, tı katıar kibarıa.~ık ... Krep- odasına bağlı oldukları gibi diğer taraf-... envaın 1 nereden öğren- tan da kendilerinin bir teşekkül mahiye· 
~:ı~~ı- -1' ~ .. tine girebilmeleri için vilayetten müsa-
':"1) aı ~ ~İl' ara .,.. ade almaya mecburdurlar. 

4' ~,. ~b:ıe ~nı<laki muvaz.eneyi 
~ ~~ ''e\> iktısa ~illerin en ha.sın
~ ihtiyaçı dlyatı" denen ken
>tıt. ~trnen arını temin etmek i-
~~ aYrılınış olması geli-

~ lııç~lt: l<ö . 
1a h.. bit ~- Y, basıt zil"a.a.tte b -
~ ~ va_,:_~,,. Yapını n aş 
;. ~ ~oa Ya he ~0:· Bunun dışın-
lJ~ da hiç Psını dışardan alı
~~~ ~lelin almzyo:··· Giyecek, 
\>~ en ta~ . hepsıni ihtiyacat 
~lr~1• ~ bnı... r<:~-· . '9.,, -l\e • U• • • '-'WlUeSJnden 
~l <i ndı bir 

:h ...... e aı8.lnaı.sa .~Y yapmıyor; 
~~l"... 0 Yle zavallı ve 

Demir fiyatlarında 
ihtlltAr var 

VekAcet işe 
el koydu 

Son günlerde demir fiyatları üzerin
de müthiş bir ihtikar başlamıştır. Bu 
hususta alakadar makamlara şikayetler 
yapılmıştır. Altı ay içinde fiyatlar iki 
buçuk misline fırlamştır. 

İktısat vekaleti meseleyi ehemmiyet
le tetkike başlamıştır. İhtikarın demir 
ithalini ellerinde tutan dört beş firma
nın yaptığı anlaşılmaktadır. 

tçerld 

• Cuma günü akoamı saat 21 de Nişantqı 
Rumcu caddesinde · Şişli Halkevinde Mus-

tafa Tunalı tarafmdan bir ltonferans ve BU· 
lent Tarcan ile Aleks Kaleci tara.."larmdan 
da bir konııer verilecektir. 1 

• Dahiliye vekAleti vilAyetıere gönderdiği 1 

bir tamimde belediyeler bankasmdaki parn. 
larmm itina ile sarfedilmesini paTa alırken 
bu huııusa dikkat edilmesini bildirmiştir. 1 

• Terkos fabrikasındaki bütün makineler 
yeniden tamir edlllyordu. Tamirat bitmiş 

fabrika da.ha mUkemmel bir şekilde işleme• 
ye ~lamıştır. 1 

• Ticaret odası eski ihracatçılar için İktı• 
sat veklletinden gelen ihraç veslkalıı.rmı ta• 
mamen dağıtmıştJr. 1 

• Bazı ot.obüs sahipleri belediyeye mUra• 
cruı.t ederek Balta llmnnı ile Eminönü ara• 
mnda otobUıı işletmek müsaadesi lstemişlel"'I 

dir. Belediye yakında cevabını verecektir. 

HABER - Akşam po~ta.cn 

Alpullu ile 
Kırklareli 

Otoray sef erlerile 
bağlanıyor 

Devlet Demiryolları, Alpullu - Kırk

lareli hattında oturay işletmeye karar 
vermiştir. Anadolu hattından bir oturay 
Avrupa hattına geçirilerek tecrübe ya
pılmıştır. Bu tecrübe iyi netice verdi
ğinden şubattan itibaren Alpulludan 
otorayın ekspresle telaki etmesi ve yol
cuları Kırklareline getirmesi, aynı şe

kilde Kırklareli yol::ulanm da eksprese 
getirmesi tekerrür etmiştir. Buna ait 
tarife hazırlanmaktadır. 

Limanın islahı 
lngiliz mühendisleri 
haftaya işe başlı yor 

İstanbul limanının projesini yapacak 
olan İngiliz mühendisler heyeti yarın 

Londradan şehrimize hareket edecekler
dir. Liman idaresi mühendislere verile
cek esasları hazırlamakla meşguldür. 

Aldığımız malUmata göre İngiliz mü· 
hendisleri ilk iş olarak Sirkeci rıhtımı
nın Saray bumuna ve G.alta rıhtımının 
da Kabataşa kadar uzatılması işini tetkik 
edecek ve buna ait projeleri hazırlaya
caklardır. Heyet asri antrepolar inşası. 
rıhtımların ve antrepolann mihaniki 
tesisatile takviyesi, Kuruçeşmede kap3h 
kömür depolan inşası hakkında tetkik
ler yapıp projelerini hazırlayacaktır. 

Ayrıca Halicin ıslahı için de tetkikler 
yapılacak, fakat bu hususta hazırlana
cak projenin tatbikine bilahare geçile· 
cetkir. 

Şeker lstlhUlk ve 
gUmriik resimleri 

kanunu 
Büyük Millet Meclisi dün Rifat Canı

tezin başkanlığın.da toplanmış, şeker is
tihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 

Jayihanın ikinci müzakeresi yapılmış. 

Hüsnü Kitapçı birinci maddedeki nis
betler üzerinde değişiklik yapılmasını 

teklif etmiş, madde encümene iade edil
miştir. 
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GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
İngiliz kralı Jorj dün gece vefat etti 

• LeninJn ısıumUnUn yıldllnUmU mtınascbc
Ule Sovyet Rusya konsoloshanesi bugiln ve ı 
yarm kapalı bulunacaktrr. 

• Dün üniversite konferans salonunda 1 
Mıı.arit vekA.letl ,şube mUdUrleıinden Fuat t o• 

rııfmdan meslek! bir konferans verilmiş 1500 ı 
muallim bulunmuştur. 

• TUrk Üroloji cemiyeti yarın nkoam a~· 
lık içtimamı yapacaktır. İçtimada doktor 1 
Burhaneddin L~tti ve Fuat Hamit tarafm• 1 

dan lkl mUlıim mevzu etrafında birer ltOr.• 
terans verilecektir. 1 

• Nafia ha§ komiseri Sururi evvelki gün 
Göksuya giderek l{adıköy su şirketi oonUc• I 
rinde temsatı tetkik etmiştir. 1 

• Belediye sular idarcsi vakit ve hali yr. 
rinde olmayanlarla e\1nde t.erkos tesisatı bu

lunmayanlara yaptıracağ'ı pıırn.sız tesisatı, 1 
memurlara da t e§mll etmeye karar vermlŞ"'

1 tir. 
• Gazi köprUsUnUn in§a.smda Simon 

iş kanununun 
tatbikatı 

Beyannamelere yan
lış maltlmat yazan-

lar olmuş 
İş dairesi İstanbul amirliğinin kay

makamlıklar vasıtasile iş verenlere tev
zi ettiği işçi beyannameleri toplanmaya 
başlanmıştır. Esasen kanun beyanname
lerin on gün zarfında iadesini amir bu
lunmaktadır. 

iş kanunu mucibince 9 kişiden fazla 
işçi çalıştıran yerler kanunun hüküml~ri 
dahiline girmektedir. 

Fakat bu hususta bazı müesseselerin 
.doğru hareket etmiyecekleri evvelden 
tahmin edildiğinden iş beyannamelerin
de beş işçiden itibaren işçi çalıştıran 

yerler beyanname vermeğe mecbur tu
tulmuştur. 

Beyannameler alınırken fazla işçi ça· 
lıştırdıklan muhakkak bulunan birçok 
yerlerin beşten az işçi yazdıklan görül· 
müştür. Yapılan ihbarlar bunu göster
mektedir. 

Eeyanameler üzerinde iş müfetişleri 
sonradan tahkikat yapacağı için bu gi· 
bi yerler hakkında kanunun cezai hü
kümleri tatbik edilecektir. 

Deniz yolları 
bütçesi hazırhandı 
Hükumet, denizcilik işlerinde müte

hassıs gençlerin yetiştirilmesi için bir 
program hazırlamıştır. 

Bu program deniz yollan ile diğer 

deniz müesseselerine gönderilmiştir. 
Deniz yollannın bu seneki varidat 

bütçesi 1375441 lira, masraf bütçesi de 
1352761 liradır. Deniz yollan gemi za
bitan ve efraıdına ikramiye şeklinde ve
rilmek üzere 12 bin lira konmuştur. 

Ayrıca Avrupaya gönderilecek tale
belerle staja girecek mlilazim kaptanla
ra verilmek üzere 12 bin lira aynlmııJrr. 
Akayın varidat bütçesi 658000 lira, 

masraf bütçesi 653000 liradır. 

Havuzlar idaresinin bütçesine alına

cak yeni makineler için 78825 lira kon
muştur. 

Dayaktan öldilğü 
iddia edilen talebe 

Samatyadaki 52 inci ilkmektcpte 
dayaktan öldüğü iddia edilen Receb 
hakkındaki tahkikat evrakı dün müd
deiumumi muavini Hikmet tarafından 
tetkik edilmiş, bazı noktaların aydın
latılması için evrak Samatya merke
zine gönderilmiştir. 

Ticaret odası 
turizm ışile 

uğraşs.cak 

Ticaret odası, Avrupa ticaret odaları 
gibi turizm işi ile meşgul olmaya karar 
vermiştir. 

Oda, turizm işinde tedbir almaktan 
ziyade şimdilik işi tetkik ede-::ektir. 
Alınacak netice alakadar makamlara bil
dirilecektir. 

FondU denllen çimentodan vazgeçilmiştir. 

Buna multabll Almanyadan en iyi cln.s çi
mento getlrtllecektlr. 

Du:sarı •: 

• Belgrat reıımt mahııflllnden verilen m::. 
lQmata göre Yugoslav • Bulgar dostluk mf• 
ısakı önUmUzdekl pazar gtinU Belgratta in:• 
zalv.nacaktır. j 

• Almanyanm yeni Tahrnn elçisi Egleerg 1 

dUn GUıtstan sarayında Şahln§ah ta.rafından 
kabul edilerek itlmatnamesinJ takdim el· 
m1ııtır. 1 

• D:ılgar kabinesinde yeni değişiklik ola• 
cağı söyleniyor. Ticaret ve ziI'S.8.t nazırlar.• 

mn ıstıfalannı verdikleri anınoılmaktadır. ı 
Yeni kabineyi gene Köse tvnnof kuracak, 
fakat Ticaret, Ziraat, Nafia ve Harbiye n a• 
zırlarx değ:lşeceklerdJr. j 

• Cenevreye gttmekte olan Lehistan Hıı• 
rlclye nazırı Rek Berllne ul!Tayarak Alman 

3 

IHHCIUllHllH .. lllOUlltlHHIWlllll ..... ftlNMliMUlll.....__,Wllll 111 1 ' ... 

Yunus Nadi, dün Paris hususi mu
h-abiriııulen aldığı llatay i.şine ait tel
grafı tahlil e<liyor. Blumun bu mesele 
üz.erimle nok tai nazarlarım birer birer 
gözden geçirdikten sonra diyor ki: 

M. Blum'un mtilihazalarında kati 
bir vuzuh ve sarahat olmamakla bera
ber onların umumi heyetinde makul 
ve iki taraf için de kabul olunabilecek 
mahiyette bazı manalnr sezilmiyor de 
ğildir. Eğer Fransa daha ilk gtinden 
itibaren böyel az çok hüs'nilniyetli bir 
hattı hareket tutmuş olsaydı şimdiye 
kadar her halde faydalı konuşmalar 

yapılmış olur ve herhalde bu kadar u
zun glinler yalnız beyhude değil, si
nirler içinde geçirilmemiş olurdu. 

M. Blum tekliflerinde en mühim nok 
taları Milletler Cemiyeti Konseyinin 
işgüzarlığına ve dirayetine terkeyle
mek yolunu tutmuş görünüyor. Bu su
retle meselenin hallinde Konsey azası 
diğer devletlere de mühim mühim va,. 
züeler terettüb tmektedir demek olur. 

Her halde vaziyetin inkişafı için ilk 
temasların neticelerini beklemeğe mee 
bur olduğumuz anlaşılıyor. Bugtin 
için da.ha fazla söz yerine intizarı ter
cih etmcği muvafık buluyortı7. 

}$-

D©> ır'lt gazete, Diki 
yazu ve bDır 

Dııaknkat 
Açık söz'dtJ, Karotüwut, Baykm Yu

ntl.! Nadinin, gazeteci Yunt"-' Nadiye 
dfflet sırlarım i/~ ettiğinden ba.h3&
derek Mdi.!cyi M ecli.3 Riyaset Diııans
n.ın nazarı dikkatine re/etmektedir. 
Yazı aynen Ş'luiur: 

tstanbulda dört sabah gazetesi v8.1\
dır. 

Bu dört gazetenin dördü de Ankara.
da muhtelü muhabirler ve muharrir
ler bulundururlar. Dördü de ayni milc
tarda telef on, telgraf, tayyare, tren ve 
pul parası sarfederler. Ve §Üphesiz za 
man zaman dördilnden biri şu veya bu 

haberi diğerinden daha iyi tetkik edip 
daha. tafsilatlı olarak neşretmek kud
retini gösterirler. Yani normal ve dü
rüst bir meslek mücadelesi yaparlar. 

Fakat bir de bakarsınız ki diğer üç 
gu.etenin yazmadığını Cumhuriyet 
küldür küldür cızıktırıvermiş. 

Faraza diln Kurun ve Açık Söz, 
Leon Blumun muhtırası etrafmda yal
nız ''Bu muhtiranm verilmiş ve tetkik 
edilmekte bulunmuş" olduğunu haber 
vermişlerdi. ' 

Tan ba§muharriri de "Hü.kfunet ma 
hafilinde şimdilik muhtıra etrafında 

sıkı bir ketumiyet muhafaza olundu
ğundan"' bahsetmişti. Bir de gözüm 
Cumhuriyete ilişti. Ne görsem beğe
nirainiz? 

Hazret adamakıllı dayanmış: ''Pa
ris muhabirim gönderdi" diye bir ağız 
yaprp Blumun muhtırasını hulasatan 
vermiş ve yine (geceleyin Ankara mu· 
habirim gönderdi) ile kamuk konfed&
rasyon şekli etrafında.ki Türk tcklüi
ni de sunuvermiş. Gel keyfim gel. 

Acaba mevlana dch~tli bir gazete
cimidir ki topumuzu birden atlatabil
mi~ir. 

Sanm:ım. Ona bir hayli daha bu san
atta ustalık edP.biliriz. Fakat adına 

"tact" derler bir ~ey vardır. Yoksa 
Blum muhtırasını radyo vermedi de
ğil. Amma Türkiye hükumetinin ke-

tum görünme!{ isted · ği bir i.5te biz o
yun bozanlık ebnekten ç:ekinmckle 
doğru ve dürüst hareket ettiğimize ka 
niiz. 

Bu batmndan Nadi'nin vaziyeti mü
talea edilince ~u neticeye ulaşmak bi
ze gayet makul ve mantıkt görünü
yor: 

''Teşrii kuvvetin harici siyasetle a
lakadar bünye.sinde vazifesi olan muh
terem saylav Yunus Nadi, gazeteci 
Yunus Nadiye devlet Sll'larmı fi.şet
mektedir. 

Bu hal kemali tevazula yüksek Mec
lis Riyaset Divanı'nm nazarı dikkatine 
refolunur. 

Hariciye nazırile görüşmll§tür, ! 

Gazeteci Nadi, saylav Nadinin her 
öğrendiğini bizden evvel duymağa me
zun değildir. 



• 
verıvor. 

N L R Gazctıımız~. "liUzellik tloktoru.. adrcat 

ne haktkt veya mUstear adlarınızla sora 
cağınız suallerin ccvaplııruıı bu sUtunda bulursunuz. Bu cevapları- Parlatc nnlatmıf bulun 
duğumuz güzellik mOesscscsi vermcl:tedlr. OUzclllğfnlzl noksan bıro.kıın kusurlarınızı bize 
ynzmız. 

