
müzakereler devam ettiği şu sırada 

z a 

bu devlete sulhün muhafazası bakımından 
a . sız 

il 

. 

et~hı ~ok ağır mesuliyetler yüklüyor 
b eden F adiyle, hayalperest ve cakacılığı ile Fransız milletinin hayatt menfaatlannı 'PayimAI .Q l'ılıısız hariciyesi buglln Fransaya bir dostunu daha kaybettirmek llzeredir. • 

eyrutta konsolosluğumu-· 
Za tecavüze yeltendiler 

Çeteı -·-.. -·----....................... _ .. __________ .......... --
Jaaliy ~r 1 Milletler Cemiyetinden 
ha 1 e e . ne umulabilir ? 

darı Ş 8d 11 ar "Milletler Cemiyeti öyle bir aldabcı heyettir ki orada bir mem· 
Ccnc"rcde Sancak iti ıö l leket Japacalım temin etmedik.:e bu heyete emniyet ve itimat caiz 

IGp!ıeQ • 
8 

i'raMllftm J ehmw, ciyorlar. h-kmeN\.Al.msalann ~ı..-., ~ 
t~ lift~ ~~e mahlyeti Habefl•ten emrivakileri üwine oldu. Bunlara muum be~yet hay. 
8- · W4lar yaptıfı ret etti, küstü ve bu emrivakileri JP.-nenLtn takbih etti. Şimdi Türk' s; ~ · et tanıanıen 

0 
Cumhuriyet hüldirneti çok baldı ve tarihi davaaun bu, gülünç telildri • · 

~~ 'l'~~ ranaaıun aaker;a:;:_ edilmekte olduğunu aördülü, cemiyete büyük emniyetle ven:li. Beka- j 
-'""---~ · ~Yti anama ıilih lnn ne olacak? 1 

:t.:~~~~r teıkiJ etmek_ gibi Türkler keneli haklarmda tatbik olunacak yeni bir misal ile Abam 1 
~'."'l'!!lı !ıa-.ı~bkçe geniglemclrte- Cemiyetinin gülünç bir mahiyet ve inanılmaz bir mevcudiyet olduğu- ı 

· ~::~c~::,;lan -·=-~':!.?~~=-=~~.:!~!: .. ~~~-~~~::~ ................. • • __ 

Qne.vreden ümit · 
.. Pek kalmadı· , 
U.nkü müzakerelerden de 
~ bir netice çıkmadı 
~" davası Konseyde saıBtdan evvel görQ. 
~ '::!"ecek. Konseyin tallk karaıırı veırmesı 
'1 () tırnaıaerı de mevzıuııuıbahs edllDyor 

~ \ryet Rusya, Fransaya 
ti.tabir olduğunu bildirmiş! 

Milletler Cemıyeti konseyinde Ha-

F1'411om ~iu iki mlilJnessili: Hariciye 11aZ'lrı Dclbo (solda) ~ 
.,. ~ t'~ (~)~ ~Jan matla 

Alman menbaJar1na göre 

Donanmamız 
Takviye ediliyor 
Sekizer bin tonluk iki kruvazör, dUrt 

muhrip, dUrt deniz allı gemisi 
yaptırılacak ,,.. 

Ya.ptıraoağımız söy7eniletı sek'izer bin tonluk kruvozörler Almanlanft 
mıe§hu,r "Doyy'l41Ul" cep dritnotlarından ikişer bin t°" küçük olacakttr 

Almantada ne~redilen deniz harp 
41 

tay davasının önümüzdeki salıdan ön 
ce görüşülemiycceği anlaşılmaktadır. filolannın 937 yıllığında Türkiyenin se· 

si Yavu~n inp eidildiii Hamburgtald 
mcşh ur Alman tezgahında, ikisi de t .. 
mitte olmak üzere dört denizaltı ginıisi 
inp olupmaktadır. 

Cemiyet mahafilinde o zamana kadar kizer bin tonluk iki kruvazör yaptır-

Gene bu ıene içinde dört tane de bi. 
ner tonluk mayn gemisi inp ettirece. 

imiz yazılmaktadn. 

meselenin iki taraf arasında bir uz - mağı düşündüğü, dört tane de tonajı 

laRma ile neticelenmesi arzu edilmek. yazılmayan muhrip yaptıracağı kayde. 

t ı ' ir. Fakat bugüne kadar yapılan dilmektedir. Ayni yıllığa göre iki tane
temaslar müspet bir netice vermemiş_ -------------------·-
tir. Her halde Sancak hakkındaki ce_ 
miyet karan ge'ec-ck haftadan evvel 
verilmiycccktir. 

Laheye mi gidilecek ? 
Milletler Cemiy~ti ma.hafilinde de

Ycran eden b:r 3ayiaya göre, Sancak 1 

ihtilafı hakkında U\hey Adalet Diva
nının mütnlea.31 sorulması ve cevap 
gelinceye kaclnr ihtilafın konseyde 
tetkikinlıı tehiri hakkında bir noktai 

( DBvanu 6 uaculaJ 

Japon Başvekili 
yuhaya tutuldu 

Bu vaziyet karşısında kabine 
istifa etmeğe · mecbur kaldı 

' U--1.,,.,ı..J 
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Yunus 
ad·'ve 
KYırlYlın 

!§>aş mtYJ!hlaıırrDırD 

Asım U& Asım Us'dan Yunus Nadi 

Biraz ders almasını niçin 
tavsiye .ettiğimiz beyanındadır 

Yazan: Nizarr;.e::!din Nazif 
Ben "tütUncU dükkanlarının, Türk 

irfanına bir hayli bilyük hizmetlerde 
bulunduktan" kanaatindeyim. Zira, 
birçok vatandaşlar, nncak bu dilkkii.n
lar sayesindedir ki siyasi hadiselerin 
nabızlannı sayabilirler ve bUyilk has.. 
ta.lıklarıyla şu dünynnm bu yirmi dört 
saatten oôür yirmi dört sa.ate nasıl 
ulaşabildiğini "üstünkörü olsun" nnlı. 
ya bilirler. 

Ben de ekseriya böyle yaparım. TU
tilncü diikkAnlarmm önüne biriken 
"Kariini Kiram" kalabalığına karışır 
ve onlar gıôi ağzım bir karış açık, on. 
Iar gibi ya.kam kalkık, onlar gibi elle
rim ceplerimde, burnum hava.da ve du 
daklarrmdaki sigaranın dumanı ile sol 
gözUm kırpışık... okurum. 

Allah razı olsun Abidin Dav'e:rden, 
Allah razı olsun Eter.ı !u.ettcn; Allah 
razı olsun M. Zekeriyadan ve Allah 
gene bol bol razı olsun Refik Ahmetle 
arkadaşlarından kim tütüncUierc bu 
hizmetlerinde bUyUk yardımları do. 
Jrunur. 

eder. Ve ... tekrar muazzam bir ger. 
dan, Uç kat ense, pembe pembe ve gie
man bir çüt yanak, parlak ve camlı 

bir gözlük ve altm bir zincirden mü
rekkep olan çehresini görmek nasip 
oldu. 

Devam ettim: 
- Asım Us diyor ki "Türk efkft.n 

umumiyesi artık Fransız devlet rica.. 
lini Hatay mroelesinde muhatap ol -
mak kabiliyetinden uzak görüyor. 

Birdenbire cevap vermedi. Fa.kat 
Nadi de blrdenhıre blr aksUl!mel baş
ladığının farkındaydım. Kurunu al. 
mak kabiliyetinden uzak görUyor.,, 
na okumak için içinde deh§etli bir sa. 
hırsızlık belirmişti. HnnJ: 

- Haydi canım ... Vazgeç fiyaka. 
dan da ~unu bir oku ı 
diye hafif bir ısrarda bulunsam he -
men gazeteyi kapacak ve Ust Uste beş 
defa okuyacaktı. Bununla beraber 
kibrinden zerre kadar kaybetmemeye 
çabalıyarak ağzımı aramağa bqladı: 

"-Ben bugUn aşağı yuka.n ayni 
seyi yazmmtım. • dedi - Faraza deml§. 
tim ki ... "Fransanm Milletler Cemi -
yetine 8ulh yolunda bir yardrmdan 

Avukatlar kanunu lj-~aMü.S 
Ankaradan dönen ·earo heyeti 

izahat veriyor 
Avukatlar kanunu layihasrrun aonı 

defa göz.den geçirilmesi için Ankarada 
yapılmakta olan içtimalara iştirak eden 
İstanbul barosu heyeti §ehrimize dön
müştür. 

Heyet azasından Avukat Ali Hayd-ır 
kanun h:.:;kında gu ma10matı vermiştir: 
"- Bu toplantıda avukatların h:ık 

ve vazifeleri bahsi lliyihada modem 
ve medeni memleket avukatlarının h-a· 
iz oldukları haklar gibi mükemmel bir 

surette tadat edilmiş olmakla beraber 
ameli ve tatbikat bayatından ilham alı. 

narak bazı ilaveler yapılmış ve bu su
retle lSyihanın hayata tamamen uyma· 
sı ciheti temin olunmuştur. 

