
-
&ziyet daha aydınlanr11adı 

~ avanıız şimdilik Türkiye ve 
'-1el'ansa arasında görüşülüyor 

sseıe Konseyde haftaya müzakere edilecek 
e:ncakta şimdiki vaziyetin üç sene daha idameslnl kabul 

eo bir anhsşma teminine gayret edildiği söyleniyor 

,. 

Dost memleket 
nazırları 

'favassut faaliyetine 
başladılar 

Cenevre, 22 (hususi) - Sancak me. 
selesinin Milletler cemiyetindeki rapor
törü Sandler Fransız hariciye nazın 

Delbo ve müsteşar Viyeno ile görliş
tüktcn sonra Hariciye Vekilimiz Tev. 
fik Rüştü Arasta uzun boylu görüşmüş 
tür. 

Raı>ortöriin mesaisi ve 
dostlarımız 

clQ"<ı8ı ~ 
\/ ?tdc 8iyasi temas kıra .~a1ı ııe olan Cenevrede1ı 1>ir 

~, • k 11 ı er ............ 

Raportör. her iki tarafın teklif ve id
Jialarmı dinliyerek bir itilaf zemini bul 
mağa sahşmaktadır. 

(Devamı 6 ıncıda) 

~~~ş~ı IFev zl 
bıı11 bt.,~~~Da Re ~l!ı.e 

e\l'Jode~ Başvekilin 
~ hA.~ra: 

2 
toplandılar 

ııı:. '>'eti l (/\ . ~ilıı . hugu .A.) - icra vekil-
~" itı tcıgliği a~t Başvekil İsmet lnö-

'r İiı •nda t 1 ~, b . erinde ~ .~P anarak muh. 
~c '1!.u l§lere ai goruşınelcrde bulun 
~~ il.f\>ckn t .kararlar vermiştir. 
~t..t. ~ • evındc ı . . ~a arcşaı Fev . cra vekıllerı 

ı. r toptanı 21 Çakmakla bera 
'tL... • ıştır. 

b ... ' .... ctı • • 
-~f Ctin b . 
~ lq}j,, azıaınd 
'"' b··"ct ~c" a gece sabaha \ifü anı Ctın• . 

n gece ıştır. Baı:ı me· ı 
-- Çalışmışlardır. 

~ar!~~ 
~ekılırniz 

4. 11,?rnaya 
~ig:~rac4 et edildi 

.... 
Ra,şt'f:Jcil !Mtıet lnötftı -'On lstanbu7 döniişihıdc AııkmYt istasyonmıda 

Müşahitler ayrllır ayrllmaz 

Alçakça 
tahrikler 

~- ' t" n Anl\:f 
ti~~-110. ~: ~~lya ~~~i ~jansınrn bildir- sancakt a baş 1 ad 1 

'lict '~· tıcıyc V . ~ıye nazırı Kont 

~r: 1tib~!;!r. 'kılırnjzj Romaya Şimdi de Milis kıhkh haydutlar 
ti~ tol>ları 'l'evfik Rü .. 

rı 't~:~lrı,~:~~da~ s~:~aAr~~ı;:;~ mektep çocuklarına saldırtıhyor 
_IQ ti ğa~ıa tcdır. 

'lıli l'tlıen.,:_ r nıuk 
(r, tc~in . ..., ola,0 ı~Velenamcsinc he. Sancaktan gelen haberler orada 
~ llır~~ d'dccck gö .!Yanın da girme- tahrik faaliyetinin olanca kuvvetile 

• 
0 lrudan ;u~ıneler İtalya ile devam ettiğini bildiriyor: 

~ ogruya yapılacak· Antakyada mahalli hükumete 

lerine girerek talebeden bazılarını 
dövmüslerdir. Türk genclerine yapı
lan bu vahşiyane tecavi.ize dayana· 
mayıp imdadına koşanlara da saldır-

(Dcoo mı 6 ıncıda) '-1" mensup Arap milisleri, Ti.irk mektep 

ı\} beş kasabayı tahl iye e d ip 

d llıa~Iar, Fraı:sa hudu-
~i~~da tahkimat yapıyor 

tın ay sonunda söyliyeceği nutük büyük 
~~<~-'.ı_bir heyecan uyandıracakmış 
~ ~n. n~h ~~anya askeri• malinde, bu nehrin yan taraflarındaki\ Birkenfeld pr~nsliğindc kain 15 ka-ıl 

~isile /~n sol sahilin i vadilerde pek mühim tahkimat inşası. sabanın ahalisi bu havaliyi terkctmek 
~dstuhl'un şi- nı derpiş ettikleri söylenmektedir. ( Dcuarrı.ı 6 ıncıda) 

ılfulıtclif yerle rinde bombalar at1Zrıw k suretiyle bir tedhi~· fanliyetinc 
salı ne ola ıı Li:: bondcrn bir man.za.ra . 

ispanyanın konışusu 

Portekizde 
• 
ıs yan 

Lizbonda bombalı 
tethiş başladı 

Lizbon 21 (A.A.) - ispanya 
konsoloshanesinpe iki bomba patla
mıştır. Bunlardan birisi ikinci katta 
patlamış ve camlan kırmıştır. Holde 
patlayan ikinci, bomba, muazzam 
merdiveni ciddi suretle hasara uğrat· 
mıs, su borularını patlamış ve binayı 
su basmağa başlamıştır. 

Portekiz Radio - Clubunda bir 
bomba, telsiz cihazlarının bulunduğu 
salonun duvarında bir metrelik bir 
delik açmış, elektrik aletlerini hasara 
uğratmıştır. Radio · Club, birkaç 
gün neşriyntına fasıla verecektir. 

Lizbon 2 1 ( A.A.) - Bugün saat 
1 1 ,30 da milli müdafaa bakanlığı 

... 

önünde bir bomba patlamıştır. Ölen 
olmnmasma rağmen hasar mühim
dir. Geçen gece ve bugün vukubulan 

(Devamı 6 t rıcıda) Portekiz Diktatörü Olivera S.alazar, 

Fransadakl sefirini sıerl çektikten sonra 

Irandaki Fransız _ 
mütehassıslarına 

yol mu verilecek ? 
( Y.a...."'lSı 2 incide) 

Asi Taıı·uetlerin ytrcklwjmağa !(alıştık.Tart MaJo,ga 
(Y """-" ! ;..cide), ı 



RABE'R- llfa• PoStall 

Fransad·akt sefirini "eı~i çektikten sonra 

Gene tehir 
DUn g~ne burada çıkan satırlar, Hatay i9inde Fransız siyasetinin bir 

savsaklama siyasetinden başka bir §CY olmadığım söyledi. Hatay işinin 
Milletler Cemiyetinin halline bırakılmasının manası zaten bundan başka 
blr şey olamazdı:. Netekim, daha aradan bir gün geçmeden bu hakikatin 
derecesini ölçebilecek malümabı sahip bulunmaktayız. 

Irandaki Fransız 
mütehassıslarına 

yol mu verilecek ? 
Fransadaki lranh talebenin de 

geri alınması ihtimali var Fransız teklifi kabul etmek değil, U7.erınde konuşulup kafa. yormaya. 
bile değer mahiyette değildir. Cenevreden diln akşam gelen haberler, bir 
an evvel neticelenmesini istediğimiz davamızın gene bir hafta sonra.ya 
bırakıldıfmı anlatmaktadır. Gerçi, bu tea.hhura makul sebepler gösteri. 
lebllir: Bu zaman içinde ilq taraf anlaşmaya çalışacak, gene bu arada 
Hataydan hareket eden müşahitlerin hazırlıyacaklan rapor gözden geçi. 
rilecek ve bir neticeye varmaya çalışılacaktır. Fakat asıl sebep bunların 
altında. gizlidir: Mümkün olduğu kadar oyalamak, hastalığı müzminleş. 
tirmeye uğraşmak. 

İran hükümetinin Paristeki elçisini 1 
geri çağırmış olduğunu yazmıştık. Bir 
Fransız m.izahçıaı tarafından yapılan 

kaba bir şakanın tevlit ettiği bu hldi
se Fransız matbuatı tara!mdan tees. 
sürle kal'§ılannmı§tır. Gazeteler, diplo 
matik rabıtaların kesilmesinin Fransa 
ya çok pahalıya mal olduğu fikrinde 
müttefiktirler. 

ranın iktısadi vaziyeti hakkında çok 
yanlış malCımat vermesile başlamıg • 
tır. İran hüktlmeti, bundan son dere. 
ce müteessir olmµşsa da, bizzat Fran
sanın Irandaki elçisi tarafından yazı
lan tekzip yollu bir makale meseleyi 
halletmi§tir. 

Fransız milletinin başında bulunanlar, bugün, Kurun başmuharriri
nin de yazdığı gibi, Hatay i§ini halledebilecek bir olgunlukta olmadıktan 
başka, Fransız milletini de idareden acizdirler. Onlar, bu savsaklama 
zihniyetinin kötülüğünü yalnız Fransa'nm değil, Fransız gayretkeşliği
nin "hık! .. " deyicilcrini de bir felakete sürilklediği zamanda anlıyacak. 
lardır. Fakat ne yazık ki p zaman işten geçmiş bulunacaktır. 

İran, her sen~ Fransa harbiye ve 
bahriye mekteplerine 1200 talebe gön. 
dermektcydi, bundan başka diğer 

Fransız mekteplerinde de iki bine ya
kın İran genci okumaktadır. 

Fakat birkaç gün sonra, ayni mese. 
leye temas eden bir Fransız mizahçısı 

nm kaba bir şakası, son nazik vaziyc. 
ti ihdu etmiştir. 

Bu mesele hakkında, Paristeki İran 
elçiliği müsteşarı gazetecilere şu be -
yanatta bulunmuştur: HASNUN RASiH TANAY 

Madritte yeni 
Diğer taraftan birçok Fransız ml\

hendis, doktor, muallim ve müteha.s • 
sısı !randa vazife almışlardır. 

- Şunu söylemek mecburiyetinde -
yiın ki, hükümdarımız, Fransız gaz.ete 
lerinin 15Ik sık yaptıktan bu fena şa. 
kalar hakkmda müteaddit def atar a -
demi memnuniyet izhar etmiştir.,. 

kurbanlar HASıl olan nazik vazivet halledilme. 
diği takdirde, 1ran hükumetinin, Fran 
sadaki talebelcr!İıi de geri alacağı gi
bi, Irandaki Fransız mütehassıslarına 
da yol vereceği tabii görlilüyor. 

Madrit 22 (A.A.) - Hükumet 
kuvvetlerinin Madrit cephesinde Mo
uchova mmtakasmda pek mühim 
bazt sevkülcen nokta1annı ele ge· 
~irdikleri bildirilmektedir. 

Madrittc y~niden 20 kişi ölmüş 80 
kişi yaralanmııtır. 

Malaga cephesinde 
Hldise, bir Fransız mecmuasrnm t-

Pek uzun dillerinin belA.smı çeken 
Fransız gazeteleri meselenin bir an 
evvel kapanma.sı temennisini izhar e. 
diyorlar. 

Diğer taraftan asi bombardunan 
tayyareleri Madriti bombardıman 
etmişlerdir. 

Malaga önlerinde ağır bir topçu 
muharebesi cereyan etmektedir. 

Asiler şehrin etrafını bo'mbardı· 
man etmiştir. Altı kişi bir k6fteci 

ve soğuklar dükk8nını bastı Fırtına 
Bulgaristanda üç kişilik bir Köftecinin çırağını yaraladılar 

içlerinden biri ağır yaralandı Türk ailesi donarak öldü 
Son günlerde yağmurlu geçen hava 

bu sa.balı birdenbire kapanarak kara 

~· ~ zaman zaman serp
mektedlr. Ralathaneye g5re karm de-

vamlı bir ,ekilde ~ı beklenebi 
Ur. Hararet bu sabah azami blrdl. Rttz 

clr yıldızdan esmektedir. Silrati 6 • 7 
metrodur. Dlhıe nazaran hayli dil§Dıil6 
tür. 

Fırtına tekrar başladı 
Kara.denizde fırtma tekrar ba§laınış 

br. Seferde olan vapurlar limanlara 
mğmdıkları gibi İstanbul& gelmekte 

ola.ıı vaıan vapunı da İnebolu istika
~ geriye dönerek Sinop lima -
mna gltmiftir. lnebolu ve clvanna 
kar .Yainıaktadır. 

2b gtlnde 250 310m 

:Ad•nada da havalar ~k bozuk git. 
~. Bu ytir.den grip 88.lgmı baş 

~.Başka hastalıklarla bit. 

Jilete yirmi gOıı içinde 250 kişi ölnıUş
tUr. 

Maverayi şerlada 
Maverayışeriada müthiş bir soğuk 

öalgası hüküm sürmektedir. 100 kili 
ibu yüzden ölmilft.ür. 

Şimal denizinde fırbna 
Şimal denizinde de mUthiş bir fırtı

na vardır. Savonına adındaki bir Fin. 

landiya vapuru La.ndox açıklarında 

babnlftır. 26 tayfası mahvolmuştur. 
Bud&n başka tvella adındaki ve 4 70 

ton hacmindeki bli' araştırma gemisi 

Fransız haydutları 
kO.rek cezasının 
kaldırılmasını 
istemiyorlar 

Rochfort 22 (A.A.) - Guyana ıev· 
kedllmek Uzere Re adaamda beklettirit 
mekte olan 190 kürek mahkCimu, bil.. 

kClmetitı kürek ceza1DU kaldırmak huıu 
ıundaJd projesinden memnun olmadık
larını ılSstermek için bir nUmıyiı yap 
rnıtlardır. 

Oardtyantarm vazif eai mliıküllt keı. 
betmltttr. Mabkamlardan otuz tanesini 
huıual hücrelere kapamak mecburiyet: 
hasıl olmu9tur. j 

de bir yelkenlinin imdadına koşarken 
25 tayfası ile b•likte batmıştır. Dün gece Beyoğlunda jki kitinin! Yakubun tabancasından çıkan 

i ~eıiWtta ~~ ~ıyarafaıiah~neticelenen lii?t.ı ... tm urıunlarclan biri Feyzinin çırağı 26 
Ne'Vyorktan gelen haberlere göre de hadiaeei olfuuştur: • .., lafında Niyaziye isabet ederek ya-

Beyaz nehir tqmış, geniş bir sahayı :Bi~Atlfunda Dere ao1tagmda ~f:' ıalamıftır. 
kaplamıştır. numaralı dükkanda Feyzi isminde Dükkan karqmca Feyzi aralık bu· 

Hazoltonind köyünün büyük bir kıs. bir a~ ~~ftecilik ~~p~aktadu:: lunan kapıdan kendisini dıtarıYa ata· 
mmı sular istili etmiştir. 500 kişi dağ F eyzı dun gece dukkanda muıte· rak kaçmaya baılamııtır. 
!ara kaçmıştır. 20.000 kişi yersiz yurt rilere köfte piıirirken kapı anıızm Feyzinin kaçbğmı mütecavizler 
suz kalmıştır. ' ' açılmı§, içeriye altı kİ§i girmiıtir. anlayınca pcfine takılarak kovala-

B 1 · t d b. Til k Bunlar Evliya, imdat, Yakup, l-lü- mıtlardrr. Altı kiıiye k8J'§ı kendisini 
u garıs an a ır r . Al' T · · d 1 l ··d f ed · ..,. · la F • • seyıh, ı, uran ısmın e a b ame e· mu a aa emıyecegını an yan ey 

aılesı dondu dir. Kasrmpaf8da kömür kayıklann· zi belinde tafıdığı mavzer tabancan-
Sofya: <Hıı::u:?> - Kırc~i kazası- da çalı§matadrrlar. Feyzi ile aralan ·nı çekmi§, PC§İnden gelen müteca

n~ ~alı~te koyunden Naznuye Hüse- eskidenberi açıktır. Feyzinin son gün vizlerin iizerine doğru birkaç el ate§ 
yın ıle oglu Behçet ve annesi Karacaa. lerde söylediği bir sözü i~iterek bir etmiıtir. 
liden köye giderlerken karlar altında leşmişler, dükkanı basmıılardır. Kur§tınlardan biri Hüseyinin kar 
kalarak ölmüşlerdir. . Altı mütecaviz dükkana girince nma isabet etmi§, Hüseyin yere düş-

Bunlardan başka. Bulgaristanm muh bun1ardan Yakup tabancasını cekmis müştür. Silah ses1erine polisler yeti
telif yerlerinde daha altı kişi soğuk • sağa, sola ateş etmeye başla~ı§tı; şerek mütecavizleri yakalaml§lar, iki 
tan ölmUştilr. Her tarafta 5iddetli so- Feyzi miitecavizleri görünce kendi- yaralıyı Beyoğlu hastahanesine kal-
ğuklar devam etmektedir. sini masaların ahına atmıştır. dırmışlardır. 
~----------~~----~-----------------~·~---------------------~~----------------------------~~-----------.......---.............................................................................. _.. •......... -···········--·-····-·--·-··················-.. ·······-···· .... ········· 

Lisan dersle imizi takip eden okuyucu arımıza 
• •• • 

BiR SURPRIZ 
HAZIRLIVORUZ 

Bu ıürprizin tahakkuk edebilmeai için lisan derslerini takip eden okuyuculanmızm İlim ye 
adreslerini ve hangi dersleri takip ettiklerini öğrenmemize ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç gazete

rini günü gününe müvezzilerden aatm alan okuyuculanmıza aittir. Çünkü idarehanemizden 
abone olmut olanlann isim ve adresleri bizce maliimdur. 

Bu itibarla ; lisan derslerimizi takt p eden ve yukarıda. bahsettiğimiz tarzda gazetelerini 
gilnll gllnDoe mllvezzllerden alan okuyuculanmızın 25 sonkAnun pazartesi gllnll akşamına 
kadar, açık bir kart ile bize isim ve adreslerini ve hangi dersleri takip ettiklerini 

bildirmelerini rica ediyoruz. 

Bize adreslerini bildirecek olan ohuyucularımıza ve 
ı abonelerimize vaudettlğlmiz bu silrprlzden başka 
1 Ayrıca ikinci bir hiznıette daha 

bulunmak istiyoruz 
O da ıu: derslerimizi takip eden okuyucularımız için, muayyen günlerde, bilahare tayin 

edeceğimiz bir yerde, bu dersleri vere n heyetten birer zat bulunacak, okuyucularımı
zın eğer varsa, müşküllerini şifahen ve derhal orada halledecektir. -Bu toplantılar, 
her pazar günü yapılacak ve bjr derse tahsis edilecektir. 

Okuyucularımız bize gönderecekleri kartlarda, bu toplanblara gelip gelemiyeceklerini bildinnek 
IGtfunda bulunurlana, kendilerine minnettar kalırız. Ciinkü geler~k olan okuyucularımızın adedini 

İ teabit etmek ve ona göre yer hazırlamak anca'-' bu f retle kah;' olal~ktir. 
·-············-························ .. ·········-···--·····----··-.... - ............... ___ ............. _ ...... ________ ...,...,._....., .. ı 

" ... nhtıma geldi". Niçin .... ., 
de "geldi"? Falih Rıfkı ıı
rıhtımda mı yazmış? nayıt• 
da ... Fakat aşağıda "!ıılııtır'• 
yecek, onun için "gitti" 
di" diyor. Tekrardan 
b3.§ka bir çare bulabilirdi i 
mamış. 

'' .• esir ve müslUman''· 
"ve", "fakat" yerine konııılll' 



•• 

Fransızca 
İngilizce 
Almanca 
FranatZcal 
~ 

Elektrik 
ucuzladı 

Tasdik edilen tarife 
ay başında başlıyor 

Elektrik kilovatı 14,5 kuruştu 12 
kuruşa indirilmişti. Yeni tarife Nafia 
vekaleti tarafından tasdik edilmiştir. 
Yeni tarife ay başında tatbik edilecek
tir. 

Tram tarifesine esas tutulacak olan 
Elektrik tarifesi kat'iyet kesbettiğinden 
bir haftaya kadar tramvay komisyo
nu da toplanacr ktır. 

Esnaf cemiyetlt'rlnde 
ihtt :Ar yok muş 

HABER - 1'1rşam PoSftUft 

Emniyet sandığıJ 
Devlet müessesesi 
ballne getlrlHyor 
Ziraat bankası İktisat vekaletine bağ 

larurken Emniyet sandığı da bankanın 
mürakabesi altına verilecektir. 

Emniyet sandığı memurları tamamen 
devlet memuru vasfını alarak memurla
rın bütün haklarından istifade edecek. 
lerdir. 

Muhacirler 
OUmrU"sUz kereste 
getire bilecekler 
iskan kanununun bazı maddelerini 

18 son kanun tarihli sayımızda değiştiren layiha Büyük Millet Meclisine 
"Esnafın 22000 lirasi nasıl harcana- ı1 verilmiştir. Bu lyihaya göre, muhacir. 
cak?., başlığile bir yazı yazmıştık. lere yaptırılacak evler vesair tesisat 
Esnaf cemiyetleri müşterek bürosu · için hariçten getirilecek kerestele11den 
başkanı gazetemize gönderdiği mek- , 936 mali yılından 940 mali yılı sonuna 
tupta bu yazımız üzerine şu nokta- kadar gümrük resmi alınmıyacaktir. · 

Kömür 
sergisine 

Ecnebi mt'mreketler
den 82 firma ı;?lrly~r 

26 martta ba§lamak ve bir ay sürmek 
üzere Ankarada açılacak kömür · sergi. 
sinin büyük rağbet göreceği anlaşılmak 
tadır. 

Şimdiye kadar muhtelif memleketler
den 82 fiqna sergiye iştirak edeceğini-

bildirmiştir. Sergi Ankaradaki sergi e. 

vinde ve önündeki geniş sahada açıla
caktır. 

Balkanlardan ve Avrupadan binlerce 
.ziyaretçi beklenmektedir. . 

Sergide mütehassıs bir jüri heyeti en 
idareli ve memleket ihtiyacına uygun 

aletleri ve tesisatı seçecektir. Bunlara 
mükafatlar verilecektir. · 

Mükafat kazanan eşya, alat ve ed~vat 
Devlet Demiryollan hatlarında gezdiri
lerek halka gösterilecektir. 