-80- -81 
F. N. A. i§O.I'etiylc soruluyor: Feriköyünden B. A. iş;aretiylc soru-
Y~m es, botjUm 1J101 diğer kı.sım- luyor= 

lanm ölçülerini ya::.ar mıs'lnı.z: Boyıı- Bir sene cvveZ·yüz-üme makiyaj yrıı• 
mıun daha fazla uzaması için no '!faıı- rnıya ba§la<lım. Derim icap ettiği 7w
malıymı. Ağ;:ım<la koku, var. Ellerimin dar tcmi.z değildir. Bundqn ba§ka çolc 
derileri btırtı.şıık. tırııalzl.arım çok yıı - da ha.ssa~tır. Tiirlii. WrW l>rcnı ve los· 
muşak1 adeta pul gibi. y(m lı."Ulkmdım. Fakat hangisinilı lxma 

Yaşımın flcr'Lcmcsi1ıc mğıııeıı bildi - daha clvcri§li oldıtğwıu bir lfırlii. 7ws
ğim jim,ıasW:luri. yapıyorum, hiçbir tiremcclim. Siz tıc dusi11izt 
fayda görrlwdim. Dişlerimi mwıta~am CEVAP: 
uğarın-ı,. Bir uü11. ilım.al edersem san Anladığınıza göro siz derinize ll . 
bir tabaka htis-ıl olııyor. 1/er halde 'l:Jihı zım olduğu kndnr bakrunıyorsunuz. Ev 
gem yapıyor. l(o7,·umm ve bıı tabaka-
mn olmaması için, ne yapayım. velO. derinizin kuru, normal yahut da 

Evimin bUtün i~lerini bcıı yapm"1m. yağlı mı olduğunu lylco tesbit ettikten 
Çok sıcak sud.aıı mı oluyor, hiç m.ani- sonra, gece ve gündüz için ayrı ayrı ve 
'kür yapamıyorum. Beni daima il.zen eh•erişli birer krem seçmelisiniz. Dc-
307oa!jn. çıJ.,"maktan, t'c bir meclis içine 
girmekten çek.indiren dertlcrimfn tcda 
om oo !XLTCSi var mıdır~ 

CEVAP: 
Boyu 1,40 olan vUcut için lazım öl

çüler, ne yazık ki hiçbir cetvelde tcs
bit edilmemiştir. Vücudun muhtelif kl 
snnları için olan ideal ölçüler ancak 
ı:wrmal boylara göre verilir. Halbuki 
Sôylcdiğiniz boy normalden en azı 10 

rinizin icap ettiği kadar pürüzsüz ol -
maması, onn iyice temizliyemcmcktc 
olmanızdan ileri gelir. Makiyaj yap -
madan evvel yüzünüzü gayet iyi temiz 
!emeli ve yatmadan eVYel de gene yı-
kanarak yüzünüzde kat'iyyen makiyaj 
bırakmamalısınız. Derinizin hangi 
cinsten olduğuna ve §İmdiye ka.dar 
kullandığınız kromlcrc dair daha. faz.. 

la ta.f silttt \·crirscniz, biz de öğütleri -santimetre o.şağrdır. 
Yaş yirmi be~ vardıktan sonra boy mizi ona göre yazarız. 

uzatmanın çıarcsi •1oktur. Ağzmzıdaki 
koku ya dişlerinizin çilrUk, yahut da 
mklenizin bozuk olmnsından ileri gele· 
bilir. Dişlerinizde çürük varsa. bir diş 
doktoruna, mideniz bozuksa. bir dahi
liyeciye gitmeniz I!izmıdır. Ellerinizin 
derisi mutfak işlerinde buruBme.kta · 
dır. Evinfade limon tuzu He yapacağı
nız bir mah1Ul bulundurur ve bunu bu
laşık ve şebze yıkadıktan sonra elini
ze nürcrseniz derinizi gerer .. 

Cn kuruşluk limon tuzu alır, bunu 
b\r buçuk litre suye. atarak bir ~i~cye 
doldurursunuz. Mutfak işlerinizi bitir
tliktcn sonra ellerinizi ılık su Ye sabun 
la iyice yılmrsımz, kuruları:ınız ve bn 
limon tuzlu su ile oğo..rsıruz. 

Tırnaklarınızın yumuşnklığına gc • 
lince: zeytinyağı yumu~ak tıma.ldar i· 
<:in gayet besleyicidir. Haftada dört 
b":, defa zeytinyağı ile tırnaklarınıza 
m:ısaj yapın. 

Dişlerinizde sarı bir tabakanın te • 
~ckkül etmemesi için iki Uç günde bir 
nkşamle.n yatmadan evyel, karbonat 
dö sudln. di~leri iyice fırcalııyın. 

Jimnastik ynptığımzdan YC bunun 
hiçbir faydasını görmediğinizden bah
sediyor. fö.l·at jimnastiği hangi mak -
sa.U:ı, şiijmnnla.mnmn.k için mi yokı!:ı 

gövdenizi sağlamlandırmak niyetile 
mi yaptığınızı söylemiyorsunuz. l~tc 
bundan <lolııyı jimno.st1ğe dair bir ö
ğüt veremcd ı.k. 

Birinci sınıf Operatör -
Dr.CAFER ~rAVVAR 

l'ıırla Tıp FakUltosl S. asistanı dimağ, 
estetik ve her nc\1 erl:ek ve kadm amc
lfyııUen, rnhtm ıınstııııklnrx ve doğum 

mUtchMaıııı 

Her ~n saııt 
8• ll e luıdar MECCANEN 

muayene 
ôğ:cclcn .sonra UcreWdlr. 

B<'yoğlu Pannakkapr, Rumeli han 
üaaıım No. ı, Telefon: d-tOS6 ••llılil - ----------

: Biz~ Jorunuz.Ji-ie. 
C<ıvap V<ı:r<ılinı ~ ..... : ··· 

. . . . ' 

Heı cailikten 
• • 

vazgeçınız 
(1. M. U.) imzasiyle aldığımız 

bir mektupta deniliyor ki: 
"17-18 yaşlarında bir kızı seviyo

rum. Fakat o kadar ~ok lazlarla ko
nu tuğum halde bu kıza yannşmağa 
bir türlü ceaaret edemiyorum. Hercai 
bir gönlüm var. Birçok lazlarla ko .. 
nuşuyorum, vakit ge~iriyorwn. Fa-: 
kat bu kızın karşısında zaaf hissedi
yorum. Benden mütemadiyen kaçı
yor. Ancak altı ayda bir kere selamı-
mı kabul ettirebildim. Y eganc eme
lim, onun benim olmasıdır. Bunun 
için ne yapayrm? Lutf en bans bir tav
siyede bulununuz.,, 

Cevap: 
Arzunuzda muvaffak olmak için 

evvela hercailikten vazgeçiniz. Bu 
kız hakkındaki duygunuz, kolayca e· 
le geçirilemiyen şeylere karşı duyu-
lan gelip geçici bir düşkünlük değilse 
herhalde muvaffak olursunuz. Cesa
rctsizliğiniz nefsinize itimatsızlıktan 
geliyo.r. Hodbin olmayın. Fakat ku
surbrınız da gözünüzde büyümesin. 
Böylece cesaretiniz artacaktır. Eğer 
o da sizi beğenir ve sevcr~e evlenme 
teklifinizi reddetmiyecektir. 

Çok geç halmışsınız ! 
(Atlt) imznsiyle aldığımız bir 

mektupfa şöyle deniliyor: 
"Dört senedenberi bir iençle ta

nışıyorum. Biribirimizi çok seviyo-
ruz. Kendisine gayet sadıkmı. Müte
addit defalar halcikatten bahsettim. 
Kabul ettiğini söyledi. Fakat bilhassa 
kendisi bana kcr§ı hiç bir vaatte 
bulunmuyor. Esas fikrini · anlamak 
için nasıl hareket ebneliyim? Çok ri- l 
ca ederim, bu hususta beni tenvir edi
nız.,, 

Cevap: • 
Bu gençle biribirinizi çok sevebi

lirsiniz. Fakat sevgiler alelekser bah
settiğiniz "hakikat,, meydana geldik
ten sonra bir saman alevi gibi hara
retsiz kalır ve çabuk söner. Anlaşılı· 
yor ki bu gencin "esas fikri,, ni an
lamak liizµmunu hissetmekte çok 
ueç kalmışsınız. 

Kendisine bu "hakikat., i tescil 
ettirmek, yani evlenmek teklifinde 
bulununuz. Eğer söylediğiniz gibi ha. 
kikaten seviyorsa hemen kabul ede· 
ccktir. Aksi holde kendisinden hiç bir 
şey ümit etmeyiniz. 

HABER - ~\k~am poıtaeı 21 ikincikanun - 1937 

Bu akşam M E ı~ E s e s 
Sinemanın bugüne kadar yarattığı en güzel filmi. Sinema tekniğinin en yüksek e.seri ve bir hnrikası _, 

VIKILA -

SAN FRANS s o .. 
1 

20 inci asrın Sodom ve Gontoreıi FlLFINl TAKDİM ETMEKLE M0FTEHIRD1R. 
Metro • Goldwin - MayerSüper filmidir. 

Baş rollerde: KLARK GABLE - JEANNETfE MAC DONALD ve on binlerce figüran 

Bu film yarın 1-~EK M L 
matinelerden başhyarak r-"" ve 1 tB 

i ele fon: 40se9 
/ 

Bu akpmki GALA müsameresi için biletler MELEK ı:işelerinde satılmtıktııdır. 

\.' • .f •• • • ....... :a. .•• 

Hoş .•• Hareketli ... ve görOlmemlş bir müsamere .•• 

Bu akşam SA R AV Sinemasında 
En müessir fimlerin ... en müşfik melodilerin yaratıcısı 

AL JOLSON 
görülmemit bir muvaffakıyet kazanmrt olduğu 

Küçük Şarkıcı 
son ve gUzel filminde. llaveten sahnede: 

Profesör ~AT n S U iN t®1 lUJ ~ rrerafından 
MANY ATIZMA - 1LLUZYON1ZMA .. İPNOTiZMA ·• F AKIRIZMA 

ya ait en yeni ve görülmemit numaralar. 
Adi günlerde: 16 112, 18 1/ 2 matinelerile suvarelerde fiatlarda zammiyat yoktur. 

K lYI ırş (bD ını aı ttıı n z n o e rrıı 

Bir Alman 
casusu 

Almanyada mllll 
kahramanlar 
arasına geçti 

Almanyanın eski hatıraları yadetmek 

günü olan 21 şubat 1937 ıde, muhtelif 

Alman sahnelerinde Carls Hans Lody 

namına eserler temsil edilecektir. Bıı 

zat 6 teşrinisani 1914 de Londra kule

sin.de kurkuna dizilmiş olan bir Alman 

casusu idi. 
Lody Alman bahriye zabiti idi. Nam:

na yazılan ve gelecek şubatta tcmıil 

edilecek olan piyesler onun macerasını 

anlatmakta ve ölüm karşısında yiğitl:

ğini nasıl muhafaza etiğini tasvir et

mektedir. 
Almanyamn son zamanlarda inşa et

tirmeğe başladığı on altı muhripten 

bir tanesine ''Vatana kar§ı fevka1Aı1e 

hizmetleri dolayısile " "Lody,, adı kon· 
muştur. 
~~-~~~~~~~~-~~ 

Palto hırsızları 
yakalandı 

' 

" !. ·.' .... .:J. .. .. 1 •• ? ·~· ,.. . . . .-

Berlin Operası ve Berlin soli~ 
250 kişilik filarmonik or1' 

B~~'fHOFEN'ln öl111e,1 

9ncu SENF~ 
Bundan daha fcvkalfi.de bir rııil 

Bugün SAKARYA d' Sinemasıll 
Şayanı hayret büyük bir aşk romanı olan 

-Kalb Mücadelesı 
(ANTHONY ADVERSE) 

Şaheserini gidip görünüz. Baş rollerde: ~ 

Kadınların mahbubu Frederic fv18,,ed 
ve dilber artist Olivia de Havil••"" 

Türk inkilabznda terakki Jı•0'16~ 
Türk ekranında görlllecek en biiyUk nıillf Beş aydanbcri Üniversiteden, lş ve 

Merkez bankalarından, zahire borsa • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-/~ 
sından palto çalan Şevket ile arkada~ı M A z Q N M E Y V A T U /il' 
!lyas dün yakn.lanmı§le.rdır. Bunların ~ 
şimdiye kadar 25 palto çaldıkları tes- lNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, ~ 
bit edilmistir. EKŞiLiK ve YANMA~ 

giderir. Hiç bir zararlı ve müahıbl il• 
lstanlntl asliye ınalıkcrrı.cs-i l>hinci yoktur. Şeker hastnJığı olanlar 

7nıkıı7~ dClircsiııdc>ı: Beyoğlunda Kal- Jer. MİDE ve BARSAK~~RI 
11 

yoncu Boynuz sokak 11 numarada mu MAZ. lcilmesi latif, tezırı kol~Y' rtt'" 
kim Yani tarafından Eminönü Balık- yimdir. Yerini hiç bir mümasıl 
pazar 'rütün gümrüğü cnddesindc 17 tutamaz. MAZON isim HOl~OZ ~ / 
No. lu Firanğaki dtikkiınında Ancsti dikkat. ~ 'f'I 
Zimarldis aleyhine 936 - 1149 sayılı D } D }) ı · JB 
dosya ile açtığı bin be§ yüz liranın talı ev et emiryo arı ve ımall 
sili davasında milddeialcyhc tebliğ e- " • d • d 
dilmek üzere ~öndcrilen dava arzuhali umu mı 1 aresın en: ııı1 
l!lurcti, M. aleyhin gösterilen yerden Haydarpa~'dnn saat "7,10" da ve Adapazar':ından da. :;şO~ 
çıkıp Yunanistaına. gittiği ve hali ha· de hareket eden ve her gün seferde bulunan 56, 57 No. lu yolC ' 
zır ikametgahının <la meçhul bulun- rimiz ikinci bir iı'ara k dar 22. ı. 93 7 tarihinden itibaren rs" 
duğu hasebiyle bilatebliğ inde kılman Muhterem halka ilin olunur. (373) 
mezkur dava arzuhalinin H. U. M. K ----------
nununun 141 inci maddesine tevfikan 
yirmi beş gUn müddetle mumaileyhe 
ilanen tebliğine mahkerncce karar ve
rilmiş olduğundan M. aleyh Ancsti Zi
maridisin tayin eden işbu müddet i

çinde mahkemeye müracaatla arzuha· 
li tebclliiğ etmesi ve aksi takdirde hak 

kmdnki muhakemenin gıyaben yapıla.
cağı bir nUshsı mahkeme divanhanesi 
ne asılnn arzuhalin tebliğ ınakrunma 

kaim olm~k üzere iliın olunur. 20 - 1 -
937. 

T··r ava ur Jllıı 
Büyü Piya gosi-!i 

Şimdiye !tadar binlerce kişiyi zengin etr11
1
f 

Jı ' 4. cü keşide 11 Şubat 937 de dıf• 
Büyük ikramiye: 50.000 Lir~ ,ı 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikram'~,1' 
(10.000 ve 20.000J liralık iki adet mükafat"' 



"'1elihanın 
'lıClce 

btr~liha, Öfk r as ı 
l'tJı baııar ~~!c ~Yordu. Güzeli 
bir 1~Ilıdan 8~ Y~ıllcrunış ağaçla -ııı.. ıklııt 'Ve.ti Yor, ortaııga hafif ......., nıan .. __ -·Yordu "'-dan ı._--u-a.nı · uenç kadın hava-
"eJ ' ~ları ça~ık CUzelli.~ne bakma
ca~ ka.'>'ga Elden ' kcndısıle biraz ev-
l~o~n ~"ııbı ~oca.sına "Ah niçin i-

h •\lu. ernıcdinı"> d' ·· ·· u ·,, ıye uzu-
avud be 

~tı: Y, Yetnektc ··rk v 

, 1:1.. o eyle bagır-
~·- ~· ııt \,.,. -elllf uoy}e SOk ~ 
~org Yotunı.. All ag~. çıknıaklıklar 
lla ~lUı.. Ciddi bi ah bıiır nereye gidi-
es~ er ,. . r kad;n k . . 
."'4ll • "vıne b k ocasma ıtı-

80'-.. ı. a ar a·· lıf . ~~ sUrt · oyle sabah ak-rat e):ba bu .. llıcı? 
ı:. lllı ı>l.- BOzic.r.i fll'tt· v "le k ~itmiş ,..ı ıgi vakit su -
'·ap1yı hızı~ §ınıtuık bir çocuk ha-

Şiııtd ''Urnrnlt sokağa frrla-
.Aı. ı lçf.n l 

h...~"ll lliç{n Çin kızıyordu: 
~ buı cevap v 
~l IUınıUŞt ernıe:rnişti? niçin 
"eeyıer ,, ,_1 u, halbuki h:ıte ·· 
(ıı...,. ....-. ınu ,. ne gu -

~ "'lldU. n· geliyordu. 
' ıran d" .. ~ otrıuzı:ı. onup arkasına bak 

~ ?tı\,~ıa,ı~drını Silkerek Beyoğlun 
C\ı . an birinden içeri gir-

~ıı:tıttığı 
~~bı 1.a?nan birk 
, ~--~ gerı dö .~ç adnn ilerledi. 

' .. ~a htırada ndu ve bağırdı: 
~irı~1Yors\Uı ?nıısınız? Beni neye 

~ı.. ~aç acı Uz . 
~ hır On ilercı 
~ d~likanıı e, gayet şık giyin-
lt .. gı'bı kart- ?f!Ya camekandan 
~iha :: ""'Ill suzu d , llı , ufkeyı yor u. 
beu lıni b e ona yakl8.§tı. 

bit ;;anıı, 8a~Yacn.k mısmız? 
, ~la: nıı çıkardı ve saf 

f lie 
~? dcınek isti 
' ~· Yorsunuz, hamme-

l!aattir lltniyor gib. 