Şimdiye kadar avukatlar yalnız adli 
ve idarl mahkemelerde müdafaa yapa. 
bildikleri halde bundan sonra kaza sa

lahiyetini haiz bütün mercilerde ve me
sela vergi komisyonlarında, resmi daire 
lerde mlinazaalr işleri t:ıkip etmek gibi 
vazifeler de yalnız avukatlara hasredil 
mi.Ştir. 

mahallin en büyük hakimi marifetile 

mürakabe salfilıiyetini haiz olduğu gilıi 

avukatlar iizerinde de bu murakabesini 

baro inzibat meclisleri vasıtasile yapa
caktrr. 

Saylavlann Büyük Millet Meclisind~ 
ki sözlerinden dolayı nasıl masuniyetleri 

varsa avukatların da müdafaalan esna

sında s8yledikleri sözlerden dolayı mes' 

ut tutulamıyacakları hakkında ceza ka~ 

nununda zaten bir madde vardn. Yeni 

layihaya ayrıca şöyle bir madde konul· 

ması kongrece kararlaştmlmıııtır: 

'"Avukatların vazifeden doğan veya 1 

vazife esnasında iglenen suçlarından ı 

dolayı haklarında tahkikat icrası Adliye ı 
Vekilinin iznine bağlıdır. Tahkikat Ad· 

liye Vckiltnin tensip edeceği makam ta 

rafından yapılır.,, 

H üUlsa olarak diyebilirim ki: Son 

layiha bütün medeni memleketlerin 

meslek kanunlarile, ilim \·e sistem nok-
Bu toplantıda bilhassa Uyihada müp 

hem kalmış olan avukatların anonim tasından boy Ç>Içüşcbilecek ve bu imti· 
ve kooperatif §İrketlerin meclisi idare. handa kazanabilecek bir Jayihadır. Cum 
)erine aza veya mfirakip olabilmeleri huriyet Adliyesinin avukatlara ait bir 

meselesile mabkerr.eJer tarafından ve- kanun Hiyihasrnı tetkik için avukatları 
rilen likidatör vasilik.kayyumluk vesair davet etmesi ise demokrasi prensibine 
gibi vazifeleri görebilecekleri rne9elesi en güzel bir delildir.,, 
de halledilmiıtir. Mebusların ve beledi- ---------------

ye azalarının devlet ve müesseselerle v ı • • 
aHikalı davaları mildafaa eJip edemiye. a 1n1 n ~mzasını 

taklit ederek cekleri meselesi de hallonunmuştur. 

Avukatlar mesleğinin vekar ve bay· 
siyetile uygun olnuyan işler yapamıya· 
caklardır. Meslek sımnı hiçbir vesile 

ile faşedemiyeceklerdir. Hülasa, avukat 
alkhğr işi ihtimam, doğruluk ve sadakat 

le üaya mecburdur. Bu gibi hallerin 
mileyyidesi olarak Adliye Vekili baro. 
lar üzerinde doğrudan doğruya veya 

Kendisini polis tayin 
ettiren bir adam 

yahalandı 
Emniyet dördüncü şube müuürlüğii 

sivil memurluğundan açığa çıkarılan 

Matbuat aleminde ~ 
iştihar etmi§ olan Nu tffİ' 
Ni:xımcttin Nazif'in ~ 
gibi, bu tehdit sustu • tJI 
di~ ve p ilyük bir cezadt S ~ 
rinde ısrar etti. - varlık.~ 

Nurullah Ataç'ın korkakl 
de §ehadet ederiın: bazı 
• ilk sayfnlannda.ki ber.t 
gözü yılıp _ sonuna kadar ~ 
cesaret edemez. lrarlık ınub ·p 

yı 
kahramanlıkla ilttifa etıne ~ 
bir tevazu gösteriyor: adıll1 

dinniyor. 
Knhrnmanlıktnn, teva.zudJll ~ 

mez'yetleri de var: tUrkç~yi ;r 
ecnebi gibi yazıyor : Ke.liıll ıU 
ama ııahiv hnngi mille~! 
''Niznmettin Nazif'in ~.ıııe 
gibi" değil, " ... tahminin ~ 
rak" demek lazım; çüıı~ '~ 
nilince: "Bu tehdidin Nuri.ıU 
s~ ırmaya yetmiyeceğini ıil 
tin Nazif zaten tahmin etJll 
mek olur; halbuki l'arlı'k ~e 
"Nlza.mettin Nazif bu tchd1 

nırum sanmı~tı" deıne~ , 
" ... sözlerinde ısrar etti"; k~~ 
lalı Ataç mı? Nizamettin 
tehdit ml? Belh değil. Gcfçt 4ft' 
§cld ·ne göre ısrar eden "teli 
Varlı7c muharriri: ''N. A.. ı~ 
demek istemiş. TUrkçeyı b 
yazsın, kelimelerin yerinl. 
düşünüp düşünüp yüreğini ;; 
bize her ~yden önce onun 
zım! o 

Yine Varlık mecmuasınlOs,ııf 
kahramanı, "Türkçe bubf 
fıkrasında diyor ki: 

Ulus'ta Y:aşar Nabi'nifl 
"Dil lcö."csi'' ni ve on11 
Nurulrah Ataç'ın To»'~ 
"Nasıl yazıyoru::Y'' siit~..ııl 

Değil mf ya? Eğer onlar o koca ko. 
ca man.setler ve aerlevhalarla gazete
lerin alınlarına birer, beşer, onar gUr. 
cil kaşı veya yeniçeri bıyığı takma
nuş olsalar bazı ba.şmuhru:"rirlerin, 

faraza Na.di'nin, Ahmed Emin'in, Mu. 
hid~in Birgen'in seslerini beş metre 
öteden kim işidebilir? 

çekinmiş olması Hatay da.vasmda in- =================== 
sanlık icaplarının yerine getirilmesin.. 

Ahmet oğlu Ali isminde biri, Vali Mu. 
hiddin t.tstünd~ğın )mzasını taklit ede
rek ve sahte bir tezkere tanzimilc ken
di kendini Beykoz 'karakoluna sivil me. 

mur olarak tayin ettirmittir. Fakat işin 

farkına varan Beykoz kaymakamı, Ali

yi yakalamı§ ve snhtck!r dün tevkif e
dilmiştir. 

"Tanzircn" ne kadar gw""j 

mek ki gazetelerdeki, kltnP~ 
yanhşlannı göstermek B. d 
bi'nin icndı imiş!... O işe ki-:-A 
mecmuası sahibini "tanzir"~ 

ol 

Bununla beraber ara.sıra. hovarda. 
lığnn tutar, tütüncünün önüne beş ku
~. on kuru<J ntar ve bu zevattan bir 
kaçım koltuğumun altına sıkıştırıve. 

ririın. Netekim dün de öyle oldu ama, 
gazeteyi kendi elimle tütüncllden al
madım. Odama gelip de hademenin 
her günkü gibi getirdiği Kunın'un ilk 
sayfasında. "Fransanın dostlarına hi. 
tap ediyoruz!" şeklinde bir büyiik ser 
levha görünce tütüncü dükkanmdnki 
Cumhuriyet'te de ~yle bir serlevha 
gördüğilmü hatırladnn: 

"Belki Fransaya tuttuğu yanlı§ 

yolda mlimaşat edebilecek devletler 
bulunabilir.'' 

Eh ... Asımfa Nadiyi tetkik edebil. 
mek için bundan mükemmel bir fırsat 
ola.bilir miydi? 

DilşUnUnUz bir kere. .. İki ba.şmu
ha.lTir ayni günde ayni memleket 
mevzuunu ele almı61ar ve hiç şüphe
siz ayni hAdiselerin seyrinden aldık. 
la.n intibalarla. c.;alakalem yazmışlar. 

Hemen cebimden beş kuruş çıkar. 

dım. Ve beş dakika sonra Cumhuri
yet guctesinin baş sütunundan fırlı
yan Nadi masamı ve beni yadırgayan 
lbir bakışla süze sUzc gösterdiğim kı
nk iskemleye il" Riverdi. Ona Asımın 

başmakalesindeki aerlevhalnrdan L 
kinclsini göstererek sordum: 

- Devletli! B~~ Asını Us ne diyor? 
"Tiirk cfkfın umumiyesi artık Fran -
sız devlet ricaJ"ni Hatay mes€lesinde 
muhatap olmak kabiliyetinden uzak 
görilyor,,. 

Ka.slıı.rmı çattı ve gözlüklerinin nl
bn zincirini oyn::ı.tnn bir hiddetle ce
vap verdi: 

- Garip ... Nasıl olmu.~ da benden 
evvel bunu söyliycbilmiş? 

Dedim ki, 
- Mnlmlesini okudunuz mu? 
- Ben Cumhur·yette çı!nnıyan m:ı. 

kalc1eri okumam... Okuın:ım.. Oku
mam. .. 

Diye masamı yumnıklıynn!• aynf'fa 
kalktı. Fakat bu kn.lkmı hev~tli Na
diyi· ufkum.dan sildi. Zira m~.srım ve 
masa.mm Ustün~c,ti kitap, ku~t ve g:ı 
zetc yığınları Hnz:rctin boyunu nr•yor. 
du. Bereket verııin Nadi makul adam
dır. Kmk, çarpık da olsa bir f skem
lede otunnayı ayakta durmaya tercih 

den ibaret basit sulh vazifesini bila
kis daha ziyade zoraltmak suretiyle 
mcs'ullyetleri çoğaltmak yoluna giL 
miş olduğunu gösterir. 