lann tavzihini rica etmektedir: 1 Bundan başka gelen muhacirler aile 

"Bu müşterek yardım projesi ce- ı başına beşer metre mikbr keresteyi güm Ç Esi 
miyet reisleri ve umumi katipleri ha- rüksüz memlekete sokabilecekletitlir. · OCU k rgeme 
zır olarak yapılan o toplantıda doğ- Kurumunun yardımı 
rudan doğruya tarafımdan teklif edil (stlnye dok DUO satın 

· ·t·ba ·1 kah l l k U Çocuk Esirgeme kurumu genel mer. m1ş ve esas 1 1 rı e u o unara 1 ~ 

projenin tanzimi beş reisten mürek- ·ahnma mUzakerelerl kezi onbeı gün zarfında 1833 çocuga 

kep bir heyete tevdi edilmiş~r. tstinye Dok şirketinin istanbula gel- yardım etmiştir. Bunlardan 159 basta 

l!~um r~isle~n huzurile tatbike .g~- miş olan sermayedarlar grupu mümes- çocuk ve anne genel merkezin polikil-
çırılecekt1r. Bınaenaleyh arada hıbır silleri dün Parise dönmüşlerdir. niklerinde bakılmıştır. 
ihtilaf yoktur .. , S d l . k . .da A d' '--kı . d ,..1 871 çocu ennaye ar ar Pariste şır etın ı re yrıca ış u.ı m evın e ıue • 

iÇERiDE: 
(: Periye bankaııile hUkQmet araııındaki 

davayı takip etmek Uzere Parl!'le gitmlf ~ 
lan muhtelit hakem mahkemelerinde Türk 
ajanı Emin Ali hıuıtalandığı için tstanbula 
dönmüştür. İylle§lcne tekrar Parise gidecek 
tir. 

meclisi ile satın alınma meselesi et. 

rafında görüşecekler ve kat'i 
alarak fstanbuJa geleceklerdir. 

iktisat vekaleti başmüşaviri 
susta bir rapor ha.zırlıyarak 
vermiştir. 

talimat 

bu bu
vekalete 

GEÇEN SENE BUG u N NE OLDU? 

ğun dişleri tedavi edilmiştir. 

850 kilo süt bedava dağıtılmıştır. 

S saatte )>akalanan 
hırsız 

lzmlr beledlyesl 
otobUs işletecek 
İstanbulda olduğu gibi bmirde de o. 

toblis işletmek imtiyazı tzmir belediye

sine aittir. Belediye bizzat otobüs işlet

mek hususundaki tetkiklerini bitirmiş. 

tir. Şimdilik Kordonda altı otobüs şle

tilecektir. Otobüsler mazotla işliyecek-

Preruı dö Gal sekizinci Edvar iltn.lle J.ugı. tir. Makineleri hariçten getirtilecek, di. 
Uz kralı oldu. ~ l ğer aksamı yerli olacaktır. 

tedlr. Şirket idare mecllai azasmdan tımıan 1 
Hakkı Ankaraya gitmiştir. 

* Dün İzm!rde Türkiye - Almanya kle
r:lng mukavelesinin bozulduğu hakkında şa• 1ı 
yialar çıkmış. fakat bunun biraz sonra yalan 
olduğu anlaşılmıştır. 

• Deniz ticaret tııoaunda çalışan.lann ııe-o 

nelik sıhhi muayenelerine b&§lıı.nDUJtır. 

oe sipariş edilen iplikler ııubatta memle
kete gelmlf bulunacaktır. İdare ipllk thti"' 
yac; derecesinJ tesblt etmeye bqlamıştır. ı 

* Polatlıda kurulmakta olan 4t500 tonluk 
silonun in,aatı bitmiştir. Yalnız makine ak-

1 
samının montajı kalmıştır. 

*Eminönü halkevlnden: Evimizde tertip 
edilen felsen ve içtimai konteran.elarm Uçün 
cUsU bugün saat 17 ,30 da Ali Karni tarafın
dan verllecekUr. Mevzuu (Milliyete dair)dir 
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Fransavı 
ldaıreden acız 

a<dlamoar 
Kurun Başmuharriri A.!ım U8, bu. 

gilnkil ba.şmakalesinde FraM1z z'ü!er. 
Zerinin T iirk enr.rj:sini anlamamı~ bu
lunduklarını hatla bu : efendilerin 
Frcın8<Ly1 bile idareden doiz oldtukları. 
nı ya::ıyür ve d'ynr ki: 

Acaba Fransız devlet ~dJı,mJarmm 

bu işi böyle çıkmaza sokmaktan ma~. 
satları ne olabilır? Doğrusunu · söyle. 
mek 18.zımgelirse biz bunu anlIVO"l~ 
Anladığımızın tdsiri de şudur: Fr~n
sanm ba~ına her tıa.$ılsa b!ş diye .U. 
şüşmU~ olan bu efendiler idare·etmek. 
te oldukları büJük Fransız milletinin 
nasİİ idare olur.a.ca~ı bilmedikl~rl" 
gibi ' Hatay mesel~ile milli ataka ~
den yeni· Türkiye cumhuriyetlnin bak 
l~ı müıfafaa ye icabında onlan is
lih.sal ic:in göstereceği fiiJf enerji'.Yf 
de t&kdirden uzak bulunmakta.dır. 

Fransaya 
mOmaşat eden 

devıet-ler 
YunU8 Nadi de" 'Hatay d.Öooaını hak 

tammıyan müttefiklerin oerbezuiM 
terkedemiyeooğimizi bütün dün~ bil. 
melidir"' dedikten 80nra 3()~ ffm" 
ildve ediyor: 

Fakat Fransaya tuttuğu yanlış yol. 
da mümaşat ederek bu mes'uliyete biç 
olmazsa. manen iştirak edebilecek dev. 
letler bulunduğunu pek iyi biliyor ve 
görüyoruz. 

Kübik polltlka 
B. Ekrem Talu, Tan'da yazdığı bir 

/1~nda f3pa.nya i§inden ~
kmı bugünün .!iymetinin de kübik oL 
duğunu i~ret ediyor ve fıkra.nnı Bo. 
ra21t1tı Tevfik'in §11 hikdye..!iyle bitiri.. 
yor: 

"İki taraf kavgaya tut~lar. Lon
ca heyeti de: "Ayıralım mı? Ayırm.ı. 
yalım mı?" diye, bu sırada mli.za!cere 
ye geçerler ... Tam bir saat! Bu mild. 
det zarfında da kavga biter ... Olan o. 
lur. Lonca ağaları mağrur, orta.ya çı
karlar: 

- Biz olmasaydık, uşaklar biribir. 
lerini yiyecekti! ... derler. 

Kübik politikacılar da kararlarmı 

vemiceye kadar, İspanyada h.! olaca. 
ğma varıyor. Ondan sonra, bakalmı, 

yine neler icat edilecek, neler işidece.. 
ğiz?. 

Kabahatnmız 
Akşamcı, köşesinde, Bokak1.anmtaı11 

~yan ecnebilerin adlannı -vermemiz.
den fikmJetçi. Inod Farer oadd.e.riM 
buna misal gö3teriyor t>e diyor ki: 
Bazı belediye reisleri İstanbulda, 

Ankarada, birçok sokaklara, kendi L 
simlerini. yahut ~sen hürmet ve eev 
gi duydukları, minnettar olduktan bL 
zı zatların isimlerini koymu~lardı. Bir 
kaç sene P.'ermedi, bunlardan çoifunu 
gene belediyeler sildiler. deı"'iştirdiler. 

Sokak ismi, meydan adı bir ı-ehir L 
~in kolay ko!av değiRmemesi llzmı~ 
len şeylerdir. Hele sağ adamlarm isim 
teri!... Clande Farrere gibi bir muhar. 
ririn - ilerde neler yu:aca<!t maltlm de 
ğilken • hakkımızda bir iki iyi yazı 

yazmış dİYE', ismi abide yapılrr mıydı! 
Bunu. tarih kendiliğinden yapar. 

,;: Şoförlerin içki içtikten sonra direksiyon 
ba.şma geçerek çalışmamaları hak km da ev • . 
velce yapılan tebligata son zamanlarda bazı 
şoförlerin riayet etmedikleri görUJmUştUr. 

Belediye yeniden seyrüsefer merkezine bir 
emir vererk şoförlerin geceleri sıkı blr su
rette kontrol edilmelerini bildirmiştir. 

* Viyanada ölen Elektrik firketi mUdUrU 
Hansen.si!n cenazesi Brilkaele nakledil~' 

tir. Cenaze merasiminden sonra zevcesı İf• I 
tanbula dönüp buradaki 1.§lerlnl tasfiye ed<:" 
cektlr. 

Herkes geleblllr. . ----------------

DIŞARIDA: ÜzUm ko11gretıl 

* Beşiktaş halkevinde bir (Havayan kltar) 
orkt'strası te,,kll edilmiştir. Bundan başka 

isteldller için havayan kltar öğretme derff'" 
leline de başlanmı§br. Gerek kitar orkest• 
rasma gerek kltar dt'rslerine iştirak etmek 
istlyenler hergUn halkevi idare memurlu. 
ğuna. çarşamba ve cumartesi günleri öğle" 

den sonra orkestra şE'filğlne müracaat etme
lidir. 

• TUrkiye ile Felemenk arasındaki ticaret 
mUnasebetlerlnin genişletilmesi maksadile 
LAheyde kurulmuş olan Türk - Felemenk 
ticaret ve takas anonim girketinin murahhas 
mUdUrll Baron Teata dün latanbula gel~ 
tir. Bu zat, Ankaradaki Holanda heyetine il• 
::~.ederek müzakerelerde hazır buluna• ı 

"' İkincitc,,rin ayı içinde tzmlr limanın
dan muhtelif memleketlere 3368730 kilo a• 1 

ğır!ığmda mahsul ihrac; edllrnlştir. Bunun ' 
1585873 liralığı uzum, 2993498 uraııtı tütün, 
821581 lira'ığı da pamuktur. 

• Kadıköy, su §irketlnin hUkflmetc;e aatmj 
almmuı etrafındaki tem&1l&r devam etmek 

• Dün sana~1 birliği heyeti toplanmıştır. 

Toplantıda St'nel!k blt\.nço üzerinde görnşuı 
mu~u~ l 

• Yeni İstanbul mebusu Atıf Bayındır va• 
l!ye btr mektup göndererek müntehiplere 1 
teşekkür etmiştir. 

ıcc Başka bir vazifeye tayin edildigi için 
birkaç gUne kadar memleketine dönecek 
olan Lehistan konsolosu dUn bir veda c;ayı 
vermiştir. 

• Belediye sular idaresi muhtelli semtler 
deki bozuk çeşmeleri tamir ettirerek su ve-

1 recektlr. 
• tzm!rdekl eski Amerikan koleji Maarif ı 

vekruetı tara!mdan 62500 liraya satın alın 1 
mıştır. Burada bir köy Untversites! kurul~ 
caktll'. 1 

• Evvelki akp.m şehir Uyatroııwıda bir 
1 

yangın başlangıcı olmuş, sahneyi aydınlatan ı 
500 mumluk bir lAmba par:ayarak perdeyi 
tutuşturmU§8a da çabuk ııöndürillmUştUr. 1 

• Ankara - İstanbul posta yolcu tayyare" 
leri ic;!n Polatlıda bir emniyet meydanı vU· 

cuda getirilecektir. 1 
• U)'U§tunıcu maddeler inhiaan idaresino 

• Geçenlerde ilıyan çıkmlf olan Siantu 
l~lmll Çin şehrinde komünistler kuvveW bir 
propaganda hareketine gtr!§mlşlerdir. 

• Belçika kralı bvtc;reden Brilkacle dön" ' 
mUştUr. 1 

• İlkteşrin hUkflmet darbesine kadar İrak 
başbakanlığını yapmış olan Yaain paşa El j 
HB.flmi dUn Beyrutta vefat etmigtir. 53 ya
§ında idi. 1 

• Çekoslovakya ve Romanya arasında ya
pılan bir anlaşmaya göre, Çekoslovakya Ro 
manyaya &00 milyon franklık bir kredi &('a 

maktadır. 

• tngillz filosu Yunanlatanda Kortııya gel•ı 
mtştlr. 

• Vlyanada polis, Karentid• bir komllniJıt 
merkezi ve uzun zamandanberi aradı~ bir 
gizli matbaa keş!etmlg ve mUhlm miktarda! 
s!IA.h ve cephane mll.sadere etmııttr. 

• tngtlterede hUkUm .urcn grip y1lztln
den ölenler geçen hafta 1317 kişiye baliğ ol 
muştur. 1 

• Yeni kanunu eeutnln katı metnini tt. 
Ulakla tasvip eden Sovyetler blrllıtl Sovyet
ler kongrem dün ç&llflllal&nna nihayet veı-1 
mi§tir. 

Üzüm kongresi şubatın 20 sinde ya 
Ankarad:t veya 1.zmirde tonlanacaktrr. 
Kon1?reyi İktisat Vekili Celal Bayar a
çacaktır. Görüşülecek en mühim mevzu 
standardizasyondur. 

Bu aene .zarfında incir ve fınd•k ıu•tı

'' kooperat;fleri muhakkak surette te. 
şekkül edecektir. 

Zevcemi muhakkak bir ölÜmden kur 
taran Haseki hastanesi doğum ve .n1. 
saiye mütehassısı Profesör Llpman ile 
genç doktorlanmızdan Saip ve arka. 
daşlarına, hastane he~irelerine gös
terdikleri iht!mam ve alAkadan dolayı 
minnet ve şükntn hislerimi bildirme. 
yi bir vazife telakki ederim. 

Haber ~ resataJM 

Saffet 8a1oclbafl 



El AVA N LA R ~:z::~~;c~eya mUstear adlarmız~:r::a 
cağmı.z suallerin cevaplamu bu Siltunda bulursunuz. Bu cnlplarr- Patlıtt •ıılatm11 bulun 
dlJimıuz gil&ellik m\ieaııelıUI Yermektedir. Cllzelllğln!zl nokbft bn-o.hn kusu!1armızı bize 
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Maçkaa&h Bibi imzulle eoruluyor: 
1-K'f ~ Mlwlte w.-.rı 

uar m.ıdır1 Ve Koıd JltNm'm Mat yol· 
,......... bir fGydoln de~ m111 

1 - K~1* Wlllhttdk ~ mık
..... ~f'Mak ~ . g~~ tae 
~, 

CEVAP~ 
1 - Kullanmakta olduğµnuz cımbı. 

zı kaynar suda iyice temizlemek ve 
kullandıktan sonra sa.bunlu su ile !il. 
mek prtile kaş yolmanm sıhhate hiç 
bir tesiri olmaz. Her teli aftı ayn ve 
dikkatli yohnalııııuz. Kaş tellerini tid 
detle çekerseniz ıözieriniz sulanır. Yol 
ma4an evvel kaşlarınızı sa.bwılu ıu ile 

Geceleri yüzünüz hafif bir tuvalet 
sabdıi\l \'t ılık su ile yıkaymız. EA-er 
SIVilceMst '9118' g6rtll'9M\lz bunlttnn 

Ustnnıe kaltmtn 108}'0nu sUrtın. YUıU. 
nUtıııte nolttalar bulundukça, bura1ar. 
dan yağları c;ıkarmak için masaj Yap
rn9.1i, }lUMlklatıhızla sıkmağa kal -
kışmyınız. Sabahları yüzÜnlizü soğuk 

im ile süngerleyiniz, temiz bir pamuk. 
la. ince pudra sUrün ve pamuğu atın. 

Yüzünüz da.lıa iyi oluncaya kadar kat. 

lyyerı ruj kullanmayın. 
Haftada bir d•fa muntazaman saç. 

Janmaa şampuan yapın. 
Siyah benekler için ayrıca temizle· 

yici 'Qir kreme lilaum yoktur. 
yıka.malı ve kolonya yahut Metilli is....._------~-------
pirto sürtDelWinlt. 'rOlthıldatı !Onra da auıga .. ıstanda 
kaaknn yeri kJArmll&a. buraya lOll- K e ç 1-1 ere 
yotı kalamin t.üı1bth. 

2 - Bir ölçti bh\t yatma iki ölçü de h .!:la r p 
vuelin katmız. Kanttırmadan evwl Will 

her ildalııi de kaynatm ve 11011ra te- il.an edlldl 1 
mia bir tiee>'9 koyun. Bir kirpik fır. " · 
c;uı &lin. Bu yaidan. lıer ubah kirpik S.f,. pntelerinde oltuauğumu-
leri~ azıcık sürün. Kirpikleriniz za ıöre Bulıar Zir•l nezareti, bütün 
hem uar hem k1.>yWaflr. ziraat . memurlarına verdiği bir emir-

lru tertip taveiye edilecek olan ha.. le, nıevcut bütün keçilerin bir sistem 
ıtır kil'plk ili.çlanndan çok daha iyi • dahilinde yokeclilmesi için halk ara· 
4lir. ımda propaganda}'a başlamalarını 
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- .... ~ MY&llıl mı.a.tle lofta. 

luyor: 

!t1t ~1tfki &it 8D~futn. ~lb. 
~ bft tııvakı ~ '(Çin ~k "°" 
ta/ta dld!m. Rt1/J ~ Sôtıtk Mr glJl. 
ac ıvmn~kteatr. BMtı ~ bir 
mo1dyaJ taf>~f+JC ~lir ~' 
~AP: 

emretmiştir. Nezaretin verdiği eihir 
de, keçilerin faydnh bit hay'1a.tt olrrta· 
dıklan, &Jilir&, 6tiri&nletda zatı1r-
lar yaparak a~lann kuruyup azal· 
tnalanna ı.tJebiyet verdik1eti ve keçl 
eahiplerinin bu hayvanları daha fay
tlah olan koyurt ve !bir hayvan· 

larla t.IWil için tt:rtibet almaları 
icap ettiiini bildirmiftir. Söyl~ndiii· 
ne ıwe, \iç seneye 'kadar Bulprietan 

ime içinde Hlif tunmcu iıleri olan dahilinde bir t~k keçi kalmayacaktır. 
~ w ..a,.ıM-. 8alM kafltl ----- ---------
l"IMil pudra, mandalina gölpeine rR- ~ I 
lan Rac si•, fiyQijinia an tal*- el· V 8 n 
9ime,e CJOk yak11Aeak eudı bir 7'il ft• 

b•r sinema 
yıldıza 

reeektir. 

-•4--
Amdoluhisarından Neriman imwi. 

le acınııu,or: 
11 ~, /Gltat fifkıo bv """ 

.tjm. '*"· Yi.irimü tl&ttZ ııat1Jıflatabik
&~ ılıt/cn OOn<ı söyıtye'bllfr mi.aia 
"~r 
YW4tui~ l/flİlı IA~1c 10rt ~ tll!Jbk 

._.,.,_ ""· B,,..,.,.ı tun .... ~ i. 
giR temWeyici 1ji mt ,,,.. tNIT tnt 1 

tliVAP: 
Slt yqta bit kdSll toplu 1'ld oiına. 

81 teltdtr \te btmu zaydlabftata i:ıı. 
,...,... aemtk ~. :dir iltt ~e 90tlrn 
M ~'billlufun k@tldl ıtendffıe ıtaybol
tltifdiltı ~eltııi$ 

Oll ~beri .ciny& ilki ıatr..:i:· :mu 
olaA ~t -a Henle, şimdi rlrn
azzUI Mt mk,ta aineıtıa kumpanyala 
rınM illa\ •lrfhektiıdlr. HoUvutta, 

Oaret mablr•ne kı ret değiştir B i z "- Il 'r t ıı ı ı L Y, J l . - .. : 
( <I-VO p \r ıJ r'Cl 1 iın 

Spoıcuiuk 
kafi de(Jil ..• 

M riml 
Kulaklarınd 

~~ltl~ı.ı::;ıeın.aldıtı· yakalanırlar• 
21 yatmdayım. Sporcuyum. Ben 

yaıtamekteplibirbayanaaf1kım.Bu p k 1 1 "b• • d• kUllk kızın ailesile uzaktan ahbabız. Yalnız atma Z gı 1 Şfm 1 
~e;;!~s~:. ~ü~~!~p ar.~::i~:iba~1:~: eşkali de tesblt edillY 
rutn. Meseli, beraber sitiertıaya, de· • ......,. __ ...,..._........ __ 

niz banyolarına gidip eğleniyoruz. Fransa Emniyeti umumiye müdürlU-1 
Kızın bu yakınlarda bir bayla nişan· ğünlln hatfye tetkllitı, tarihte etine! 
\anacağını duydum. Geçen ay evine tıadir tttti!6f tdlllr d!recede, tnUkem-\ 
gittiğim vakit elitntle buluhan not h1tlt1lr. Bu tetltHltın munffak1y@tlerl 
defterimi aldı, sayfaları birer birer bilhassa mensuplarının şahsl feraset 't/e 

tetkik -etti. Ben buntl!ln bit ~f!Y anla.. Holmes vari z~ıtlnını l;ağlıdrı. Bir 
rnadnn. Bu krzt delicesin~ ieviyo- vakıntn tahkikine h1elftur etmen pöHı 
rum. Elimden bir şey çıkmasından hafiyesi, yalnız batına on\l tl~ipten ve 
korkuyorum, ne yapayım?,, neticelendirmekten rnes'uldtir. Bu es. 

CEVABIMIZ: 
EvvelA ,unu biliniz ki Zötllı güzel· 

lik o1ma2. St:>orcu bir genç irndesinc 
sahip olmalidır. Mektubunuzun sôn 

cümlesitti bit sporcudart işittiğimize 
inanmak iıtemiyohız. Madem ki bu 
kıtla ve ailesile bol bol görütel:iiliyor· 
eunuz. Onlann istikbale ait diişübce• 

lerini pekala öğrenebilireiniz. Hiç de· 
ğilse bunu kıza bir n1Ünuebetini dü
şürerek sorabilirsiniz. Belki o da sizi 

se\fiyör, kendisi halt.ktnda düşütı~\e
re rastlamak ümidile n<Jt defterinizi 
alıp tetkik ediyor .. Beraber plaja bi-
le gittikten ıonra karffhkli hiılerinifi 
naııl anla1amadıiıntza f8ttık. Bu
nunla beraber, •de ~u olmak 
kafi değildir, bu kızı ıeçindirebilecek 
bir meslek nhibi olmaftlZ l&%nncln'. 
Eğer böyle bir YaEiyette değilseniz 
onunla naıtl evl~ectknnİ1!:? 

Halbuki o, evlenmek icin acele et• 
mek icap eden bir Yftf8 gelmi~tir. 
B6~1e: bit meslelfniz varsa dUşUnce· 
lerinizi ~~kinmetlen ona açabillttinlt. 

Tavdh 
fsWı.bul Sıhhat MUdürlüğii. .Dihre\i 

lıattr.ltklar dispanserinin Divanyotun • 
da sthhi miUle binasında olmadığttu, 
Ayuofyada ayrı bir binada bulundu -
ğunu bildirerek bu noktanın tavzihini 
istemekt~it. 