1nıııı,.a llt-ltaındasnı~ ~avt-anınayın. İki 
~~din? z. Yeter artık. Yo-

~i. ~Yınca ·· •. 
..... l..it bUs'butU:n sinirlen-

~}> \' lıllarn, 
llı~.. ~1't. Yor :musunuz? N' . 

~aıı .rOrs • ıçın 
Yoıll!ı aJıı bir unuz? Böyle susarsa-
beı~ €'İdinıPolis çağırınm .. Haydi dan ~aııı . 

clı: 1
' başını ö ·· v ' l:;ı· nune igerek mırıl 

1llıd 
k ..... O da e değu. 
~1'le ~- ile denı 
tı~~~'-Olden nı· ek? Mütemadiyen 
.~ blrQetıb 1 geleceksiniz? 
~I gelını lre irkild' · ~ f'H, 6tl A b ı. Aklına bir 

·•ı.ırj · ~ca 

'
k~~"' Yol'du? ıı. kocası nu onu ta 
L""'llSt • 

l. ö llda d Uran • 
lt.' ~ fkeıun titre . ~~nce dikkatle 
,:'\'2l.I ~-~eliniz ı.._ .ttigı bir sesle: 
~l '<lkt'h •ıenı .. 
~ ·~~? ~ eİlnetnck §Uphelendiriyor. 
.e~ llclı <l'l8.lil, ceva neden elinizde de-
~tl'i l!iıe~ 8lılıy~ "cntıiyorsunuz! 
b.ıtıı, anı Yrı.ptırt runı, bu iğrenç va 
·taiz lt adnnı ... l31Yorlnr .. ln!car etme-
ı. Ocıı.... Unlar he Un lla ~Uth· ~nı iti ı P m ase -

~ l.e~ş ?ir Raab~ e 
~i.ld[ §tı. zarif y t, genç kadını alt 

· ltek 1 ve ince ·· zU ' ı.. ....a •• Yü sapsarı 
't\ ""Sak '"~ ı. 

l' ~lilt herır, 
ol'clıı. !11Iı ona h. Alçak herif! 

~a nYrn.n h ite' l(~ v~Ça: · ayran bakı -
~ ~itıi lttayııuz h 

ıı.b.... Z1 bu d a.n.ınıefendi ı Ni · 
tıı. ""'11 ır E:rccc .. • çın 
~? Q ı. 1~i kısk Uzüyorsunuz? Ko-

,..n.ı ll.ntn • ' t> "'\{ar gU aya hakkı yok 
tı'Q.. e.nıek 7.elslniz k · 

.. l{ ' doğru ı ... 
~ l) ı·ıt~atnın işi b~/tiraf ediyorsu-
~t ı, t•li ı .. 

r~. }'a[)t Y e ınaıı. 
la ı. l{u .. ı. Soıır .. ıYetl meçhul biı 

lh·-· Çuk bi a, butün VUcud t't 
~ı. r eı on u ı -
teıih u kolundan yaka-

' l> a, sıııirı· 
dcıı eltj ! , l sinır1 .. 
1. 11.\h... ded· I. 
'\OJ "• ıUıu ı. l>e){· • 
~ a.yıll§sı Yacağı 1

• Ş1Jndi ben siz. 
1l'ota:ı .. ~"· lia''d~ artık .. Vazifeniz 
...... l.~ """~t ,J ı bi l'kt 1 ·-.~ tlcleı· ' r ı c, nereye 
....... ~ eye llı.i un. 

laı.~ ~"'et ... 11 lattyorsa.m? 
~a~ ~bö . 
' ~\'rt. 1~ lanı.· .Yle bu ea.~kın hali 
...... h --et. ınız n"? 
~ ~e~ ~. 

ı blll:fl ... ll:ı ... 1ia 
~ r ... ~-ı Ydi Cevdet ·ı b" l> ~ r.u , a cm ı-

h~~lt\ l>:tstnhancye girc-

llıeı del'dıecle <'<>k k 
~'lı lnttkıun alnındılar. Meli -

cl1i.,_cll1t:ı ... , bir hıtfk alnıaktı. M"ukem-
~ "'"'lir, anıt 

bıt ~ltnı b'. 
llıı:nete ır halde gökten 

bakıyordu. Meıı.1 

Yazan: Niyazi Anmet; 

143 sene evvel bugün 

16nci Lui idam ed • 
1 

hayı kandırmak için çok uğraşması 

18.zımgclmedi. Onu kolaylıkla küçücük 
apartnnanına götürdü. Pek şık döşen
miş güzel bir garson yerdi burası! 

Saat yedide Meliha, evine dönmek 
Uzere soknğa çrktı. Çay içmek epey u
zun sürmUştU. Genç kadmm yanakla
rı kıza.rnıış, saçları bozulmuştu. Davud 
bey, yazıhanesinde gazete okt\makla 
meşguldü. 

Halk idam yerine koştu ve Kralın kon1 He 
kağıt ve mendillerini hu aştırdı. O giln 

bu kanlı. eşya satılmağa baş andı 

Kadrn hışunla içeri girdi. 
- Aman! Bu oda ne pis kokuyor. 

Hiç hava aldınlmamış. Ne garip insan 
lar vardır. İrunell ihtiyarlar gibi böy
le köşelerde yaşamağı sc\'crler. 

Kocası, ka.5ların1 k ·· t..1ırdı. Omuzla
rını silkti ve sUkilt etti. 

Meliha, büsbütün hırçınlaştı Ye ak
si bir sesle: 

- Bakalım ... Bugün nerelerde sürt
tüğümü sormuyorsun. Hacet görmü
yorsun değil mi? .. Dostun tabii sana 
jurnalı verecektir. 

Adam, karısına hayretle baktı. 
Meliha. öfkeyle bağırdı: 

..,, ... "-"'"""-~ 
- Sahtekir, yalancı herif ... Ne de 

güzel komedi oynuyorsun ... Sanki bil
miyorsun, değil mi? Nedir bu şaşkın 
halin? ... Fakat bana iyi bak, Davud! 
Bugünkü raporda seni pek memnun e
decek bir havadis olacak. 

Adam yerinden kalktı. Kansına ya.k 

Bu resim on altıncı Lui sukut ettikten ıonra çıkan bir gatezede çılanıı
hr. Kral ve laalise "Kanun ve millet,, yazılı bir levhanın yanlarında 1ıö
rülüyor. Albndaki horos Gollulann:nilli timsalleridir. Fransız gazetesi 
resmin altına şunları yazıyordu: "Ey millet! Büyük ve rahimsin; bana 
merhamet et. Kabahat bendedir; kab1hat bendedjr. Bütün kabahatlar, en 

!aştı. Onun ağzını koklıyara.k: büyük kusurlar benimdir.,, 
- Sen fazla likör içmişsin galiba .. 
Meliha bağırdı: 
- Vay ... Beni üstelik sarhoş diye 

tahkir mi ediyorsun? O halde dur, 
yaptıklarımı sana a.nlata.ynn. Beni ta
kip ettirdiğin adamla beraber, onun 
evine gittim ... Ayol, takip ettireceksin 
bari öyle gUzcl bir delikanlıyı peşime 
takma! Ne olsa genç ... Dayanamadı ... 
Şimdiye kadar oradaydım .. Ne demek 
olduğunu a.nlnrsrn elbette! 

Davud bey yerinden fırladı: 
- Ne dedin, ne dedin?. Bu sözler de 

neymiş? 

Kan başına sıçradı. Boğulacak gibi 
oldu. Yaka iliğini parmağı ile gevşet
ti. Sonra genç kadının bileğini sımsıkı 
yakalıyarak ona heyecanla sordu: 

- Ne söylüyorsun? Kim seni takip 

. 
143 sene evvel bugün Fransa ihtilal 
tarihinin en mühim günüdür. On al
tıncı Luinin o giin başı kesildi. 

Fasılasız tam yinni saat devam e
den mecliste 387 mebus bil% kaydü 
~art idam, 334 mebus hapis cezası is
tiyordu. Kırk altı ki~inin de karan 
tehir ettirmek istemesi göz önüne alı
nırsa kral yedi rey ekseriyetle idama 
mahkum cdilmi§ti. 

O gün riyaset mevkiinde bulunan 
Vemyo reylerin tasnifin<!e n sonm: 

- Luinin idam cezasına mah
kum olduğunu milli meclis namına 
beyan ederek içtimaa nihayet veriyo
rum ... 

Dedi. . "' . 
ettirmie? Ne olmuB? Adliye nazırı, Tampl hapishane-

Meliha afalladı. Kocasının hakika - sine gitti ve milli meclisin kararını 
ten böyle bir şeyden haberdar olmadı- kralın huzurunda okudu. On 
ğı belliydi. altıncı Lui, hiç kımıldamadan dinli-

Erkek boğuk Ecsiylo devam etti: yordu. Karar okunduğu vakit me-
- Kim sana bu mft~ftvalı yuttur- · · d ·di G .. h t b' ı.ı.n-a tanetı verın e ı . eceyı ra a ır 

du? Peşine dü5en züppenin biri değil ~ uyku iÇinde geçirdi. Sabah saat beşte 
mi? Seni kandırm:ı.'t için.. \1ıı' uyandı. 

Meliha, ağlıyarak: ~ Lui uyuyabilmiş miydi ve yahut 
- Evet! - dedi. (~ nasıl uyumuştu'? Tarih "Rahat bir 
Davud bey, tıkanırcasma: . ., ' . . uyku uyudu,, diye kaydediyor. Aca· 
- Ee .. Bu garsonycr işi neymış · ha bir ümidi mi vardı'? Fakat uyanır 
Cevabı beklerken bUtiln vücudu tit-

uyanmaz ruhani ayin için rahip iste
riyordu. Fakat genç kadın o anda so-
ğukkanlılığını toplıyarak mUkemmcl mesi kralın idam edileceğine tama-
bir yalan söyledi: miyle inanmı~ olduğunu göstermek-

- Seni kızdırma.k için uydurdum... tedir. 
Delikanlı sadece peşime dÜ{ltü .. Ran- Lui saat sekizde odasından çıktı. 
devu istedi. Askeri müfrezenin yanına gitti. Par 

!", k 
Adam, geni3 bir nefes aldı. mağındaki ni~an yüzüğünü çıkarara · 

Ertesi gün, M.cliha Ccvdetin evine --------------- Kleriye verdi ve: 
öfkeyle girdi. - Bunu zevceme veriniz ve ken-

- Bana karşı çok Mi hareket etti- disinden büyü.k bir teessürle ayrıldı-
niz. Böyle yalan uydurmak ayıp değil H A B E R ğımı söyleyiniz, dedi. 
mi? Bundan sonra Fransa krallarının 

AKSAM POGTASI 
Delikanlı, afalladı. iDARE EVi armasını taşıyan mührü de oğluna 
- Ne yalanı?... lstanbul Ankara Caddesi vermek üzere teslim ettikten sonra 
- Oh ... Şimdi de inkar edin baka- Posta kutusu : lııtanbul 214 vasiyetnamesini belediye azasından 

hm ... Kocamın beni sizinle tnkip ettir- Telgraf adresı . ı stonouı HABER birine verdi ve arabasına bindi. Ra-
d. ~· · ·· } · · d' ·z? Yazı lşıerl telefonu. 231172 
ıgını soy cmemış mıy mı · hı'p yanında oturuyordu. Karşrsmda idare ve lıôn •. : 2.J:\70 

- Ben mi,? Asla. Kendi kendinize iki jandarma bulunuyordu. Kral ara-
sordunuz. Kendi kendinize cevap ver- ABONE ŞARTLARI ha l"'""reket eder etmez kitabını açtı 
diniz. ''"''il~ Etn~bı •• _ 

Sanellk 1400 Kr 2700 Kr , VC okumağa başladı. 
Kadın, karşısında gu"Jümsiyen deli - 6 ayıık 730 

" 
1450 1 1 b da 3 •vıık 4 00 .. eoo .. htila tarihi un n sonrasın· 

kanlıya b:ıktı. GU7,cldi. Odn rahat ve , oyıık 150 
" 

300 
" ~öyle anlatıyor: 

sevimliydi. Mnsanın Uzerindc blskUi - "Sokaklarda pek az adam vardı. 
ler. çikolatalar, likörler duruyordu. Dükkanlar yarı yarıya kapalıydı. Ka-

Meliha, bir a.n tercddfit etti. Sonra Sahıbı ve Neşrıyal Müdii.rü: pılarda, pencerelerde hiç kimse gö 
kendisini kaplıynn gevşekliğe dayana- Hasan Rasim Us rünmüyordu. Saat onu on geçe 

çıkardı. Giyotine yakl8§mak için ba
samaklardan yukarı çıktı. Etrafında
ki cellatlara: 

- Vazifenizi yapınız ... 
Diye bağırıyorlardı. Dört cellat 

kralı tuttular; makinenin altına yatır
dılar .. Rivayete nazaran on altıncı 
Lui: 

- Masum olarak ölüyorum ..• 

Demiştir. Ceset Madlen kabrista· 
nma nakledildi. idam yerinde kan le
keleri görünmekte idi. Askerler ve 

sair ahali hakaret, yahut hürmet fik
riyle silah, kağıt, mendil gibi §eyleri 

bu kan ile bulaştırdılar. Daha o gün 
bazı İngilizler kanlı eşyayı satın al
mağa başladılar. 

EsD<n noe yeının 

Los angelostaki Oksidental kolleji
nin kızları. bundan elli sene evvel tesis 
edilmiş olan mektepte ilk giyilen jim
nastik Un'formalarile en son Unüorına 
ları, birlikte göstermi15lcrdir. 

Resimde eski ile yeniyi ya.n yana gö
rüyorsunuz. mıynrak b;r koltuğa gömtildil. Basıldıtı 11er ('.V AKIT) matbaaıı meydana gelindi. Orta yerde durul-

- Şimdiden sonra darılıp gitsem ne muştu. Seyirciler pek uzakta bulu- ---------------
faydasr var? ... Artık, olan oldu!· de- - ------- ------ nuyorlardı. ldam cezasının nasıl ya-
di. . .. . . . . pıldığı hakkında zabıtname tanzimi-

Delikanlı: rafından takıp hılesı ona ılerde bır - 1 l' · b l di k · . ~ ne memur o an mec ısı e e omıser 
_ Tabii ya. .. _ diye cevap verdi .

1 
son çok dıger kadınları elde etmeye de ya- l . c· t' . d d l d . . erı ıyo ının yanın a uruyor ar ı. 

ra , yanın a ·ı ra ı ı uca a ı -

HABER'in 
OUzelllk oo··toru 
Kunonu: ra içinden düşündü ki, bu sefer kcndi-l rıyabılccek bır oyundur. K 1 d k. h'b. k ki dk 

sine tesadüfen isnat edilen "koca ta- Nakleden: (Ilatice Sürcy1Ja)ı tan sonra paltosunu, boyun bağını ____________ _ 
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Fransa oyalama 
siyasetine başladı 

Türkiye ve 
ispanya 

Teşriki mesotye 
karar verdiler 

Beşiktaşta bir facia 

Vapurla iskele arasında 
Bir zavallının i 

( B~ tarafı 1 incide) ı 
ne kavuşması lüzumunda kat'i bir li -
sanla ısrar etmişlerdir. Fransızlar ise 
bunun kat'i lüzumunu inkar etmek ga 
rabetini göstermişlerdir. Saat on iki
de başlıyan müzakereler ancak bir sa
at devam ettikten sonra sa.at on üçte 
kesilmiştir. 

Fransızların teklifi 
Fransızlar Türk ve Fransız heyeti 

murahhasalanndaki hukukçuların, 

Sancağın şu veya bu hakimiyete rap
tı işini beynelmilel hukuk bakımından 
kesip atmaya Fransa ile Türkiyenin 
salahiyettar olup olmadıklarının tet -
kikini teklif etmişlerdir. 

Hukukçular komitesi de saat 17 de 
toplanarak iki tarafın tekliflerini tet
kik etmişlerdir. Temaslar devam et -
mekle beraber, çok ağır bir hava için
de cereyan ediyor. 

Milletler Cemiyeti konseyi bugün öğ 
leden sonra toplanacaktır. Ma.amafih 
Sancak meselesinin ruznameye konul
maması ihtimali başgöstermiştir. Bu
na sebep Türkiye ve Fransa a.ra.smda
ki müzakerelerin devamına vakit bı
rakmaktır. 

Fransızlara göre 
'Fransız menbalarm.d&n verilen ma -

lfunata göre ''iki hülı:ftmet murahhas
ları arasındaki görüşmelerin daha de
vam edeceği ve hayli hararetli safha
lar geçireceği anlaşılmaktadır." 

Vekiller Heyeti dün toplandı 
Ankara, 20 - Vekiller Heyeti bu

gün de toplanarak geç vakte kadar 
müzakerelerde bulunmuştur. 
Diğer taraftan Ankara, İ.stanbul ve 

Cenevre arasında bu gece de geç vak
te kadar muhabere ve mükaleınelerde 
bulunulmuştur. 