Güldüm: 

- Bu ne garip dil! • dedim - "Zo. 
raltmak suretiyle mes'uliyetleri ço
ğaltmak ... ,, falan filanla bu i.5 yUrUmU 
yor arkadaş. .Af nna bak. Aslan gibi 
konu§uyor. Al sana bir parça da.ha. .. 
"Frnnsa.nın ba.5ma her nasılsa baş di. 
ye iiaU§mUş olan bu ef cndiler Tilrk 
enerjisini takdirden uzak adamlardır. 
Eğer meselenin halli henüz menfi ibre 
cihetindeyse bunu sadece Fransız rL 
calinin kiyasetsizliklerinde ve fera.set
sitliklerinde aramak lazımdır.'' 

Buraya gelince Nadi dayanamadı ve 
Kurunu ellmd~n kapıp gözlüklerini 
düzelterek banl harıl okumağa başla.. 
dı ve bir aralık eirret bir bakışla göz. 
!erini bana dikerek; 

- Asrm seni de bir hayli patakla.. 
mış. • diye mırıldandı .• 

- Ne gibi? • dedim -

- İşte; §11 cümleye bak. " ... Suriye 
ile LUbnana lstiklA.l verildiği halde 
ayni derecede hukuki vn.ziyeti haiz 
olan İskenderun ve ha.valisi için blr 
nevi (Manda) ~kli tasavvur edilme.. 

~ı. yeni teklifin Pn.ris müzakerelerine 
nispetle uzl~ yolunda bir ilerleme 
değil tam tersi bir gerileme olduğunu 
gösterir." 

- Ben trona.men bu fikirdeyim. Ben 
Tevfik Rü!)dUnUn yeni seyahatini yeni 

şartlar içinde yapmış olacağını tah
min etmi~im. Fransanm ve dostları. 
nın iz'anındruı o yazıyı yazdığını anda 

d:ıhn fazla şüpheye hakh değildim.! 
Malfım a... Sulh dostları oldukla
rını iddia edenlerin bugünkü kadar 

engin bir enailiğe ve Türkiyedcn malı.. 
nrm kalıntı ğı göze alacak bir hayvan-
lık derecesine inecekleri o günden talı 
mln edilemezdi. Fa.kat b-~ birader, sn.. 
n:ı ne demeli ? ... 

- Evet t::ı.n:ı. ne demeli ki Bllım'un 
muhtırası günlerdenberi elindedir de 

1 

bugiin bile h:lla vaziyeti kcstircme. ı 
mi§sin de "BlUmun bililt!znm pcl: 
müphem oldu~ıı ~imdi pek iyi anlaşı. I 
lan muhtıra.siyle Fransamn Milletler I 
Cemiyeti konseyini de bu mes'ul!yeL{ 
te -kendisine ortak olarak almayı" dll. 

şilndüğünden b:ıhsediyorsun? 

- :Ya ne demeliydik? 
- Asım'm makalesindeki son pa-

ragrafları oku! 
Ve parmağımlıı. işaret ettim: 
- Nah şurMilldan başla! 
Nadi gene gözlüğünü düzeltti: 
- Buradan mı? 
- Evet.. 
- '' ... Biz.ce bu mes'uliyet, bu dal. 

gm ve gafil Fransız ricalinden ziyade 
Fratuiayı cihan sulbü için kıymetll 
bir unsur halinde bulundurmak fikrin 
de olan ve arsıulusal sulh dostluğu 
ile kendilerini göstermekte bulunan 
devletleri alakadar eder. Onun için 
biz artık Fransı7. ricaline hitap etme
ğe lüzum görmüyoruz.,, 
- .... 
- Peki ama.. Bunda bir fevkaUL 

delik yok. Bugün ben de ayni §eyi yaz 
dım. l~te ... 

Ve önümden Cumhuriyeti alıp ü. 
çüncü sa..yf asmm altıncı sütunundan 
şu satırları okudu: 

"- Fransayı tuttuğu yanlış ve 
haksız yolda iltizam edenler zahirde 
belki kendisine muvakkaten dostluk 
göstenni5 olurlar; fakat hakikatte 
hakkın çiğnenmesine göz yummnkla 

Ettiğ"ni buluyor ! 

Zaharof 
Mezarında rahat 

bırakılmadı 
Versnilles, 23 (A.A.) - Meç

hul şahıslar "Banaincourt'de müte-

veffa Sir Basil Zaharoff' un bohçesi· 
'ne girerek mezarım açıp tabutu sök

meğe teşebbüs etmişlerdir. Fakat her 
halde yanlarına lazım olan nlat ve 

edevatı almadıkları için olacak, işle

rini ynrıda bırnkmağa meçbur olmuş
lardır. Mndam Znhnroff'da kocasının 
yanında gömülü olduğu için hırsızla~ 
rm mütevaffonm kıymettar elmas}a

nnı çnlmak arzusiylc hareket ettikleri 
zannedilmektedir. 

sulhe bundan gelecek ziyandan .•• " ----------------

Öyle ağdalı bir ciim1e ki dayanama- Kurban 
dnn; kolundan çektim: 

_Dur bo bira.der dur!. Bir hayli bayr~ mmnda 
gevelemişsin işte. Asımı oku sen Ası. 
mı okul Oku dn biraz açık konuşma- Galatasaray, Gü-
ğ\~1~unınu P.lindcn kapıp bmend a. ne ş • Beşiktaş ve 
vaz ne şu pa.rç~yı okudum: Fener bahçe ta-

.. _ Fransanın ooı:ımda olan efendi. k 1 m 1 B r 1 8ra51 n da 
ler idare etmekte olduklan bUyilk 
Frruımz milletin"n n::ısıl fdı:ı.rc oluna- b i r t u r n u va 
cnğını bilmcdilt'cri gibi Ha.tay mese. yap 118Cak 
lesiyle milli aHikn güden yeni Türki-
ye Cumhuriyetınin hakln.nnı müdafaa Galatasaray, F cncrbahçc, BC§iktq 
ve 1ca.bmda onları i~tihsal i<}in göste. ve Güne§ kulüpleri orgnnizuyon ko· 
rece?i fiilt encriiyl de takdirden uzak mitesi lik maçlnn ile milli küme maç
bulunma.ktadır." ları arasındnki bo§ zamandan istifa· 

Ve bir tek lrclime ilave etme ·sizin de ederek kurban bayramında arala. 
Cumhuriyeti krnrdım, Na.dinin koltu. 
ğuna krstırdrm. Sonra kolundan tuta- nnda bir turrruva yapmağa karar ver 
rak tahrir od:ısmdı.n çıkardım: mi2lerdir. 

- Haydi fiCkerim ... • dedim · BICım iki gün devam edecek olan bu 
muhtmısmı herkesten dört giin evvel turnuvada dört kulüp arasında ilk 
de<111 ya dört yıl evvel ö~enmiş olsall gün iki maç ynpıbcak, ikinci gün de 
bile a.Jıkftnl 1'1k"rT'ı'l]: b:r ba':"';n '"lnr..~. 1 :::: Git Asım Us'tan biraz ders ali" galipler ve mağluplar biribirleriylc 

--- karfılapc:aklardır. 

yor. Voltnire'in le Sott" 
bahsedecek değilim, Var 
öyle bir eser bulunduğtiri 
maz. Fa.kat fra.neızea bfrçolc il. 
larda ve gazetelerde böyle .b'1-' '1 
lunduğunu bilir. Hatta bırJci)' 
veline kadar Yeni Adam'da 
kı da bu işi yapmıştı. 

Varlı1c muharriri sütuntl 
sonra bir haşiye çıkıyor: 

Ki bu .rlltun He.ta • ScıVO, 
ba.«ı1ığiyle şimdi Hal>C1'1 

bu?mmyor. 
Ne yalan söyliycvim? bil 

başında.ki "ki" den de korıctu"' 
• • • 

Kara Da.vut'tan korktu~ IJ 
yor.;·ış gibi M. &ı.mi Kar~yı:ı ~ 
tehdide ba...cıladı. Hem o gosl ~ 
makln kal~ıyacak, beni kıtJf t 
yecekm:ş. Ne diyeyim? ali~ ot1 
Yalnız yenip yutulmadan ev ,t_, 
iyilik edeyim: BabMrnID ııdl _, 
ya.r;mın nalmı:la yazılı o1ııJI f '. .ıi 
hikavesini anlatırken diyor ~,-,1 

Katır, mese'e kendi rf tf' 
taal1f'tl: cttiğ;11i anlay11ıed , 

bı vermiş: ~' 
"Ren anamın katır o1d~~ ı,. ;J 
z:ııorıtm ... - Açık söz, ~ ,, 

J{attr, ktıtırın dof'."\U1IlS.dı,. "1-/ 
te bilir ve böyle söz söyleJ!l ıJJS' 
mi Kara.yel henUz r-;enrtir. b 
öğrenmemiş. Ö~retiverelill1· 1 

• • • "' ,-ol!~ 
Ökem'in bS.bf!.SID8 - QglıJJl ~ 

çok iyi: konu kom~ ~~ 7, 
ister be-renmeein. Beğenlll~ 
kızmı vereını... Hele e!z ~I 
blr foto:Jrp.frm gönderin ~ , / 
b3.!tllrm. Alla.h ona da. ~ 
de afiyet ve u.un öınOrl~ 

Vunnnlstamn Al~~ 
yadan aldığı P~,, 
Yunan baıvekili general ~I 

Yunaniıtanın Almanyadan ~J 
dıığu 25.000.000 liralık kt ,_. t" 
istikraz mahiyetinde oırnadı ~ 
eden bir tebliğ neıretmifdt~ 

Baıvekil muavini ve . tıs' 
Zaviçpanas bu para atına ıt 
olduğundan istifa etmiıtit· 
muavinliğine §imdilik kiaJll 
miyecektir. 
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r.Anl<;R - Akşam po1:faS"1 

nıı ~ oıdutun lstatnstn ~ 
8öyı...._. u 'Ve n ed 

tibi """11Yecefinı. er e bulunduğu 
lit &aklıyacağı ' hunu meslek snTI 
lalı~eYbn. lia ın. Fa.kat evsafını ta.. 