Aerlin Ôpetası ~ Setlin ~olistleri· 
nin 250 Jd§ilik filarmortik 

orkestrasile 

BETUOPl'Htttt 8hneı efleri 

9 uncu SENFONi 
aundan dAha fı!vkalade hir müzik 
filmi yapılmamıştır. MC§hur bir 
orkestra §efinin gizli ıztırapları, bir 
ıenç kadmm hicranı, yüksek bir 

a§k. 
Bu biltuk l'"nn--. Rlm 

Bta akfUDdut ltlbaten 

T t:I R K 8inenuuımdt1 

rıtda bUtUft poliı ftairesl onurı emri al
tındadır ! Bit ç\ft çorabın ldrnyevt tah
lillnl istiytbilit; yahud da emri altına 
bUftın bir alay sıtihlı kunet talep ede. 
bilir. istedikleri ise mUnakaşaıtz ve 
sualslı. k~ndlsine nrilir. Arnirleri ken
disine lşin ne dereceye ıtadat lletlettıi§ 
b1llbfUIUf\H\u pytt IOl'iük ô1urlarsa. 
o bunu giıJI tutiili dtha iyi olufll! Elim 
de bir ipucu var! ct.atiHh verebilir. 

• • • 
t9H baylete rtıe!h11t Alphof\s@ Ber

tlllı:th, fld~ aelll 61malıiı t\a1dE büyült 
bir it i§ltt tevkif ~illmi! bir eoyğuhcuya 
susbr\u itit1ıf ettirliı~9ile &mlrlerinht na 
zart -1ilialitihi ee1bHMlf1l. VıltıAyı ha. 
şından sonuna kadar tahmin ~lip yaz
mıştı. Bunun il!!ltn! ıe~~ vakti mev
kuf U}'11rlcen hlpiıhıtıecleki hiicıteeinc 

girmitti. Soyguncu uyandığı zaman po. 
lise: 

- Bunda ne fapiY-Or~unua? 
Dty~ ıonııncı, ~tttUJon bUyük bir 

silkiinlı: 

- ttit1flıtttu 11111orum. dtMiiftit. 
Uyurken saytklailm ve bina bUtUf\ ıo~
gunculutu bı,uı8ın sonuna ltldıt an
lattın r 

lonr~. vakıayı y11Mtf eldufu llhi <J. 

kumuştur. Okunulan ya.tr, ın k\l§Uk 
teferrüata kadar, vattıyı o derece uy
guitcl11 iti fit& lııalai\ s6YIUhc\ı kendiıd
ne uzatılan yatılt ifadeyi im&alatnaktın 
ba9ka bir ıey yapamamıştır. . "' . 

hal anlamıştı. 
• • • 

Zekaya olah bu ıtttl~ 
potlslne, clniyeti fenni ~ 
mek ijirtl feYkalide ınk•P" 
Hüviyeti tesbit vasıtası 
izinin kullanrrtasıfıdtn çel 
Sertillon intan kullllnıl' 
fini, ve biribirine btntd . 

• tlo 
lunamıyıujmı ke,f•*•if 

thtiliı yapmakta .ı:-...
banka katibi 1i9man. ~; 
karmakarışık siyah saçlı 1 

taman zayıflamak i§in . 
hıtmU§, saçının büyük lJit 
ttmiş ve geriye alanı d• 
nu~. gözlerinin küçülilP 
ması için içlerine yakıcı ~ 
mrş, uıun lttrçıl bir yaiaP":" 
takmş, parafin şttınga 
fişirtmiş ve elinde bir 
topıt yOrtly~relt sotri!• 
tağmen kapıdan dışarıya 

yakayı ele i~rthl!tf. Oitll 

lis hafiyesi, insaft of htttvll 
bir kırakterlstillne .,. 
kulağı ... . "' . 

Lyon şehrinden doktor 
san vücudıanda hü•iyeti 
dar emniyetli bir surctt• 
ilaha \>i~ Çok karakteriıt 
ğunu göstermiştir. EUeriıl 
mar şekilleri hiç deiiati 
lar biriblrine hiç benze 
avuç izler die böyleodir: 
cant aahll boyunda kaçtt 
yun düşerek, kum üstünde 
ni bıraktığı için yak4İl 

<;ıplak ayairn tiınktti' 
dir: UıtUne kan bul• 
nayctteh evvel ~lblsetetlat 
bur kıtlt Prantlfti, di~ 
den taban izlerini dö!!ntt 
rakmış olduğu için '!' 
sehpasını boylamıştı .. 

Fransa Emi\lyeti uıtıU 

Y~ lylk!ştfrntenin etı iyi ça
ftıil _gtdafttt:a dikkat etmektir. &t ye. 
.. ~ )~n. ~ı IU için W! tuttde 
1tlr iki bardak aı'pa. SUYtı alın. 

usta. Jlla.kiyajcılar, onun çehresini işte ı••••••••••••••li 
bu hale ıetirinişlerdir. 

Bundan bir asır e·nel mefhur bit pt>
lis ajanı olan Fransız Vidok, aJ*! Ou· 
euvive adında bir sabıkalının kendisini 
götiir g8nnez öldürmeğe ahdetmiı el
duğunu işitince, hemen apaş kılığına 

girmiş, Gueuvi•~in arldltlaşhğını ka. 
ı:anmtştt. labılrab bu yeni ırkidıflf'dan 
çok hoflinmı,, Vldoku temlıtlernık için 
yarilbtnını rica etffıittl. Vidok teklifi 
kabul ederek, kmdl ktndlni öldUrtnek 
isin bu sabıkalı l\t birlikte kendi nlnin 
drııni!a tam dert ıece arkası UltHın3 
bttdtmlttl. Jhtlfttl ece Vldolt ıtrlfl 
hetlft İ§ert•e ötdU tık tfktlflncte buiuh 
mut. ikisi blrtlktt eTt gltmf §ler: ot11ınt 
e-neıa sotftıağa bltlantttlar, itle bu tı
nıda poıli ajanı, aabıkatımn kafHına 
müthiş bir yumruk indirerek bayıltmış 
ve herifi hapishaneye götiltfhUttUt. • • • 

ğil h\l•lyeti teıblt için 
Yasıta ve; yollar kulla 
kalının parmak lzlerinİı 
kollartnın, parmlklarmıt'' 
limektrik öl§ületini 1ca 
rrnın t11nifini yaper ve 
birçok malümat toplar . • .A. 

Fran11dı pC>li• hafiY..._... 
doğruya ordudan alınır: 
poliste hizmetleri olup··-• 
kılmaz: umumiyetle Y~· 
müş kimselerdir. Hafit' "' 
Teren namzet uzun bir ıs- · 

de arşısı 
ı11lık Belvü Salonu 

( Y ann aktamdan itibarm) 6 

Bayan SAFiYE 
Her .a,aın 9,30 Ye 11 de muntaıaıhan iki 8Mnl eu he~ti: Ktman: Necati 
Tel.raf, piyanittt $elik keman, M.tcMltf, ~o: HaMtı, ud: Mft. Oku
yvcultlr: lb..ı.., Y llhfa, Bigah Meh!!!et, Mr.hmure Handan, Ayda, ti'alde. 
Fahriye. 

Aynca~ f)liklanna okuy"p qelan meşhur Malatyalı Tanburi Fah 
ri ~P b.lk türkUlerittl din ·e !"'eliniz. 

Ba-" nıatı"eterde i P E K ve M E L E K 

Y 1 K ·ı LAN 

Fransız canilerinin laaliyetleri o şe
ki•de ki, memurların en yüksek zekayı 
ghtermelerlr\I iıtilıı:am ettlrif'. Meıell 

Baron Zcidleri, ucuna iki at nalı bağlan 
rnıi bir sopa ile aiduren ve cesedi Ba. 
ronun ahırında bırakan ıabıkahnıh vak
asınr alalım ı Katili Bertill~n yalcala
mt•tı. 

Bll teWl ~oli• ftıfiyt8i BıfohYft ltafa. 
tasındaki ııt tt~hatı ttlttl götUnce, alu-

1 mUn ahttd111tl azıın atın attıfı tekme
den ileri ıetmit l>ir kaza neticesi olma. 
dığını derhal anlamııtı. Çünkü nal iz
leri ö1le bit zayfyede idi ki, baronun 
teWmeyı ~edili Hftiith, ayaJtta 81!fil tta-
11 yerde ayıkları ha.ada durması lA • 
.ıımg~Hyore1u. 

devresi geçirir. 
~u devre ~snasında Go 

lis hafiyesi eserleri ve 
hilt!yeleri JtefVdlıine o.U 

Fran~ız Emniyeti Uft! il 
iü Şarlok Hotmesitt uıil ttl' 
rriUracıat eder. Bu rneP. 
yesinin hikayelerinden b 
cittsinl, sigarı kUtterhtd~ 
nl belki de okuınu9ıultUJI .. 
ıabıtası bu usulü çok def• 
bu sa1ede epey htrsıı .,e 
ıtuıtır. 

sı;;omaıa.-111aa ••nenin f!n 
ve en l:aQyQk fll,,,I 

BELDE 
iCL>....UGABLE .. JEANE'ITEMAc DONAlD SA N F l't A N 9 1 S I< O rrwac:aSö.ıii- METlO.GOl.t>WYN • MAYER .__.,... 

IPOltc:tJ1.AAI Diin1a laT..liıleri aramda m..m-r pmpi19n OWENl'in bir AT ile YAl'Ifl1lm11 Haftalal ~? 
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aı .. 
tl Çocukluk 

aa~ atırası 

Vazan · Ni az• A .. met 

375 sene evvel bugün 

Tecrübi felsefen·n baaası 
Beykın do._ u 

I ~ f.ı llzı iki " 
8iııcıe "4Uebesinden gUn ~VVeldi. ~inci 1 büyük bir tekme atarak öfkesini al-
ed n bir ınekt lia.dı Galip, anne- 1 m.ak istedi . 
.. etlerkezı •·• up aldı. Tarn kahvealtı 
&1%ı.+. ~ebeden b' · 
t\tbuıı'li~. Arkad ırı, postayı da-
ctk u okllJııak ~lan arasında mek· 

ettııin i 181enıiyen Had' zarf ~ Ç Cebi I, I 
~ ka~ ne Sakladı. Sofradan 
.\r~ nı.Utaıea odasına koş-

Çocuk o kadar meyus, o kadar dal
gındı ki, kendini tutmasa, mütemadi-
yen hıçkıra hıçkıra ağlıyacaktı. ·ı 
"Ağlamak yasak! Ağlamak yasak!,, 

diye kendi kendine telkinde bulunu
yordu. 

e·r gün iht lasla itti ham eü. es. ek Lorıdra 
kulesine hapsedi!d .40 ·• n ııra ı>aı a cez sı1aa 
mahkôm o .. du. Hütün ün vanları a ındı ve 

nmme h zınei er ndcu ıneneaaloi 
~a.J.nı ... llşları hah 
ha.t -=a annesin' Çede oynuyorlardı. 

0kuYacakt ın ~·a.zııarıru rahat ra-

~~lle ba~·ası 
ili v l'tp onu Yanı• bayramda, para 
~ctb lad_etrnışıerdi arına getirtecekleri
kll~ ıçinden k ' Zarfı, eme tarttı. 
t .... , Utndu,ı;.- aç Para çıkacak? tn-1 
-"inbuıd 6undan f l . 
tôt.Ur an annes· az a olur da şu 

~· '-'bllir. ıne Ufak bir hediye 
llhaıtı1t 

ltıneaı a, eli bas . 
~Pıtu ne gUzeı bir. ~ıtnıemek kin, o, 
llıtLb §tı. F'ak t kara kalem tab!o 

ıı; ille n bunun k k d 
lltııce g~eceği . pc o a ar 
~lr ~in kena nı urnnııyordu. Bir 
lt~ rına dayandı. Zarfı 

tördll lle katıa 
'ıta: ·· l\atını an~ışt bir kağıt para ' 

l? e\let. ç 1
• ki lira.. A.. lki 

h.. a~tl 
·Ol§lw e ata11adı 
~ 1• ?dektub · Kalbi ~arpmağa 
itı ıı.'.... ~ına ~çıkardı. Silkti. Yeri 

l!,.~~a.n fazıa aknıdı. Maatccssüf 
l\ı~latı tit . Para yoktu. 

"il Ok l"iYord H ., Utnağa b u. elecanla mek-

Sofrada. iştahnsı yoktu. Yemek ye
miyordu. Bütün arkada.şiarı evlerine 
dönmek telişile neşeli n~eli gülüyor
lar, projeler yapıyorlardı. O, sessiz 
boynu biikilk, hiçbir ~yle alakadar ol
mıyordu. 

O giln nöbetçi olan B. Ekrem Aadi
nin halinde bir fevkaladelik olduğunu 
sezmiş olacak ki, içinde mü~fik bir 
merak uyandı. Yanından geçerken ço-

1 cuğa seslendi: 
- Yemek bittikten sonra odama gel. 
Hadi, merdivenleri tırmandı. Hoca-

sının kapısını vurdu. 1 
- Sab:ıhleyin serj azarlamağa mec 

bur oldum. Niçin sınıfta o kadar dik- ı 
lrnt.13izdin? 

Çocuk. mahçup bir eda ile: 
- Başkasını düşünüyordum efen

dim. 
- Bunu özür mü sanıyorsun? .. Bu 

akşam neye yemek yemedin? 
- Yine bir şey düşünüyordum efen

dim . 
Cııııı l\5lacıı. 

.. ar "' va . ? tip ektuo 1'rucu§umı mı var... 1 
- Yn .. Yoksa aklında fikrinde tatil 

• p11 ton 8C?ı' Ev t f d. le ~ "llkQ etıkiQ ı Ço], meyil8 edecek- - e e en ım. 
'11.ly~ foferli7• ~m U04dettiğim veçhi- - Bana öyle geliyor ki bu tatil seni 

1561 yılı 22 ikincik5nun günü, 3i.5 

se • .! evvel bugün, lngilteren.n mcşi1ur 

filesofu Beykın dünyaya geldi. 
"Tecrübi felsefenin babası,. diye a~

landmlan Beykın'ın hayatı baştan baş:ı 
heyecan ve macera doludur. 

Küçük yaşında ilme karşı sonsuz bir 
arzu göstermesine ve istidadını etraf n

dakilere ispat etmesine rağmen uzun 
müddet bu arzusundan uzak kaldı. Genç
liğinde, İngilterenin Fransada ü~üncü 

Hanri nezdindeki sefiri ile beraber bu
lundu. Babasının ölümü üzerine mem 
leketine dönerek avukat oldu ve hukuk 
tetkiklerine başladı. 

Esaeks kontluğunda bulunuyordu. 
1592 yılında Komun'a aza seçildi. Talii
nin parlamakta olduğu bir anda kont 
Esseks'in idamına razı olduğu için krali-

çe Elizabet'in hışmına uğradı. Elizabet, 
hamisi olan Esseks'in idamına razı oldu
ğu için onu sevmiyor, kin ve garaz bes-

liyordu. Bununla beraber Elizabet on3 
"Konsey,, ve ''Fevkalade avukat., ünva
nmr vermişti. Fakat bu ünvanlar, 
Beykm'ı memnun değil, müteessir etti 
ve kendisine her işi bırakt•rdı. Beykın 

bundan sonra ilimle uğraşmağa başlfldı. 

Bu esnada Lliz;ıbct öldü. Yer.ne alimle
ri seven, onları himaye eden birincı Jak 
tahta geçti. Jak, Beylan'e yüksek nit
beler verdi. 1616 da hususi meclis azalı
ğına seçildi. 1618 de büyük elçi yaptı. 
Artık it:la devri başlamı§tı. V erom ba
ronluğu, Sent Alban vikontluğu Unvan
ları da bunlara ilave edildi. Beykm bu 
derece nüfuz kazandıktan sonra İngilte
re ile İskoçya krallıklarını birleştirmek. 
için uğraşmağa başladı. 

Fakat bir gün, ihtilas ile itham edile
rek tevkif edildi. Lbndra kulesine hapse 
dildi. 40 bin İngiliz lirası cezaya mah
kOm edilmiş ve üzerinden bütün Unvan
lar alınarak amme hizmetlerinden de 
menedilmişti. 

Ceza çok şiddetli idi. Parlamento bu 
kadarına razı olmuyordu. Bundan baı
ka kralın sevdiği bir adamdı. Maamafi.h 
Jak, onun bu mahkumiyetini affederek 
hürriyetini bağışladı. 

Fakat Bcykın eski vaziyete geleme-
di. Az zaman içinde maruz kaldığı hadi
seler eski i~lerinden soğutmuştur. 16226 
yılına kadar ilimle meşgul oldu. Bir fizik 
tecrübesinde hayata göderi~i yuman 
Beykm hukuk, siY.aset, tarih, ahlak ve 
felfeseye ait ınühim eserler bıraktı. J'i~ §ıııı, ll<ıba.ı:;am4a seni getirtc- pek memnun etmedi. 

be1cd,. lena ai<liy açık-ta kaldı. /§le- - Doğru efendim. 
~ 0ktı-ak k<ı'('· :~enin TMktcpte - Evine ne zaman gideceksin? 

~ ıre~ memDe!kel& n<§laıma maılfillklOım 
Fıraınsa<dlaı e©JnDelril l!<§>~ek 110,.ç tıı &ızlıyor. ;;:auıı dü._.<riındükçe Çocuğun gözünden iri iri yaş dam-

~~ ~Clta aradım !tere baş vurdum. laları akmağa başladı. Sonra kekeli
' 1ıtlt 'llıtır~ Kom~, Emine h.a- yerck: Mahkumlar 
~k 1~ h7lıdo.>ı bi • t ettim. Baban ar- - Bu bayram bir yere gidecek de-
"ı>n tı ~bi,. ııe/'tne Yalvardı. Ne ya- ğilim. grev yapıyor! 
teııtc ~i<li~ ı., toc elde edemedik. En vı vıle - Neye?.. Annenle bab:ın geldiğini 
ll:ıl'alı 'U1,."'1ıa(; mahvoldu. Seni mc1;- istemiyorlar mı? 

Fransız hükumetinin Güyanda 
"Şeytan adalan,, ndaki hapishane sis 
temini kaldırmağa knrar vermiş ol-Oltıı,.,,_~, C'IJlı;}11 a mecbur kaldık. Ne 

-wq """ m s - İsterler ama .. 
1'.c>ıdı rııı J..._1 · 'a1.."1n iizillme. Metin duğunu geçenlerde yazmıştık. U -

zun zamandır beklenmekte olan bu 
,. lt.i ~ "<l. bir 
ct {J.J· Yeniı,0..., r..are yok. Ben ele 
~ " 1• iJ • •tm A .. 1 
~!ıl "'Ô7'ztnı. Sen · g amam.ağa gay-
lit~11; 1'aqriden de saJmı ağlama. 
~tı &a~ y0ız borç ald1jjını bu ild 1 
ıL:reı:· later8c:ıyo;ılrn.. Paata çHmıata 
~· ,:._Sa1'1n m:;:; ele sinemaya gi- ı 
~ cıi''~ h<ıua cpte kapalı 1:.alnuı. 

l'ııtıı, ~c ördQ()C::Z· Yarın posta ile sa
!fı-ıtil'lı 1ı<ı f a.::7.a, um bir svcter yollıyo-
1rıycı· ctnıa btz· ~CU?cr göndermek is-
~ ı y,, ' 'Yor ..... 
ınııı 1· .. ~ ""'n ya, para yok. 
ı.ı11.. O<ıtiYctı <rn. Bana a ·z 
),;:ıııtı~ o 'l>Q.ad g amayaca-
'i('~ J?:!:- Seni ,;ı ?akalım. Ben ağ-
~lnu......~ıı da .ki lbıme b(Marım, ct:

?kızı, ~~~i ,,1ı.}ha OÖZiinden öpilyor. 
w utr ·""°"" t ed· .,,,. ~ Qocuk .. ıyor. Esıa.<Je11 

'l<l <mı.ini.? oldugunu bildiğimiz 
lı "S~~, 

b~:41 Qau 
1 

çok 8ctıe>ı annen, 
cı 1

• lt 11- P. dalgı 
~lll'or~"'llleler ~. dal~ın mektuba 

iten ~ı. ~ g~zlcrınln önünde 
~k~cpı tnuuak -; csı bu satırları ya-

l>. et anı ~lanıı~tı. c .. k" .. -
l "'~d nznı§t' _un u mu 
ar ı aıd ı. 

h.. l'a\111 ., ı. yana .. 
~laQı -ı :Vav~ gına dayadı. Ya.~-

' .A~ Yano.ğından nkmaia 
A...,-.. llle! 

~ı~tılt lteıı~eciğirn ! 
' ını tutanı Silttt dı! adı. Hıçkıra hıç-

(~ Otı ta dalgıtld 
l'eı-1tı.i ~ lekdir ~t ?ğretınen bay Ek
" il .n~ 11~reden dtı. Çocukcağız göz-
"iııı h.. il.il b · IRarı · . • 1 lt '11.!!(}I ll' Bihı b çevırmış, gu-
" lldJn ı..l'ol'dtı öıı a:-ın zuhur etme-
Qltı t. 1Jtt . · Ylc b' . . . i 
{;~t· .. ıtlı U l:lthtr)j h ır sıhırb:ı.z kı, 

Uteceltt·ç! diyereknlıya bindirecek. 
~kıncı 1

• onu memleketine 

'ab tı. hfı. lll~nerrUst 1 
~ !'edip ektup e liadi annesine 
le i~hı 0tul'a.ca~<ızdı. Ağlamadığım,l 
,1ceğ~. artııt b{j u nı, koca erkek oldu-

1\e •• , a-ı.,_ Yle 00 1 
tna~a ~'l1C3in.ı - Ylerc kntıanabi-

ltııtt~tllb rMece~ .Yollncıığı par;ı ilci 
~~a ı.ı ka!lını~ı söyliyordu. 
1~1• ~eatat-lt~ b 6nUndeki postn 
~~ lta ta ~l'fln be lr müddet rrada 
~\~alt Istı ra.ber o deıtkte:rı 
~ Yo:du. Sonra ağır 

girdi ve kapıya 

- Ya sen? 
- Ah, ben hele nekadar ... 
- O halde niçin gitmiyorsun? Ne 

var? .. · 
- Mi.lsaade ederseniz bu bahsi hiç 

açmayalım. Gidebilir miyim efendim? 
Hürmetle b:ı~mı eğdi ve birkaç adım 

geriledi. Belli ki biran evvel odadan 1 

dman ka,.mak istiyordu. 

çok insani karar, şimdi tuhaf bir 
takım netice ve hô.cliseler doğurmak
tadır. 

Fil.kat öğretmen, onu kolundan tut
tu. Yanma çekti. Mcrhnmelle saçlarını 
okşa.yarak, yavaııça sordu: 

- Yol paran mı yok? .. 