Fransız murahhaslanm-
sözleri 

Cenevre, 20 (A. A.) - (Havas) 
- Türk - Fransız toplanbsmda. Fran
STZ murahhasları Tilrkiyenin talepleri
ni hayırb.a.ha.ne fakat asır unsur olan 
manda altmda bulunan bir devletin 
istiklali hakkında Milletler Cemiyeti
nin haricinde bir karar vermenin man
da sahibi devlet için fmkinsız olduğu 
keyfiyetini ihmal etmeksizin t.etkik et
tiklerini söylem.işler ve şunu ilAve et
mişlerdir: 

Bugün Fransa, k!nunuevvelde Mil -
!etler Cemiyetinde izah olunan huku
ki tezin çerçevesi içinde manda sahi
bi devlet va.zi.f eleriyle kabili telif ta-

vizin aza.mi haddine varmıştır. Eğer 

Türkiye dahi Fransanmkine müsavi 
bir anlaşma arzusu ile mütehassis bu
lunuyorsa, Sancakta 1921 anlaşması 

çerçevesi içinde çok geniş bir muhtari 
yet tesisi yolundaki Fransız teklifle -
rinin iki memleket arasında bir anlaş
ma için ciddi e.:.as teşkil edebileceğini 
tasdik edecektir." 

Geniş bir muhtariyet 
teklif edeceklermiş 

Ankara, 20 (A.A.) -Anadolu 

Ajansının salahiyettar bir menbadan 
öğrendiğine göre, Kont Giano·ya 

Türkiyenin Roma büyük elçisi tara

fından bildirilen arzu üzerine, İtalya 
hükumeti, ltalyanm Montreuxde im

zalanmış olan Boğazlar mukavelesi

ne iltihakı zımnında, Türk hükume

tile doğrudan doğruya temaslarda 
bulunmaya karar vermiştir. Paris, 2 (A. A.) - İskenderun san

cağı hak.kında Cenevrede yapılacak 
müzakerelerden bahseden Echo de Pa Jtalyan elçisi 
ris ga7.etesinin bildirdiğine göre, Fran İtalyan elçisi Karla Galli dün ak· 
sa dış işleri bakanı, Türk hükiımetine, şamki ekspresle Ankaraya gitmi§tir. 
Türk akalliyetinin mahalli muhtariye- Roma Radyosunun 
tini daha ziyade genişletmeyi teklif verdiği haber 
eyliyecek, fakat bununla beraber Su - Diğer taraftan Roma radyosu 
riyedeki Fransız manda rejimi üzerin- dün gece şu haberi vermiştir: 
de herhangi bir değişiklik yapmağa an lstanbuldan bildirildiğine göre, 
cak Milletler Cemiyetinin salahiyettar 
olduğu hakkında Fransa tarafından İtalyan sefiri M. Galli Türkiye Baş-

bacağı kesildi 
·1 arası Bu sabah Beşiktaş vapur iskelesinde 

çok feci bir kaza olmuştur: 
Beşiktaşta Kılıçali mahallesinde otu

ran hamal Süleyman oğlu Osman do
kuzda Beşiktaş iskelesine yanaşmak 

üzere olan Şirketi hayriyenin 50 numa
ralı vapuruna binmek isterken müvaze
nesini kaybederek vapurla iskele ara!lı
na düşmüştür. Bu sırada vapur iyice 

yanaşmış olup iskele ı e ııı 

safe kapandığından osına11 

tamamen ezilmiştir. ...12 
feır 

Halkın ve çımacıların 
0 

ne vakadan kaptan haberdar 
puru biraz açmı§tır. d J\ 

iskele ile vapur arasın a bir 
Osman ifade veremiyecek d rı 
Beyoğlu hastahanesine kal ı 

Ziraatımızın inkişafı yoıurıd~ 

6000 mıntakad 
teşkilat yapılacfl 

Ziraat Vekilinin beyanatı şimdiye kadar ileri sürülen noktai na- vekili lsmet İnönü ile uzun bir müla-
zarı terketmiyecektir. katta bulunmuştur. Ayni haberlere Ankara, 20 - Ziraat vekili Muh- mutavassıt olarak vücut 

Suriye faaliyette! göre, birçok mü•tcrek meseleler hak- lis, teşkili düşünülen zirai kombina- Bu orta kombinada harrrı311 1 
"$ • k" • kuJIBfl 

Kudüs 20 (A.A) - Suriye hükıime- kmda sıkı teşriki mesai hususunda iki lar hakkında şu beyanatta bulun- yenne tınaz ma ınesı .. U 
ti, şimdiye kadar kısmen müstakil bir devlet arasında tam bir anlaşma hasıl muştur: Her bir kombina bir cııı 
idareden istifade etmiş olan Alevi ve olmuştur. .··-Memleketimizde üç nevi kom- ]inde çalışacak ve yerleri. JJ 
Dürzü topraklarının Suriyeye tam ola- 1 · • tl öre t 

- bina kurulacaktır: arın zıraı şar anna g 
rak iltihakını resmen uan etmiştir. şam Akademinin yeni ıecektir. "' 
hükumeti bu topraklarda kendisi tara- r ö .. Birincisi büyu"'k kombinadır. Har kOI" 

Pro es ru Proaramımız altı bin fından tayin edilen valilikler tesis et- man makinesi, traktörü, ve pulluğu, 0 erJe 
iştir ı d L zerinedir, Fakat ilk senet J 

m . L.eopo evy kültivatör, hayvan için pulluk, tır- b 1 d st1'"' 
Radyolarımızda Arapr~ aşlanı acak ve sene en 

:w-· b mık, orak makinesi, harman makine-neşriyat lotl alorını anlatıyor tarlan arttırılacaktır. .fi 

si parçalarından terekküp edecektir. B k b" 1 'Ik af11~1"· Şam 20 - Türkiye radyolannıda Güzel sanatlar akademİşİne yeni u om ına ar ı ı .. 
A · b ikincisi, yalnız harman makinesi, k. l · l" l rrııı rapça neşnyata aşlanmış olması bü- etirilen profesörlerden ressam Leo- raat ve u etı e ıy e ve ~ 

yük bir hareket ve alaka uyandırdı. pold Levy, dün kendisiyle konupn traktör ve pulluğundan teşekkül ede- tında işletilecek, bilahare ..1~ 
Sancak meselesi hakkında Türk noktai cek olan küçük kombinadır. tP•kil edilecek ı"stihsal koOP" bir muharririmize, burada temas etti- '7 __/ 

nazarını teşrih eden Arapça neşriyatı Ü .. .. k b" b l d ne devrolunacaktır.,, 
~· ti aı~•-dar T·· k ·· çuncu om ına un ar arasın a dinleyenler çoğalmakta ve makineleri gı sana a aKa ur munevver- ---------·-----

olmıyanlar radyosu olan evlerde top- lerinin kendisinde bıraktığı intibaı G 
0
•• r 

1
• 

0 
g E d e 

11 
e 

!anmaktadırlar. ıöyle anlatmışbr: 
Bilhassa Türkiyenin Suriye vahdeti- "Türk münevverleri ile Fransız 

~i istiyen konfe~er~syon teklifi ~uriye- münevverleri arasında çok büyük işti c e v a p v e r • y o t 
lıler arasında Turkiyeye karşı bır sem- w • 

patinin ac doğmasına sebep olmu~tur. rak ~oktalan v~-_ Vardıgım vnetıce f,,l 
Türk noktai nazarını izah eden bu ne§- şu kı, temas ettıgım sanatla ugraşan d B 1 . . t e' 
riyat saatleri geldiği zaman radyolu münevverler, bir bakıma. müebet "Avrupa a o şevızmın e 
evlerin kesif bir insan kalabalığile dol- değil, fakat tamamiyle sanatkar mi- su·· su·· ne asla mu·· saade 
makta oldukları gözden kaçmıyor. O zaca sahip görünüyorlar. Bununla 
kadar ki Fransız memurlarının şapka b be .. k k d 1 k 1 v 
al h' d ld - .b. d ı hind era r yu se mana a a aca o ur- etm·ıyecegı·z ey ın e o ugu gı ı ra yo a ey e b k" da dah .. be '' 1 bir mücadele açmağa karar vermeleri sak, asa a sanat ar n a mus t r 
de beklenebilir. bir adam var mıdır? Çünkü sanatkar Roma, 20 - General Göring 1- ··- ltalya ile Alma~Y'~ıl 

Bu neşriyat arasında hafif bir ıslık mütemadiyen kendini tahakkuk etti- talyan gazetecilerine beyanatta bulu- nın en büyük tehlikesinı t~ 
sesi duyulmakta ise de radyo dinleyi- rir, kendini deruni bir ikilikle, hem narak demiştir ki: bolşevizme karşı teşriki f11 1 
cileri Türkiye neşriyatını merakla din- gözetir, hem sevkeder. Dümende 0 • metmiş bulunmaktadırlar· i/ 

Tül-kiye Ermenileri 
!emektedir. lan adam gibi, hem temaşa eder, hem Gürbüz ve Güzel Almanya garbi Avrupad3 clt 

«;CC\k.!I ~ min teessüsüne asla müs8B .. götürür. 
Hissettiğime göre münevverler, 

büyük bir hassasiyetle, sistemli bir ta 

hakkuk keyfiyeti arasında tıpkı örsle 

çekiç arasında gibidir. Ve bu hal bü

tün sanatkarların macerasıdır. Yalnız 

sizin memleketinizde başka bir §ekil 

alıyor. Burada şahsiyetini tebellür et

tirmek istiyen sanatkar, akla şu ha

yali getiriyor. Bir sinema perdesi ki, 
üzerine bütün dünya milletlerinin bu 

gün yaşadıkları facialar, tecrübeler 

aksetmiş ve Türk sanatkan bu kaos

un arasından intihabmı yapmak en· 

dişesiyle döğüşüyor. Fakat bu endişe 
kemal iştiyakından gelmektedir. Bir 

kere o kemalin ifadesi olan müvaze

ne yakalandı mı, artık, o müvazene 

kadar muhteşem istikbal, münhasıran 
bugünkü gençliği bekliyen nasiptir. 

Ve siz, çok eski olan sanatınızla, bu 

kemale, hiç şüphesiz ki en layık olan 

milletsiniz.,, 

IMhYısal&»al}:(amo(E cekler, bu tehlikenin önuıııı 
lardrr . ., r'I (J 

Taşoakların hezeyanları üzerine 

Nefretlerini bildirdiler 
Hatayda bulunan Taşnaklann Suriye 

Ermenilerini iğfal ederek sancak dava
sında Türklük ve Ermenilik aleyhine 
bir cephe kurmaya çalıştiklan haberleri 
istanbuldaki Ermeniler arasında derin 
bir nefret uyandırmıştır. 

Cismani meclis dün akşam saat 19 da 
f ev kala de bir toplantı yapnu,, şu be
yannameyi neşre karar vermiştir: 

"Türk ulusunun yüksek menfaatle
rine ve şanuşerefine uygun bir tarzda 
Sancak meselesinin halli için durenıdiş 
hilkümetimizin azami sayügayret sarf-

dört bir tarafa saçtığı feyzü bereketten 
bilatefrik cins ve mezhep müstefit ol-

maktayız; binaenaleyh ülkemiz haricin
deki taşıdıkları Ermeni ismine dahi la

yık olmayan kemiyetçe ve keyfiyetçe 

ehemmiyetsiz sözü geçen bazı kimsele

rin hezeyanları, düşüncesiz ve fena ha

reketlerini nefretle reddeder ve onlara 
lanet okuruz. 

Pek samimi, yürekten kopup sağlam 
bir düşünceye dayanan yukarıki beya

natınuzın, yurddaşlık, Türklüğe bağlı-

ettiği önemli bir anda, mazinin acı Irk ve cumhuriyetimize sadakat ve sev
dcrslerinden ve tecrübelerinden müte- gi saikalanndan doğmuş olmakla bera
nebbih olmayıp mensup bulunduktan 

ırkın varlığına dahi muzır olarak ecne
bi memleketlerde ve ecnebi teşvikatına 

ber güneş kadar aşikar olan hakikatın, 

manevi körleri ayıdmlatmağa ve bilve

sile ona yani hakikate yararlık göster
kapılan gayri mesut bazı Ermeni komi
tecileri tarafından son zamanlarda vu- meğe ayrıca hadim olacağına eminim.,. - ------===-----

Tiirk Ermenileri lan.re heyeti Dört çocuk ku bulan melun neşriyat ve hareketle
rinden dolayı çok müteessif ve kalben 
müteessiriz. 

Genelyazgan; &ı~kmıı kardeşlerini 
Herkül B. llora.sancı 

gUmilyorlardı 

I' oto F.tı>ın 

Mü.sabakamı:xı 9.) mmı.ara ile i§t irak 
eden Bay Moiz Koh.en oğlıı sekfa 

ya._.q.ında 

V1TAL1 KOHEN 

Kupon: 58 Çocuklarmızm mtl!!a 

bakamıza iştirak edebilmeleri lc;iD 

bu kuponlarm toplanmuı ırtzımdır. Mübeccel Türk cumhuriyetimiz dev
rinde kanunun çerçevesi dahilinde hür 
yaşayan bütün Türk Ermenilerinin sa
mimi duygularını ve salim düşüncele-

ıkl firari yakalandı 
Marmarada Kapıdağ adasına bir 

mil mesafede denizde bir sandal mu

hafaza memurları tarafından çevril
miş, içindeki iki adam Bandırma po· 

]isine teslim edilmişti:?". 

Alemdarda eski zaptiye binasının ==~~~~~~~~~~~~~~ 

rine tercüman olarak ve matilmu itam 
kabilinden olmak üzere bir kere daha 
alenen ve yüksek sesle beyan ederiz ki: 

Medeni milletlere imtisal örneği teşkil 
edecek ada1et, serbestlik ve müsavitik Bunların Üsküdar hapishanesin

memleketimizde hüküm sürmekte bu- den bir sene evvel kaçmış iki 
?anduğu gibi ?ferefli cumhuriyetimizin kum olduğu anla~ılmıştır • 

mah-

karşısında bir evde oturan Makbule

nin küçük yaştaki dört çocuğu dün 

annelerinin işe gittiği bir sırada kun

daktaki dört aylık kardeşlerini kucak 

lanna alarak bir arsaya götürmüşler

dir. 
Çocuklar burada mezarcılık oyu

nu oynarken bir aralık kundaktaki 

kard~lerini yere koyarak üzerine taş 

toprak koymaya başlamışlardır .. Bu 

vakayı arsada oynıyan diğer çocuk

lar görerek zabıtaya haber vermişler
dir. 

Kundaktaki çocuk taşlar arasın

~an alınarak anne:sine teslim edilmiş-! 
tır. 

İtalyan gazeteleri geııt l 
gin bu manidar sözleriY!~ :u b' 
ciye nazırı M. Edenin du_~·ııi ~ 
tına cevap vermek istedığl 
mektedirler. nııJıl 

Musoliııi ile yeni fil pı 
Napoli. 20 (A.A.) _. i! 

Prensi dün buraya Baletl~ ~I 
torpito muhribiyle geler~ ~ 
ring ile birlikte geçirmişt~jr 
ring hareketini cumaya t e'"' 
tir. Almanyaya dönmedefl gO~ 
Musolini ile bir kere dnh• /, 

zannedilmektedir. ~ ~ 

l' ı Musoııfl 
Almanya~8 

gidiyO~ 
Seyahat yalıl~ 

yapılacak lfl1.ıı 
) 

_.. ) \ 
Roma, 21 (A.A. .1 ~· 

mat almakta olan mahafı ~ t 
üninin yakında AlmanY3 

muhtemel olduğunu be~tl 8· (/ 
iseler de ziyaretin Duçe 1 ~ 
arasındaki son mülakatlf'r1'1'/ 
tırılmıs olup olmadığı htl 
şey sö~leyememekteclirlef• 
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Profesyonellik 
meselesi 

Galatasaray klübü kendisinin bu 
şayia ile hiç alakası olmadığını 

bildirdi 
Fenerbahçe ve Gü~e~ klüplerinin 

profesyonelliklerini ilfm edecekleı·i 

hakkındaki rivayetler henüz me7.ktir 
klüplerin idare heyetleri tarafından 

işte büyük klüple
rin profesyonelli
ğine bir misal: 

11" (O)~ B<a iP> ona 
Hcay~aır 

Biiyiik kHiplerden birisine 
giriyor 

resmen tekzip edilmemişse de bu klüp 
!ere mensup bazı spor muharrirleri 
şayiaların asıl ve esastan ari olduğu
nu bildirmektedirler. 

Diğer taraftan bazı gazeteler, bu şa
yianın Galatasaray klübünden çıktığı
nı yazmıslardır. 