ıpıeriııd. "alinin b.. .. 
onu ıitaa en clduğu ~Yilk toprak 
fllıa . Ua uğr .içın, vaktiyle, 

,,.. l'eıs olarak IUJan hır teşkilatın ba-
b. ~tatiauk getJtnıiııier 
ll'Jetıfe Çıkarın ~ . 

ti bir buıuıuna.k ak, Yahut sıhht tcd 
~ ~btltıe '"eYa zira! herhan.. 
g~ .ı:ı:ıerk~e' ıslahata. girişmek 
~ l'irlel'tni§. n" ketı~isine tamimler 
!le ~ı"erı•• derıernı~a.gıdaki suallere 

t eını ! ış, o da alırmış eli 
l>ıt«lkc -

•.!ı6o ~"'~ki av 
'1~2ı6 a,t ~n adedi: 
tı4ı1 elJ>ı.a 
'18197 P0tta1~aı 
8ord "14Jıdari 

9eZıııce ~Yu>ıuz 1ı;:4 ~ var. 
'1836 ·i Y'Vanların miktarına 
ıs "ek "WL 1J6 ko,' O,~ 'Ve d4 
18l6 'fce ~O& 124 
\'e Pi 'bar 

de a~~dakİ. v 

ller h SUretıe ya.:açlann cinslerini 
"iatırade:lde nıerk~ gönderirmiş. 
'h ediıı........ e bunlnrdan da 

tLı ou k • «ılŞ. 
~ ~i adar dakik 
~a l'orsunuz? . ra.karnıan nasıl , ı! \>et'di: · • dıye sordum. 

~tlta~a Bi?Jn bUt.ün . ~. . 
~ıraıı renköy tar gençlıgınız 
ıı.~"atı de ka~ t .. aflarında geçti. 
lıl. Olduv Urlu a~ .. k tü' l" 
"'t l!ı~· ~nu o .. ""' aç r u 
~~iz? ı~.te :rsaıar tayin ede.. 

' ? n de o suretle ya. 

~' Ş(;Yle b' 
tı... dllılu ır eliniz· 
j~ it' nU~Otsun l §akağınıza. ata-
~ t~ç .armut uz tarzcdin: Gözte.. 
6?~ ıtlıın..,, ~ncı olabilir? Bah 

cı.... -un on.. çc. 
~tıiı ,_, Une getirin Eh 

~ ''lt t\lrn te' . ' 0l'ı!ıı inı ind •tzip edecek? Hani 
~.~. btı ba1 v ı deni%in dib' k' 
~ ~tıl ıgın d ı ıne, ım 
~ rıt 'a~ak bU~u:ı? .. dediği. gibi.. 
.. : f.cı~1 k ltl'J'nut v bah~elerı de, 
:~"a. .. i~t>l'akta k auaçlarmı? ! .. Ke

c ... ~~l\~ıce•• 1412 aian ho~os var? .. 
iı" .. hı 1:~ ~hınan edır ... B~ka, 
:t -.tliıı l?ı eııetj b varsa buyursun! 
ı.~cl.J·~ .. _ellı~ h ' ul~sa. semt semt 
"'<Qi ·'<lll ıır.... ayvanıarı ' 
~\. dir ... .a;vtıra ek~ ve ağ~ları 
· ~ı o'u .tı.fnı ta~ ununu yapmak 
~ btı ~~tll?' z:1ar da böyle Is. 
h:'lllde trıı~e!!. oİ a, tabiatiyle ha 
~. "~ r>o!'taka1 ~ faraza İçeren. 
~ an hata etu ~&.çları olduğunu 
~ bıı ~a'ı(, Ziraat r ~la.';!ılır. Onun 

' bı 'istat' 6lerınden anlıyan-
~ acı .. ıstıkleri" çıkarabilir. 

de tulUyol'd 
'I' ~~k~lay ediyo~ ~u yaptığı işle 

'otı;ı !atsız b' u. • 1ltsa, ır d · 
b Cevabı d:

1
:e böyle su. 

!'ıı&.~ " ..,. ,. yle olur ... 
.~ e hUk ,. 
:"'tl toıoıı Cınıet ad 
lı ... ~ bııd· llnde tut atnlarnnızm ib
l;:' ~i~ol'\Jtn. ncakları bu haki. 

d,'1u lg edifi!lı ıa~ba yalnız bu 
\!~~~o tatistikle~ nu cemiyet için 

'-.-:'illi r ? .. li · 1 bu ''ilmi" tarz. {'!: Ço}t &Yırı Ben 
~ ıı~ ı..._ Oldu v • • bunun em-
~, "l!llirnk· b'Unu san 
'· i( ~l ısi .. . ıyorum ... 
ve ı.. &.det· . sıstenıini" ·zı 

ti)~ 4'0rkatı ını g&ternı. . gı e. 
cı. ~crıe . rn: dU ıştır ... 
~ ?ll bir rıllde de ?Yanın diğer bir _ 
\'!~ ~ ı~~kilde Ya ı~talistikler buna 
~ b·u 1lll d~u. 1::o1

Yor. (Zira, onun 
b "\l~ll.tr~ltl!) Yle bir memleket 
~ llıt· ı 

l:>ı~ ara istı rnrncti .. .. 
4-ıt· lbenba ?lat ed· ınusbet" ilimler 
~oı-lattltte,... la~ız ıybor. "Ruvvetıeri - ı 

• h ·ı:: b:ıı tıdurı•• d' . l'a \Jllive ·~l!.rak h · ıye o ıs. 
b 1 "e ıı ..... l'lıiteı "" . areket olunu. 

~ b "'Q\J.ftl.' • 1.Plcı "k 
~ır· tı !'ak Yctıe Ik 

1 tısadi coğraf 
"'11.tı <>lu.n atnl::ır :YUI tısat derslerinde I 

!atı ~h~~orı teek kürsülerden 
tı. af>ıkı v 

ıgı vers· 
ın. 

(Va - Nti) 

' ı,, .. ? '.«'· """ ... . ...... •,.I 

_,_HtlUlüU U U l lHhut l'lu 

çocuktan aı haoerı ! Cal<acıl;ğı üle Fransız m lletiniıı 
"Annem kardeşimi hayati menfaa~lerini paycmaı 
bahçeye gömdü" Kuronoo, .... !ı?~ .. ~ rT.~~~"~!~~ıahkirvctWmne 

bugün.kil yazısı milli davamız hakl.."tn- maruz kn.lmı§tır. Neden mi? Bu sua.. . 

U•• sku•" darda b •ır çocuk du•• su•• rme dadır. "Pariste Kedcrseğ" ba.~1ıklı bıı lin yegtı.ne ceva'bı Kcdorse~"dir. 
9 yazıyı ehemmi.yetine binaen alıyoruz: Zavallı Fransa, bugün kend!sine 

Yakası tahkl•k edı•ıı·yor "~ariste Kedorseğ denilen bir yer pek mütemayil bir dostunu daha kay-
vardır ki Fransanm Hariciye Nezare. bctmek ü:r..eredir. "Akılsızlıktan dola
ti olarak tanınmıştır. Bu yer, acaba, Bir çocuk dün annesinin işlediği 

bir suçu bilmiyerek ağzından kaçırmış 

dolayısile vakadan zabıta haberdar ol. 
muştur. 

Usküdarda Tunus bağı caddesinde 
hacı Emin paıa sokağında 23 numaralı 

evıde oturan Hakkının dört yaşındaki 

oğlu dün sokakta kendisi gibi küçük 
çocuklarla oynarken: 

- Annem bana bir kardeş doğurdu 

ama yaramz çıktığı için bahçeye göm

dü!,, demiştir. Çocuklar bu haber üze
rine t o p 1 u b i r h a 1 d. e Ç~-

cuğun gömüldüğü yeri kazmaya gider
lerken konu komşu: konuştukları sözle 

ri işiterek yollarını kesmişler, vakayı 

jandarma kumandanına ve polise haber 
vermişlerdir. 

Üsküdar müddeiumumi muavinlerin-

den Orhan, Tıbbi adli doktoru Hikmet. 

Harem karakolu üçüncü komiseri ile 

bir zabrta memuru ve Üsküdar jandar· 
ma birlik yazgaru İsmail Hakkı eve gi· 

derek bahçede araştırma yapmışlardır. 

Bir Serkl Doriyan sigara kutusu için. 
de üç aylık erkek bir çocuk bulunmuş 

tur. Kadın sorguya çekilince şöyle ifade 
vermiştir : • 

"- Ağır bir eşyayı t>dadan oday::. 
naklediyordum. Belim incindi. Çocuğu-

Ka~aı noe 
Arkadaşını 

öldüren 
komiser 

Dilo beraet kararı 
aldı 

Evvelki hafta polis müdüriyetin<le 
bir bozUk tabancayı karıştırırken kaza 

eseri olarak birinci komiser Hikmeti 
öldüren üçüncü komiser Nurinin duruş 

ması dün yapılmı§ ve mahkeme (ekse
riyetle) beraat kararı vermİ§tir. 