Genç talebenin artık sabrı kalma

mıştı. Usul usul ağlamağa başladı. 
Gözy:ı~lnn hocasının eline damladı. 
Bay Ekrem. mendilini çıkardı. Çocu
ğun gözlerini sildi. Hatta bir seferinde 

Menfaya bu sene gödNilmesi la· 
zım gelen mahkumlar, artık oraya ı 
gidemiyccekleri kendilerine tebliğ o

lunur olunmaz ısyan temayiillcri gör 

termeğe başlamışlardır. Kaşerlen - ı Londranm Highgate ceza hakim bu 
miş Fransız canileri oraya sevke · zavallı siyah köpeği, iki sivil ile bir po

dilmeyi bir nevi hürriyet snymaktc.-ı lis memurunu ısırdığı için geçen hafta 

dnlı:ır. idama mahkum etmiştir ve idam hUk-
Mahkumlarm hemen yansı 0rada 

d k .. 1 k mU bir tabanca lmrşuniyle ihfaz cdil-
kaçmağa teşebbüs e er ·en o. me ~ j 

miştir. 

İsmi Nigger olan bu köpek altı se-
kendi gözlerini de sildi. ı 

Sonra sordu: 

suretiyle ··ı..a Belle .. adını verdıkl:rı 
hürriyete kavuşmakta , yüzde yır· { 
mi beşi de günde sekiz saat kadar nedenbcrid:r Mister Jessi Fra.nklin na-

açık havada çalışmakla mahpus ol· mmda bir yazıcınmdı. 

Zlm? duklarını muvakkaten unutmakta i ~ 
- Beş lira. diler. Hnlbuki şimdi mahkumiyet 
Öğretmen, portfoyunu <"tkartp: mi.iddctlerini hapishanelerde geçire· 

- Evine gitmek için kaç para la-

- Al .. Al da neşeli bir bayram ge- ceklerdir. 
çir. nu okşadı. Sonra yine yavaş sesle sor- isyan emareJc .. i sevkiyat gi.iniinü 

d du: H:ıdi, başını salla ı: beklemek üzere Sent Martin An Re 
_ İmkanı yok efendim .. Kabul ede. - Anneni çok mu sev: yorsun? An- l . 1 . .. d ·ı l 1 

ndası mpıs ıanesıne gon en en mal· ı 
mem. Zaten bende iki lira daha var.. nene babana selfı.m söyle benden!.. B kumlnr nrasmda başlamıştır. u ıs-

- O iki lira ile annene bir hediye Çocuğun yüzü sevinçle ışıldıyordu. yan er geç Şeytan adasına gönde· 

götürmek istemez misin? Bü~ün knlblle: rileceklerini ümit etmel~te olan diğer 
- İsterdim ama.. - Ah, ne kadar severim bilf,(!niz! .. 
_ E? .. Haydi haydi yavrum.. Al dedi. 

1 

hapishanelerdekdi mahkumlara dal 

b 
1 

sirayet etmekte ir. 
unu... . y Ben de valdenizc hürmetler ederim .. 
B"Y Ekrem, pt.ra.yı ısrarla çocugun Ell Grev ilan etmiA ohm ma1'kumlnr "" erini öperim.. I :.- 1 

cebine soktu. j _ Maatee.ssüf yavrucuğum .. Benim <:'(lindclik işlerini görmem~~de, bu -
- Çok teşekkür ederim .. Merhamet- ·· 1 ··1d" ı hmdukları } ücrelcrde barıka•lar ya -

1
1 

annem uç sene eY\'C o u .. 
Çocuk hoca.sının boynuna sarılıp onu " .. c J 
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!isiniz, ivi kalblis;niz.. Fakat bu para- , P•"'rc"'k yemek netiren rardivanlan 1 
yı almayayım.. Çünkü eize, ne zaman k k d 1 tc::;clli etmek istedi. Fakat nıah"ubiye- bile ir·~riye S '1 mama tn Ir ar. Suhıbı ve Ne~rıyal lılüdürii: 
inde edebilerefrimi bilemiyorum .. Ba-

1 

ti buna mani oldu. Hürmetle Yclinime- M"lıl·u·mlar ceza müstemlckele· Hasan ır-ıı 
bam i~te de"'il.. " ~ . rıı:asim u~ 

_ Sus baka.vım.. Utanmıyor mu- tinin elini öptü. Gözlc~:ndeki şefkat, rini neffeden kanun layil' 1 smm geri-, Basıldıgı yer (VAKiT) matba:;, 

sun! .. İnsanın hO<'ası bah. ~ı deme-, tir. \'e muhabbet ifadesi, öğretmene en bü-ı ye alınmasını istemektedirler. 
H;rbir zaman iade etmeni de bekle- yük mükafat 0

1

du. ===-=========-=--======:=-
mf'm .. Ayıp dc>;;il mi?.. 1 :ç. lf. .y. 1 

Hrı.di. ga Ti ihtivari, hoc:-ı mn eli- Bir hafta. sonra bay Fl!rrcm PndiT"in · 
ni ok.,ad•. Sonra. f:ı"1a c\lrc•1•1\r flav- aUesinden bir b:ıyram ve tcrclrlcür 
T11ıırl•t;.yndnn utan~ k rrcrilcdi. Bo.y me1ctubu aldı. Dunu heyecanla oku
Ekr nı. ı:1~m;mf1·etle: duktan sonra knr~rnırcln asılı duran 

- Yavrum. l"'it. rııT"~.,fo..-m• h.,"1'1a.. yaşlı bir kadının, ~:ani kendi anne~ininl 
Onu kapıya kadar götürdU. Omuzu-, resmine baktı. İhtiyar kndın "Aferin 

iyi yn.ptın o;;.ıum:,. diye ,..ülilm"'iyor ri
b'ydi. Ö;,';rrctmcn. sonrn ko.lktı. A · ı 
adrml:ırla yazı mn.s:ıs nm b~'.:·na yo.~
lac;t!. :c:r <"c1:mcce açıp, bu hazin ''C 

muhabbetli me1·tubu sakladı. 
- Alman"a1an Adapte -
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Sancakta 
tahrikler 

(B~ tt:ırafı l incide) 
mışlar, dipçikle kapı dışarı attıktan 
sonra onlan bir de mahkemeye ver
mi, Ierdir. 

Milşahit heyet Cenevreye 
geliyor 

Diğer taraf tan sancakta tetkikattL' 
bulunmuş olan Milletler cemiyeti 
müşahit heyeti diin Cenevreye doğru 
yola c:ıkmışh:ırdır. 

Miişahit heyet Antakyadan 
ayrıldıktan sonra Halebe gitmiş ve 
orada bir gün kal:H~tan sonra F ran· 
sızlann sancak de!e3esi Düryoya 
mülaki olmak üzere Şama ve oradan 
Beyrutt g<:çmişti .. 

Fransız memur?an 
lsk~nı.lerunlulan geciktirdi 
Müşahit heyeti lskenderundayken 

Türk köylüsi.iniin ileri gelenleri ilel 
konuşmak istiyordu. Öğle vakti bir 
Tür~-. murahhas heyeti ile görüşmek 
arzusundaydı. Bunun için Türk mu
rahhas heyetinin tam i)ğle vaktinde 
hazır olmalarını istiyordu. 

Fakat Fransızlar bu tebligatı ge· 
ciktirmişler ve ancak müşahitler gel 
di1' ten sonra tebligat yapmağa başla
mr lardır. 

alçakça 
başladı 

köyüne gelmiş ve halk kendilerini 
"Yaşasın müstakil Hatay,, nidalarile 
karşılamıştır. 

Müşahitlere lskenderun istihbarat 
tercümanı olan Y anko tercümanlık 
ediyordu. 

Yanko isimli herifin, Türklerin 
vediği ifadeleri değiştirip mü~ahitle
re başka şeyler anlattığı söylenmek· 
tedir. 

12 Türkil tevkif ettiler 
Reyhanideki hadiseden sonra, aran· 

makta olan 14 Türkten 1 2 si tevkif 
edilmiştir. Diğerlerinin ölü veya diri 
olarak ele geçirilmeleri için emir çık
mrstır. 

Fr~nsızlar aşiretleri silahlıyor 1 
Halepten gelen bir habere göre, 

Suriyenin Türkiye hududuna yakın 
olan kısımlarında, F ransrzlar, kendi 
ajanları sayabilecekleri kimselere si-
1 \ h da<Tıtmaktadır. Aneze isimli bir 
• •M· ;r,...,,1ma $;1~h dc-;;.•tTlmuıtJT. 

Suriye mecburi l'Skerliğe 

hazırlanıyor 

Suriye mua!-edesinin tasdikini mü· j 
teakip Suriyecle mecburi askerlik sis· 
temi kurulacaktır. 191 7 doğumlular 
dan başlanarak asker toplalT'ak üzere 
şimdirlen hazırlıklar ve tetkikat baş· 
Jamıştır. 

Netice itibarile köylülerin hepsinin 
derhal toplanmasına imkan verilme
miştir. 

Bununla beraber, müşahitler he
yetinin önüne çıkan Türk delegeleri, 

.. _ Bize protestoda bulunmuşsu
nuz, ne istiyorsunuz},. 

S uri yeden Milletler Cemiyetine 
giden miimessil 

Sualine karşı kısaca: 
··- istiklal istiyoruz. Hükumet 

bize çok zulüm ediyor. Bunun için 
müracaat ettik,, cevabını vermişler 
dir. 

Yan!conun marifetlerinden 
Müşahitler ayın 18 inci günü 

Türk"ye hududuna yakın Karayayla 

Suriye hükumeti sancak müzake 
\erinde hazır bulunmak üzere İhsan 
Elhicaibi mi.imessil tayin etmiştir. 

Filistin ile birle~mek 
istiyorlarmış ! 

Kudüsten bildiriliyar: 
Gazeteler, Beyruttaki Suriye mil

liyetperver partisinin Filistin lngiliz 
komisyonuna bir muhtıra göndere· 
rek Filistin ile Suriyenin birleşmesi 
tezini müdafaa ettiğini yazıyorlar. 

~ransa hududunda 
Alman tahkimatı 

(B~tarafı 1 in.cifle) ı 
en!i."li almı§br. Halka tamıinat olarak 
Almanyanm §imal!nde arazi verilecek-

1 

tir. 

Bitler yeni heyecanlar 
hazırlıyormuş 

E{ ·'in, 22 (A. A.) - İyi bir menba 
dan bildirildiğine göre Hitler'in bu a. 
yın otuzunda Rayiştağda aöyliyeceği 
nutul: heyecan tevlid edici mahiyette 
ol:ı.cak, dahili ve harici siyaset hak. 
kında mühim beyanatı ihtiva edecek. 
tir. 1 

Zannolunduğuna göre Fuhrer, Ede. 
nin avam kamarasında söylemiş oldu
ğu nutlmn Almanyaya taalliık eden 
kı~mma cevap verecek ve ayni zaman. 
da Leon Blumun önümüzdeki pazar 
güntı Liyonda söyliyeceği nutka cevap 
vermek için Fransaya da hitap ede • 
cektir. 

na:ıı:, Alman hUklimetinin gayesi, 
"Brüksel bükü.metinin Fransa ve İn. 
giltere ile tedafüt tertibat alma.smı 

müşkülleştirmek için Belçika bitaraf

hğmm 1914 te olduğu şekilde yeniden 
tesis edilmesi" olduğu mütaleasmda 
bulunmaktadır. 

Heligoland'da tahkimat 
Londra, 21 (A. A.) - Mançester 

Guardian'ın diplomasi muhabiri, Al -
manyanın şimal denizindeki tahkima. 

tından bi.his bir yazısında şöyle di • 
yor: 

''Tayyare meydanının, tersane ve 
benzin depolarının inşaatı ikmal edil. 

miş olan Heligoland'a 80 tane top yer
leştirilmiştir." 

Eden Paristen geçerken 
Paris, 21. (A. A.) - Eden dün sa

at 18 de buraya gelmiştir. İngiliz Ha.. 

riciye Nazın, Başvekil Leon Blumun 

Poıtekizde 
isyan 

(Ba§ taTa/ı 1 indide) 
tethişçi hareketler üzerine polis 1 3 
kişiyi yakalamıştır. iç iş1eri bakanı 
memlekette sükunun hükümferrna ı 
olduğunu söylemiştir. 

Milli miidafaa öniinde patlayan 
bomba beş memuru hafifçe yarala-
mıştır. 

• • • 
Portekiz, malum olduğu üzere, 

faşist diktatörlüğü idaresindedir. Ge
çenlerde bir Portekiz harp gemisinde 
de isyan çıkmış, fakat si.irade bastı- ı· 
nlmıştı. 

Ecnebi parmağı 

Lizbon, 22 (A. A.) - Diaro de Lis
boa gazetesine göre bir takım ecnebile 
ri ve Portekizlileri tevkif etmiş olan 
zabıta, fesat tertibatının bir takım 

Portekizlilerin yardımile ecnebi milte. 
hassısları tarafından ya.pılmış oldu • 
ğuna kani bulunmaktadır. 

isyanı komünistler hazırlamış 

Lizbon: 22 (A.A.) - Lizbon §ehri· 
nin banliyösünde üç bomba patlamı§tır. 
Bunlard:n biri bir harp malzemesi de. 
posun:la infilak etmiı ise de ika ettiği 
hasar mühim değildir. 

Polis bombaların patladığı binafar 
içinde bulunanlarla civarda oturanların 
hepsini tevkif ederek isticvap etmiştir. 
Suikast tertibatının kimin tarafından 

yapıldığı henüz meydana çıkmamı, ol
ması tedhişçilerin üç beş kiJiden ibaret 
olduğu zehabını tevlit etmiştir. 

Dün akşamki kabine toplantısından 
sonra neşredilen bir tebliğde komünis! 
ler tarafından tertip edilen bu suikast. 
ler dolayısile alınacak tedbirlerin hilklı· 
metçe tetkik edilmİ! olduğu bildirilmek 
tedir. 

Milli me~lis de dün toplanmı§ ve bu 
cinai tertibat dolayısile tee99üfünli be
yan etmiştir. Reisin teklifleri üzerine 
meclis hükiımetten bu hususta icabeden 
tedbirlerin alınmasını istemit ve hliki'ı. 
metin mütesanit olduğu hakkın~ te· 
minat vermiştir. 

Söz alan hatipler icap ederse fid
detli tenkil tedbirleri alınmasını iste· 
mi§ler ve milletin her ne bahasına 
olursa olsun müdafaası lazım geldiği· 
ni söylemişlerdir. 

Hatiplerden bazılan bu son g\1nler 
zarfında yapılan suikastlerin bilhas
sa vahim bir mahiyet arzettiğini, çün 
kü tethiscilerin nezaret binalanna ta· 
arruz ecİ~cek kadar küstahlrğı ileri 
götürdüklerini beyan etmi§lerdir. 

Bu hatipler bu binalarda çalışanla
rın suikastcilerle birlikte hareket et· 
meleri ihti~ali bulunduğunu da ilave 
etmişlerdir. 

Maarif nezaretinin hali 
Lizhon 22 (A.A.) - o naekizinci 

asırdan kalma bir binada bulunan 
Maarif nezareti atılan bombalardan 
bilhassa müteessir olmuttur. 

Zengin bir tarzda döşenmİf olan 
odaların büyük bir kısmile Fresklerle 
süslenmiş olan muazzam merdiven 
harap olmuttur. Nezaret düşman top 
çusunun ateşine maruz kaimi§ bir 
binayı andırmaktadır. 

p .. ı;h~zırda Bavyera daölannda sil. 
kün ve inzivava cekilmiş olan Hitlerin 
nutku hakkmda başka mahimat veril
memektedir. Hitler mesai arkada.şlari
le birlikte nutkunu hazırlamaktadır. 
Bu nutkun iki saat süreceği zannolu. 

hususi ikametgahında onunla bera~r 1 ==========::;:=;::== 

nuvor. 1 

Yarı re~mi mahafil, Hitlerin Beki. 
kava Fransanın fn~ltereye vermiş ol.I 
ddğu teminata mümasil teminat verip! 
vermiyece~i hakkmda hirbir ~ev söy
lememPktedirler. Bu mah2fH. Alman
yanm H;tlerin yeni bir Lokarnoya ait 
tekliflermdı>n peri Bel~ika meselesin(!" 
bir değişiklik vukua g-elmiı:ı nldu71.t 
mUtaleas'""a bnlunmad,,~ını ilave et. 
Mektedirlcr. ı 

Almanya, 1fo! ... i'cayi himaye 
edecek 

Paris, 21 (A. A.) - Fransız gaze. 
•elerine göre Hitler, 30 kanunusanide 
öyliycce~ nutukta Belçikanm bir ta ı 

arruza uğraması takdirinde Alman • 
vanm Beldkaya bilmukabele avni ha 
rekette bulunsun bulunmasın, her hal
de onun imdadına koşacağını bildire 
rektir. 

Framn?.ln~ "'Öre bu hareket 
bir manevra ! 

Echo ele Paris gazetesinde Pertt. I 

akşam yeme:T·ni yemiş ve bunda lngi. 
Jiz sefiri Sir Clerk de hazır bulunmuş. 
tur. 

Eden, saat 23,20 de Cenevreye ha
reket etmiştir. 

A1manyaya iktisa4'11 yardım 
Londra mahafili, Blumla Edenir 

dünkü görfü~meleri esnasında, Alman -
yaya iktısadi bir yardımda bulunmak 

hususunda atideki şeraitte mutabıh 

kalmış olduklanndan dolayı memnuni. 
yet izhar etmektedirler: 1 

' 1 - Almanyaya di~er devletlerlE' 
müsavi muamele yapılacaktrr. 1 

2 - Yapılacak yardım hi<'bir v~. 
hile teslihat gayesine tahsis olunmr 
yaca'lttır. 

MusoHnt Almanvaya 
gidecek mi? 

Roma, 21 (A. A.) - Mussolininin 
vakında Almanya.ya seyahat yararı:ır=iı 
h'.1kk'I'"a1d ~ayiaıar yahnlanmkt:ıd•r 

Gcr"'i H"""Ol .. ,i, ı-r+ı ... rin 11 aıya ziyn.r 
tini iade etmek arzusunu izhar etm·F. 

tir. Fakat böyle bir ziyaretin hangi1 

tarihte yapılacağı hakkmda henüz hiç 
bir malfunat yoktur. 

Dörtler misakı ve Roma 

Roma, 21 (A. A.) - İyi .mallimat al
makta olan mahafH. İtalyanın 1933 ta 
rihli dört devlet misakma rücu tasav. 
vurunda olmadığını, çünkü o tarihten. 

beri A vrupada çok mühim siyasi te -
şebbüsler vukua gelmiş ~ulunduğunu 
beyan etmektedirler. 

Bu mahafiJ, ttalyanm dörtler misa. 
kma vilcud vermiş olan ayni uzlaşma 
zihniyetini taşımakta olduğunu ili.ve 
ediyorlar. Bu mahafil, diyor ki: 

"Sovyet sosyalist cumhuriyetler bir
W~i. prensin itibarile, bUyUk A ~pa, 
devletler· ziimresi haricinde bırakıla.! 
maz. Di~er taraftan Lehistanın da bil. 
yük bir devlet olduğunun kabulü cid
di surette derpiı, edilmektedir. 

Roma • Berlin mihveri siyasi for
mülUTtdE'n bı;h;s olan MiJA.no nutkile 
""('"'f'..,l"'r l ... fr.,.·ıt"re ile imza ed;Jmfp 
,..·.,r "tfü • r. ":;c so~ derece milhirr 
Hd siyasi hadise nazarile bakılmakta. 
d~ . l 

·Vaziyet 
aydınlanmadı 

(B~ tarafı 1 incide) lamak mümkün müdür? BUJlll 
Milletler cemiyeti konseyi azası buhı 

nan devletler, bilhassa dost ve müttefik 
]erimiz İngiltere, Sovyet Rusya ve Rc
manya Hariciye nazırları meselenin kı. 

sa bir zamanda halli için uğraşmak 
hususunda büyük bir arzu ve temayiil 
göstermektedirler. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
top~antısı 

Milletler cemiyeti konseyi toplanmış 
sa da - Sancak meselesi de dahil ol
duğu halde - ancak ruznamenin kat'i 
şeklini tesbitle meşgul olmuştur. 

Sancak meselesi görüşülecek mevzu
ların en sonuna bırakılmıştır. 

Sovyet ve İngiliz hariciye 
nazırlarlle mill!kat 

Hariciye Vekilimiz İngiliz hariciye 
nazırı Edenle ve konsey içtimaını müte. 
akip Sovyet hari:iye komiseri Litvi
nofla da mülakatta bulunmuştur. 

Fransız milsteşarile 

konuşmalar 

M. Delbo ve Vienot, Dr. Rüştü Aras 
la, Milletler cemiyetine müşterek bir 
proje takdim edilmek için konuşmala
rına devam etmişlerdir. Müşahitler, bir 
tarzı tesviyenin yakında elde edilebile. 
ceğini zannetmektedirler. 

M. Delbo, Vieno dün öğle yemeğini 
M. Eden ve Avenol ile beraber yemiş· 

terdir. 

BugtlnkU milhim toplantı 
Bugün hususi mahiyette yeni bir top 

Jantı yapılacak Türkiye - Fransa nok
tai nazarlarının raportörün huzurile 
müzakeresine devam olunması beklen. 
mekteıdir. 

S senelik muvakkat bir 
anlaş!'la mı ? 

Sancak davasının §İmdilik 3 senelik 
muvakkat bir anlaşmaya bağlanacağı 

hakkında Milletler cemiyeti koridorla
rında dolaşan bir rivayeti Anadolu a
jansı, kendi notunu da ilive ederek şöy 
le kaydetmektedir: 

"Fransız - Ti.Irk ihtilafı bazı mUş. 

külat arzetmekte olduğundan, mesel~ 

esaslı bir §ekilde tetkik edilmeden mu· 
vakkat bir tarzı hal aranılacaktır. Fran
sa ve Türkiyenin üç sene için statüko
yu muhafaza etmeğe razı olmaları ve 
Fransanın 1921 anlaşmasından doğan 

Türk haklarını tanıması muhtemel gö
rünmektedir. 

Anadolu Aja:ısının notu: 
Bu son haberi kaydi ihtiyatla veri· 

yoruz.,, 

Fransız Baş Vekilinin 
Ankaraya gönderdiği cevap 
Ankara 21 (A.A.) - Fransa Başba. 