Bu sabahki gazetelerden birisinin 
spor muharriri. böyle bir rivayetin Ga 
lata.cıaray klübünden çıkmış olmasına 
inanmadığını yazıyor. Biz de buna i -
nanmıyoruz. E.<1asen Galatasaray klü
bü idare he-yeti, bu şayiaların kendi 
klübündcn çıkmış olduğu rivayetlerini 
de resmen tekzip etmiştir. 

Türkiye kros şampiyonasının mart 
ayı içinde Ankarada yapıJ.ması atle
tizm f cderasyonu tarafından kararlaş
mıştır. Üç kişilik takım1arla yapıla

cak bu müsabakalara İstanbul, Anka
ra, İzmir, Bursa., Balıkesir, Eski~hir 
atletleri gireceklerdir. 

Dünya sinek siklet 
boks şampiyonu 

Almaııya 1ıcsabına lngilterede hal'ıl harıl lx!yro1: yapılırken 

Alman hükumeti lngiltereye 
bayrak sipariş etmiş ! 

lngilizce "Niyuz' 'ga:::etcsi haber ve
dyor: 

İngiliz bayrak fabrikalarından birin 
de yeni kralın ~ giyme merasimi için 
hazırlanan bayraklar ve yeni kralın is 
minin baş harfini taşıyan küçük kal -
kanlarla birlikte, Alman nazilerinin 
gamalı haçtan müteşekkil bayrakları
nın da imal edildiği görülmüş ve fab
rika sahibi, bu bayrakların Almanya 
taraf mdan f ngiıtereye ısmarlandığını 
söylemiştir. 

Almanyada sokak alaylarında kulla· 
nılmnk ürere !ngiltcreye ısmarlanmış 

olan bayraklar bir haylidir. Bununla 

beraber. yevmi gazeteler, lngiliz kra. 
Jınm işaretiyle nazi bayraklarının yan 
yana bir resmini almışlarsa da bu res-
mi gazetelerine koymamış ve bu hava
disten bahsctmemiş.Jerdir. Ancak bir 

gazete, Alman bayraklarını çı~ 

İngiliz bayrak ve kalkanlarının resmf .. 
ni koymuştur. 

Bir milyar lirayı 
ne kadar zamanda 
barcıyabilirsiniz ? 

Günde bin lira yemek şartile 
2736 senede! 

için 500 ton, yahut ağız ağıza (Jo .. 
lu elli vagon mısıt_:Jôzımdıt:. 

Eğer bir adam bu 50 vagon dane• 
lerini saymağa kalkışırsa günde sekiz 
saat çalışmak ve dakikada 100 da"" 
ne saymak suretiyle işini ancak 51ı 
senede bitirebilir. 

Sı k ve bol ağaçlı bir ormanda l\ek
tar başına 1 00 dane büyük ağaç val'o 
dır. Bir ormanda bir milyar ağaç 
bulunabilmesi icin bunun sahası, ı~ 
viçre, Belçika v~ Hollandanın bir et-
raya getirilmiş sahası kadar olur .• 

Sürntli konuşan bir adam dakika-, 
da 1 50 kelime söyliyebilir. Günde 
hiç durmaksızın sekiz saat söz sÖy• 
livebildiğini farzedecek olursak, bir 
~ilyar kelimeyi ağzından çıkarabil• 
mesi icin tam 38 $ene lilzımdır, hem 
de paz~r tatilleri ile bayramlar bu 
hesaba dahil değildir. 

Bir milyrın ne demek olduğunu 
şimdi anladınız mı? 

AÇIK '/'EŞEKKtlR 
.Apandisitten rahatsız olan kızım 

Perihanı llnydarpa-.a 1\ümune hasta .. 
hane ınde mu\'affakiyetle ameliyat l"e 
tedavi eclen deö-rrli doktorlarımızdan 
Operatör Feridun'a, Doktor Bayan • 
tffet'e, Doktor Rauf'a ve hastahane. 
ele kaldığı miiddetçe kendi:-.inc husu. 
si hir alfıka ve ihtimam gö:..tcren hem. 
'irc ''e ha..;falnkıcılara minnet ve te
~ekkürlerimi hildiıirim. 

Iladımköy mii~tahkt•m mevki 
Bas; lı:ı~tnrı Yarbay 

il ii~11it (;üncr 

z~teleri meseleye katiyen kulak asma .. 
ma!Cta ve ezcümle dcemktedirler ki: 

işin garibi itiraz eednler meyanında 
bulunan Almanlar da, isviçrde yaşa• 

yan profesyonel hatta yahudi bir oyun
cuyu geçen olimpiyatlarda bütün dünya 
ya kar~ı oynatmışlardı. 

Hakikaten bu yahudi oyun:u üzerine 
gecen sene Alman spor mahafiline ec-
nebi matbuat tarafından bir hayli sual 

tevcih edilmi~ti. O sırada "köpriiyü ge
çinceye kadar keçiye Abdürrahman çe-

lebi., <leme prensibini güden Almanlat 
bt: nıüşkül suallere yalnız sükfttla ce

vap vermislenli. İngilizlerin şampiyon .. 
lı•ğuna gelince. bunun geri alınması: 

mevzubahs olamaz. 
St«J<l Er"ter 
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-7 Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

"Dem·r sar,, ın heyecanh 
sergüzeş leri 

Geminin muhtaç olduğu kDmilril, makine 
yağını ve tatlı suyu tedarik için canla 

başla didinmeğe lioyuJmuşlardı 

Binaenaleyh Çeşme limanına gidi
lerek kömür alınması takarrür etti. 
ve bu limanda funda demir edilir 
edilmez kömür tedariki çarelerine 
baş vuruldu. Çeşmeliler düşman do
nanmasının ferman yürüttüğünü 
zannettikleri Adalar denizinin esrar
lı bir noktasından direğinde Türk 
sancağının dalgalandığı bir harp ge
misinin çıka geldiğini görünce evve
la gözlerine inanmak istememişler · 
di. Fakat hakikat işte meydanda 
idi. Limanın durgun sularına "'De -1 
mirhisar,, ın narin ve zarif teknesinin 
gölgesi aksetmiş karşılarında duru
yordu. 

Her Türk gibi denizine ve deniz 
cisine ezeli bir aşık olan Çeşmeliler 
de sevinçten çılgına dönmüşler ve 
"Demirhisan., doya doya seyrettik -
ten sonra geminin muhtaç olduğu 
kömürü, makine yağını ve tatlı su
yu tedarik için canla başla didinme . 
ğe koyulmuşlardı. 

Haydi kömür ve tatlı su kolaydı. 
lakin Çeşmede makine yağı yok -
tu. Ona da bir çare bulundu. Maki
ne ynğı yoktu ama o bahalılık dev · 
rinde çoluk ve çocuklarının nafaka
sı için saklamış oldukları Zeytin ya
ğı ne güne duruyordu?. O yağlar 
kendi aç midelerinden ziyade "De -
mirhisar,, m memleket şerefi için 
çalışan makinelerine daha layikti. Fe 
dakar Çeşmeli muhakemesini bu 
görüşten yürütüyor ve sevine sevine 
evlerindeki zeytin yağlarını gemiye 
taşıyordu. Çeşmeliler çoluk, çocuk; 
genç ihtiyar; kadın kızan bir tar~ftan 
destilerle su taşımak suretiyle gemi
nin su ihtiyacını defe uğraşırlarken 
bir taraftan da iki saa~lik mesafede 
bulunan fabrikaların deposundan a
rabalarla, küfelerle kömür taşıyor
lardı. 

rinin bulunduğu mahalle yavaş ya . 
vaş yaklaşmıya başladı. Gemide 
fan durdurulmuş, en hafif bir ışığın 
bile sızmaması için lomboz k~lebek -
leri iyice sıkıştırılmıştı . 
Dü~man gemilerine gelince onlar, 

kendilerinin rakipsiz malikanesi san
dıkları bu sularda, emin ve mfü~te
rih demir üzerinde yatıyorlardı. 

"Demirhisar,. düşmana biraz da
ha sokulunca harp gemileri arasın -
da müteaddit nakliye gemilerinin de 
bulunmakta oldukları farkedildi. 

Hele torpitohota en yakın duran 
kocaman bir vapur vardı ki bunun 
tayyare nakline mahsus bir gemi 
olduğu güvertesindeki tertibatı mah
susadan anlaşılıyordu. 

' 

Cür' etkar Türk torpitobotu sessiz 
sadasız diişman gemilerine sokul
dukça sokuluyordu. 

··oemirhisar,. ın sancak pordasm
da düşman tayyare gemisi, bordası 

lzmire müteveccih bir halde, hey -
betli ve tehditkar bir duruşla yatı
yordu. 

"Demirhisar., bu kara ve korkunç 
gölgeye yanın yoila yaklaştı: Torpi-
to ve endaht manivelasının başın

da durmakta olan Türk zabiti, Fon 
··Melentin,. gibi telaş ve acele etme 
di. Sakin ve metin, uzun uzun ni -
şan alıyordu. Tunçlaşmış yüzünde 
hiç bir endişe yoktu. Yalnız sıkıl . 
mış dişler, avurt derilerini biraz 
germişti. 

HABER - ~ltşnm JJMfa..lft' 21 fkincik!nun -~ 

Macera ve aşk romanı -68-

iki paşa ve Valde Sultan Nurubanu birlik 
olmuşlar, Sokullu Mehmet Paşayi iktidarda" 

düşürmek istiyorlardı 
~en tefrikaların hülasası: - Müstansrnn oğlu Ahmet çok mu- Mehmet paşa aleyhinde taıırikAttl 

üçUncU Murııdm devleti, hakikatte, vafıktır .. Tahta o ge<;irilsin .. Fermanı lunuyorlardı. 
dl'.lrt kadm taratmdan idare edilmekte> 0 yolda çıkm.alıdrr ! • dedi ~ 
dir. Bunlarm biri NuruMn~ valde suı• Bu sıra.da olmak Uzere, P 1 
tandrr. lklncisi Sokullu Mehmet p8§&nm öteki kadınlar da aynı fikirdeydiler. sağ eli mesabesinde olan Ferid~~e 
zovcesi ve üçUncü Muradın hemşiresi - Fakat onun da göndereceği bedi- buldan uzaklaştırılmak makSil J 
Esma sultandır .. üçUncilsü padi~ahm bi· yeler, Abdulmelikinkinden az olmama- grat Beylerbeyine nakledilnıi§t · 
rlnci zevcesi Safiye ırultandrr ki, bu k~ l B "h t d Ram 1 "'P ., dil ı.. u cı e e azan paşaya yazı • Bub....:;.. de b ·":ka facı·a :...ti,. dm vene < hanedanmdandı. DördüncU- "'"....... -~ ~ ... 
U d Canf d malı .. Değil mi valde ?.. d s e, e a kadmdı. Şimdi, dördU de, nuyor u. ati 

vUzera toplantısını bir kates arkumdan Bu sözleri söyliyen Safiye sultandı. V · -'ınd aktıle Valde ~ultan tara-o. 
dinliyorlar. Müzakere edilen bnhis, §lmn• Esma sultanın da düşUncesi buna 1 ı'şte v•ft"''ı 

A! l"·d k zır anan bir entrika, _. 
ıt r n.u a i bir muharebedir. mutabıktL 

Şimali Afrikada Şerif Abdullah ve
fat etmiş, oğlu Mehmed Mustansır tah 
ta çıkmıştı. Fakat amcası Şerif Ab
dülmelik saltanat davasile üçüncü Mu 
raddan yardım istemiş ve iki yüz bin 
duka altını vaadctmişti. Portekiz hü
kumeti ise Abdullahın oğlu Mustansı

ra taraftar olmuştu. Bunun üzerine 
Ceza.iri Garb beylerbeyi Ramazan pa
şa, Abdülmelik'i tahta oturtmağa me
mur edilmişti. O da, ayni paşa va
sıtasiyle Sultan Murada vaa.dettiği pa 

rayı göndermişti. Portekiz kralı Se -
basitan MUstansın himaye için on bin 
süvari, yetmi.'] bin piyade ve üç yüz 
altmış topla mücehhez büyük bir or
duyu Fasa yollamıştı. Bu ordu:ru Ra -
mazan paşa VadiUsscbilde mağlOp et
ti. Düşman yirmi bin telefat, kırk bin 
esir :verdi. Kralla Müstansır maktul 
dUştUler. Fakat bu mUjdeyi alan Ab -
dülmelik de sevincinden öldü. Rama -
zan paşa ~imdi soruyordu: Müstansı
rm oğlu Ahmed !stanbula birçok he
diyeler vaadcdiyor. Onu tahta geçire
lim mi? ... 

Sokullu, cevap vermeye hazırlanır

ken; haremi hilm.ayun tarafında. bir 
hareket görilldü. 

Valdo sultan: 

Arkadan, Canfeda kadın: 

- Hakkınız var asla.ncığnn! - diye 
Valde sultana doğru, ihtiramla eğildi. 

Saltanat kavgası yüzünden öldürü
len Milstansırrn oğlu, böylelikle, yine 
onu öldürtenler tarafından tahta çıka
nlacaktı. Dört kadın, bu karan verdik
ten sonra, kızlar ağasının kulağına 
emirlerini fısıldadılar. O da, iradenin 
bu suretle çıkanlması için, vezirleri 
miilhcm etmek üzere, kafeslerin ön ta
rafına geçti. 

Fakat bu esnada başka bir mevzu 
mütalea olunuyordu: 

Sokutluyu hükQmet başından atlat

mak entrikaeı .. 

"Bütün devletin idaresini ecdadı 

izamı gibi bizzat padişah, eline alma
lıdır!,, düsturile ortaya çıkan Valde sul 

tan. bu idareyi kendine ha.sretmek ni
yetindeydi. Onun için, karşısında bü
yük bir mani olarak telakki ettiği ih
tiyar ve tedbirli Sokulluyu her an bir 
az dalın kündeden atmak istiyordu. 

Bu sıralarda, paşa.nm eski arkadaş
larmdB.!1 Şeyhislam Hamit efendi ile 
kaptan derya Piyale paşa. da. vefat et-

mişlerdi. Şimdi, vüzera ara.smda Şemsi 
pa.şa ile La.la Mustafa. paşa gibiler, 
Nurubanft ile birlik olmuşlar, Sokullu 

olunuyordu. 

Şemsi paşa ayağ:ı kalktı: 

- Deminki zafer haberl~ 
ra size gayet fena bir haber ,. 

müteellimim! - dedi. Budin 

devletin ne derece ehemıniYct 
malumumdur. Fakat maalesef' 

ki zapturapt gereği gibi tenıltl. 
miş, buranın bütün cephaJle6

1 

edilmiştir. . . ttl 
Lala Mustafa pa.5a, gözleriJll 

gibi, te.cıtckerlek açtı: c-ıl. 

- Ne diyorsunuz, Allah s.; ,r1' 
Budin kalesindeki bütün ~pb# 
mahvolmuş? .. Peki, oradakılel' 
mu imiş? ~ 
Şemsi paşa, Sokulluyu gö5 ttl ~ 
- Gerçi uyuyordu, ihmal e '!?' 

mez.. Zira, oranın Beylerb-Oyiı 
Mehmet p~m amcasıdır. 

Sokullu, başını kaldırdı. f. 
Bu cephane haberini ilk de!'} 

yordu. Kendisine darbeyi ifİ \ 
üzere, bunu gizlemişlerdi: ıe f 

- Cephaneye ne olmuş? - dU 
du. 

- Yanmış. 

P~a yerinden sıçradı: 
- Kim yakmı§? 
- Yıldınm. 

ı - O melun da kim? ~ 

O devirlerde "Yıldırım Be) r ~~; 
kinaye, Yıldmm diye isiJnlC~ 
Paşa da bunu öyle bir şey v 

Fakat mesele anlaşıldı. ,I' 
- Gökten düşen yıldırıIJl• P .J 

Bütün Çeşme halkı yedisinden 
yetmişine kadar sevgili "Demirhi · 
sar,. m can ve yürekle çalışan esiri 
olmuştu. Eli ayağı tutan kasaba de -
likanlıları askere alınmıştı; Biraz 
kuvvetli beygirler de ordudaydı. Bu 
itibarla iki saatlik mesafeden kömür 
ancak öküz arabalariyle, sırtta kü -
felerle taşmıyordu . 

Yazan: EDGAR VALLAS - 1 - r Çeviren: fa. 
Paşa: ,~ 

- Mukadderat.. - dedi. çoJC ~ 
cak şey .. Faka t elden ne gcli~~~ 
semaviyeyc karşı hiçbir t ıcr' I 
yoktur. Yıldırımın vüksek yer ·f l 
tilğü sabittir. Kalel~r de e}d!Crı 
sek yerlerde olur .. 

"Dcmirhisar" Çeşmeden böyle 
mihnet ve müşakkatla tedarik edil
mek suretiyle ancak iki ton kadar 
kömür alabildi. Bu müddet zarfın 
da gemi zabitleri Jzmirle telgrafla ko
nusmuşlar ve torpitobotun limana 
girebilmesi için methalde bir klavuz 
bcklettirilmesini istemişlerdi. 