Dağcıhk k iUbUnün 
kongresi 

Dağcılık klübü senelik kongresi ya. 
nn toplanacaktır. ı 

Kongrede birçok münaka§alar olaca-
1 

ğı umulmaktadır. 

iÇERiDE: l 
• HUkametımlz mOddeU bitmek Uzcre o. 

lan TUrk - .Alman klerlng an'aşmasınm 
yapılmam için hazırlıklarda bulunulmalttn· 
dır. 

* Blltün Devlet demlryollnn tarlfelerfndo 
dUndcn IUbaren yeni bir seyrtlscfer tarffcsı 
tatblltine başlanmışttr. Yeni tarife ile yol· 
culuk çok seı1 ve kolay blr §eldlde olacaktır. ! 

• Mal'&§ sıı.va;unm btlytlk kahramanların
dan olan Hayta Hllseyin Ete Osmanlyede 
vefat etmiştir. Cenazesi bUyUk mera.s!mle 
knldınl mıştır. 

• Üniversitenin yeni pedagoji enstltllsUn· ı 
de 6 §Ubatto. tedrisata b~lanncaktır. 

• ÖlçUlerln muayene:;! bu ay sonunda b!- 1 

tcceıtf halde, fllmdlye kadar pek az kimse 1 
ölçU muayenesi ynptırdığmdan belediye ö!•ı 
çU snlı1plcrlnl ikaz etmelclcdir. 

• Şehrimize gelen Maarif vekflletl mUstc. 
§nrl Rıdvan Nıı!iz dUn ba.zI mclctcplerde tct• 
ldkat yapmıştır. 

• Hurda demir ve bakır lhrncmm men'i 
için bir kıuıun projesi hazrrlnnmak~ır. 

Fakat kanunun çıltmnmnn ka.dar da ihracnt 
mUsnadesi verllmcmelttedlr. ı 

• Plyas:ıd:ı stok demir ve lcfığ'ıt aza.ldtğm
dıut fiyatlar bir mllttar yUks~mlştlr. 'Mat.• 
1""'!1fih ııl:lkad'.lrlnr bunun ge(ıcı olduğ'unu I 
s!5: ·ıemektedlrler. 

• Muhaceret ve lltıcn surcUle TUrktyeye I 
gelen 555 kişinin TUrk vatandqlığma ka. 

mu düşürdüm. Bunda kasdim yoktur.,, 
Fakat yapılan araştırmada evde ço- j 

cuk düşürmeye mahsus bir takrm ilaç. 
lar bulunduğundan tahkikata devam o-

1 

lunmaktadır . 

Udi Nevres 
Cenazesi btı }.! iln 

ka!dmrıldı 
Alaturka musiki üstadlarınıdan udi 

N cvres hasta olarak yatmakta bulun. ' 
duğu Cerrahpaşa hastanesinde vefat ' 
etmiştir. 1 

Nevres pek sevdiği Yakacığa gömül 
mesini istediğinden Vali Muhiddin Us- 1 
tündağ onun bu dileğini duyar duymaz 
Yakacığa gömülmesini temin etmiştir. 

Cenazesi bu sabah saat 9 da Cerrah
paşa hastanesinden kaldnılarak Yaka. 
cığa nakil ve defnedilmiştir. 

Konservatuvar merhum sanatkarın 
hatırasına hürmeten bu akşam için İs
tanbul radyosunda bir Nevres gecesi 
hazrrlamıştır. Nevresin eserleri. Kon- 1 

servatuvar icra heyeti tarafından çah. 1 

nacaktrr. Bu heyette Münir Nureddin 
Neyzen Tevfik, tanburi Dürrü de var
dır. 

Merkez Uankası 
müdür muavini lhdü 

Merkez bankası umum müdür muavi 
nl Hayreddin dün vefat etmiştir. Genç 
yaşında hayata gözlerini kapayan mer
hum kıymetli bir bankacı idi. Ailesine 
taziyetlerimizi bildiririz. ı 

• un• 1m t ıo~~tı.ı 1 f 

7.20 

Va\ut Sa!ab °'7lo 

cılo 
,_ 5,54 12,26 16,tsS, 17,18 18,48 5.36 

Fransız milletir.in ve devletinin haki. 
ki menfaatlerini, durendiş bir şekilde 
sezerek, yerinde metanet ve yerinde 
suples gösteren uzgören diplomatların 
çalıştığı mahal midir? Yoksa, bir ta
kım vfthi fikir ve formüllere saplana
rak hakikati, dosyalann nazariyatına 
feda edecek kadar gaflet gösteren kı. 
sa görüşlil bürı>kratların mecmaı mı. 
dır? 

İsmi, asırların hatıraları arasına 
karışan Kedo?'8Cğ'in yegil ma.salarm
da oturanlnr, hukuku beşer beyanna
mesini nc§rcden bUyUk Fransız inlo
lapçılarınm fikir, hürriyet aşkı ve ah 

lak varisleri midir, yoksa Fransadan 
kovulan papazları, sırf hasis menfa. 
atıer için, terakki yolunda yilkseten 
memlcketlc>.rde himayeye yeltenen ve 
onların muzir ve yıkıcı faaliyetini mü 
dafaaya çalı~an mutaassıplar mıdır? 

Kedorseğ, §eref ve haysiyet için 

yı milletine hiyanct" kolleksiyonu 

zenginleşecek diye Kedorseğ, b:hak • 
kin sevinebilir." 

~~fffiO 
~n~n©m~'lÇO~lf' 

Cunı1mriyette1.."i ba!]mal.alc bı:giin 

"lsmail Mil§ta1f' imzalıdır. Muharrir 
~öyle diyor: 

"- Türk aldatıcı siyaseti kendine 
meslek ve şiar edinenleri hiçbir çağda 
sevmemişti; bugün de sevmez. Bundan 
sonra da asla sevmiyecektir. 

Türk bu gibi yalancılığı kendine 

mcharet sıfatı olarak takınmış bulu -

nanlar karşısında sadece güler; çünkil 

Türkün ne aldanmasına, ne de aldaW
masına imkan yoktur. 

Geçmiş zamar.m bazı paslı kafalı 
köhne diplomatları böyle bir hayal pe 

§inde ve çıkmaz yollarda yürümeğe 

hayatını istihkar etmekten çekinmi • devam edebilir, fakat, hakikatte on
yen Fransız milletinin, dürüstlük ru- lar aldata.bilenler değil, aldananlar • 
hiyle çalıfnn ve bu milletin harici si. d 

ır. 

yasetini o suretle idare eden evlitla. 
nnm büroları mıdır, yoksa mahiyeti 
ve hukukiyeti pek ~ipheli küçük bir 
borç için, diğer milletlerin benliğine 
taamız ve donanma kuvvetiyle o 
memleketin bfr adasını i~al ettiren 
nobran ve kabadayıların yuvası mı
dır? 

Hürriyet ve istiklal için çırpman 

Ha.tay Türklerltıe, Ucretli Fransız as
kerlerinin yaptıkları zulümleri okur. 
kcn bu ve bunım gibi daha birçok 
sualler hatınm!l. hUcum etti. Bir ta • 
rafta Fransanın harici siyaseti, diğer 
tarafta durendi5Pk ve suples, açık fi
kirlilik ve teral:ld, milletlerin şeref 

ve haysiyeti. Ne tezat! 

Kedorse:;e bir isim vermek icap e
derse, "Gaflet ve inndiyle, h?ıyalpe. 
restlik ve calrn.cıhğı ile Frnnsız .. m'l 
Jetinin hayati m<'nf aatlcrinl payimal 
nden miicsse~e·' namı mUnasip olur. 
Umumi harbin galipleri arasında. 

Avrunıt kıtasında kuvveti en fazla gi
bi görUnen Frarısa. bu gün. 18 sene 
sonra, Amerikn dahil anca.k bUtiin 
dünyanın yardımile mn~lOp ed;lmi~ 

oldufttınu gördüğü eski muarızının b:ı 
zicesi olacak vnzivcte düı;miiı:ı. gaflet 
ve havalpere.stliğinden dolayı eski 
müttefiki olan şimali - garbisincleki 

Türkler en nihayet bu gibi gafil dip 

lomatlara değil, fakat bunların gös • 

termck istcdfkleri yanlış yolda gafi
lane yilrüyen milletlere aerrlar.,, 

Yugoslavyanın 
si aseti 

Prens Pol mühim 
beyan.at ta bu. undu 

Yugoslav naibi prens Pol d\;nya 

sulhu hakkında Röyter ajansının Bel

grat muhabirine şu beyanatta bulun 

muştur: 

··-Ben harp olacağına değil, sul

hun muhafaza edilebileceğine ina· 

nıyorum. Harbin elzem olduğuna 

milletleri inandırmak yanlış bir siya-

settir. Sulhu muhafaza edebilmenin 

en iyi çaresi komşu devletlerle olan 

ihtilafları halletmek ve münasebatı 

iyileştirmektir. Eğer her millet bu hu-

susta samimi ve açık hareket ederse, 

netice umumi sulhu doğuracaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Fransnda Laval kabinesi lstıta etınl.§Ur. 