kanı M. Blum tarafından 11-1-93' 
tarihl.i muhtıramıza cevap olarak gön
derilen 19-1-937 tarihli mektubu a· 
şağıda aynen ne§rediyoruz: 

Tamamen juridique noktai nazardM 
meseleyi mlilihaza edersem, Fransa hii. 
kumeti tarafından Cenevrede müdafaa 
edilen tezi iltizam etmek mecburiyetin
de kalacağım. Lozan muahedenamesin
de mevzuubahs hfikimiyetiri terki, San. 
cağa taalluk eden kısmı için, constiuti
onnel bir mahiyet arzetmiyor fikrin
deyim. 

Fransanın 1921 senesinde mandater 
bir devlet sıfatile müzakere ettiği müla. 
hazasındayım. 1921 muahedeleri tatbi
kinin, mandanın tamamen icrası aure
tile Fransa tarafından temin edilmediği 
müddetten itibaren Sancak iıtiklilini 

istilzam edeceğini zannetmiyorum. La.. 
kin juridique sahada itilafın temininin 
mü§kül olduğunu tecrübe göstermiştir. 
Binaenaleyh itilafı başka bir sabada a
ramak lazımdır. Ve bu mülahaza iledi!'" 
ki Cemiyeti Akvam rolünü derpif edi-

temenni cı:lerim. 
Benim temayül göster;dili" 

celer şunlardır: Zannedersedl 
ayrı iki mesele mevcuttur. ,,,;ti' 

Fransa • Suriye muabed Ş' 
ka vaz'ından itibaren Sarı d~ 
edilecek knt'i statü. ve ara 
bik edilecek rejim. 

Bunlard;ın birincisi en dl 

Fransa • Suriye ml•ahed . 
vazından sonra. Türkiye ' 
nin 1921 muahoo~le:inln tat 
kinen a 1 akada r olması si.ıİJI 
zarınızdan meşrudur. Anca~ 
delerin tatbiki, Fransa d~. 
gayeyi güden Suriye devletı 
yalnız olarak garanti edildi~ 
manda mandater devletin 19 
na hareket etmiş olduğu~~ 
vam tarafından da garanti 
tiza eder fikrindeyim. 

Binaenaleyh Cemiyeti A 
muahedelerinin

1 
tatbikile ısı dl1' 

cağı mülahazasındayım. B&Jll • 
ticeyi çıkarıyorum: Fr~"':
muahedesinin tatbika v~."' .... ıııd' 
dahi yalnız Sancağa m~ 
üzere, mandanın bir nevi de 
haza olunabilir. Bu manda . 
Sancakta hususi bir rejim t- ~ 
Cemiyeti Akvamın göstere::e~ 
commissaire nasbolunur. Sil~ 
misaire tabiatile Fransız ol• 
suggestion bana mühim gö. 
hükumetinizin esas gailesirı1 

zannederim. 
Diğer taraftan, Fransa 

tihlif edecek devlete geçen ti 
Türkiyeye kartı tecdid ve 
cektir... .; 

Ara devrede tatbik edil 
gelince, bu rejim devam et~ 
çe Türk ahalisi için endişe 
bir şey yoktur. 

Bu ara rejim, kafi rejirrıl 
cak bir •ekilde tanzim eıdil 
Sancağı §İmdiden tama 
( entite) olarak gösterecektir 

idari ve kültürel usuller 
limanının gayriaskeri hale · 
kiye hükumeti tarafından i• 
kında size her türlü (satisfaC 

yorum. Romanya hariciye naı:ırı ~ 
Cemiyeti Akvam, bizim malik olm:ı. da gerek Tevfik Rüştü. aer_A,, 

ôığ~mız tam serbestiye maliktir. Cemi· uzun boylu konu§tuktan ~._, 
yetı Akvamın, azası bulunan ve ona ler cemiyeti genel sekreten P 

merbut olan iki devlet arasındaki siya- tiki olmuıtur. 
si mahiyette bir ihtilafın, 11 inci mad- _ ---------
de mucibince hallini aramasını memnu-

1 niyetle kc:bul ediyorum. 

Fransa hükumeti, raportörün kendisi 
ne verilen mandayı en vasi surette kul- 1: 
!anmasına hiçbir suretle mümanaat et · 
miyeceğini ve konsey tarafından veri-
lecek karan pe§incn kabul edecefini 

-
lıtanbulun en çok ,. 

kiki akpm ıazeteıidİt• 
rmı HABER'e ver~ 
derler. beyan eder. l 

Bu karan aramıada pmdiden hanr. ._ ____ ...,-., _ _."7J; 



Yeni bir y ü zme usulü 

IK~ U elb)~lk 
~ t Ü o Ü 

Oı~Cr?iıı, (b Am.enkalı (kelebek stili) şampfymı!t Higgins 
llbp· l1U8~ 

l'iııtn ıyatıar s m:uhabirimizden) -
ı. stu porun m h . 
~'ia k Ve tekni<Y· u telif şubele-
dırıı- 0Yacagı i . "'1nde yenilikler or. 

. çın bü\ri;k 
liaı-· J... merak uyan 

y 11.ıJtal<! 
lııın n dUş .. 

Irk te dö,:t bir u~nillecek olursa, dün. 
iline .~ 11Iiyete m Undan gelen, birçok 
>.eı bi~ofı-e Nav Ye ~~~p gençliğin ken 

Ol. lrııattır Yışını 8eYretmek gi.L 
1lb . . 

Amerikllılar ise yeni ciat vi.ızrı1t·niı . 

henüz tekamül etmediğini V(' ist:hbal. 
de çok muvaffak olacağını söylüyor
lar. Görünen bir hakikat '.'arsa o da 
"kelebek stili" nin sürat noktasında 
kurbağalamaya faik olduğudur. 

Olimpiyat.larda (200 metre) kurba. 
ğalama yarışında yeni usulü tatbik e. 
denler ilk yüz metrede daima büyük 
farkla önde bulundular. fakat bu yiiz-l'ııtraıcı~ıyatıara birk 

lar. hı atı aras aç ay kala spor menin en büyük kusuru olan son dere. 
~eti Uhteıif tllollı<la dedikoduları baş ce km'Vetli kol ve nefesi istilzam et
\ıe" itada, n.:·mleketıerde bilhassa mt'si yüzünden ıkinci yüz metre. bil -
ı .ra ll:ı." ~tren- ' ' 
""""'· lisabaıtaı .. uıanlar esnasında hassa 150 den sonra sürati devam cL 
ı. ~"'el"ilıiı. arda ld 
'ilde de ~uı l'ekorl e e edilen mu _ tiremediler. 
doı~ ~celer a ~ ı ar, Yapılan hariku- Kısa mesafelerde ve küçiik havuz · 
Çı~ l>ıreyken ! Z<lan ağıza dolaşa larda kurba~alamaya daima faik olan 
\>cı ~etı.i Yıld l:ve. olur, Meydana bu stilin kısa bir zaman sonra. bir te. 
hiyeıe .. etıe Zik~:;.r~n isimleri haşyet kamül devresini müteakip. (200 met· 
'taı.....· kaıeıne 1 ılır, lehlerinde med. re) de kurbağalamaya galebe çalacağı 
ıs.~~ \>i;...,. a ınır .... ·· """ ~I ~ "'-Uttuu • ·0unakaşa ve mü ihtimal dahilindedir. Almanlar bunu ! 

Son· aYinca bir. Fakat olimpiyat . kabul etmekle beraber, kurbağalama - ı 
~tı •0.lirnl>iyatı r sukutu hayal!.. nm da henüz mütekamil !iCklini bul -
~ ~ tıır istisna~ bittabi bu nok. muş olmadığından bunu da gözöniinde 

llıı ~~İınpi:;atıareş il etnıedi. Fakat tutmak lazmıgeldiğini söylüyorla r . t' a. bir hus 1~ g~en defakiler- M.aamafih olimpiyatlardan önce A · 
tıan ~~~\~bek U~ıyeti Vardı: Ame- merikalıların güriiltüsünün palavra -
foJılııdT~~i bit .~li" tesmiye olu • da.n ibaret olduğu meydana çıktı ve 
b~ah.~ \'e b l"Uzme usuıtlıı.un k _ ı:ıimdilik ortadaki hakikat bıından ib:ı· 
i i~ ""'il.\ tist Unun karı kadi keş rettir. 
hu~·•ıe-Je J..? '-elltini .. m ur. Sııat ERLER tin A UJ.l' hık • golgede bırakarak 
~I .t\ \>ı-.. ılap " 

• 
11Paı:ıa . V'ticuda getireceği p f ı ı · k 

<f\t-lt'he hır· bom~ gibi patla- ro esyon~ 1 
>- bir k suu.. .. meselesı ~llı~<h.ı;~rcu v:'!zrneyi işitmiyen . . 
g ~ İtt;ı. İlılhııssa : Spor meraklısı Fenerbaiıçe ve Güneş klüplerının 
~l'ıı~~lllııyacak u haberin her da _ I profesyonel olacakları hakkındaki §a. 
,
1 

~a ~ ış, işiti] der:Cedc rekorlar, 1 yiaların, mezkur klüpler tarafından res 
b.tiıt~,,0Yarı Am lll_emı~ kabiliyetler r.ıen tekzip edilmemiş olmasına rağmen 
~· 'ıe ,, erıkaı l rd .. . 1 . t ııı... "il~ .,aYılm 1 a an r1kmn. lrn klube mensup spor muharrır en a-

~'ll llıe-.lha henu:s~na V~sile oldu . • O rafından yalanlan.drğını, yazmış ve. bu 

1 ~ ~:\, ~'ll.l olan .. ~snıen malfım, cis. J meseleye kapan::m~ nazarile bakılabıle· 
:ı.. Ou'"ıiı. ;ı~t:l h'u··.. elebek stili'' Av _ crği•ıi ilave etmiştik. 1 
··ıeı " ~ b· ~un d" · ~ l'r:) k ır •·öhr unyu<l:ı kcndisi- 1 Bu~iin, ayni meseleye temas etmek! 
l'i~tlal'da ~ba~ala~! teınin etti. (200 mecburiyetinde kalıyoruz: . . . . 
a &.11111.r U ~·~ıu ta Yart~ının olimpi -ı Bu sabahki gazetelerden bın, ıkı ga. 
?'tık t rz y" · · a "l btuha~tafından kuzrnc il<> Ame. zeteyle beraber Haber gazeftesı'nkıln . ~ 1 
v ıı-.. . ~kak UZatulae2.Nına bu şa· i::vr Galatasaraya at cttı erım 

l'ı b "IJ'lı naza . " • 
1 ~ı~ ~·at'arcı' rıyle bakıl<iı. yazm~ ktadır. er · .. ..,, cı y" 
\ı' b~ ~ nc:a~·a k" 1uzrrıe müsab:ıkala. Haber gazetesi. hiçbir zaman Galat~-
b akta ki Zttıenin "·;ar tekmil dü!?ünce saray klübüne böyle bir şey ~tfe.tmed1~ 
k~~ba~k ~"ıtıeı ... ;t Zde Yiiz lehine idi.! ği gibi. mezkur klübün hcyetı ıdarcsı 
la t'~~ı;at te?.ahur h:ış~ndı, hakikat de tarafından yapılan t e k z i b i d. e 
il lbık anıa. fın . e~tı. C200 metre) r e fi k i m i z d e n d ah a evvel bıl· 
e:\t~ il~"'ll A.tnc~:~nı "kelebek stili' ' dirmiş ve meseleyi kapatmıştık. Binaen 
ti~ı kurb 8!'1onl:ı.r k ahlara karşı eski aleyh, bu hususta yanh~hğa mahal ver 
k, aı~i !\[{alam <\zandr. Bu suretle memek üzere meselevi tavzih etme:c 

~ krn~İsih~ları ~erı~ ~arzının bir nevi is_I mecburiv.etinde kaldık. 
ıtdı .... -~ bi 1 ıcat "k 1- - -- -

~I · .. ı ~ r ~F<t· elebck stili" ! A k A 1. 1 
:~it-ıı~~r~:ı.~aıa.meadi~emedi \'e karı : 5 erı ıse er 
~ J 11.Q"l..- lSe ., "b 

"'-'! it-bek J.~tllledi. ı.ı. nrmdan J~"" Ut bo 1 Sa m pi Y OD a Si 
t .~illa Stı}j•• • 4 • 

.ı<'~ıl\ ~tçt· ?U~"l b~dan otuz sene ev m t t (; a r 1 b U g Ü O 
\{ı. ~ ı~ · erın . . 
tııu u ''k ttıuvarr ~erıne kravlin yapı 1 t yor 
· "nrc eıebe• nkıyeti a - • ". . ~ · · ıfaQe ilkı)let .it St.ili" Y ratam.ı.- Asken lıseler şampıyon1ugu ıçın 
\>aı,, t>tlll~~ !1ı Ve dn<r nın. taınamiyle finale kalmış olan Kuleli - Maltepe 1 
ı ·•ıı b ·· ~·· '"oCrsız ld v 

~ılr: User 0~le bir '<ld' 0 ugunu fubtol tnkımlari bugün Şeref stadın· 
}( il YU1;8 erı:k. trıü 1 ıa Yanlrştır. da karşılaşacaklardır. 

f .ıtb... ek (, Sabakalard bek · d k kat ii~alah. 1 arıdıl'll..., a • Mac, d iin yapılması ıcap e er en 
l'nı; t'trı · "ıa unı) veremedi ~ d d I b ·· b ~t ın lr ~11'll.dive k •· bazı sebepler en o ayı ugune ıra-
~ ot ~Ydi. ; la.rz oİ adar yava5 kılmr~tır. 1 
~r ttıal)} ~n bii .. maktan dolavı --~ 
ta~Ul'tu Q~1Ydı. ll~Uk m_eziy~_~i yor;ı. ı ~O K ~ ~ 
le.ıı en ~kan :fakat Çeşıt yuznıcnin 
~, taırıihııcesi bir Yıldı~ZUn çalr§malara ı p eter Kan e 
il~ tı:ı.~iyı !" Ola.n AI çıkaramamak -
<lıı~ \.\lan e tenkit nıanıar. yeni •ar A n~elmann'ı ~·endi 
' U, b\ı ~~ka.ttıüı detmekte ve eski Boks aleminin iki me~hur siması olan 
~~ l>ı Urı ;11n '200 eYre~ı:ıde bıılıır. sinek siklet şampiyonu - İngiliz Pet~r 1 

~ı~0~ae "
1
:" ı ,

1 
nı.~t~('' kurho.ğa_j Kane ile Fransız Angelmann arasın·! ~ 

H. · a)t '···d acı;:.'? ''u·.,.,...,,t."ı· ., 1 p · t l k 1 k ·· ı '~. 1\ .. ar ~ ~ 3. <A,; ·, , arıs e yapı zn arşı aşma ço guze 
~g-!lc:.ıgını i<ldia ve heyecanlı bir maçtan sonra Pet~ 

1 Kane rakibini yenmiştir. 1 

00 [Q)a!Mıaı ~©k çaDoşma~ ~® ©l~lf=Da al~ ~®~mô~e 
anmaı~ ns{Ç:il~@ırl!JJ~ u 

Kira ık Japon kızları istedikierini nihayet kabul 
eit i rmeğe muvaffak oldu,ar 

Tokyodaıı bildiriliyoı· : 

"Daha çok çalışmak, daha az yev
miye almak için grev ilan ettik. Muh
terem müşterilerin gitmek suretiyle 
bize yardım etmeleri kendi keselerinin 
menfaati içindir!" 

ister inanın, isterseniz foanmaym, 
bu şehrin Şibuya mahallesindeki lüks 
lokantalarda hizmet etmekte olan gii
zel "Geişa" kızları yukarıya nakletti
ğimiz sözlerle greve başlamışlar ve kn. 
zanıncaya kadar da sebat etmişlerdir. 

Bu işte kızlar alay etmedikleri gibi 
deli de değildiler. Netekim grevin neti 
cesi haklı olduklarını da göstermiştir. 
Bu grevin patlak vermesine sebep: 
Japonyanın en meşhur ve en eski ade
ti olan "Gei§a'' nın caz. dansöz ve ka
bareler gibi çok daha asri rakipler ta
rafından gayet çabuk bir surette orta 
dan kaldmlmakta olmasıdır. Bu gidiş 
le az sonra bu kızlara hiç iş kalmıya
caktı. 

~ /!- :[. 

"Geişa" lar türlü türlü ve ayrı ayrı 
iş gören kızlardır: Bunlar arasında bi 
ribirine aykırı düşünceli politikacıları 
barıştırmakta ihtisas kazananlardan 
avukatlarla müşterilerini barıştırmağı 
kendilerine meslek edinenler, batta 
karısını bırakıp kaçan kocaları tekrar 
evine iade ederek karısına yeniden a
ı;:ık olmasını temin edenler bile var -
dır. 

~~'"'7' 

Japonyada1d "r1eişa'' !at !tav(I~ .11m·ır.~ 
Grev ilan etmiş olan lokanta kızları 

da; baş garson, gece klübü işçisi, ka
barelerde angaje kızı. gardrop, arka -
daş, dert dinliyen ve öğüt veren gibi 
birçok işlere mensuptular. 

k.aybolmaktaysrı d.rı "yoşivara" kı -:- . 
lamını ticareti halô devam ediyor. Bıı :xıtıallı1o r böy le llmmr parma1•7ır.:

lar arkasrnda ya.şarlar. 

Japon lokantasına bir müşteri girdi 
mi "Geişa'' onu karşılar. bir masaya 
götürür. paltosiyle şapkasını alır, ve 
ne yemesi lazımgeldiğine dair onunla 
<;ok samimi bir konuşmaya koyulur. 

Müşteri yemek yerken ''Geişa" ona 
elindeki tek sazlı gitarasiyle tatlı şar
kılar söyler. Müşterinin der tlerini can 
kulağıyla dinler, ona avutucu öğütler 
verir ve artık zamanı gelince. gidip 
ı:Japkası ile paltosunu getirir ve kapı
ya kadar u~urlar. 

Grev ilan edilmeden evvel müşteri
ler iki sa:ıt kadar süren bu hizmet i
çin 4 yen (bizim paramızla yüz yirmi 
kuruş kadar bir para) verirlerdi. Bu 
para hesap puslasına ilave edilir ve ya 
rısmı kız alırdı. ı 
~oa zamanlarda Şibuya lokantaları-

ine de lokantalarda işler yüzde yüz 
arttı. 

* • • 
"Geişa" lar meslekleri için uzun u

zadıya talim ve terbiye gören bar kız
larıdır. Mükemmel musiki ,türkü söy 

lemesini ve güzel konuşarak gönül eğ
lendirmesini de ayrıca öğrenirler. Bun 

lar Avrupa ve Amerikanın "beyaz e
sir" dedikleri kızlar değildir. Japon -
yanın ''beyaz esir" leri babalarının, 

satmış yahut kiralamış olduklan a · l 
damlara aittir: onların mülkü sayılır
lar ve esir sahibinin yazılı izni olma -

dıkc:a ''Yoşivar-ı" yı, yani hudutları 
muayyeı~ bir mahalleyi terkedemezler. 

"Yoşivara" !arda kızlar tıpkı hay
vanlar gibi çubuklu kafeslerde teşhiı 1 

Ja1'011yfl.da "ge-işa'' kı::larının an'anc11i 1.:ıyaıctı srujd<.r rıötdii[iiiııii -: g ·• · · 
di. Şiilldi oıılar ıln, sol<la gifrıliiğiiııii:; .~el:il<l~, a.'>"rİ nwd.<tbro ııyııwşl<fı"d ıı· 

nm karına kesat arız olmu~tu. fA)kan edilirler. Erkclder bu kafeslerin önün
ta sahipleri bunu iktısadi buhrana at- de durarak kızları gözden geçirir \'e 
fettiler. Halbuki "Gei~'l" kızları işi da beğendiğini, kendisini eğlendit·mek i- 1 

ha iyi biliyorlardı. Mii!)terik' rin uzun c:n muayyen bir müddetle kiralar 
uzadıya yemek yiyerek vakit kaybet -

tikten ba.şka üstelik bir de fazla para 
vermek istemediğini anladılar. Halk 
şimdi çabuk ve ucuz bir yemekten 

sonra kabarelere gidip dansözleı le eğ
lenmesini tercih ediyordu. 

Kızlar bir araya gelerek keııd i ii .. rct 

I<'akat "geisa" lar böyle değildiı ve 

mazide bunlar Japon sosval hayatının 
• 1 

en yiiksek derecelerine ~rkabilirlerdi. j 
NetPkim ''gci~a .. !arın çok yüksek mev l 
ki sahibi zcvat!a da evlendikleri var
dır, lakin bu kızlar da asil ailclerr 
nıcnsnptu. ]erini yüzde yirmi beş nispetindc- in-

Eski zamanlarda hemen her meBhur dirmeyi. yani iki saat için yalnız üç ı 
1 "geisa'' büyük nüfuz sahibi bir ada · 

yen almayı, 7.ararı da yüzde y;nni beş . . . .. .. . 
nispetinde daha fazla c:alıı;:arak tehUi 1 n'm gd7..desıydı. Boyle muhım adamlar ı 

. .. .. .. • , la evlenmis o!anlnr pek çoktur. Bun -
etmeyı duşunduler. Patronlar evvela · • .. 
teklifi kabul etmedi. kzlar gre\' y~ptı larn1 arasında Japony:ıda meşrutı hu-
lar ve nihayet üç haftalık bir ısrardan kiıınet ~el:lıııi kurmuş olan Başvekilj 
sonra sözler ini dinlett iler. Bunun üze-j Prens Hirobumı 1to, mareşal prens A-

ritomu Yama.gato da vardır. Bu mare
şal "asri Japon ordusunun babası"' 

unvanını kazanmılj bir başvekildir. Bu 

gün bile şöhretini muhafaza etmekte 

olan eski başvekillerden prens K. İne>
yu da bir "geişa'' ile evlidir. lmpara.to
run en yakın müşavirlerinden ve sa .. 

bık başvekillerden prens Kimmochi de 

kendisine e~ olarak bir "geişa." yı seç-. 

mişti. 

Bugünün en meşhur "gcil:ia'' kızlan. 

olan Katsutaro ile İçimaru şöhretle-

rini g•'\mofon ve raydo sanat.karlığı 

ile ka7..anmışlardır. Son zamanlarda si-
nemalarla dansözler "geişa" larm en 

yaman rakipleri kesilmişlerdir. Çün -

kü erkekler şimdi masa başında iki 
saat oturup çene çalmaktansa akşam 

yemeğini çabuk yeyip sienmaya git
meyi, yahut da gece klüplerine koşa.. 

rak Avrupa kostümleri giyinmiş kız• 

larla dans etmeyi tercih etmektedir .. 
ler. 

işte bu rekabete karşı gelmek için 

"geiga" lardan birçoğu saksofon çal • 

masnu. Rıımba ve hula • hula dansla

rını öğrenmiş ve Avrupalı kızlar gibi 

açık saçık giyinmcğc ba!'lamışlardır. 