"Demirhisar,, gün kavuşurken , 
Çeşmelilerin "Yaşa varol !.. ,, sesleri 
arasında demir aldı ve lzmir yolunu 
tuttu. Bir gece evvelki muvaffakr 
yetsizlik ve kaçırılan fırsatın büyük
lüğü gemi mürettebatının yürekleri
ne işlemişti. Bu itibarla Fon "Me
lentin ,, nezaketle toprito mani 
vclesinin başından uzaklaştmldı ve 
oraya gemının Türk torpito zabiti 
gc"ti. 

"De.-nirhisar,, gene koydaki düş
man gemilerine baskın yapacaktı . 

Aceleci bir Alman deniz zabiti -
nin heyecandan titriyen eliyle düş • 
mana isabet ettiremediği iki torpito 
yerine bu sefer bir Tiirk deniz zabiti 
gemide kalmış olan son ve biricik 
torpitoyu düşmanm bağrına salrve
recekti. 

işte Turk ve Alman sinir mukave
metinin derecesi bu ikinci gece hü -
cumunda belli olacak, Türkün dün 
yalara sığmıyacnk kadar büyük olan 
askerlik meziyeti bir kere daha nnla
şılını~ bulunacaktı. 

TÜRK tş BAŞINA GEÇiNCE .. 

Ortalık iyice karardıktan sonra! 
.. Demirhisar., gene düşman gemile -

"Hayalet göründü, herkes şatodan kaçıyor. Bütün 
teşebbüsler faydasız kaldı,, 

GAZETE İDAREHA..'IIBSİNDE 
Splk Holland maka.leslnin son kellmeslnf 

yıızdıktan sonra yaznun tamıunile bltmlo 
olduğunu iyice göstermek i~in altına iki sert 
çizgi çizdl ve kalemini frrlattr. 

O snattc tahrir odnsmd& bulunan tek &'a,. 
zetect bn§ını lrolclırdı: 

- Gnlibn müth~ bir şey yazdın Spikl 
- Evet, köpek sergisine dair bir yazı ... 

Halbuki k6pektcn zerre kadar anlamam. 
Ynlnız bu mo.blClkun iki ucu olduğunu bir 
ucuyla. ho.valandığmı öteki ucunu ise salladı• 
ğmı billrhn.Ii'ako.t Sim bu işi bano. yUkletu. 
Cinayet ~!erile uıtr~an bir gazetecinin ha)'• 
vnnlıırla da ünsiyet peyda etmesi tco.p ettiği· 
nl ve insan zekAnmm az çolc bUtUn mevzu.. 
larn temas etmesi lAzım geldiğini iddia edip 
durur. 

Bir banka soygununa alt bir havadis gett• 
rlrsln, hemen Uzerlne atılrr sonra dn bruıka 
dlrektörünUn öğle yemeğinde neler yediğini 
öğrenmedin diye kızar. 

Splk derin bfr ne!es aldı ve kemali azamet 
le nynklnnnı mıımuım tl?.erlne uzattı. 

- Köpek sergileri §Uphcstz ki §ayanı tc
mıı.şo. veylerdir •. 

Diye !Klze başlarken kapı açıldı ve büyük 
gözlUklO bir o.dam odadakileri bir müddet 
stızdllktcn sonra.: 

- Splk dedi mzc ibtıyacmı var. Yapılacak 
bir i ıılnlz yok ya? 
- Vud'u görUp kC'ndisindcn çocuk bnkmu ev 
lcri hakkmdn izahat almnm 10.Znn. Yemeği 

de beraber yiyeceğiz. 
- Ehemmiyeti yok! Bckliycblllr. 
lri gözlllk!U adam eliyle bir işaret yaptı ve 

yandaki odaya girdi. Splk kendlstnl bı.kip 

etU. 
Şika,...olu milyoner Abel Bellnmlyt tanıyor 

musunuz? 
- Abell ho.. E'iet tannnaz olur muyum! 

.Hayroln öldU mü? 
- Kcndiıılnf iyice trunyor musunuz? 
- Şlkagodn bir hnyll pnra kazandıktan 

sonra buraya geldiğini, gayet kaba bir adam 
olduğunu biliyorum. Sek~. dokuz scnedenbc 
rt İn@terede otunıyor. Tnrlht bir şnto.su, 
dilsiz b!r de §oförU var. Hoş konu§sa da pa• 

ra etmez ya! Herif Çinli, ıöylediklertnl a.ıı. 

lııyabllcne aokolsun. 
- BütUn bunları ben de biliyorum. Yalnız 

merı:ı.k ettiğim bir nokt.A var; bu &dam &el)• 

ba kendialnden bahsedilmesini mi lltlyor? 
Yani ''Ye§il hayalet,, bir maaaı mıdır? Yok
sa herif numara mı yapıyor? 

- Y~ hayalet ml ! 
Sim maaaamdan bir kll.ğıt aldı ve gazete

ciye uzattı. Bu, berbat btr tngUizce ne yazıl 
mı§ bfr mektuptu, gıöyle yazıimııtı: 

''Muhterem :ımssyU, 
"Y~lI tınyn.let,, Gar pto"lunda ırilrtındU. 

Vekilharç Vlllcs onu gö:derUe c!lrdU. Ar.l:ılm 
mösyö bu hayalet, yeıılllrr gl)'-lrunls ve kc:
ınanke ttr. MötıyU Bcll:ınıl'nln o(lruıına glmıl~ 
,.o kapıyı açık brrakmış, krndlet aynı ,..am:ı.ı:• 
dn parkta da görUimü5ttlr. Blitlln u,a)tlnr 
!}:ı.todan kaçıyorlıı.r. l\löıyö BeUam1, bir da. 
h:ı Y~n kemanlce,ten b:ımcdceek olıınl:l.n 
gcbertcccğlnl aöyledlyso de, kimse nldmm
yor ve hcrlces oatodıın lcnçıyor . ., 

Gazeteci mektubu bırakırken sordu: 
- Bu Yeşil kcmanlce~ de kim oluyor! 
Sim gözlüklcrln1 düzelterek gWümscdl. 

Splk karvısmdaldnln soğuk kanlıtığmo. Adc.• 
tn kızıyordu. Bunu sezen Sim s6ze bqlo.dı: 

- Ye;ll kcmanltep bir zamanlar !ngiJtCI'(
nln en meşhur hayaleti idi. GWmeytnız Splk, , 
çUnkU bu, gülUnç bir masal değildir. Bu n•ı 
dnm 1 i87 de, Gar ı;ntosunun o zıı.manki se• 
hibi olan Kürsi derebeyi tarafından idam C• 

1 

Splk takdirkar bir tavır takınarak: 

mazdı. Bana kalırsa bu hayalet, blr uydur
madtuı baoka bir ııey değil. tster misiniz A· 
bcl1 göreyim? Bel ki bir gıeyler öğrenlrl,z. I 

- Hiç fena olmaz, kendisini görün hem 
de bir hattn ılzl ıatoda misafir etmesini tc• 
ınfn edin. 

- Slz galiba onu tanımryomınuz, bayle 
bir ıcy yapmağa kalksam, kolumdan tuttuğu 
gibi dıoarıya atar. Maamatlh kll.tlblnl iyi tt.· 
nıyorum. Belki ondan bir gıeyler öğreneblll

rlz. Fakat bana öyle gelil'Or ki, Ye~ll haya·1 

leUn bütUn kabahati Abelln kapısmı açık 

bıro.kmıı olmaktan ibarettir. 
- Herhalde Abel Bcllamlyf muhakkak 

gönneğe çalınmrz. Şatoya girmek ic;ln bir 
ııebep uydurabilirsiniz. Haydi bakalım Splk, 
çoktandır heyecanlı bir röportaj yapmad:• 
nız. tıte ıılze mükemmel bir tır111t. Şimdi 
nrtık gidip Vud ile rahat rahat yemek ytye-

1 
bilirsin. Nerede buluşacakımıız? 

- Karltonda Vud Londraya iki gün için 1 
geldi. Bu akşam Belçlkaya dönüyor. 

- Öyleyse mesele ba.siUcıJlyor. Bcllaınf de 
Karıtonda olacaktır. BöyTellkle bir ta§la iki 
kuş vurmuı olurııunuz. 

Splk kapıya doğru yUrUdU '! fakat birden• 
bire geriye döndU ve acı acı: 

- Evet, diye söylendi, bir t&§la iki kuş. 
Çocuklar hakkında bir müllkat bir de bo~ 1 
bir masal. Zaten sizin gazetenin cinayet 
l§lerl ile uğraşan bir muhbire ihtiyacı yok ? 
Size peri masallıı.n yazacak bir muharrir 
lAzrm. 

dildi. 1 

- üstadım, dedi, bu kadar eski hatıro.lr..• Sim yazısına devam ederek gülümsedi: 
rı htılO. unutmadı~ınrzt düştındllkçe. .. - Güzel bir bulu, doc-rusu, peri masallı:.· 

- Alo.y etmeyiniz Splk Yeşil kernankc§ n.. 
efendisinin kUmcsinden bir tavuk aşırdığı 
için idam edilmişti. Asıldığ1 nğnç h~IA mev
cuttur. Bu ndıım asırlarca dillere destan o'
du. Herkes ondan bahsediyordu. Şimdi, de 
Bc'lıunlnln u~lnrmdan birisinin yazdığı 
mubakltak olan bu melctuptan anl&§ılıyor ki 
bizim Ye.şu ltemanke~ tekrar meydana çık• ı 
nılJ. 

- Gallbn bu Yeşil ltemanlteş. Abcl BC'1la• 
minin ne mnl olduğunu bilmiyor, yoksa kar.

1 ıısma çıkıp da öyle dellllk yapmağa ko.lk-

KOMUSUZ ADAM 

F..skl zamnn ndamlan: "İnsanların yar-
tılcları cürümler, cUrtımlcri işledikleri yeı• 

lere ko.nlı harflerle yazılıdır!., derlerdi. Eğer 
bu doğru ol.sa idi, Abel Bellaminln iıımlnl blr 1 
çok yerlerde, bilh&3M iki yerde en kanlı 1 
harflerle g6rmelt l!zımdı. Bu iki yer Mont• 
gomeri kontluğunun fakir bir çlftliıt! veli 
Pcntonvil hapishanesinin bllyük salonu idi . 

( Deuamıı oor) · 

Lala Mustafa p~~= 
- Tedbir almalıydı. .J 
- Ne gibi? fıl'. 

- Kaleden uzak bir yere c.eP 
saklanırdı mesela.. 

Sokullunun sakalı titr '· .. ed··~' 
"-Sus! Nadan! .. diye be. J 

tcdi. dl#' 
Fakat, böyle yüksek bir :i 

bundan çekinerek: . o1"'J 
- Askerlikle biraz ulf etı bııJııY 

cephaneliğin kakden uzaktB j 
ya cağını bilir! - dedi. ğJ f.s 

La.la Mustafa paşa, kırd1 ıt6 Y' 
kendi de farkında olarak ttıJll 
tı: ' c1i fı 

-Uzakta .. Yani, derinde· d 'jrıl 
tedim .. "Söyliyenden dinleycll 

/ k' re . ., f 
Paşa: ~ 
- Arifiz! Arifiz! - diYC 0ııJıl!~ 

ladı. - Maksadınızın da . ne btl dl/ 
kestirmiyor değiliz .. Uıkın . f'P 
bir Budin kalesi cephanesi111ıı 
sile yıkılmaz.. / 

Manidar: ı,JI 

- Daha nelere, nelere 

eder.. # 
Birdenbire Lala Mustafa P ~ 

nerek : ·t< t.J>J 
- Paşa! Paşa: .. Cepha.rıelı '#"~ 

en altındaydı. Bunu ben det(;·~~ 
blUyorum. LA.kin yı1dırJJI1• 6'1 
yere isabet ederek zem.frıe Jc~tıt' 
acar. Banıtlugv a bu suretle f 

• 1 
se amcam buna ne yapSUl · ,, 

(Dev<Jtn' 
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~ HORTLIYAN FAUST.\ 
:Pardayan---.--. ---~----
- ?vf ·· cıddı ve samimi bir sesle· 

töstcrn:;syö ba§ engizitör, bana karş; 
"ellit §Ü: Olduğunuz teveccühten müte
l3unu b" tan borcurnu unutmıyacagwım 

ır g·· . · 
lursa .... L un ıııze ödemek fırsatım bu

.. , "'nd· · 
ll:spino lnıi bahtiyar C!ddedeceğim. 

Verdi: za da ayni samimiyetle cevap 

d - 13unu b·r 
han dolaYı b 1 ıyorum, mösyö, ve bun. 
assa ki, b ~n de çok bahtiyarım. Bil
:Parday enırn de sizden bir ricam var. 

an: 
ld- l'cvekk ı· a..... e ı degwil d. d .... d.. B 
d ·•1.1n bu k . '. ıye uşun u. u 

c ~lbett b" adar ıltıfat göstermesin-
bö e ır s b Ylc ol e ep olacaktı. Maamafih 
a111 tnası ıdaha iy· •. k .. b .. 1 

lllalı ı, çun u oy e mu. 
huı "c ga ri d unlllak h. P a atnlara karşı medy{ın 

V c 13:s • ıç de hoş bir şey değil. 
- ı Ptnozaya t b .. 1 st1·... e essum e bakarak. d . ,,ece~· . . 

c •sc, bu gınız şey eğer benim elim-
Çiiztltjı . nu, büyük bir zevkle yaparım. 
baıa~ sız de be • 
z t>llı 01 nun, belki de biraz mü-
altetıc " 1:11, arzularımı büyük bir ne. 

b .1Ctıne g t• d .• 
ı;:.gPin e ır ınız. 

Oza ha . l 
~ ...... ~ösyo .~ıy c tasdik etti ve: 

el iliz.. Şövalye, dedi, her şeyden 
td· '" §un · lfl ki u ısbat ~tmeme müsaade 
ll!Uh b • taJepJer· •• 
ı:. ıı bet ınızı sırf size karsı olan 
"'tircf· ve taka· · ı111. V ırımden tdolayı yerine 
lt ....._ t1ös .~ksa korkudan değil. 
llııu Yo, sizin · b · b" tltı n tesiri! gı ı ır adamın kor-

1llldan bi e hareket etmiş olması. 
....._ le ger 1 is . ~e d :rmez .. 
tıyo e olsa .... 

tıırn. • sızı ıyıce ikna etmek 

:=-liasıı · 
ı;:.ap· ısterscn· ·· .. .. 

tya~· 1tıoza e . ız, oyle yapın. mosyo. 
z &ile, ~izİ· Yb_rınden kımıldamadan, 
'-~anda d 

1 ır düğmeye bastı ve ayn: 
r. 1.1t\j ' llv 
t~·lt !>hane arın bir tarafını kaplay:.ın 
b~lc ~arip ~~e doğru inerek, odaya bi-

rlfldcn salonu meydana çıkarJı 
tırnaklarına kadar müsel. 

lah adamlar salonda birer heykel gibi 
hareketsiz duruyorlardı. 

Espinoza Pardayana döndü ve sade-
ce: 

- Yirmi silahşor ve bir zabit, dedi. 
Pardayan da şöyle düşündü: 
- Ne kadar yanılmışım 1.. Halbuki 

ben, bu adamın sırf korku belasından 
arzularımı yerine getirdiğini zannetmek 
safdilliğinde bulundum. 

Espinoza devam etti: 

- Biliyorum. Sizin gibi bir adamın 

karşısında bu yirmi beş kişi ehemmiyet· 
siz bir kuvvettir. Fakat hepsi bu kad.ır 
değil.. Başka şeyler de var .. 

Ve bir işaret üzerine silahlı adamlar, 
salo~un sağına ve soluna geçerek orta. 
sım boş bıraktılar. Zabit salonun niha· 
yetinde bulunan büyük bir kapıyı iyice 
açtı. Bu kapı geniş bir avluya nazırdı ve 
burada bir çok askerler duruyordu. 

Espinoza tekrar Pardayana döndü: 
- Yüz asker daha, dedi. 

Pardayan sakin ve lakayt bir tarzda 
durarak düşünüyordu. 

- Başımızda ne belalar 
muş da haberimiz yok. 

dolaşıyor-

Baş cngizitör, esrarengiz salonda du. 
ran zabite seslendi: 

- Madam Faustanın yaverlerini ÇJ· 

ğınn. 

Fausta, her zamanki soğuk kanlılşği· 
lt- etrafında olup bitenleri seyrediyord·ı. 

Pardayan, kapıya dayanmış olduğu 

halde lakayt bir tarzda duruyordu. Y:ı.1-
mz olmasına rağmen, ona karşı bu ka. 
dar kuvvetli bir tertibat alınmış olması, 
onun gururunu okşuyordu. 

Fakat her şeye rağmen, kendisini s3-
mimiyetle azarlıyordu: 

- Nene lazım senin Faustanın işle

rine karışmak? Baş engizitörle araların. 
da bir ihtilaf varmış .. Sana ne? Baş en· 

... 