ı komşusunu da,.ılttıktan sonra ondan 
medet dilenmcğe ba.slı:ı.mış ve şarktnld 
komşusunun, bütün kendi cih'elerine 

Şimdiye kadar Yugoslavya için 

en büyük gaye bu oldu. 

Biz yalnız dostlarımızla mevcut 

olan ittifaklamnızı muhafaza edip 

kuvvetlendirmedik. ayni' zamandn ea 

kiden aramızda bir takım zorluklar 

buıu Vekiller heyetince kabul edilmiştir, 
• Adliye vekfıletı 18 yaşından aşağı suç

luların hapse konulmamalarmı ve bu ya§a 
gelinçeye kadar serbest bırakılmalarını bl!· 
dirmlştlr • 

• Emlnöntı Hnlkevlnden: Pazar gUnU sa• 
at H de evtmlzln Cnğnloğlundaki merkez sa 1 
lonundıı. Mnltcpe Askeri Lisesi Fe!scte ö[ . 
retmcnl Hataylı Ahmet Faik Türkmen tnra-' 
fmdan (Hııtnyuı lçUmal ve truihl durumu) 
mevzulu bir lconfernM \'erllecektir. Davetiye 
yoktur. Herlces gelebilir. 

DIŞARIDA: 
• Avusturyada kralcılar tekra'r ve şiddetle 

' proparrıı.ndalnrma başlamışlardır. 

• Fransız faşl.:tlerlnln pnrlO.mcnto grupu 
tc;ıekktll etmiştir. 

• Pap:ı.nm sıhh1 \'azlyetl çok ağırla§!Dı~ 
tır. 

• Kıbrıs adasındn 250.000 İngiliz Ura.sı 
sarflle yern!tında tayyare depoları vUcuda 
getirflecektır. 

• ttnlyaya ı;1tmlş olan Alman hnva nazırı 
general Görlng bugi.ln Almanyaya d1lnmck·ı 
tedir. 

• Bulgar btu.ıveltlll J{öse tvanotun ziyareti 
dolayısi'e Belgrndda bUyUk hazırlıklar ya. 
pılma!ttndır. Bul..,.ar ba'lVc!c!ll Bclgrnddn 
Bulgar - Yugoslnv mlsnkmı . imznlayacak-
trr. 1 

• Radek, SokolnJkof ve arkada§le.rmm ı 

muhnkemestne bugUn Moskovada ba~lann• 

cıı.ktır. ı 
* Romada çıknn bfr gazetenin yazdığınn 

göre, madam Slmpson nis:ında ltalynya g1· 
derek Formlnya ı;ıehrlnde k1rnlanIJ1I§ olan bir 
sayfiyede oturacaktır. ı 

* lngllterenJn Ankara, Belgrad ve Atlnn 
elçi111der1 deniz atnşcllğlııe dl'!lllz ytızbaşıla• 

rmdan H. A. Packer ta)11n edilmiştir. 1 
• Budnpcştede (Mavt haç) namı altında 

nasyonal so.syallzmclen ilham a·an yeni blr 

en sn/t teşclcktıı kurulmuştur. Saylav Andro 
Scl11ery tara!ından kurulan bu tcşekklFUn 

pro:rramı Bolşcvlkllk, yahudilik ve liberal:• 
ilk aleyhindedir. 

* Pragllnn gelen haberlere gllre Tuna nch 
r1 Uzerinde ytızmekte "olan buz kUtlelerf ı;c~·· 1 

rU sefere mani olmaktadır. Gemi faaliyeti 
mart ba.şlıuıgıcma kadar taUI edilmiştir. 

* Londra ve Parls arasında gazete naltll
yatını temin eden iki tayyareden birl kay• 
bolmuştur. Tayyarenin M~ dcnlzlnde hl:• 
itilin süren fırtına yUT.tlnden denize dU~Uş 

olmasından korkutmaktadır.Diğer tayyare u
çu~una devo.m etmlyerck tng1ıtereye dön• 
mOştllr. 

* Hayfa beledi •e re!rlne dOn sabah bele• 
diye drurcrflnde'l , .. ı:arl<en bir tıahıs tarafrr.• 
dan silO.hla euiluu;t yapLlmış mUtecaviz kaç
mı§tır. 

mevcut olan memleketlerle de müna· 

sebatımızı samimileştirdik. Bu müna· 

sebatın samimilesmesi hakiki bir dost . . 
luğa inkıl;p edebilecek ve hiç bir za. 

man eskiden mevcut ittifakların za

rarına olmıyacaktrr.,. 

Habeşsstanda 
Has Desta da 
mı ğ tip ordu 

Romadan verilen bir habere göre 
Habeşista~da İtalyan!ara karşı mul:a
vemet eden son kuvvetlerin başınc!a bu 
lunan Habeş mücahidi Ras Desta kuv. 
vetlerile beraber Kenya hududuna doğ
ru kaçmaktadır. İtalyanlar tayyarelerin 
de iştirakile kacan Habeş kuvvetleri:U 
takip etmektedirler. 

Rad~1oların • 
U(•ozhıtı!ması için 
Radyoların ucuzlatılması için Posta 

müdürlüğü muhtelif Avrupa r:ıdyo şir· 
ketlerile temasa girişmiştir. Müzakere. 
ler devam etmektedir, 

, 



BA--Hta•--
sinemasında 9 uncu 5 ımez 

8d ze ilik Dokto B iz<l Jorun'tı~~.fize_ -
.. <"<lVöp \r<ıro.liın ... 

Memleket mektupları 

Trakyada hayvan n 
O sizi hiç l h d l 

BAYANLAR:-=.;::.:·::::._-:. sevmiyor T.w..ı.t,..!!~. e !!r .. ?!:.. 
cağuıa: suallerbı cevaplarmı bu .Utunda balunmıua. Bu oevaplarr Pariate anıafDUI bulwı (M. ~ '--) hn•aıivl a)..1..lt-- !kinci umumi mUlettı-t:L uha11 otan cltpo bihaaı -Dllıımak1~~ 

.. ımuz gUzelU1c mUealUell vermektedir. GOUllllbıld Dokun bırakan k1l8Ul'larmm blzı .........---, e uaguuu; f&&A ı-
. bir mektupta deniyor ki: Trôylıda her llUIUU b1J1k bir faa.. laikbaltimWll biiylk 

Oananheyden c. M. ipretiyle 

~= 
Balolara, dekolte tunletler siJil-

mai l&zım olan yerlere çok sık side· 
rlm. ~iri dekoltelerln bilhwa 
-- taraflan çok açık, .... BWeri 
ile daima epk olan imanlara Aili
.,.. Submm güzeJliii için ne yapabi-
lllm. Ba lmwla baa De aibi atlt· 
Jery ......... ? 

Cenp: 
Dekolte elbiaa için yüz ne bdm 

mühim ise, mrt ela ayni derecede e· 
hemmiyetlidir. 

Fakat ne yazık ki, ID'ta lkDl1 
olan tedbirleri insan tek batma yapa
maz, muhakkak samimi bir arkadat 
bulmak ve kfı1ılıJdı yardım euretİJ'le 
bidbldnim...-ı~ 
lamn gelir. 

T edaYi üç çeyrek saat devam et
melidir. 

Farzedelim ki mb güze]leftirme 
~ arkadapmzdan batledmız ve 
omm derisi biraz yağlı ve eiyah siyah 
beneldidir. Evvela ellerinizi bl'llak 
fırçası kullanmak tartiylo eabun ve 
nu ile iyice yıkayınız. T ımaklanmzm 
tmnahyacak kadar uzun olmamaar 
na dikkat ediniz. 

Sırtmda ~.alqabilettiiıriz tekilde 
onu alcak bir iskemleye yan oturtu
nuz. Havlulardan birisini banyoda· 
ki b)'nar mya eokup çıkardıktan 
aonra iyice nbn ve arbdarmn llr• 

tı ile omuzlarma eerin. Birinci havlu 
mtta dururken siz iltinciaini kaynar 

1 "On bet yapndaymı. Annem be llyet gan çatpnıaktacbr. Bu meyanda- takip ettiği 1et11tiriçllik 
ni bir .-nce Y.-..k istiyor. Halbuki, en alyade nuan dllratl celbeden fl1aı- nUmüadek yıllarda aJa 
ben bir \ı~r,B gend 1eviyorum malardaa blrlal dt bit 1Upkula Tröya. ve hın tebarü% ettirme' 
Fmt bu bbbiyeli genç bana llkayt daki at, ııjır pbi mabalU bayfan ıtk pn tnanh bara11 Tr:ıkf 

, larmm ıslah ve tekıirine verilen luy• yati bir ihtiyacına cevap 
davranıyor. Ne yapayım? Beni bu met ve ehemmiyettir. Zehirli gazlara 
hmuata bilgilendirmenizi rica ede· Mllatablillerlmisin siraat Mbaem. Halkevinde bir hafta 
rim.,, da ıUvencliği bqhca Yautalar bayYa· 

Cevap: nattu. Atalanmmn memleket miidafu. 
Henüz evlenecek yafta defilsi- sındald, iktisadi ıahaclaki laJmıti vı 

niz. Bunun için daha üç sene kadar Plevne uprlannm verinı kabiliyetin. 
beklemeniz laznndrr. Anneniz sizi ni iden çlrçhcrimizin ettlği iıtüadeler pek 
§8Dlasa bile on sekiz yaşınızı doldur•, bUyQktUr. BUtiin Trakya hayvanatırun 
madan nikihhyamaz kanun büna 1 f enn! bDcf ve tCSrgillere istinaden yetit
madinir. Sevdiği~iz bbbiyeli ı tirUmesl, gayeıile Muratb iatatfonu el· 

zehiı-li gaslaı Jınımınt 

muallilblır de•atn etıD• 
li gazlar kursunu Sıhhat 
emriyle Edimeden ıelld 
tehassrsı Dr. İsmail 
vermektedir. 