Ayni isimden c:ok meşhur bir ''gei
sa" nm torunu olan matmazel Manriu 

asri kılığa girmeyi şiddetle reddettiği 

halde umumi rnğ'btei muhafa7.a edebil

mektedir. Bunun gibi muhafa1..akar 

kızlar. sineınnlnrın Japonyaya sokmuı? 
olduğu ö:piicük adetinden nefret eder

ler. 
1 

Muayyen bir Ucret mukabilinde er-

keklerle danseden kızlar ''gei~a" smı
fma mensup değildir. "Taksi dansözü., 

adı verilen bunlar tam manasiylc hür

riyetlerine maliktirelr. Ayda bizim 

pa.ramı7.la 175. hattıi 250 Ura kaza. • 

nanları \'ardır. Yalnız bunlar dansing

lerden bir erkek refakatinde dı~anya. 

çıkamazlar, dans saatlerinde de salo

mın herhangi bir odasında bir erkekle 

yalnız kalamazlar. 
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-e Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

"Demir his r,, ın heyecanh 
sergüzeştleri Soku:I 

ne 
yu öldür mek .. iyi düşünce ! Fak 

DUşmanıo tayyare ana gemisinin borda
sında bir alev ve duman sütunu yükseldi 

yapsak da 
davet 

şüpheleri üz rm:ze 
e mesek ... 

Bu heyecanlı anda gemideki zabit O gün havanın biraz denizli ol - Geçen tefrikaların hülasası: bilt edilmek üzere yola çıkarıldı .. 
ve neferlerin sinirleri gerilmiş, kopup ması yüzünden klavuz zabitinin üçUncU Murad zamanında devlet Sokullu Mehmet pa§a ile arkada{}ları 
parçalanacak bir hale gelmişti. binmiş olduğu motorbot biraz gecik- divanı kurulıiıuştur. Sokullu Mehmet da, aynı toplantı devam ederken fer-

Herkesin beynini yakan düşünce miş, sonra da motorbotun makine- paşa, vo.ktile fevkal~de ikbalde iken mandan haberdar oldular. 
d d 1 b 

§imdi fena halde sıkıştırılıyor. tktld&-
şuy u: sin e :ın:an ir arıza klavuzu çile. Sokullu Mehmet pı:ıaa, ayag·a kalka-

b 
rmdan kaybetmek Uzeredlr. Devlet """' 

- Aca a bu hücum da, bir akşam den çıkaracak derecede hiddetlendir- divanını, kafes arkasından Nurubdnu rak: ı 
evvelki gibi, bir talisizlik eseri olarak mişti. Klavuz zabiti "Demirhisar,, Va.ide sultan, Sokullunun zevcesi ve 

1 
- Bana müteveccih bazı hareketler 

boşa mı gidecek, yoksa Türk torpi· 1 karşısında sağ ve salim görünce se- padl§ahm hem!Jiresi Esma sultan, pa.• olduğunu görüyorum! • dedi. _ Ah, kE-.ş • 
tosu düşmanın bağrında patlıyacak vindi lakin ayni zamanda hayretten dlşahm birinci zevcesi Safiye sultan ki bunlar sade §8.hsıma müteveccih ol-
mı} ve sa.rayın en na!l7. kadınlarından 

··· ' de gözleri fal taşı gibi açıldı. Hayre- Canfeda kadın dinliyorlar. saydı ... Korkarım ki, daha ziyade mül 
Torpitonun başında duran Türk tinde de yerden göke kadar haklıydı. kil devletin aleyhinedir! 

denizcisi dikkatle nişan aldı ve B h · b b. · · Şemsi P""":l.: 
d d da 

u ayretin se e mı mı soruyor- Şemsi paşa: -.1 

ümen e viya olmak üzere torpi- ~ A 1 - Devletle devletlinin ne farkı var? 
toyu foga etti. sun uz ... n atayım: - Beylerbeyi, padişahın kendine - diye gülümsedi. 

Şimdi gemide herkes canlı birer Klavuz zabiti torpitobotu mayin tevdi ettiği bütün emanetlerden me- Sokullu: 
d'kk t h k 1' k ·1 · b kl w hatlarından geçirmek için ona gi - suldür! - dedi. Mustafa paşa, emanet-

1 a ey e ı esı mı§ e emege d 1 ld k l 1 "D - Kurt kocadı galiba.. - diye ag· ır 
başladı. Hatta düşmanın torpitobo- er ::en yo a arşı aşmış ar ve e - leri mahvetmiş, Budini tehlilteye ilka bir mukabelede bulundu. - P~"""'• p!'lca. 

tu kC§if ile başlaması artık bir sa. ~Pir~:a:·~:a~~7n~.ıştır. Güverteye çı- etmiştir. Unutma ki, padişahlar bu d;!ete -:a-
niye işi olan yaylnn atC§ini bile U· Esma sultan, ya.n gözle Valde sul- dakatimi görerek bana itibar etmi"'ler-
nutmuştu. - Kumandayı ele almızda gemiyi tana bakıyor, onun, tasdik eder gibi "' 

B b 
mayin hatlanndan r1eririnizl.. deme· baş salladıgwınt görüyordu. Safiye sul- dir. Velinimetimiz, şcvketlft efendi -

. irden ire korkunç bir gürleyiş 0 !r • 
·.ı ld D si üzerine: tan da aynı ı:;e_ yi taklit ediyordu. miz, cüluslarmda, kendilerini karşıla-
aU)'\l u: üşmanm tayyare ana 
gemisinin bordasında bir alev ve - Hangi mayin hatları efendi - Evet .. Evet.. dığıın zaman elimi öpmek tevazuunu 
duman sütunu yükseldi. Dağ gibi kaptan!.. Siz mayin hatlarım çoktan Nihayet, Valde sultan, yanmdaki bir göstermek istemişlerdi... Fa.kat ben 
yijk.sek ve iri bir su kütlesi bir fuare geçmişsiniz!.. harem ağasını çağırdı: bırakmadım ... Onun eteğini öpmeğc. 
gı"bi havalara fırlıyarak, düşman ge- - Aman ne söylüyorsunuz?. - Efendim.izle görüşmek istiyo- davrandım .. . 
misinin direkleri boyunca kabardı, - Hakikati.. rum! - dedi. Valde sultan: 
taştı; Sonra bu su sütunu denize yı- Evet, "Demirhisar,, klavuz zabiti Birkaç dakika oonra, haber geldi: - Çok ileri varıyor! - diye yanında 
kıla!ak etrafta bir kaynaşma husule almak için sahilin sığ sulannda yavaş - Şevketlu padiş..ı.hımız valdeleri- duranlara işittirecek tarzda yüksek 
getirdi. :Türk denizcisinin foga etti· yavaş seyrederken farkına varmadan ne muntazırdırlar.. sesle homurdandı. 
ği torpito hedefini bulmuş, düşma . ve bilmiyerek mayin hatlarını geç - Üçüncü Murad, annesine çok hlir- Bunun üzerine, ~ma sultan, büyük 
nm bağrında patlamıştı. mişti. met eder, onun dediğinden dışarı çık- bir nezaketle yerinden kalktı: 

Seyyar torpili infilak eder etmez Ve klavuz zabitinin de hayretten mazdı. Z'ra, NurubanO onu birçok - Kendimde azıcık rahatsızlık his-
düşman harp gemileri de projektör - ;.P,zınm açık kalmasının sebebi buy- mü§kül vaziyetlerden kurtarmıııtı. scdiyorum ... Müsaadenizle valdeciğim. 
lerini yakmışlardı. Şimdi mavimtı _ du. Hatta, hayatını bi1e ona medyundu. Müsaadenizle hemşireciğim .. 
rak nurdan birçok kollar denizin Bilinmeden savuşturulmuş olan Onun için, Valde sultan, oğlunun ağ- Dışarıya çıktı. 
üstünde dolaşıyor, biribirinin için- bu büyük tehlike üzerine gemide her zmdan girdi, burnundan çıktı, ve on- Kocası aleyhine mühim bir cereyan 
den geciyor. Ufka dikiliyor, dal kes biribirini tebrik ediyor ve: den §U fermanı aldı: olduğunu hissetmişti. Nasıl yapıp da 
galara iğiliyor; Kendilerine 0 ölüm - Aman geçmiş olsun! .. Farkı - "Budin kalesindeki cephaneliği yıl- bunu önlemeli?... Aman yarabbi! .. 
darbesini indirmiş olan cüretl~5r tek· na varmadan çok biiyük bir tehli- dmmla yaktırtan Beylerbeyi Mu.'itaf a 1 Demek Sokullunun istinat ettiği bü -
ne)j araştırıyordu. Halbuki .. Demir ke atlatmışız' .. diyordu. pa.'}atlın katli!,, tün şahsiyetleri birer birer ortadan 
hisar,, torpitosunu savurduktan son - (Devamı var) Bu fennan, daha o gün zarfında tat- kaldırmak cesaretini gösterdikten bruj 
ra r.oktan uzaklaşmıştı. ---==--==--------------------------------=------- · 

Cesur torpitobot şimdi en son 
sürntiyle sulan yararak lzmire doğ
ru koşuyordu. Gemide herkes elde 
edilen rnuvaffnkıyetin neşesiyle san
ki sarhoştu. Yalnız Fon "Melen -
tin,, biraz somurtgan duruyordu. 
Bunun sebebi de basitti: - 2-

Bir Alman denizcisinin iki torpil 
feda ederek muvaffak olamadığı bir 
şeye bir Türk denizcisi tek torpil ile 
muvaffak olmuştu. Mahaza Fon 
"Melentin,; her şeyden evvel asker· 
di. O sevinç ve heyecan dakikasın -
da muvaffakıyetsizliğinin meraret ve 
kıskançlığını unutmak büyüklüğünü 
gösterdi ve Türk meslektaşının elini 
sıkarak: 

• Yazan: EDGAR VALLAS 

"Cehennemın dibine 
hakkında kimse 

Çeviren: fa. 
Yeşil hayalet kadar voıu var. 

ile görüşmek . t ' ıs emem.,, 

- Tebrik ederim Azizim.. dedi . 
Türk zabiti Alman silah arkadaşı

nın tebriklerini nezaketle kabul etti 
ve karşısındakinin kalbinden geçen
leri okumuş, hissetmiş olmalı ki 
Türkün kıymetine baha biçilmez o 
tevazu ve mahviyet perestliği ile Al· 
man arkadaşını teselliye çalıştı: 

- Benim taliim sizinkinden yaver 
çıktr, yüzbaşım .. 

Koca Türk denizcisi büyük mu . 
vaffakıyetini bir tali işi menzilesine 
indiriyordu. 

Lakin Alman yüzbaşısı Türk de -
nizcisinin kendisine şu birkaç kelime 
ile vermiş olduğu dersi anlamıştı. 

MA YlNLER ARASINDA .. 

"Demirhisar,, birgün evvel Çeş -
meden telgrafla yapmış olduğu ih . 
bar üzerine kale önünde kendisini 
bekliyecek olan klavuzu almak için 
sahile sokulmuş ve yolunu kesmişti. 
Şimdi sığ sulan iskandil ede ede ve 
ihtiyatla ilerliyordu. 

Bu suretle sahile mümkün olduğu 
kadar yakın seyredilerek yeni kale 
önlerine kadar gelen torpitobot orn· 
da durdu ve flika ile sahile bir zabit 
gönderilerek klavuz istendi. 

Aksilii:i e bakınız ki klavuz henüz 
gelmemi:ti. Zabit filikasma binip 
gemiye döndüği.i sırada klavuz za -
biti de bir motorbotla çıkageldi. 

Dünkü kısmın hulasası: ı 
Splk Holland bir gıl7.eiccldlr. Gs.. 

zcteye blr mektup geliyor. Gnr ıntc.· ı 
sund3 Yeşll hayaletin t.ckrar meydAn:ı 
~ıktığını bildiren bir mektup, llflllda· ı 
rın ş.-ıtodnn Jmçtığmı haber wnDl'1rte. 
dlr. 

Şatonun sahibi nal et bir adamdır. f 
zengindir. İsmi Bellamldlr. Gazete mr• 
dllriı, Splk Hollandı bo l l tabkJ. 

ke memur ediyor. l'C3ll hayaletin, 
nsırlarca- C\'Tcl o ptodn idam rdllrnlı 
bir kemankf',fe alt olduğuna dair mn• 
&:ılı anlatıyor. 

Bellıunl ı,ıncıen C\"Vel, gaa.ct.ecl Con 
Vud 1 imli lınyırperver bir adamla ı,ı 
olduj:;"Unu öyllyor. Tcsadllf bo lkJ 
adam dn Uarlton otcllndcdlr. Gar.ctecl 
orııya gidiyor. 

Vicdan azabı ve korkunun ne olduğunu 
bilmlycn Abcl, cUrtımlerin! hatırlamazdı b!· 
le. Yo.pml§ olduğu tenalıklo.r., bi!Akb kendi• 
sini memnun ediyordu. SöndUrdUğü ocaklar.! 
sefalete sUrtıklcdlğt çocuklar ve içindeki ' 
gayzı teskin için, vahşiyane i~kenccler yar
bğt bir kadının hatırası, kendisini hiçbir 
zıuruı.n rahatsız etmezdi. 

Zengin!Jk ona glller yllz göstermişti. Yirmi 
yaşmdo. iken duvarcılık ediyordu. Otuz 00,, 
yaşında milyoner olmuştu. 55 Yll6ında serve
ti yirmi milyon dolardı. Abel memleketlnl 
terkerlerek tngııtereye yerleşml§ ve buranın 
en bUyUk arazi Eahiplerinden biri olmuştu. 

Boyu bir metre doksanı geçen bu adam, 
altmış yaşlarmd:ı olduğu halde birçok genı. • 
terden kat kat kuvvetliydi. 

Sokakta yUrUken herkes gayrlihtlynrı 

döner kendisine bakardı. Bunun sebebini u
zun boyund:ı değil, son derece c;:lrkln olan 
çehrc.'lfnde o.ramak 1 0.Zımdı. 'Filhakika, koca 
ınan kırmızı ylaU yara ve bere içindeydi. 
BllyUk bir bumu, bir ucu yııkanya doğru 

kalkık. kalın dudaklı kocamo.n bir nğ71 \'Ct· 
dı. Çehresi lneıınR deh .. ct veriyordu. Fakat 
O bu Çt'.lırden hiç de gayri ,memnun değil U. 
Mademki her istedll?lnl yapıyordu. Çehrenin 
ne ehemmiyeti olabilirdi. 

F..sklden Şlkagodıı bugUn de Berkahir'in 
Gar §Alosunda oturan Abel lote böyle bir 

adamdı. Aşk, ona, daha doğduğu gtındenberl 
yUz çevlrml~tl. 

Karltonun husus! ısalonlanndan birisinin 
kapısı açıldı. Abel Bellami başını çevirdi ve 
içeriye giren kft.tlbi Julyus Savinlye sert bir 
sesle: 

- Savint, dedi, sizi sabahm 7 slndcnbert 
bekliyorum. Eğer işinizde kalmak lııtlyorsı:• 
nız öğleden evvel vazlfenizln bll§ında bulur. 
malJsmız, anla§ılıyor mu? 

- Atfederslnlz, mösyö Bellamt; takat geç 
geleceğimi size dUn akşam ııöylemi§tlm. 

Savını bunları korkusundan Utrlyerek SÖ)"' 

llyordu. ÇUnkU bir sene mUddette kA.tlpllğlnl 
yapmış olduğu bu adamın ııakaya gclmlyec<. • 
ğlnl biliyordu. 

- "Glop,. gazetesi muharrirlerinden birisi 
sizlnle gılrtl§mek ı:ıuyor, knbuı eder misiniz? 

- Gazeteci mi? Onlardan nefret etuğl.ml 
pekAIA. biliyorsunuz. Ne lsUyor? Kimdir? 

- Spik Holland isminde Amerikalı bir gn• 

zetcci! ı 
- Kim olursa olsun, kabul etmek isteme

diğimi kendLcıtne söylersiniz. Anlıyor musu
nuz? Hem beni ne için görmek istiyor? 

Julyus bir hayli tereddüt ettikten sonra 
cevap verdi: 

- Yeşil haynletten bahsetmek istiyor 
Abel Bellaml deli gibi yerinden fırlayarak 

bUtlln kuv\·etlle bağırdı: 
- Yeşil hayaletten ona kim bo.hsctU? 

Sen mi c§ck herif? 
Julyuys §a.ştrtnt§tı: 
- Ben hiçbir gazeteclle görUşmedlm .. 

Kendisine ne söyliycylm '! 
- Cehennemin dibine .. H:ı.yır buraya ge:• 

mcsln1 Söyleyin! ÇUnkU kabul etmezsem, 
kim bllir gider neler yazarı.. 

Julyus misafiri içeriye atınca, Abcl kAt!·ı 
bine dönerek: 

- Beklemenize ıuzum yok, dedi, r;ideb'.· 
llrstniz. j 

Sonra gazeteciye döndU ve Mpeğe kemilt 
alarm?§ gibi sigara kutusunu mıısanm U.ze
rine fırlatanı!< kızgın 1'1r se~ıe sordu: 

- Sigara içer misiniz? 
Splk solfuk bir tarzdn cevrp verdi: 
- Tc~cklrllr ederim, m6syö Be'laml, mil• 

yonerlerin sigaralarını içmek adetim değil. 

çUnltU sonra kendi sigaralarımdan nefret 
ediyorum. 

Abel, yan kapalı gllzlerile ırazeteciyi sUz-
dU ve sert bir seııle cevap verdi: ı 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Sizin §&toya musallat olan bir Yeı,ıil 

kemankeş varmıg .• Bir hayalet .. Ondan bahs 
edlllyor da.. j 

- Yalan .. Bunu size kim söyledi? 
Milyoner bunları öyle bir sesle söylemişti 1 

kl, o zamana kadar Ye~ll kemankeştn bir 
masal olt.lutıunu zanneden Splk, işe yavaş 

yavaş ehemmiyet vermeğe ba.şladıl 1 
- Bunu çok emin bir menbac!an öğrendik. 

Bu habere nazaran, Yeşil kemankc:;ı hem s'• 
zln odadan çıkarken hem de §atada gezel""I 
ken görtılmUı. 

- Size söyledim ya .. Yalan. Bu aptal tn• 
gillz uşakların uydurması. Hakikaten bir 

1 
gUn odamın kapısını açık buldum. Fakat 
bu bir şeye deltl.let etmez. ÇünkU ben l~er:• 

dlm pekli.iti. açık bıraltmış olabilirdim. Fc
kat bUtlln bunlıı.n kimden ötı"rendinlz? 1 

Splk hiç bozmadan cevap verdi: 
- Bu llaberi Uç muhtelif menbadan öğ• 

rendik. Ve ller haber diğerine nazaran mı.· 
to.bıktır. Demek ki mösyö Bellrunl bu !§in 
içinde bir hakikat var. 1 

Sonrn gUlerek llAve etti: 
- ıFakat her halde bir hayaletin bulur.• 

m11BI, tarih! bir şatonun kıymetini arttınr. 

- Yanılıyorsunuz, bu b!IWs şatoyu kıy. 
metten dUlltlrUr. Ve size haber vereyim kf, 
eğer lıu hayalet hakkmda gazetenize bir 
tele satır yazı koyarsnnız aleyhinize zararı 
ve 7iyım davası açanm. 

Splk merdivenleri inerken dU!JllnUyordu; 
Bellaml, İngiltercye yerleşen ve bllhaRsa tr.
glllz sosyetesine dahli olan d!ğcr mllyoncı • 
!erin tipinde bir adam değildi. İçtima! ter-
biyesi gayet kıt olan bu adamm sosyete de 1 
bir mevki luız:ınmnk arzusu da mevzubahs ' 
olamazdı. 1 

Splke ıumğı salona inince, Julyusun bir' 
köylU 111' konu11tuıtunu ıtördU. Eu kır sakal• 
lı, uzun boylu bir adamdı. Julyus adam:ı 
hcltlcmo"lnl tılSv'!yordu. Fakat gazeteciyi 

cörtıncc dedi k1: J 
(Devamı ·oor) 

ka, sırf bir yıldırrmm ceplı 
ması yüzUnden amcasını d~ 
yorlar .. Kimbilir, belki de b 
bizzat Mehmet pn.5aya. ~1 
sıl yapıp da bu felaketi onl 

Zihninde bu düşüncelerle 
resine doğru ilerlediği sırıı.d 
da, devlet divanı hala de 
du. 

Nurubanu sultan, kızııı..?1 
zerine gelinine baktı. -1,cri 
luyu atlatmak meselesi u 

1 
kaynana iyice anlatımıŞ bil 

Valde sultan, kızını te 
gelinine: 

- Gitti! - dedi. 
- E\·et efendim.iz.. 
- Fakat, bugün işler 

ortaya vuruldu ... 
- Öyle efendimiz ... 
- Her halde, onlar da .b d 

çeceklerdir .. Bu sebeple bit 
davranmalı, icap eden ted 
lıyız kmm ... 

Arkadan, Canfeda kadrn: 
- Hakkı devletiniz var. 

nm ! - dedi. - Mutlaka bir ti 
lı... Zira, bakınız, r..e ka~ 
sözler söyledi... PadişaJıYll 
öpmek istediğini ileri sure ıı 
ediyor ... Bunu efendimize b ııı 
zabı ~hane vukun gelebil~ 

Nurubanu, arkasına do,, 
- Cahil! - dedi. 
- ?... . 
- Sokullu, gelişigüzel bite~ 

Onun kellesini cellada ve~ 
lay işlerden değildir.. yelJ.l 
sipahisi de ayağa kalkar • 
O, öyle bir püsküllil beladır 
mak, ancak kolunu kanadıW 
oluyor ... Biz de böyle ya.po"'~ 

Meclisteki bütUn sara~ 
Sokullu aleyhine ittifak e ,·! 
yorlardı. Çünkü o varken dC 
resini, kadınlar, ellerine ııl 
nnı anlamışlardı. 

Safiye: 
• orıt• - Başka hır çareyle ıc 

kaldırmanın imkanı yol: nı\J 
- No gibi ... 
- Bilmem ki ... 
Nurubanu sultan: ıJI· 
- Anlıyorum, kızrrn .. ~ d 616 

sadını anlıyorum... Laklıı~, \ 
olursak iR a.nla.c;ılır ... çunJ•v 

" kt· ? ~ " ;' h t bC rc ... e ır ... ,,enın ya u ·şi ııı 

mım. Başka bir eahsa bU J j\C 

menin imk5.nı yoktur .. red:ı1' 
kendi maiyetimizde bulıı~(tt 
de iş "snray kadmalrı öld ııııJll 
cak ... Bu, padi~abm fcl"Jll 
etmesinden fark1ı mıdır? 