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Çünkü bir kadını zorladıktan sonra bu· 
defa da tahkir ediyorsunuz. 

Espinoza lakayt bir tarzda omuzları
nı silkerek: 

- Bunların hepsi laftır madam, boş 
laf .. 

Dedi, ve sonra sert bir sesle devam 
etti: 

- Mukaddes engizisyonun teşebbüs. 
terine mani olmağa kalkacak herkes, 
merhametsizce mahvedilecektir. Haydi 
madam bize ait olan bu evrakı iade e
din ve şükredin ki, kralın himayesi 
altında bulunuyorsunuz. Aksi takdir~1e 

bu hareketiniz size çok pahalıya mal o
lacaktı. 

- Bu evrakı size veriyorum, fak:ıt 

ayni zamanda yemin ediyorum ki bu 
hareket ve tahkirleriniz asıl size çok 
pahalıya mal olacaktır. 

Espinoza evrakı aldı ve: 

- Boş tehditler madam, dedi. Devle. 
tin menfaatleri namına hareket ettiğim 
için kral beni takdirden başka bir şey 
yapamaz. Bu evraka gelince, bu husus· 
ta mösyö dö Pardayana te~ekkürlerimi 
medyunum, çünkü bu evrakın yerini bi
ze o gösterdi. Kendisini gördüğüm za. 
man kendisine teşekkürlerimi bildirmek 
te kusur etmiyeceğim. 

Tam o anda, alaycı bir ses bağırdı: 
- Mükemmel! O halde bu işi derhal 

yapabilirsiniz! 

Fa usta ile Espinoza ayni zamanda· 
aöndüler ve kapıya yaslanmış olduğu 

halde, gülerek kendilerini seyreden Par 
dayanı gördüler. 

Ne Fausta. ne de Esp·noza hevecan
larrnı yüzlerinden göstermediler.Fausta 
nın gözlerinde ani bir kıvıl:ım belirdi ve 
derhal söndii. Espinoza ise tarif edilmez 
bir tavnla kirpiklerini oynattı, o kadar. 

Baş rahiple diğer iki rahip hayretler 

içinde kalarak biribirlerinin yüzüne bak 
tılar. Fakat yalnız emirle hareket eden 
birer korkuluk oldukları için yerlerin. 
den kımıldamadılar. Yalnız biraz ev
vel Faustayı yakalamış olan iki iri yan 
rahip gözlerini Espinozaya dikerek muh 
temel bir emri beklediler. 

Nihayet Espinoza sakin ve tabii bir 
sesle sordu: 

- Mösyö dö Pardayan ! .. Buraya ka· 
dar nasıl geldiniz? 

Pardayan güler yüzle cevap verdi: 
- Kapıdan Aziz mösyö, onu kilitle• 

meği unutmuşsunuz.. Böylelikle beni. 
kapıyı kırmaktan kurtardınız. 

- Kapıyı kırmak mı? Niçin mösyö? 
- Bunu size söyliyeceğim .• Ayni za• 

manda hangi tesadüf eseri olarak, ma• 
deınki yaptığınız müzakereye burnumu 
soktuğumu da anlata:ağnn. 

- Sizi merakta dinliyorum. 
iki iri yan rahip, ya yorgunl11ktan 

veyahut da Espinozanın bir işareti Uzcri 
ne, durdukları yerde hareketler yapmL 

ğa başladılar, bunun üzerine Pardayan: 
- Mösyö, dedi. bu mübarek rahiı>a 

tere emredin rahat dursunlar, çUnkU, 
etrafımda yapılan hareketler beni fena 
halde kuşkulandınr. 

Espinoza bir işaret yaptı rahipler bi· 
rer heykel gibi hareketsiz durdular. 

Pardayan hoş bir tebessümle rahip. 
lere baktı : 

- Ha şöyle; dedi, ~mıdi rahat durun. 
yoksa ben de kımıldanmak mecburiye• 
tinde kalacağım. 

Sonra tekrar Fausta ile Espinozar
dönerek: 

- Başıma gelen şeyler gayet basit 
mösyö. Saray halkının biraz hoş vak!t 
geçirmek istemiş olduğunu tabii biliyor 
ıunuz. Bu fena kalbli adamlar dev cücı
acti kırmızı sakallı zavallıyı gözlerine 

-<t:> 
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kestirerek bu mini mini iyi kalbli a:datn. 
la alay etmeğe kalktılar. Buna razı ol
madmı ve zavallıyı ellerinden zor kur
tararak ıahiibne teslim ettim. V c sonra 

görmUş olduğunuz veçbilc çıkıp gittim. 
Fakat, sizin Allahm belası kapılar biri. 
birlerine o kadar benziyor ki, nereye gi
receğimi şaşndım. Bir aralık, bitmek tü 
kcnmek bilmiyen bir koridorda bulundu 

ğumu anladım. Bir türlU dııanya çıka. 
madrm. Ortada kimseleri görmedifim 
için nereye gideceğimi de öğrenemedim. 

İşte, beceriksizliğimin ce.ıaımı çekerek, 
böyle koridordan koridora dolaştığım 

bir sırada, kapının önünden geçerken 
m:ıdımın sesini tanıdım .. Fena bir ade
tim var, çok 'mütecessisim. Onun içi:ı 
kapının önünde durarak mükalemeniziıı 
sonunu duydum. 

Sonra her zamanki zarafetle Fauatl'!. 
nın önünde eğilerek devam etti: 

- Madam, benim sözlerimden isitfa
de ederek sizi pusuya ve fena bir vui. 
yete düşürerek çok kıymet verdiğini?. 

bu evrakı elinizden alacaklarını bilsey· 
dim, bu ııözleri söylemektense dilimi 
kestirmeği tercih ederdim. Fakat bu 
sözlerin, böyle bir vaziyet doğuracağını 
nklımdan bile gesiremezdim. Buna rağ
men bir tek insanın bile ııövalye dö Par 
dayanın fitnecilik yaptığını söylcmcii. 
ne tahammül edemem. İııtemeden yap· 
nuş olduğum bu hatayı tamir etmek, 
nefsime karşı bir borçtur. Sırf bunun 

için müdahale ettim .. İ§to möııyö, ıize 

söylemiş olduğum gibi, kapıyı kapclı 

bulsaydım sırf bunun için kıracaktım. 
Pardayan, kendisine çok yakışan bir 

Taziyette, yani sağ elinde şapkası, sol 
eli kdıcmın kabzası üzerinde, ve yüzü 
sam.imi bir dürüstlük manaıunm ifade
ailc dolu olduğu halde, konujurken Es. 
pinoza da şöyle dil§ünliyordu: 

- Bu adam tabiatin bir kuvvetidir. 
Bizimle birle§meği kabul edene, bizi 
kimıe mağlUp edemez. Fakat bizim mu
tat usulümüzle, yani mahcup etmek ve
ya aldatmak gibi şeylerle, bu müstesna 
tabiatli adamı ele geçiremeyiz. Bu adanı 
kuvvetin ve cesaretin, doğruluk ve iyi 
kalbliliğin timsalidir. Onu cezbetmek 
için ondan daha fazla doğruluk, daha 

fazla dürüstlük, daha fazla cesaret ve 
daha fazla iyi kalblilik göstermek l~. 
zrmdır. E~er bu usulle muvaffak olmaz 
sak, her şeyden vazgeçerek onu biran 
evvel mahvetmekden başka çare yok
tur. 

Fausta, Pardayamn sözlerini her za
manki haşmetli ve mağrur t&ıvrile din. 
]edikten sonra, tasavvur cdilemiyecek 
tatlı bir bakışla: 

- Söylediğiniz sözler ve yaptığınız 

şeyler beni hayrete düşürmüyor, bunl:ı
n tabii görüyorum. Çünkü bunları siz 
yapıyor ve siz söylüyorsunuz şövalye. 

Espinoza samimiyetle: 

- Bunlar, dedi. Bu k~dar yüksek kal 
be malik olanlara şeref veren ve o kalti 
endişeye düıüren teferrüatlarclır. 

- Möıyö bu söylediğiniz ıeyler be
ni adeta gaşırtmayor. ve bundan cesa. 
retlenerek öyle zannediyorum ki, sizd~n 
istemek şerefine nail olacağım iki §eyi 
memnuniyetle kabul edeceksiniz. 

- Söyleyin mösyö ve emin olun ki, 
istiyeceğiniz şeyler, yapılması imkansız 

şeyler değilse, bu arzularınızı yerine ge
tirmekten sonsuz bir zevk duyacağım. 

- Çok teşekkür derim möıyö. işt~ 
rica edeceğim şeyler madam Faustadan 
almıg olduğunuz evrakı kendisine iade 
etmenizi istiyorum. Bunu yapmakla be
ni bUyük bir vicdan azabından kurtar. 
mı§ olacaksınız. ÇünkU bir insan aley· 
hinde, isteyerek de olsa, fitnecilikte bu-
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HORTLIYAN FAUSTA 

lunmuı olmamı, kendime hiçbir zaman 
aff etmiye:ektim. 

l<~austanın yüzünde garip bir tebez. 
süm belirdi. Espinozanın bu talebi red
cledeceğinde şüphe dahi etmiyordu. Par
dayanın yüzüne baktı ve hakikaten lıu 

arzusunun yerine getirileceğini mi zan. 
nettiğini öğrenmcğe çah~tı. Fakat P.:ır· 

dayanın yüzü her znmanki gibi cidrii 
ve lakayitti. 

Espinoza da lakayit bir vaziyette du-
ruyordu. Kat'i bir cevap vermeden ve 
sadece sordu : 

- ikinci isteğiniz? 

- ikincisi hiç §Upheıılz size daha kJ. 
lay gelecektir: Madam Fauıtanın rah:.ıt 
rahat saraydan ayrılabileceğine dair 
kendisine söz vermenizi hıtiyorum. 

- Bu kadar mı mösyö? 
- Evet mösyö, bu kadar. 
Espinoza hiç tereddüt etmeden, tatlı 

bir sesle cevap verdi: 

- O halde, size derhal şunu söyliye
yim ki, sizi vicdan azabı içinde bıra!;
mak, bana tasavvur eclilemiyecek kad!lr 
ağır gelecektir. Binaenaleyh, size ker~ı 

ne kadar büyük bir muhabbet besledi. 
(;imi ve sizi ne kadar takdir ettiğimi 

isbJt etmek için bu evrakı size veriyo· 
rum. Ve hunu yaparken büyük, çok bil· 
yük lıir zevk duyuyorum. Çünkü siz, 
şimdiye kadar görmil~ olcluğuı:n inea:-ı. 

!ar arasında en doğru ve en ccsuruııu· 

nuz. 

Espinozanın bu hareketi o kadar bek
lenmedik bir ıeydi ki, Fausta lldeta Ur. 
perdi. Parday~n da evrakı alırken şöy'c 
düşündü: 

- Bu da nedemek? .. Ben yırtıcı bir 
kaplanla mücadel~ye hazırlanırken, k3r 
<ı.ımda bir kuzu görüyonım. Hayrola 
bunda bir i~ var rıma kimb'.lir nedir? 

Ve yUksck &esle Espinozaya dönerek: 

- Mösyö, size ne suretle teşekkil' 
edece:ğimi cidden bilemiyorur.ı. , 

Sonra Faustaya pnr§Umcni u:ı:atara1<1• 
- Madam, dedi, işte, bir dikkats!t1·' 

ğim yfüUnden az daha mahrtım kaıacıı.· 
ğınız par§Ümen. 

- Ne o mösyö? .. Bunu kendinize 8•
1
• 

mıyor musunuz? .. Bu evrak bizim içı_:ı 
olduğu kadar sizin için tdo büyük 'p:; 
kıymeti haizdir. Sırf bunu ele geçirtı'le 
için, Fransa ve ispanyayı aşnrak bllr~· 
ya kadar geldi:li..ı: . Sir dö Pardayan. bll 

evrak benim elitnclen ıılınarak sizin ~a!ı~ 
sınıza verilmiştir. Elinize geçmiş ol.;, 

• ·nıZ' bu fırsattan f&tifnde ctmlyecek mısı. ll· 
- Madn:n, bu evrakı size verrnel· 

.zere, mösyö ba§ engizitörden istoclirt" 
·yo• 

Binaenaleyh bunu hemen size vcrı 

rum. Böyle bir fırsattan istifade tdercl< 
bunu ken<lime alacağımı aklınızdan da· 

. et• 
hi ~eçirmek beni haksız yere tahltır 
mek demektir. 

S. . hk" . , ~ ırrıadı' - ızı ta ır etmeme ım.rnn o , 
ğını tabii siz de bilirsiniz. Size yal~· e: 
şunu anlatmak istedim ki. sizin ciin'~r 
bir daha böyle bir fırsat geçmiyec:el:tı · 

r· 
Şu halde, kral Hanri dö Navara •:c: 
miş olduğunuz sözii tutmak iırin ne "I~ 
pacaksınız.? 

d c;e• 
- Madam, ne suretle hareket e e i 

.. rtlc:rı 
ğimi size söylemiştim. Bu parşu e• 
sırf kendi arzunuzla bana teslim etrtl 

nizi bekliyeceğim. . ).. 
Fausta cevap vermeden par!lünıe01.; •• 

dı ve sonra gözlerini bir noktaya dı ~ 
rek dü!§ünmeğe başladı. , .. ,., 

O ıaınon gspinoza kendis!rte c.ı..ırı~ 
rek: 

- Madam. dedi, mösyö Pardayal'I:. 
vermiş olduğum sözü tutacağımdal'I ,r. 
min olabilirsinlt. Siz ve muhafı:ılar~.-1 
sarayı serbe~tc:;e terkedebilir, hiç ve l< • 
sc tarafnıdan rahatsız edilmezsinl.Z· 
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lstanbul 5 inci icra Devlet Demiryollarından bildiri miştir: 
memurluğundan 22/1/937 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'ara değin bllı yolcu ve 

~ 
Münirenin tasarrufunda olup ~- muhtelit katarlarda atağıdaki tadilat yapılacaktır: 

niyet Sandığına birinci derecede ıpo- • 

ıs-r>J..n.._ 
18,ao -·<>uı.: 

tekli olan ve paraya çevrilmesine ka- 1 - Ankara - Kaysen • Ulukış a - Adana kısmında: 
rar verilip tamamına yeminli üç ehli- Ankaradan Adanaya hareket eden 710/ 610/ 410 No. lu muhtelit 

1 
KüçUk §arlucr. Matine ve vukuf tarafından (2148) lira kıymet katarla Adanadan _ Ankaraya hare ket eden 409/ 609/ 709 No. lu ınuh • ttııa: 'l':ıPlkJ.a dana 

BEYOCLU 

'l'ııt Sa. ~ ~nu nıuaı.ldal 19,SO konte-
2o n •• \t\ıl) ••- _ Yet1 llanınıa. (Burhan 

•w.rat -.ıı.rnıdan ""' .......,RK llıUatktst \'e llı'kad .. u.rkku§u hakkında • "" 

süvarelerden sonra Zati d 
Sungur yeni numaralan takdir olunan Üsküdarda Altınıza e lelit katarlar işlemeyeceklerdir. 

1 BekAr evliler Osmaniye mahallesinde Koşuyolu Adana istikameti yolculan Cumartesi, Pazar, Salı, Perşembe gün • 
1 

Yıkılan belde sokağında 19 Mü. eski 51 yeni No. leri Ankaradan saat 10,05 de hareket eden 705 kat<ırcbn isıifade edecek· ı Cinayet masası • N · 
ı Kalp mücadelesi lu sağı Ayşe Müeyyet ve Ayşe un· ler ve Adanaya ertesi günü saat 12,00 de varacaklardır. Adanadan Cu • 

tar "' halk llflan taratından Türk MELEK 
lr:.~cı.n .\ra,,.,_'&Jokııan 20,SO Ömer Rıza IPEH 

.;::: ~ ~l·- ...... hav ..... _ "" .. KARY A 

: Karrsı ve daktiloau ye ve Nafianm köşk ve bahçesi solu martesi, Pazartesi, Sah ve Perşembe günleri saat 15,56 da hareketle An· : ~~:=~ ~~:1 Nevcivan Feridun paşa köşk ve hah- karaya ertesi günü 705 katarla saat 18,53 de varacaklardır. 

~ ~ te ,,~ .. -· tarar -..., 20,45 Safiye ve .... ~ 
Z S ' otk -ıc §arı.._, tndan TUrk mustkJsl VJLDIZ 
• 'ltrt ""18.tı 2 SU.&IER 
·, 1 ttaı 22 a~ l,15 saat ayan "LllAZAB 

: sam.son ve I<aragWler çesi arkası Fuat bey sokağı tarafı Kayseri_ Ululaşla - Kayseri arasında iş!eyen 602 ve 601 otoray 
Margarfta rabii koşuyolu caddesi ile çevril.mit seferleri havanın karlı ve tipili olduğu günler işletilmiyecektir. 