Kun on bet 1Un u• 
cektir. 

Tekirdağ Amerika • 
aeaitletilmni, fidanlık 
bahçe •etair araslni ili 

varanda •• bat U.trbuh tnafth meftlln. 
genç eize likayı davranıyona tizi de altı 11nı twl1 liuruJmuı olan anır 
:! :ıvmiyor ve al&kadar olmak iftemi· depotu vo mekbanelİllİll vlrimU bir 
yor demektir. Zorla güzellik olmaz. tcldlde saJıJIDUı aayeliAde Jaaa bir •· 

tmlDUJbr. ıuya daldmp çrlcann ve birincisinin Bunun için yapılacak hiç bir feY yok manda bqardıp mUhlm itler l>Cltilaı 
=::!°"'n. Bu iti dört defa tek- tur. Ondan wz.seçmeğe çalqmız. Trakya IXSJ.aelerindeki Jlayvanlarm as- ------------:-:;-, 

Ku··ru"'k bir- L--ar anva bir-y Bir hayat arkadaıt seemek için clah; lahma yardım etmektedir. !nanla Jaara. Veni nesri 
-s - ıua,.. ·-ı- ~ ok vaktiniz var ~ emm sabımalan 8nUaıtlsdcJd 1eneden 

kapğı doluad adi mutfak tuzu abn. ç · ltfbaren 1enı bir safhaya pecektlr. Halk bllRl81 b8 
EJiniu geçireceiiniz liften yapıbrut Sanatlnlzl inanlı baraamıta ıeteeelı: me'fldm lçtn 2min8rı0 Halkevi Dll, 
eldiveni bo tuzla eu- batırarak arka- bO..nı. - bn ~ bir f alt t dan ·ı- r- .... "''"' • ye on debiyat ıubcıi tarafmdaıı 
datmrmı artma mütemadi dairevi ha blr&km&J'IDIZ pçenlerln dikkatini tamütedlr. nlmakta olan (Halk b 
reketlerle masaj yapm. Bu muaj de- MeYCUt elli a,.mılr depo ı.ımma nJn 63 UncU llyıa çı 
riyi inceltir, kan cerayamm temin (M. G. o.,&ıer) imzulylemek. yeaideaı 10 ayp lltiap edtcô fenni (BUyüler haklrmda) lıt 
ederbd parça temiztülbent alm bunu tup g&ıderen berber okuyucuiarm: ve modem bir anır a1un aoHt Jlıa,a (latarıbut ma .. ıtan) Naki 
pannaldanmza saraark. entta gördü· llkmektep tehadebıamesiyle mu· müteahhide ihale edD•ek inp ecUJm.. ölnlb) O. Bahadtrollu, 
ğünüz eiyah yağlan 8lkm. Fakat~ ıiki muallim mektebine giremezsiniz. le '-t11ftm11tır. Bu tumlı ya. qpra ••folklor 18ır1Uk tastalt) 
maimmn deriye dokunmamuma Buraya girebilmek için ortamektep çıkarılacak laJmeıll damısh1r1.c:te ay. Jratapr, (Kırklarelili ; 
çok dikkat edin. mezunu olmak lizmıdır. gu deposu faallyednl bir miali daba V. LOtfl Balcı, (Ap r 

Sonra 8'izel bir limon kremi afi. arttıracaktır. Trakya illeriae her yıl de.. T. MUmtu Yaman cibl 
----L ......... ._uzıa Lu.,...etli -·-i -- Berberlik eanatmı bırakmaaamz ferli " uf ~lıt bol• teYd eden 1ann yuılan vardır. 
~ ,,,_.... ~ "" -· 1 -- daha iyf olur. Çünkü sık sık eanat ve ı ._ ..... __ '--- da bu-n .. ı.a d H_,._ bD..ı..ıı h be ı ti 
Pm.. M.;..#irevi ~tler.J- ._.. ne~ -- •-· mncu u.. muı; .,... a re 
-r-1-f~bdU·devamed.- ya~~~ Def~ nan Bd ~dalla tot-lfdaca1ttlr. 200 de~ yeghe-ve-folr 

dein mani olur.= liaıka b\r P.JlılUI inek alacak olan yad iaeklwle bina1an lor mecmuaudır. Bu ilmi 
ce~ alb dakika kadar devam et· daKa b.ıQa aca}mm da zannet. da 38159 Urqa aıltMbblde Ulale eclile- tila tarlhçDere, edebiya 
tikten 80ma krem ailenecek hunun _m_i,;,.yo_ruz....._......,. _________ rek_,._pı1ma_~la-ba_flammttır _ _...__· ____ l•_n_ta_m_y_e_ec!erls __ • __ ~ 

yerine beyazlatlcı yağ sürülecektir. F E R AH B .. d . . b Buyağıtuvaletmalzemesieatandük ... Slnemasıodaı ugun en ıtı ar 
kinlardaıı ahnımz Tüp içindedir. 
Beyazlatıcı yağ mtta OD dakilca bua
blaqkbr. Sonra urt sıcak eu ile ter 
Wniz ailindikten 80Dra losyon ve 
pudra sürülecektir. 

Eier deri az eert ve kaba İM aene 
ayni tekilde aıcak havlu kompresi ile 
• L..~Jarmıız. 
lfe lla9 So L_ .ı w •ı ite be,lanmız. nra uacıem yagı ı c 
urtı maeaj yapar daha eonra krem 
ve 80Dl'll da losyon ve pudra eüreni· 
nlz. 

ltci7 1mıtia 2 büyük -1, büyük feclaldrLldar Wr arada 

ZİGFELD (Yıldızlar Kra 
WiL YAM POWEL - MiRNA LOY 

GOD.IR KAMAŞ11RAN Ltle ve NEFiS BiR MEVZU 

' 
1000 GOm. ICJZ- EN com.. ŞAIOOLAR - GöROl..MEMJ.ş REVOLElt 

SP.NENIN EN MUAZZAM. EN GOZIL. EN MUJrrEŞDt F.sERI 

Ayrıca: Cinayet Masası 
Buglln iPEK ve MELEK •bıemalannda Bd hafta 8eyoilmaun en rajbet aöna hqec:aak, .....U dramı. 

Senenin - p.l filmi 

YIKILAN BELDE 
(SAN FRANSISltO) 

Franmca IÖZlü Metro • Goldwy a • ~ pheeeri. Bat rollerde: 
Klark Gable - Jeanelte Macdonald 

.. lml.ce ftaünn 
Bilaiatima buaüae kadar yapduı bütüıa filmlerin en muezzemı - a 

güzeli ve en müthitL Bugün ....... aut 2 • .t,16 .. 6,30 ve 9 da 
Yalnız IPF.K'te saat 12,30 ela taw. ...... nrclır. 

SPORCULAR: Düaya havadis leri anamda methm OVENS'ln 
At ile • or? 

Bu hafta SAKA.RY A Sinemasın 
Frederic March ve Olivia Havilland 

Fransızca 

sazın Kalb Mfteadelesi 
filminde hakiki ve llJlk olcluklan muvaffalayeti kuuuyodu, Bütün dibı,.da tammnq Yr 

En müeuir ve ibtirulı bir atk biklyeei -~ ha,...ı bir mevzu - H• yatta 
ol•nlarm • Wr fllm. 

Mikl Yediler arasında 



JJ 

HABER - :A.ltpm poAtd 

··ır~ın Toını Amca 
ziyafette 

; 

'<•mı id ıvan 
fotog-raf 

k l)olctor Raa. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

45 sene evvel bugün 

Gotik mimari tarzının üstadı 
Fredrik Vonşmit öldü 

~1atuu ilı, 1Uk.s kabinesinde, ar ı 
~ ~Uhte~DJnı§tı. Onlara dedi ki~ 
J!bı._Bııi buraya nıesıekdaşlarmı. Bu -
~On, eski . kadar yormakta.ki 
~ ~a:~ ~kadaşnnızı sefa. 
Cll .... -. "aıirenın ~ın bana tevdi etti
ıı~'llıin neucesini bildirm ktir 
~~ nı~lınl e . 
llıdazı k~3.şrnıız O: olduğu üzere, sı -

tı~ hır fel"k L.'1.or Vehbinin ba-
iil drlM a et · 

~u ~ld~'Uııun zev geçnıışti. Tedavi et. 
ı.,..,-"llrerek k cesıne 8.şık olmuş o. 
_-·~ adrn • 
~ 

1
· Sunun h k~ lcsahub etmek is-

'tsik o duğu Pek a ıkaten ne kadar uy 
llıllha~ noksan anlaşılamadı. Zim. 
~l'I ~illede ~r 1 

sebebiyle Vehbi 
ltı,.= -e e\'lend' aet etti. Rndın da baş 

-"lQtr .. , ı. Bfka 
~~· .... tnıdan rı umumi yenin 
~ ...... 1 

.. oıara1ı: dkuıtuıa.rnndı. Bunun 
''Ott ko~ne ilt'a aratnızdan çekilip 

d\ıl_ :2 tıaıııı ıcaya mecbur kaldı. 
~ • ilıa~et Ya.~dığını bilmiyor-
.. -~p . aldığınu 
~e b' Vehbinın . .~ bir itn7.3.Sız 
' Ultnıdu~ bUYük bir sefalet i. 
~~Olduğun u ve Yardıma cidden Q' bı,_ 'oeıli ~ ha:ıattı. Siz meslek_ 
~ -'<l.llevf Yar; ıye hem maddi 'Para göt.Urec nna nıenıur ettiniz. 
'lttileadeı ek, aYni zamanda ha 

' lctbn_ e eUtıek kudretini yük. 