- Hakkmız var ... 
Canfeda : • ııll· 
- Ma:ı.mafih, birini bıtl~.) 

di. - Araştırmalı, ne yı:ı.pJl'.l 
lı, bulmalı ... 

Nurubfı.nu: t' f. 
- &n bu gibi m<'scıete:Gllİ) 

yuvarlandım, büyüdilll1:· ··ı ,-e 
Sokulluyu öldürtmek nı~~ ıııP 
sus Çok mes'uliyetli iş .. J3ı~1'1 
tınd:ın sonra asla knl~ ~ 
Onun, bu mülk ve devle.te 1';;v(; 
hizmetleri var <iiye isnıı ~ tf 

- Öyle... TercddüdilJil ı 
için ;r,aten... ııOıl 

Knf esin öte yanında, sol< ııtı\I 
kete koşan amcasını bile 01 

büyük bir ıslahat nıyetirıd:s,ı,ı 
fitne mesai arke.daşları.ııa ~ı;t 
du. Tam manasiycl bir idC 
luğu ile konuşuyordu. 

Safiye sultan: ııl1·" 
- Muvafık birini bUlıtl 

söylendi. 
Nurubinu: rtıl• 
- Artık ben ihtiyarısd. tJ'I 

Böyle şeylerle sen daha iil 
labilirsin... Göz kulak ol. .,,1J. 

( J)(J1)(J1'l. 
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HORTLIYAN f'AUSTA 
d Pınoza d 

1
• Fakat h ~illi§ gibi biraz durakla-

du: akıkatte şöyle • düşünüyor. 

t 1~ liu ada--
c~ı.ncrı· .... n her cevabı, yapacağım 

b· tcrb d' 
~ Yapa)ıltl : ıyor. Öyleyse onun gi-

tıtcli.rn. ·· :Sır tek darbeyle mevzua 
Ve k 

d endisini ı · k 
en l>arda a ayt bir tarzda seyre-
- Yana: 

lı Bunları h . 
Ydınıı, S. n epsıni reddetmekte hak 

l'ct \'e 1. ızc teklif edilen şeyler kabili 
,... 1Yakaf · . 
~ard ınızın çok dunundadır. 

t" ayan h 
Unc bakt ayretle Espinozanın yü-
- G . 

1 
\'e tatlı bir sesle· 

alt' alıba . 
ıa, ba Yanılıyorsunuz mösyö. Bil. hen· na tek}'f 

h ırn gibi f . 1 ~dilen §eylerin hepsi, 
">'""l akır bır .. . . 

f .rU ed b' serguzeştçının ta-c.,1c· e ılece ~ · 
ınde"d' gı mazhariyetlerin çok ,... ,, ı. 

ratd 
ı:. . ayan sam· . .. .. 
~Pıno ırnı soyluyordu. 

el?\ .. : za, kend' . 
'"Yet· ısıne bu kadar faz!a 

trıu 1 olan b · 
tc..,azj 1 • ır adamın bu şekilde 

~t1Ctrıiy0rdo abılcceğini bir türlü kabul 
"Ola u. Onu .. 
le . Yı, lcend· . n ıçın sırf gururundan 
~ Cbcnıltl·ısıne teklif edilmiş olan şey
.., nctliyOr~Yetsiz bularak roddettiğini-
il!hlı:la d u. Onun için hesaplı bir ya. 

e\'aı:n t • - s· e tı. 
~.ktnı ..,:~~•Panya~ın en büyük düka· 

1nd q 1ndiat d 
di en dajltli an an alınan gelir üu-
ti!~t\ıllt. Bö 18u~ette bir hisse teklif e. 
tc 

1da_rcsiıc tchkle en büyük vilayetle
l'ct..,etilccekti raber kral niyabeti de si
h,.. talltarn·ıı r. Bundan başka on vila. 
"'·•n cer . 

ai .. · telifi •. ını~e bulunacak ve bun 
~ı ta .. ~e • 

J:> ltnin Cd aıt olacaktır. Bu şeyler 
arda., cbilir mi"> 

&.;ctl· .ran h' b' . 1 'adcc ıç ır hayret eseri göster...._ n c: 
~ u !eyleri k 
dı~ llıukabil b abul edip etmemem, 

........ tı mahiyet' enden istiyeccğiniz yar
tc) ~un~ tn~ne ~ağlıdır. 

t-)ct b . kabı} sizden istenecek 
ilBıttir: Kılıcınızı mukad. 

----·----------
ues lıir maksadın tahakkuku için kulla
nacaksınız. 

- Mösyö, bir tek dürüst ve namu5lu 
bir silahşor yoktur ki, hakikaten mu· 
kaddes atldcdilen bir maksat ve gayo 
uğruna kılıcını kullanmaktan kaçınsın, 

ve bunu elde etmek için o silahşorun 
vicdanına ve insaniyetine müracaat e. 
dilir .. Binaenaleyh, bana teklif etmek 
lQtfunda bulunduğunuz şeyleri sakla, 
yınız belki başkasına verirsiniz.. Şöval· 
de dö Pardayanın kılıcı elde edilebilir, 
fakat satılmaz. 

Espinoza, beyninden vurulmuş gibi 
hayretle bağırdı: 

- Nasıl? Size yaptığım 
red mi ediyorsunuz. 

Pardayan soğuk bir tarzda 
verdi: 

teklifleri 

cevap 

- Evet, reddediyorum ... fakat, söyle 
miş olduğunuz mukaddes işte size yar. 
dım etmeği kabul ediyorum. 

- Fakat .. Bu yardımınıza mukabil 
sizi mükafatlandırmaktan daha tabii bir 
şey olamaz ki.. 

- Bu hususta ısrar etmeyin mösyö. 
iyisi mi mukaddes addettiğiniz vazife
nin mahiyetine gelelim .. 

Espinoza şövalyeye hayretle kan~·k 
takdirkar bir nazar atfettikten sonra: 

- Mösyö, dedi, siz o adamlardan5t
ruz ki, ancak mert ve açık konuşmakla, 
bir anlaşma elde edilebilir .. Bunun için 
hemen mahada giriyorum. 

Espinoza biran daldı. 
Par dayan da kendi kendine: 
- Ha şöyle .. İşte bir mertlik ki, ken. 

disini meydana çıkarıncaya kadar epl!y 
tereddüt etti. 

Baş engizitör gözlerini Pardayana di
kerek anlatmağa başladı: 

- Siz kralla konuşurken, ben sizi 
dikaktle dinliyor her hareketinizi takip 
ediyordum. Bana öyle geldi ki krala kar 

. -~ ..... 
"" ~ 

·-..c 

$ 

HORTLIYAN FAUSTA 85 

gizitör, bana bu kadar iltifat ve ııami
miyet göstermesine rağmen ihtiyatı el. 
den bırakmamış ve icap eden tedbirleri 
almış .. tabii.. Benim gibi kaçık değil ki 1 
Zaten bütün ömrüm böyle geçti, böyle 
geçecek.. Makul bir şekilde düşünme· 

menin cezalarını kaç defa çektim hala 
aklım başıma gelmedi.. işte .. Şimdi gel 
de bu tuzağın içinden kurtul bakalım .. 
Servantes benim böyle,acemi bir tilki gi 
bi kafese girdiğimi görmeli de,Don Ki. 
şot gibi kaçık olduğuma büsbütün ka
naatgetirir. 

Fakat böyle düşünceler Pardayanda 
uzun sürmezdi. Nitekim, gene her za
manki lakaydisile mırıldandı: 

- Adam sen de, henüz ölmedik ya?. 
Bunun gibi daha neler gördük .. 

Diğer taraftan, Espinioza göstermiş 
.,lduğu şeylerin Pardayan üzerinde bir 
tesir yapmadığını görünce, tekrar ona 
döndü: 

- Mösyö dö Pardayan, dedi, dayan. 
mış olduğunuz: kapıyı lfıtfen açar mı· 
sınız . 

Pardayan hiç bir şey söylemeden der 
hal kapıyı açtı .. Ve hayretle gördü ki, 
bfraz evvel girmiş olduğu bu kapı şim
di demirden bir perdeyle kapanmış bu. 

lunuyordu. Öyle ki oradan kaçmağa im
kan ve ihtimal yoktu. Pardayan gayri
ihtiyari pencereye baktı. Fakat o anda 

pencerenin önünde de demir bir per. 
de indi. 

Şövalye fena halde kızmıştı. Fakat bu 
nu belli etmedi ve kendi kendine: 

- Bu herifi hemen şuracıkta boğ· 

maktan ba~ka' çare yok galiba .. 
Bu aralrk, Sent Malin, Şalabr ve Mon 

seri koridorda gözüktüler. 
Espinoza Fa ustaya dönerek eğildi ve: 
- Madam, dedi, işte yaverleriniz, 

serbestsiniz. 

Fausta hiç bir heyecan eseri gösterme 
den Pardayana: 

- Allahaısmarladık şövalye 1 
Pardayan da, adeta dik bir bakışla o

na bakarak manalı bir tarzda cevap ver. 
di: 

- Güle güle mCl'(Jam 1 .. 
Espinoza Faustayı dış koridora ka

dar teşyi etti. Ayrılacakları zaman, pren 
aes acıyla karışık müstehzi bir sesle: 

- Ümit ederim ki, artık buradan sağ 
çıkamıyacaktır. 

Espinoza bütün soğuk kanlılığına rağ 
men ürperdi ve adeti olmayan bir kaba· 
lıkla: 

- Böyle bir temennide bulunmam:n 
neyle tavsif edeceğimi bilmiyorum. Çün 
kü bu adam sırf size iyilik etmek için 
bu tehlikeli vaziyete düşmüştür. Hay. 
ıet .. madam. 

- Bundan ne çıkar? Hem sonra. ııiı:, 

hissiyatımzın tesiri altında kalarak, eli• 
nize geçen bu mükemmel fırsattan isti· 
fade etmiyecek kadar zayıf iradeli bir 
adam mısınız? 

Espinoza dikaktle Faustanın yüzüne 
baktı: 

- Onu sevdiğinizi zannediyordum?. 
Bu defa da Fausta ürperdi ve içinde 

müthiş kin okunan bir sesle cevap ver. 
di: 

- işte sırf bunun için, ölmesini arzu 
ve temenni ediyorum. 

Espinoza hayretle. bu haris ve mağ• 
rur kadına bir defa daha baktıktan son· 
ra, nezaketle eğildi ve kenarda duran 
zabite emir verdi: 

- Madam Fausta lAyık olduğu 
hürmet ve merasimle teşyi edilecektir. 

Ve Fausta ağır ve her zamanki mağ • 
rur ve haşmetli vürüyfüıile ıs.elam vazi· 
vetinde duran a~kerlerin önünden ~ece• 
rek uzaklaşırken: Espinoza, kendisini 
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----------------------sakin ve lakayt bir tavırla bckliyen Par 
dayana doğru yaklaşarak devam etti~ 

- Bulunduğumuz yazı odası, miha -
nik sanatinin erbabı olan Araplar tara
fından görmüı olduğunuz garip Te esra 
rengiz bir hale getirilmi§tİr. Buraya 

ayak bastığınız and;ın itibaren benim e. 
limde bulunuyordunuz. Burada bulun
dufunuz müddet .zarfında bir&ok giı:li 

işaretler yapmak suretile. verdiğim e
ırnirlcr derhal icra edilmi§ ve gördüğü. 

nüz tertibat alınmıştır. Siz bunlardan 

his; birisinin farkına bile varmadmız. F
icr isteseydim, kat'iyycn şüphenizi cel· 
bctmiyecek bir tek hareketle sizi bir 

hamlede mahvedebilirdim. Çünkü üze. 
rinde durduğunuz döşemelerde burada 
bulunan her ey gibi müteharriktir. Ve 
bir tek parmağımın hareketi, sizi bir 

daha çıkamıyaeağınız bir yere yuvar!ı. 
yabilirdi .. İtiraf ediniz ki. her türlü ta
arruz ve mukabeleyi kırmak için mü

kemmel ve §ayanı hnyrct bir tertibat 
tılmmrııtır. 

- İtiraf ediyorum ki, pusu l:unnak 
hususun'tla bli,yük bir kebiliyctiniz var! 

Parday;ının soğuk bir sesle söylcfüği 
bu sözler, Espinouıyr kızdırmadı. 
Baş <ngizitör hafifçe cülümscdi ve 

tatlı bir sesle devam etti: 

- Görüyorsunuz ki Mösyö dö Par. 
dayah, taleplerinizi sırf sir:c karsı olan 
takdir ve muhilbbetimdtn dolayı rcd. 
det.medim. Sizin cesaret \."e kuvvctinize 
karşı olan hayranlığımı ise. bura)·a }'ıi
mıs olduğum :ıskerlerin a:ledilc ölçebi
lirsiniz .. Şimdi, taleplerinizi sırf sizi kır 
sonra size soruyorum: Mösyö dö Par
mamak için kabul ettiğim! isbat ettikten 
ıdayan benimle ciddi bir mesele hakkrofü. 
görüşmegi kabul ediyor musunuz? 

- Ne o mösyö, benimle alay mı cdi-
~orsunur:? Bir taraftan bana mükem-

mel surette isbat ettiniz ki tamamile si. 
~in tu.zağmıza düttüm ve tamamile si
zin elinizdeyim, diğer taraftan sizinle 
görüşmeği "kabul,, edip etmiyeceğitni 

soruyorsunuz. Doğrusu eğlenceli bir 
sual ve ayni zamanda halledilmesi mÜ§· 
kül bir mesele!.. Eğer re:tldedcrsetn, si. 
zin bu salonlara yığdığınız silnhlı adam
lar biranôa üzerime saldırarak beni kıy 
ma gibi kıy&caklu .. V eyahud da siz bir 
tek parmak hareketile beni csrarcngiı: 
dö§emelerinizin altına alacaksınız. Bu
na mukabil teklifinizi kabul edersem 
korktuğumu zanncdeccksiniY.. Görüyor. 
musunuz ne güç bir mesele? .. 

Espinoza, samimiyetle: 
- Hakkrruı- var, 

Dedi ve adamlarına dönerek: 
- Çekilinir:. 'Size artık ihtiyacım rok. 

Askerler muntar.:am hir ekilöe 'e 
sessizce çekilip gittiler. Bir i arct Uz:e
rine baş rahiple diğer iki rahip ı:le odarı 
terkettilcr. 

Ve ayni zamanda, pencereyle kaptyı 
kaplayan demir perdeler rle hdif bir 6Ü 
rültüylc kalkarak cı;ki ve tabii \'~ziyctlc 
rinc girdiler. 

Yalnız, kütüphanenin arkasmclaki 
geniş salon olduğu gibi meydanda kal
dı. 

Pardayan etr:ıfına bir nar:ar atfettik. 
teh sonra geniş bir nefes alarak ı:öylcn
di: 

- Galiba bu esrarengiz yerlerin nasıl 
asıldıklarını anlamak güç olmıyacak. i
şin içinden çıkabileceğime yavaş yavaş 
inanmağa başladım. 

Rahipler dışarıya çıktıktan sonra 
Espinoza Pardayaha döndii ve ayni ci·l 
diyet ve samimiyetle: 

...... Mösyö dö Pardayan, decli, ben size 
gösterdiğim §eylerle sizi korkutmak is. 
temedim. Çünkü siı.in gibi bir adamı 

korkutmanın imkansız oldugunu bili} o
nım. Size yalnız §Unu isbat etmek iste· 
dim ki, sizinle bby ölçil!cbilccelt kadar 
kuvvetliyim. Şimai mc tekrar soruyö. 
rum. Sirtien istemi! oldugum görU§me
yi bana lutfcöcr misiniz? 

Parôayan güler yüzle c var> vcttm 
......_ !Hem de büyük bir memnuniyetti": 

- Mösyö, ben sizin düşmanınız ô~· 
gilim. Hatta belki 'de, yapacağımız gö. 
rüşme sonunda atılaşırsak canôa.n 60 ~ 

olacagız .. Fakat gBrüşme neticesinde 
cevabınız ne olursa olsun saraydan ser
bestçe ve kimse tarafından rahatsız c· 

c1ilmeden çıkabileceğinize söz veriyo. 
rum .. Yalnız §Unu ilave edeyim ki ileri
si için hiçbir söz vermiyotum, çünkü si
ze 'karşı alacağım vaziyeti bihat kendi. 

niz tayin edeceksiniz. Ümit ederim ki, 
sözümfle öuracağım hususunda şüphe 
Clahi ctmiyorsuhuz. 

- Rica ederim mösyü. aklımdan hlıe 
ccçmez. Ben sizi. sözüne sadık bir er
kek olarak tanıyorum. Ve sırf tehdit c. 

d:ldiğimi zannetmek hatasına düşeı ::k 
size ağır Hiflar 6Öylcd\mse bundan do-

layı affınızı rica t:derim. Şimtli mösyö. 
l:onu~abiliriz. 

Ve Pardayan bunlati llöyh:rkch, §6ylc 
dü§ilnGyoröu: 

- Dikakt tltncli. 'çünkü bu mücaac\e 
kıtmıtr sakallı aevlc ye.ptığım mücade-

. leye h:ç bcnı:emiyecektir. Agızlarla ya. 

pılan mü:adeleden hiç ho~lanmam onun 
idn bu defa côk dikkatli davranmam vef 

söylediğim sözlere çok dikkat etmem 
lazım. 

- Her şeyi yerli yerine koymam~ 

müsaade edin çünkü bazı mütecessis ku 

!akların bizi rahataız etmesini istemerr 
Ve ayni zamanda, Pardayanın ark.ı 

ımda asık duran kapı kapandı, kütUp-

jııC 
hane )"t:ıiiıi ldı ve oftu ski v:ı.tifet 
g[r8i. tr 

O zaman 'E.spinoza Pardayaııa ) 

ı;ôsttterck: .. i 
~ Bu~'UrUl\ mo'lyö ôö Pa.rdayal\ı ~· 

doıt veya Mç olmnSfl biribirlcritıİ t~t:i 
dir ederek düşman olmak istemtyc~ 
rakip gibi konu§ahtn. 1ıı 

d"lt\ Pardayan iyice koltuğa gömUI 1.1 

sonra ccvtlp verdi: 
- Sizi dinliyorum mösyö. 

iV 
iK i DtPf,(','\U\T 

Espinozn ~rderıbfre sordu: o' 
- Na~ıl 'Oluyor aa, sizin gibi bfr ;bı 

mın .. §6va\ye,.<tlen ba~ka hiçbir JA 

yok? uıtt' 
Paroay;ın !&kayt blr ten:da onı 

rını silkerek cevap verdi: 
- Bana Kont d6 iMarjensi 

verildi. rtlı 
- O halde nasıl oluyol' da, 1; 

yurtsuz bir sillhıor olarak 1ı:a1aırııı aıi· 
- Bana Mujtnsi kontl\iğuttün ıt 

tini ve ~lirini verdiler .. Rt6dctt(l"I· "'' 
Ve Pardi!yan ümhtti bir he}tc' 

iln ve etti : jill' 
- Bir melek. Evet. bana kar§1 8~ 1'İ' 

mi lıir sevgi besli3•en, !'!Üksek k•1P1' uı· 
melek ölüf'ken bü)•iik servetini barı• ,ı. 
raktı. Ben, ilzetindt:n bir tek santii'l1 
madan hepsini fakirltre dağıtU111· . ~e 

- Naısıl olur -da, sizin gibi h11r~ç:er· 
ttsur bir adam. sadece kütük bir 
gilzeftçi olarak kalır? .,ı-ı 

- Uçüncü Hanri bana otöuJarfb"''i' .. t ~ 

başkumandanlığını vt mareşal rtı 
ni 'termck istedi.. Re6dettim. .,,1 

- Ve nihayet nasıl oluyor da. ''ı il 
gibi bir diplomat, böyle eheın~i)''e,fi• 
ve basit bir elçilik vatifcsile iktıf• 
~r? ~ 

- Kral Henri dö Navar. beni t>af 
zır tayin etmek istedi.. Reôdettil11· 



il .. t . 

~ 
'tt ıa~tit: 
Ilı .&o l>llıcı. 
cıı.'beıe daııa lnuat.Jdat ltıı. vert, l!:oret Şenk • 19,30 spor r 
lllkfaı '• h&ık llrka.cıa,ıan ta laratmdan, 20 ve 
~ l&rkıJan rafından Türk mu 
" 'rJr,.,., 1ıa • 20,ao öıner Rıza ta· 
".bt.1~1-ra laraı'Vadıa, 20,411 Cemal Klmll 
22 aı._ kr1tııaı, 211Indazı Türk musikisi 
ıı....._ ~ "e ...._• •il aa&t • 
~llııır 

2 
~ıq lıabe 

1 
ayan, orkestra, 

·•ı".\?i.\: 2.8() Pl!ıtı r ert ve erteaı gUnUn 
tıc lt,03 ç. a aoıoıar, 23 aon. 
lllır..-~ ~'_"ııtıo kn..._-: tll§ıer1 18 ,-...ına. 20-rı, 19111 ' ~ §atkılar, 18, 

ı,.h lı.1ıetı .oıı ııaat, 'ha 81>or, 19,2:5 .seyahat. 1 
i;ıc krkıı erı, 20,211 k berler, hava, prog-

er, ı._ an, 21 o:; onuı.ınıa, 20,3:5 Alman 
~ "'-'ta, 2 ' 0tıera 

~
cıtoı:ı, a.211 e- yayını, 23,15 ha.-

' d ... erıınto 1 . ana trlUJıtkı yayını, 23,351 
1 

l&,03 ~ al, 24,311 haberler, 

~u h ton, ısa 
~>111t ~· 20.ııo .A·I~ konu§ma, 20.011 et• °' 'l.. baııe llıUlııırırııe llııya haberleri, 21 
ıı.,_eı eııceı;ler ve aaır:nın toplantısı, 21,05 

,-.. 23,aıı ınusıkf, 23.~:ı,ııı graıuoton, 22, ! 
'1b,\....,_ tec:e ınuaıkı 8l>or, haberler ve 
lt~ '<.!Jl't: at. 