tlltın... Ve bo 
lcııı, ""ı>ın......_ rsa haberleri ve era rAN 

•~ - --•Ol!nı 22 
~ .BO Pldkla sololar 23 ŞIK 
lS,2~.\. ŞARK 

bt1ıtr1 konaer l 9 05 
~ ltoıı~ Ba.nat Bergisf, tiyatro .\SRI 

~ 2 Iı..bertert lar 2o.05 haberler hava 1 

sua.ıı başına, Venedlk §ar numarataj No. sı 49 dur. Hane bah-

;::n,ek yasaıc mı ve ka çe içindedir. Birinci kat bir sofa ü- 2 .. Çankırı - ÇatalaO-zt kısmı: 
~~=ae~n sonu zerinde camekan bölme bir oda ve Pazartesi, Salı, ve Cuma günl eri Çanlarıdan Çatalağzma, Sah. Çar. "'- 0,33 o ve llalre 20 20 k 'h b ' "STORVA ı 

•<Q 23, Pera. • rş a er. 
2h .... 5 ha'-- Parçaıan 21 5 llIDIUU.IYEr : 

""' haııe ~rler ha · O kanşık ya• 
lJtsı~~ler, ' va 23,25 dans muırl.kis1 

Programını bildirmemiştir tarasa, zemini karosimen mutfak, he· şamba ve Cwnartesi günleri Çatalağ zrndan Çank&Iya hareket eden 810 

la ve zemini karosimen gusülhane ve 809 No. lu muhtelit katarlar iılet ilmiyecektir. 
18.05 • 

1011. '8ı1 ... 
•"(! th.- .... Uıılıu ıs s 

l'.ı!l'a.ıı --"'%foıı.ıa k ' 5 G'ençllğin zamam ' 11LLI 
ı. o l!ııı... onser 20 0"' ' 
·t 21 ._kfaı 20 · v şarkılar 20,2:5 ; ııtLAL 

.15 cin-. .50 gün"-
'lıor "~ '""'IS ha - akisleri, haber-..., ~ıs vaıarı 23 Ci" 

l1tl[) "' e~lcııceıı • v hıwa, haberler, -\1.A.K 
18,()5 ~~Şl'E:: konser. 

F'ERAD 

ISTANBUL 
ı progTammı blldlrmemtşUr 

Şarlo eski zamanlarda ve 
Şeytan ve gençJJk. 

ı Yeşil domino ve Malek 
kaçakçı. 

ı şarlo eski zamanlarda ve 
Montekarıo geceleri 

~tııe ~t kon\l§Jn o\.l,EMDAR 
~ ~kestraa ası, konterans 18,35 KE~Ml.8EY 
~~tl'tat rt 21],4~ ~~3:5 konterans 20,05 pı.. 11 

ı Programını blldtrmemtştir 

Kleopatra ve Kanunsuz 
memleket 

,.. 1 k .llıs ı~- 22,25 h "-rıııık Y&yrn. 21,25 salon 
~ ,,. ~ '41ylıı 8.ucrler 2" 
J. ,. l,10 haca konrer .,,415 gramofon HALE 
.,ı ' berter. ans 24,20 cazbant tıı.• 
!J • ıı. ıı:ş. 
~ -., hn ·05 etı ' 
~ 'J -~le etıceu konae 

loıf ··• ı :~~ ~"a 2o koıır:~~Urahat esnasmda l 

l 
"C ~ lrı;aıarı: 21 

8 20,20 gramofon j 
~~ ,.r, latt konterans 21 30 ıııenfo- t\oılLU 
-.. t~ raııat ' 

~ cı ~ta kotıserı '3nastııda haberler 
e J f l.Q~ lıabetler. 23

•50 F'raruıızca v~ Al· 

fJALll 

KADIKOY 
ı Haşmelli valf 

OSKlJDAP 
ı Asrl zamanlar (Şarlo) 

BAl./J.T 
ı 936 BerlJn ollmplyıı.tları, 

Saadet gecesl ve Ak kar
tal "Türkçe,, 

~ ~ ~ı.~ ~"': TiYATROLAR 

ve üç oda mevcuttur. Bu kattan ve 
zemin kabndan aynca merdiveni o
lan çab katında iki oda, üç tavan 
arası vardır. Zemin kat: toprak bir 
koridor üzerinde bir oda, bir kömür
lük d~ğer bir toprak oda bir hela mev
cuttur. Bahcede muhtelif meyva a -
ğaçlan bir htek ahm mevcuttur. U
mum masahası: 875 M2 dir bundan 
90 M2 hane 27 M2 inek ahmdır. Ka
lanı bahcedir. Yukanda evsafı yazılı 
gayrime~kul tapudaki kayıt üzeri
ne açık artbnnıya vazedilmiş oldu -
ğundan 11 / 3 /937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artbmıası icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhanuninenin yüzde 75 ni bulduğu 

3 - Eskişehir - Kütahya Balıkes;r kısmı: -
Eskişehirden Kütahyaya ve Balıkesire hareket eden 210/ 310 No. lu 

muhtelit katar yalnız Pazartesi. Çarşamba ve Cuma günleri; Bahkesirden 
Kütahya ve Eskişehire hareket eden 309 / 209 No. lu muhtelit katar· yal· 
nız Salı, Perıembe ve Cumartesi gün feri işleyecekler diğer günler i~lemi • 
yeceklerdir. Kütahya yolcuları her gün Eskişehir Afyon arasında işliyen 
207 ve 208 yolcu katarlarından istifade edebilirler. 

4 • Afyon - lzm ·, kısmı: 

Afyondan lzmire giden 1108 muhtelit katar yalnız Pazartesi, Sah, 
Perşembe ve Cwnartesi günleri; lzm irden Afyona giden 1107 No. lu muh
telit katar yalnız Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri işleyeceklerdir. 
Yolcular diğer günler Afyon - İzmi r arasında i§leyen 1106 ve 1105 yol
cu katarlarından istifade edebilirler. 

5 - Eskişehir - A'yon - Ayd•n k1sm1: 
< ~~ 'aa.t, ha 

1 " lu 22 berıe.r h 
~.~ ltıı_.os "1yoıo~ ava 21,35 gramofon, 
~'ia., ~k YaYtJı ve piyano konseri 
l>~ 2t,ao ~4•05 konuşma, habcrı c>-. 
18.Q,'j (~. 'I'. 'I' • Otke:ıtrası. 

la tr .]. ı 
,\5 '~ton. 18 3 
~ ~ Ofon k ' 

5 
tUrfzm haberleri 1 

S2hirTiyaTrosu 

1 111111111111111 

llLlll 

\EPEBAŞI 

Dram kısmı 

YABA.."llJ ÖRDEK 

.. rıln'41Z rtyatroııunda 

takdirde müşterisi üzerinde bırakıla - Cumartesi, Sah ve Perşembe günleri Eskişehirden 206 ve Afyon • 
cakhr. Aksi takdirde en son artbra- dan 1306 No. altında Aydma giden katarla; Aydmdan Pazar, Çarşamba 
nın taahhüdü baki kalmak üzere ar· ve Cuma gün]eri 1305 ve Afyondan 205 No. altında E:>kişehire giden yol· 
ttmna 1 5 gün müddetle temdit edi- cu katarları i~lemeyeceklerdir. Bu katarlarla buluşmaları olan şube katar
lerek 26

1
3 1937 tarihine müsadif cu.. farından Denizli - Goncalı arasında 1432 - 1438 - 1433 -1439 No. 

Operet kısmı ma günü saat 14 ten 16 ya kadar ke· lu katarlar; Ç!vril - Sütlaç arasında 1444, 1445, 1445, 1447 No. lu ka· 
\. ş K M EKTE B l za dairemizde yapılacak ikinci açık tarlar; Burdur - Baladız arasında 1465, 1472, 1468, 1470, 1465, 1471, 

lll ~ ' onıışznaı 
i'~ • ., havadis ~ı ar 20,05 org kor.-
~~°ll ~ ,30 k llllllH • ..._~~. lırıparator 

24 
onu.şınalar 22,35 

I 
a:·~:~. ı, ,35 haberler, hava. ı 
ll<ıııt, h~ Yaba.ııcı Yolca turtzm propagar.

~ Ya. berıer, ha dlllerde haberler 21,10 

~be.rıtrY?ıı 23.o:ı "a 21•85 Habeş harbı, kıı. 
~5 <la .. ~•.os ha'-~Perct tsUrabat eııına.'lrndn ' 

~ Ilı vcrıcr 24 20 
tısı1t1ııt • dans musikisi 

n • f ,•{ OPERETİ 

na n.lc~:mı saat %1 dP 
'a;ıghltı Tan Sineme... 
nda Zozo Dalmasın iş. 

tir akile 

artbnnasında arttırma bedeli kıymeti 1467, 1469 katarlar; Isparta - Karalrnyu arasmd:ı 1454, 1456, 1453, 
muhamminenin yüzde 75 ni bulma- 1455 No. lu katarlar; Eğridir - Isparta arasında 1484, 1486, 1487, 1489 
dığı takdirde satış 2280 No. lu ka- No. lu katarlar da işlemeyeceklerdir. Bu İstil<aınetlere giden ve bu istika • 
nun ahkamına tevfilcan geri brrakı· metlerden gelen Ankara ve Haydarpaşa istikameti yolcuları Pazartesi, Sa
lır. Satış peşindir. Arttrnmya işti - lı, Pertembe, Cumartesi günleri Alsancaktan hareket eden 1307 No. lu 
rak etmek istiyenlerin kıymeti mu yolcu katarından, Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri Afyondan 

l':Sld hamam eski w haınminenin yüzde 7,5 nisbetinde hareket eden 1308 No lu yolcu katarından İstifade ederler. 

pey akçesi veya milli bir bankanın işbu 1307 ve 1308 No. lu katarlar Afyon - Eskişehir arasında işle· 
teminat mektubunu hamil bulunma· yen 207 ve 208 yolcu katarları ile Afyonda .buluşurlar. 

'~ 1 

Coeuk haftası 
lf ediye kazananların 
2~~larını yazıyoruz 1 

lan lazımdır. Haklan tapu sicilliyle Fazla rr.a u mal iç1n "stasyonJara m:iracaat edi•mesi 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di-
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı aa- , _______ __: ____________ (_1_27_)_(_39_1_) __ 

hiplerinin bu haklarını ve hususiyle 

n tarihli 
bilmecemiz in halli: 

faiz ve masrafa dair olan iddialannı 
evrakı müsbiteleriyle birlikte ilan ta
rihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirmeleri 
laznndır. Aksi takdirde haklan ta
pu sicilli ile sabit olmıyanlar sabt 
bedelinin paylaşmasmdan hariç ka-

~ ~ ~ brlar. Müterakim vergi, tenviriye, 

~ ~ ~ tanzifiyeden ve dellaliyeden ınüte-
~ ~~~ vellit Belediye rusumu ve Vakıf ica-
~ ~ resi bedeli müzayededen tenzil olu-

0}, ~ nur. ve 20 ·senelik vakıf icaresi ta-
~ ~ 

bı ~ ~ ~ vizi de müşteriye aittir. Daha fazla 
Ql ~ ~ ~ malumat almak istiyenler 20/11937 
~ lü tarihinden itibaren herkesin görebil-
1(/QAN kS EsANs KIT AP KAZANANLAR mesi için dairede açık bulundurula. 1~~ ANLAR , 11- Cemal İstanbul lisesi 945, 12 - cak ar~bnna !l:lrbıamesi ile 934 _ ııı:Ude llıl!.tabb k k 1 153 13 - r-ll· ~ctı..:ı a top h ı· Muzaffer }\um apı orta o u u , 

6 83 
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Ereğli Kömür Havzası Sağlık TeşkilAtı 
Başhekimliğinden: 

l - Zonguldak kömür havzası sağbk te§kilitma lüzumu olan 329 
kalem ecza ispenciyan malzemenin muhammen kıymeti 4999.90 kuruıtan 
ibarettir. 

2 - lhtiyacatm listesi ve p.rtnamesi lstanbulda Taşhanda maden me
murlu~uncla ve Zonguldakta sağlık te§kilab baş hekimliğinden paruız alr-
ım. 

3 - Eksiltme 3 /2 / 937 tarihinde çarp.mba günü saat 15 de Zongul
dakta maden müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 - Eksilbne açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muv.akkat teminat 375 liradır. (396) 

• 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Köprüden Haydarpaşa - Kadıköyüne saat 23.45 de kalkan vapur 22/ 

1/ 937 tarihinden itibaren 24.15 te kaldmlacaktır. Bu seferin pazar ve 
pazartesi treni ve hergün tramvayı mevcuttur. (335) 

Tllrklye Cilmhurlyet Merkez Bank.ası 
16/ 11 1937 vazıyet ı 

A.KTiF Lira 
S...1 

Altm ..ıt kilogram 19.708.111 L.27.721.034.91 
Baııkuot, • ,, 13.022.~51. -
Ufaklık. ,, 76ti.222- l I 41.509.808.02 

OalıltdekJ Mubablrler ı 

rorıı üraaı: .. L. .420.702.75 .420.702.75 
ll&ri~cekJ mUbabhler: 

Altm satı kiloı;ııu 5.054.474 7. IC9.521.60 
A.ltma tahvili kabil eerbMt 

diSviz1er. 50.814.33 
Diğer dövizler ve borçlu 

kliring b&kiyeıcrt • • • • 

Bazlne t.a.bvtllerl : 

37.815.198.84 44.975.53-1.77 

1 
Sermaye , , , • • • 
IJıtı)'at akÇffl • • • . ' 
l'e<ta ~ Uh.lcKı ~anknotlar : 

Oerubte edilen evrakı aaktıyf "( 15~.748.563-
Kanunun 6 "'" !i lncı madde-
lerine tevfikan hazine t.arafm. 

1an vaki tedlyat L. 12.404.056-
Deruhte ec!llen enakı oakUytt 

baklyest L 146.344.507-
Karşılığı nıameo aıtm olarak 
te<lavUJp lllı veten vaT.edlleo l. IP.000.000-

Lira 

1 .ooo.ooo-
1.551.182.53 

Deruhte edllen ıYrakı naktlye V 
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Reeskont mukahllt UAveten tedt. 20.(!00.000- 185.344 507. -
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Kanunun 6 .,. 8 tnct macı. 
delerine tevfikan Hazine tar• 

Cmda.o vakJ tedlyat. ., 12.404.056- 146.344.507-
&Hedat cQzdaıu: 

Baztne bonoıan. .. . . L . • • 
'nc&r1 eenetıer ,. 23 .004.026 .0ı 23.96-t.ma.r ı 
l'Abam t'e l'abvtllt ctbdanı 
JDenıhte edilen enakı nak 

.il lttyentn ke.rşılığı esham ... 1 j 7.093. 140.23 
(tabvlJAt ttlbar1 kıynıetl• 

8 Se.rbe!t esham •e t.AhyfJAt • 3.9ff.74-t.'7 41.()58.884.6 
Avan!llar: 
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4.5Gt .C00-
8.418.47 •.27 

,12l.539.2b7.89 

TUrk Llraı.ı Ml'vduab 14.245.067 .76 
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Altın tahvili kabil dövizler 
Diğer dövt7ler ve alacaklı 

'·lirin!? bllk1yelert . • 
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L 3.083.92 

L.24." 6~.24-l.21 24.565.332.13 
80.8.33.178.47 

Vekfln Tekilıı 

2 Mart 1933 tarihinden ltlb&reıı: ulı:onto oaa<11 yt.Wıe 6 t-2 - AJtır tıuriae &Yan.t yUzde • l'J 
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/Yemeklerinizin 
lezzet ve 

nefasetini, 
ancak 

ÇAPA 
marka 
Baharatını 

kullanmakla 
temin 

edebilirsiniz. 

15 gramlık 
Salep ve 
baharat 

s 
Kuruştur. 

Hepinizin her ııüo gazete erde o od 

· ALGOPAN 
Gripe, Nezle ve soğuk algınlığına romatizmaya, adale, ve J 
ağnlanna karşı pek müessir ka§eleri her eczahanede bulunut· 

Siz de daima A L G O P A N 1 tercih ediniz. 

Kendi kendine 1000 kelime 

lngilizce dersi 
The Brown family 

Resim: 2 

y 
ı - T.h~ visitors; (nıi."1/irler) . 2 - Mr Knight: (Mister :Ncıff'~';,1 

Mra Knight: (llftstrc.<J Nayt). 4 - Charlie: (Çarli). 5 - ~ 
(Ceyn). 6 - The maid: (hizmetçi kadm). 7 - The door: ~f5'14'_ 
B - ~fr Brown: (Mister Bravn). 9 - M.rs Brown: ( ıitıl' 
Bramı). 10 - The little boy: (l..ilçiik arkck çocuk). 11 - 'J'llC ~ 
girl: (kiiçiik h'1Z). 12,13 -The cousins: (karc1eş çocukları.) 14"' 
ha.nü: (el). 15 - Thc grandparents: (dede ue tıine). 