tb~-v l'l)Po 
ıı, """'Otoıı, rta. J, ıs.aıı 
~03 at 21,20 §ilrler konser, spor, 20.20 

S
• 110 ~aaı haberıe; ~·45 piyano, konse 

ll.lJerıer ' 4.ıo çingene orkes 
14 : • 

\\ ,.:.03 e~ıeu 
t\ "'"a. ha eeıı konse 
'btııaallıd "lldl3, 20,oıı r, lstırahat'crde saat 
ııı...- ~be :ın llalt!en kontcrans, 20,40 ope 
~~ ha~er, •Por ~~era Yayını, istirahat 
~S· rler, 24 'b •50 fransızca ve al• 
!&,~ • aberler, 
~ kır._t, 
'1~otı. 20 ~ C1'1Unoron 19 ~' 2 ... s lıavacus · .sıı konuıpna, 
~. 2 ope- • 21,aıı hava 21 43 
~ ' ... YaYnu ' • 

ıı._ ~ ha • Salome. 
~'berıer 
,~ 1ıa.' l'a.~~r, transızca turizm pro 
'llt~ ~rler, 21 ,4~ll~crdc haberler, 21,35 
"""il, 2i P.ü ra ha~rle Otncdl, 23,05 karışık 

. dnzıs ha r, daha sonra dııns mu• 
E va.ıarı. 

· Halkevi --- · 

~ 

Şchzadeba,mda 
FERAH 
Tlyatroınmda 

11 • Temstllerl 

• nu akp.ın saat 21 30 

IJllfd•A.hllA 

SARAY 

rou 
MELiZ 
iPEK 
S .\KAICl'A 
VILDIZ 
SUlll.EK 

rAN 
ŞIK 

Şı'UtK 

\SRI 

BEYOCLU 

ı 

ı KUçük oarlucı. Matine ve 
.Uvarelerden sonra zatı 

Sungur yeni numaralan 
ı Dokuzuncu ııentonl 

ı Yıkılan belde 
ı Yıkılan belde 
ı Kalp mUc&deleai 
ı Kanaı ve daktilosu 
ı Denlzler perisi 
ı YUrOyen ölU 
ı Sam.son ve Karagüller 
ı Margarlta 
ı SllA.h bqma, Venedlk §&?' 

kın 

Sevmek yasak mı ve ka 
nun kuvveti 

.\STORVA ı 

l'UMURJYET ı 

Mohikanlnrm sonu 
Programını blhUrmeml§tlr 

1-"ERAD 
UlLLI 

RtLAL 

ISTANBUL 
Halkevl temsilleri 
Şarlo eski zamanlarda ve 
Şeytan ve gcnç:lk. 

ı Yeşil domino ve Malek 
kaçakçı. 

·\l.EMTlAR 
KP.:~l.\l.Rl!:V 

ı Şarlo eakl zamanlarda ve 
Montekarlo geceleri 
Programını blldlrmemi§tlf' 
Kleopatra ve Kanunsuz 
memleket 

BAKIRKÖY 
1\ılLTtv ADI : Unutma beni 

flALt; 

llALE 

\ULLI 

KADI KOY 
: H~metH vali 

USKlJIJAP 
ı Aut zamanlar (Şarlo) 

BAL .AT 
ı 936 Berlln olimpiyatları, 

Saadet gecesi ve Ak kar
tal 'TUrkçe,, 

.$ıhir1Y1Jatrosu 
l'EPEBAŞI 

Dram kısmı 
YABA~ ÖRDEK 111111m111111 

• ranıuz rıyatro11upda 

Operet lmımı 

'~/~ F:ll\lnönu Halke'lt 

'M • 
.........._ · ERAitl 3 perde y Y f Zi ~ azan: uıru ya 111;;;\~ 1 "iK MEKTEBİ 

~ komedi ~~~:yen: Muhlls Saba.o 1 ttrk H;-=--_ _:___ ____ _ 
l\oın· ava Kurumu Satınalma 

"' ~. eii ısyon un an· 
il, lg l~ lı;,, ~P P'.Yan30 biletle~ i~ 140 bin türkçe 1 O bin fransızca 
~ ~ 'Ilı-.: ~İlllI ile 1 O bin duvar afişi bubrılacaktır. Açık eksiltme 
• ( 1-~ "Zartesi günü saat 15 le münakasası yapıhıc:ıktır. ls -

HABER - '.Aqam ~falr 

Paırns seır~nsn 

Kadın 
ticareti 

Yapanların ekmek
lerine yağ silrdti 

Gelecek mayıs ayında Pariste açılacak 
olan beynelmilel sergi, '•Beyaz esir., 
tüccarlarına geniş bir faaliyet fırsatı te
min etmiştir. 

Bu adamlar bilhassa İngiliz kızlarını 
elde etmek için Londra ve diğer İngiliz 
şehirlerinde durmadan çah~maktadır. 

İngiliz ve Amerikan seyyahlarını da
ha şimdiden düşündürmekte olan bu 
serginin eğlence kısımları çok geni' 
olacktır. 

İşte beyaz kadın tacirleri işsiz İngiliz 
kızlanna yanaşarak, onlara Paris ser
gisinde dansözlük, mankenlik, ve gar

sonluk gibi işler ve buna mukabil çok 
cazip ücretler teklif etmektedirler. 

Yalnız bir şart var: Ldzım olan ders ve 
antrenmanlara başlamak üzere derhal 
Parisc gitmek .. 

Bunun üzerine ortaya mukaveleler 
çıkarılarak imza edilmekte, hatta bütün 
ihtimallerin göz önünde tutulduğunu 

isbat etmek için de Fransız mesai neza
retinden alınmış iş müsaadenameleri 
bile gösterilmektedir. 

Kızlara, alakadar teşk:latm ajanları 

Fransaya refakat etmekte, Fransava 
vanhnca, kızların yanında bulunan ajan 

mesai nezaretinden alınmış müsaadele
rin ancak sergiden bir ay evel muteber 
olacağını birdenbire keşfetmiş gibi dav
ranarak kıza bir çare teklif etmektedir. 

Eğer kızlar muayyen lx!zı barlard:ı. 

"Taksi dansözlüğü., yapacak ve kendi
lerile danseden erkeklere komisyonla 

çikulata ve şampanya satacak olurlarsil 
aylıklı ve yevmiyeli işçi sayılmayacak

larından polisin kendilerini işten men
etmiyeceği söylenilmektedir. Böylece 
kızlar bir daha kurtulamayacakları kö
tü bir hayata sürüklenmektedirler. 

Bunlardan bazıları işin daha başlan· 
gıcında, polise ml.iracat suretile ba~laı:ı· 
nm çaresine bakmakta iseler de l-.Uyük 
bir kısmı e;özleri kapalı olarak fuhuc: 
hayatına atılmakt:ıdır. 

Kadınlar 
Dedi 9'oduyu 

sevdikleri için 
lErkekOeıraıeını 

faı~ua 
yaşoycırDaır i· 

Fransanın Nis şehrinde meşhur bir 
ciğer mUtehassısına göre, konuşmak er. 

Jk ~) aııı..İni Piyango Direktörlüğü muhasebesinde görebilir-

bQ ı~Sa~ Vekaleti iş dairesi üçüncü 
~"'""~~illi r liğinden: 
~ ~. ~-~ doldunnakla mül:ellef oldu!dan ityeri beyanname!eri 
~ "'" 'ty;~tır. ~endilerine henüz beyanname gönderilmemiş olan 
~ ~ \ilkt 'ftı~n vana mües sese!erinin bulunduğu mahaldeki en 

• ~ıhhl bir eğlencedir. Bu doktor birçok 

hastahkların ciğer zayıflığından ileri 
geldiğini ve çok konuşmanın bu nazik 

uzuvları kuvvetleştireceğini söylemek· 
tedir. 

~ müracaatla beyannamelerini alıp doldurnudan 

der~ :~iYenler hakkında it kanununun buna ait hükümleri 
1 • Z&ı takibata geçileceği ehemmiyetle ilôn olunur. (372) 

İş'~t~"'et Demiryo'. ları ve limanları 
~ "doıı~• ~ llnıum müdürlüğünden: 
~ ·~ ~ ~ :ıllıuz İstanbul Edime muhtelit katarlarından istifa • 
l ~~ ~"'naiy0 e 

1
- Mandra tube hatb güzergahındaki halkın sem • 

~ aı._ l\iıı .~e henlerinden de istifadeleri için Kırklareli-Alpullu 
't_,!~~dc f ~nüı aerv~i yapmak üzere bir ray otobüsünün 

' 
t IÇiıı İı~tibaren iılemeğe bqlayac:ığı ilan olunur. 

Yonlara müracaat edilmesi. ( 400) 

l~tahbuı • . . . . . 
·• Belediy~şi · Ilaniarı •• 

() .. 
"- OL Çuler h kk d .. . . ~ ~~ ~uı- . a ın a muhım ı an 
t'hill

11 ~~i ~ea·ın·ın 17 • • · dde • .. 11 · d ki b kül' ~U ~~ 1 """"ll, li .. mcı ma sme gore e enn e as , 
ti. ~l)~ k: aeç 3ttre, olçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüleri, 

~\ttl \i~ .l'dettirn:ı • 11 ·. 37 günü a k!UllIDa kadar ayar memurluklarına 
~, ~ hitrtıek .. e en gazetelerle ve muhtelif vasıtalarla ilan edilmİ§· 
İSltı~ ~ llıiira::d~.r. ~la~~arlarm Icaymak~klara ve ayar. ~e •• 
~ ~ "-rette .. olçüleı ıçın beyanname kugıdı nlmabn, aıliksız 

~detti"" ~u~e~<l.:epli kalemle doldurup ayar memurlıtl<l:ırma 
>'ttle " e enn1 akai takdirde haklarında kanuni takibat yapı • 

e tekrar ilin olunur. (407! 

Hatta daha ileriye giderek diyor ki: 
''- Kadınlar -dedikoduyu çok sevdik

leri için erkeklerden çok daha fazla ya
şamaktadırlar 1.,. 

il"'al!<sn metıreo n 
m lYı vezaen o eır R 
Mektuplarını vakit ve zamanile 

alamadıklarını iddia ederek protesto· 
da bulunan Budapeştelileri memnun 
etmek için, Macar posta müdürlüğü, 
müvezzileri birer küçük taksimetre 
ile çalıştmnağa başlamıştır. Postaha
ne binasından hareket edecekleri za
man, bütün müvezzilerin taksileri iş
letilmeğe başlanmaktadır. Mektuplar 
tevzi edilip müvezziler döndükten 
sonra katedilen mesafeden müvezzi
in vazif csini görüp görmediği öğre
nilmektedir. 

©!Fil bnır bD n to ifil o lYJk 
lQ>lYlzlko ıraını gem nsn 

Sovyetler Odesa yanındaki Niko
layetsk gemi tezgahlarında yeni ve 
büyük bir buz kıran gemisi inşa et
mektedirler. Bu geminin adı "Lazar 
Ka(!nnoviç,. olacaktır. Bu kadar bü
yük bir buz krran, Rusyada ilk defa 
olarak yap!lmaktadır. Uzunluğu 107, 
geni,Iisi 23 metre, 15 buçuk mil sü
ratinde ve on bir bin ton hacmi istİa· \ 
bisinde olan geminin, üç buhar ma
kinesinin kuvveti on bin beygirdir. \ 

" == 
Beş kişiyi zehirliyen 

Güzel Ispanyol kızı 
idam edilecek 

Cinaye e sebep, koc:s=na va
dettiği drahomayı vermek 

istememesidir 
Ateşli aşkları ve kanlı ihtilallerile 

şöhret kazanmış bir ülke olan ispan
yada Katalonya vilayetinin halkı 
evlenecekleri kızlarm drahoması me· 
selesinde çok titizdirler. Drahoma 
adeti Pirene dağları kadar eskidir. 

Her Katalonyalı gelin, düğün gü
nünde kocasına ya para, yahut da 
mal mülk halinde bir drahoma geti
rir. Bunu yapmak, yeni evliler için 
uğur sayılır. Voadedilen drahomayı 
gi.izel Dolores Kuvitin yaptığı gibi, 
getirmemek ise adeta belayı davet 
etmek olur. 

Bundan bir sene evvel Katalon
yanm esmer gi17.eli hir delikanlıs· 
olan Konstantin Kastello kendisin: 

ne~ 1~inin 1vati1i yf1.ze1 lspa11yol kızı 
Dok>res 

1 

Granja -1i Eskarpe köyiinün en tnlili 
adamr saymakta idi. Dolores bu deli
kanlıya varmağa söz vermişti. Bin 
peçetaya (bi7.İm p:uamızla 1 7 5 lira) 
varan bir de drahoma getirecekti. 
Fakat düğiin günü Dolores yalnız 
verdiği sözü beraberinde getirmiş
ti; ortalıkta para namına bir şey yok
ttı. Çıld,rasıya aşık olan Konstantin 
de vandlere hep inanmıştı. 

Delikanlı evlendikten sonra az 
sonra verilen söziin yerine "'etirilece
ğine hnlô. inanır bir hı:ılde iken şid
detli bir ölümle öldü. Onun arkasın
dan da c:ok r1er...meden anası. krz kar 
deşi, e~i~tesi ve bunlaT_l kürüciik 
vavruhn 7e1,irl"nrne tiresinde öl
düler. Dul kalan Dolores b;;ti;n aileyi 
öldürmek suc~ile tevkif edildi. Jan· 
danna karak~luna ~öti.1riili.ince bü· 
tün sucu annesi Maria Vallesin üstü
ne attı . ve onun drahomayı verme· 
mek için beq kic:iyi zehirle öldürmüş 
olduğunu söyledi. 

• • • 
ilk ölen T ere7,a Marinerrli. Kövün 

doktoru bağırsak iltihab·ndan ölüm 
teshisini koydu ve d::ınl•lrır da adet 
olduiju üzere bütün köylii tabutu ki
lise-!en mezara kadar tnkin etti. 

Bu cenazeden ı:tz sonra T erezanm 
ofjlu Konstantin de annesinin ölü
mi.ine sebep olan aym c-r"l'llan duya
rak doktora bas vurdu. ~ ... qa knlmı~ 
olan d"'dr>r, büyiik bir ciddiyetle ba
şını salladı ve mes,.lrnin rok g-arjp 
oldu;;.unu sövle<li. Evde içilen su ile 
yenilen yelT'eklerde bir b"7.ukluk ol
ması ihtim<' llerini dfüıiindü; kendisi
nin bir tahlil uınesi buhınmad•.;y irin 
ara!!tTnnalarım d~rinle'itir~mdi. Yi
yecd~ ve içe ... eklerine çok di!<ltat et
mel~rini sö··led; F ahat Kc-:ıst:ıntir 
dikkat etm~k fır:::ntını bulamıv1aı, 
riiT"lkü çarçabuk ölerek mezarı boy
la~r. 

ilk rnatr",...,1 gi:nleri ge-;til-ten -;onrtı 
1(cnstant:ni-ı evl; 1 :.ız kardeşi ~.~ :ıric
T(osteJl..., dul :,··n~,..s;ne 5le1erck, aile 1 
mirası kanunlarına gör~ şitnCJ; ken-ı 

disine kalması lazım geİen 1 000 pc-' 

çeta drahomayı istedi. Bunun üzeri· 
nedir ki Graja de Eskarpe köyü dra
homanın verilmemiş olduğunu keşf
etti. 

Maria Kcstello vaadlere kulak as
madı. Drahoma adetine aldms edil· 
mediği için zaten aileye bir uğ~rsuz. 
luk çöktüğünü ve annesile ağabeysi
nin öldi.iklerini ileriye sürdü. Bu 
uğursuzluaun daha da devam ec!ebi· 
lece~ini t5yledi. Bundan başka rimdi 
kendi ha!~kı olan bu paraya iht:yacı 
bulunduğunu da anlatarak genç du
la: 

- Ne yapacaksın, dedi, söyle ba
kalım. 

Dolores acı acı gü!~ü. Bin peçeta· 
nm çok büyük bİr yekun oldu[:unu 
Mariaya söyledi. Buna rağmen tediye 
için annesile birlikte bir çare ::ırnya· 
caklarım da ilave etti. 

Birkaç gün sonra Mariya, kocası 
ve dokuz aylık çocukları, karc!eşile 
annesini mezara si'rüklemiş olan 
ağrazı gösterdiler. Ölüm de şimşek 
hızile gr1erek çarptı. 

Bu se[ :r saf k,öyl;·1er tabii sebep
lerden dolayı ö1iim hikayesine inan· 
mak is emediler. Doloresin drahoma· 
smı ödemediğini konışularma c-nla
tan Mariyanm sözlerini hatırladılar. 

Doktor tahkikat yar>Jlması i,.i:::ı hü· 
kumete müra:::aat etti. En son kur 
hanlara otopsi yapıld•. Muayene bi
tince laboratuvar neticeyi şöyle bil
dirdi: 

"Arsenikle zehirle:1me neticesinde 
öli.iml., 

Bunun i.izerine Konstantin ile an· 
nesinin cesetleri mezardan çıkanla· 

rak muayene edildi. Bunların da ar
senikten zehirlenerek ölmüş olc.~uk
lan anlaşıldı. Dolores derhal tevkif 
edildi. 

Köylüler bu ithamı i~itince se~siz· 
likten vazgeçtiler. Ortalıkta müthiş 

bir krzrrmlık hiikiim siinneğe buşla
dı. Herkes adaleti k<"ndi eline a!aca· 
ğmı ba3ırarak söyle<li. Erkekler tar
lalarda çalışnken kadınlar kalabalık 
bir kütle halinde Doloresin ar.nesi
nin yaşamakta olduğu evi sardı: 

"-Yaknlnnf Melunu yakarak öl
dürelim!,. diye ortalığı çınlattılar. 
Güri.iltl\vü duyan er!·ekler de kadın
lara iltihak etti. Köy jandarması bu 
kızgınlıNın öni.ine geçemeyince vila
vet me·ke ... ;nden imdat istedi. ~*hlı 
kuvve~ler Doloresin annesini Lc-ida
d-ıki hapishaneye götürmek için O'el
dikleri zaman, kÜyWlerin bu krdını 
diri diri yakmak kin köy meydanına 
odun yığmış olduklarını gördüler. 

Kadın giiçhela kurtularak hanis· 
l'aneye rJÖtiİrüldi.i ve orada kızilc bir
likte cinayetlerini itiraf ettiler. Dra
homa parasını vermemek kin bı--: ki· 
~inin canına kıymış olduklarını söy· 
lediler. 

• • • 
Anne ile krzm mnhakemesi~c bu 

hafta brışlanmıştrr. Umumi kanaate 
cröre iki5i de pek kısa bir zamandn 
idam hiikmünü yiy:ecek ve darağa
cmT boylayace.ktır. lqin as•l feci tara
fı Doloresin iki aylık bir de yavrusu 
vardır. 

Veni ne-rivat: 

Veni Türk 
Eminönü halkevinden: Eminönü ha' 

kevi tarafından her ay çıkarılmakta o· 
lan (Yeni Türk) ün 49 uncu sayısı çık. 
mıştır. ·Bu sayıaa: Agah Sırrı Levent 
Ziyaettin Fahri, Nahit Sırrı, Salih MU. 
nir Çorlu, Raşit Gökdemir, Şerif Hulfı
si, Hilmi Ziya, H. Turhan Dağhoğlu. 
M. Şakir, tHkütaşır ve N. Safa Co§kur 
gibi tanınmış imzaların yarılan vardır. 

Gençlerle mUnevverleri allka~ar e~ , 
yazıları toplamıı bulunan bu meanua} ı 
tavsiye ederiz. 
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TRAŞ BIÇA~I 
Emirze Dikranyan han No. 3 

Sultanhamam lstanbul 

R A un - n.-m 1)Gslall 

j
1 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
unum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısmda bzet 
Bey Hant. 

:::.:::::::: ::::: ::: :::::: :: ::::::::::::: ===== ::::-.:::: 
~! Do kt:or fi 
Hömer Abdilrrahmaoii 
a! DERMAN fi .. .. 
g Muayenehanesi - Eminönünde ii 
i~ v ALDE HANI içinde No. 21 is 
" " .... ._.......... ... ...... _._.... ._._... .. ·--······-············----------· ....... ------

1 Göz Hekimi ı 
Dr. Sükrü Ertan 

1 
Calaloğlu Nwııoemaııiye cad. Nu jl 

( Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 ----· 

SAÇLARIN 
GÜZELLiGi KARSISINDA 

Geçen hafta yüksek bir mahafilin tertip ettiği bir çayda biit~ 
huzurana hayret ve kıskançlığını celbetmiş olan bayan ve ~· 
dayanamayan birkaç bayan ve bayın gençlere sokularak bu .• ·• 
ların görülmemiş parlaklıklanna ve ondile edilmiş gibi güıell~ 
ni ne gibi bir madde ile yapıldığım sormuşlar, şimdiye ka 111' 
saçlarınmn bu güzelliğini bütün müstahzaratiyle şöhret ~~ Je
NEClP BEY yağlı ve yağsız biryantinleri kullandıklarını so~ 
!emişler ve ayrılmışlardır. Siz de bugünden itibaren saçların bif'" 
güzelliğini ve sıhhatini yalnız NECiP BEY yağlı ve yağsız ., tı 
yantinlerini kullanmakla muvaffak olursunuz. Yağlı 40 Y3& 
35 kuru§tur. Her yerde bulunur. Deposu Eminönü Nf: 

BEY mağazası No. 47. 

Nafia vekôletinde 
26/ .lkincikinun/ 937 salı günü saat 15 te Ankarada Nafıa V -" 

zeme eksilbne komisyonunda Safran ')olunun Kuzdağı Abaza J)e ııJI 
manlanndan veya husust mukaveleli ormanlardan kesilmek ve aD' 
rinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lir!~ 
men bedelli 16000 adet normal kayın traverain kapalı zarf utuP1 ... 
mesi yapılacaktır. 

Eksilbne prtnameai ve tefenüab parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. _lff 

isteklilerin teklif mektuplarmı Nafıa Vekaletinden almmıt 1"7' 
müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 ikincikinun 937 salı günü 
kadar Anbrada Vekilet malzeme müdürlüğüne vermeleri ı~· 

(2302) 

1000 kellme ile kendi kendine A•"'' 

Die Familie Schneider 
Resim: 2 

1 - Die Gaste: (misafirler). 2 - Herr Richter : (Her RiMe:!,~~ 
Frau Richter: (Frav Rilıtcr ). 4 - Georg, . 5 - Else. 6 S""4' 
Dienstmadchen: (hizmetçi). 7 - Die Tür: (lw:pı) . 8 - Bert ,-~ 
der : (Her Şrı.ayder). 9 - Frau Schneider: (Frov Şnayder ). ıo)~ "2. 
Junge: (bir erkek çocuk). 11 - Ein Madchen: (bir kız~~~ 
Der Vetter: (.iki 1oardcş çocuğu "erkek"). 13 - Cousine: (iki# 
çocuğu "kıt:''). 14 - Die Hand : (el). 15 - Die GroBelte.rn~ ( 
nine). 