~~onıa h 
~on iki a?'eket ettim. "R..." 
'l · 't1in kaldım. Vehbiyi 

"() 
1Yacak bir hale gel -

.._. btı ~i. kuru 
let.ı ~ ltaın.,ft_ --raı, dinç çocuktan e-
~ ~ b~ı. Benzi uçuk, göz. 
ı~ e ~u~kelet kadar zayıfla -

~~ anı Yeri size, ne derece 
~ atanı•-, b adeta -u. 

it~! bir "İra.ne, bir lrulü. 

Qa • 
lı,~1~ntepte 

lhtı bınasına 
Yaç var 

' ~ 1~"~nde ~~t 9 .... 1~kuyan Hataylı 
'ı İlı Ct> ( -"Çı.t;T 
ıııu tiya liuausı) 
d teadd~a Itau de~il- Mevcut lise bina 
tı:il. ıt 0ı_ g dir L' . . a· .. ' c... "'lll b' • ıserun •ım ı 

Yt ' y ' L ınaı :S ;ı 11\tiı c,..linde arı mektep olarak 
sıı. iltns Ya prl 

tc ""'il\ }'atl} Ildır. bab l'tlJŞtır. Çok ratıp 
\ı '~ 1 kısını d a fenası geçen yıl it:' ~:Cd!r, 7 5 ersanelere 300 met-
1 tar,,, ebesi d' tnevcutlu olan bu 
' ·'<{•na ırekt" b. diti .atı daiınr or ve öğretmen-
tc '~ibari,.~ıbi araclak~urette kontrol edi· 

clir, e taıcb 1 mesafenin fazlalı-
ı;._ c de rn·· 

~d '-'a~ıı uşkülat çekmek-
tcc1c ltıc"c 

"eı d ... ill. Ut bina1 
tij· 5tt>'u 1Yettc d .ar talebeyi istiap 
lı ıl't fırı ı Oları ... eğıldir. İki sene ev-

Tilc 'Ilı ·••eve ut b . 
lcr·ı"lınd,, 'ltır. h• ugün yedi yüz 

ı c .. !" -oırka 
titr 11 rağb ~Phc y k ç }'Il sonra biru 

~lcÇe ill ttııı bj, o tur. Fakat, gös-
l' l~tscıı ,~atclgıııda asızhk yüzünden 
r1 •• ilciıı . ne ~7 il korkulmaktadır. 
"<t\tıttı tı d ltıezu . 
ltııta "atcı. t"rc 

8 
n \>erilmiştir. Bu 

~alı-' r. 'i atıı ton sınıfta elli mü-
.\ ı.ıır ı ar a 

ııa l'\tc" : rasında on beşi 
'&ıııdaııt' tıb· 

rlır, lJ 'llab ı bir leh . 

"Meslekdaşımız beni gayet nazikane 
kar§ıladı. Bu hali ilk terbiyesinden ka 
lan yeg8.ne izdi. 
Uzunuzadıya konuştuk. Mektep ha

yatını, sizleri hep yadettL 
''Billrsiniz ya: Eskidenbe.ri muha.r -

rirliğe hevesi vardı. Zaten mütemadi -
yen yazıyordu. Fakat kendine mahswı 
garip garip hikii.yeler .. Hep korkunç 
peri masalları .. F.Algar Poo tarzında 

mUthiş facialar ... 

On dört sene çıroklılk eden mimar 
şaheserini yarattıktan sonra kendi 
eserinin kolları arasındu can verdi 

Bunlar baza.n bir hayal mahsulU 
canlı hailelerdi. Diğerleri ise k8.bus L 
çinde gecmiş müphem, lakin öğUtücü 
vakalardı. 

Vehbinin oturduğu ev gayet viran 
olmakla beraber, sarkan örümcekler -
le, kırık pencerelerle gayt garip bir 
tezat te3kil eden yazı ma$ası, kütüp -
hanesi vardı. En tuhafı da yllıhane. 
nin üstündeki telefondu: Ve ~n fccii: 
Kitapların önürlde, tam karşısında du. 
ran bir resim... "Öldiirdii" dedikleri 
adamın resmi! .. Kitaplara dayanmış 

bir halde duruyor ... 
"Eğer ortada cinayet varsa zavallı 

Vehbi cezasını çoh.-tandır çekmi§ ola
caktı. Zira münevver bir katili mak. 
tuliln sabit nazarlarla bakan resmi ka 
dar hiçbir §eY mua:r.zeb edemez sanı-

...... ' 

Fredrilôn eserlerinden Viyana belediye dairesi rım. 

Akşam olunca arkadaşnnızın gözU 
bu resimden aynlmıyordu. Korktuğu, 1891 yılı 23 ikinci kanun günü, 
ürktUğü belliydi. Fa.kat na.za.rlarmı 45 sene evvel bugün gotik tarzı mi-
dostunun hayalinden bir türlü ayıra - marinin en büy\ik üstadı ve Stan 
mıyordu. Bu, cidden çok feci bir ma.n- Stefano kilisesinin mimarı F redrik 
za.ra.ydı. Baron Von Şmit altmış altı yaşında 

"Telefon merakımı son derece mu- öldü. 
cip oldu. Bütün dünyayla alft.kasmı f den1:, fakir bir papasın oğlu idi. 
kestiği halde, bu lletc niçin ihtiyaç Küçük yaşında inşaata meraklı idi. 
hissetmiş olabllirdi? Bunun hikmetini 
sonradan anla.dmı. Babası öldüğü vakit, hevesle sanl-

dıtn meslekte hayli muvaffakiyetler 
''Bnzan geçe vakti, yalnızlık onu öy. eı· 

le bizar ediyor, karşısındaki resim ise göstenneğe başlamıştı. Babasının ar-
sabit nazarla.riyle onu o kadar ilrkUtü- kndaşlan onu himaye ederek yetiş-
yormuş ki, merkeze telefon ederek bir tirdiler. 
insan sesi işiteyim!"' diye yalvanyor. Fredrik de mimarlığa hevcai, çok 
mu.~. Belki biraz da bunun için "R.." ı şiddetli idi. Onun büyük babası saray 
da 3ô1ıreti deliye çıkmıştı. mimarlığı yapmıştı. Babası da haya-

En son gece Vehbi bana telefon etti: tmda birkaç defo ruhani vazifesini 
En son gece diyorum, zira, muhte - bırakarak dülgerlikle uğrn~mı§tı. 

rem meslekdaşlarmı siı.c arkadaşımız Dü~es Hanriyet dö Vortemberg 
Vehbinin maalesef ölümünü haber ve- F redriğe senede iki yüz florin tahsil 
rcceğim. masrafı veriyordu. 

Otelde, odamda yatıyordum. Garson Genç F redrik Real mektebini bi· 
gelip haber verdi: tirdikten sonra Stutgarttaki Politek-

- Aşağıda telefonda sizi istiyw. nik yüksek mektebinde tahsiline de-
lar! - dedi. vam etti. Kışın bütün günlerini mi-

kilise planlarım yapmış gene Çindc 
onun tanzim ettiği bir planla büyük 
bir kilise ynpılmıştır. 

Bütün bunlardan başka F redrik 
Şmitin en muazzam eseri! Viyananm 
belediye binasıdır. 

Büyült mimar Von Frcdrik Şmit 

Hemen robd~bnmı giydim, in -
diın. Telefonu kulağıma götUrdilm. marlığm n<\znriyntı ile gcÇirir, yazın Me"htır mimar, aynı derece zarif 

Vehbinin !CSi! da duvar<"!, t~şçı ustafo.nnm yanında ve sa~atkfırane olarak büyük bir has 
_ Rasih! Rasih! ... Öleceğim .. Çfuı_ çıraklık ederdi. tahane yapmı~tı. Son nefesini kendi 

kü kımıldıyor... Kolonya kilisesinin yapılışında du- sanat eserinin içinde vndi. 
- Ayol. knnıldıyan ne? varcı olarak çalrşmağa başladığı "'a- ---------------
- Resim! lftmbayı yaktım .. Çünkü kit, az zamanda liyakatini gösterdi 

lmnıldadığını duyuyorum.. Şimdi gö- v'e en müşkiil işleri üzerine alacak 1 

rüyonım. .. Yerinden oynuyor, intikam kadar meharetini isbat etti. 
alacak, imdat! İmdat! Burada ressam ve cilacı olarak ta-

Birdenbire sesi kesildi. marn on dört sene çalıştı. Bundan 
- Vehbi! Vehbi! • diye seslendim. sonra imtihan vererek Kolonya sana· 
Biraz bekledim. Gene seslendim. Ge -------------- yi mektebi müdürü tayin edildi. Mü-

ne cevap yok. dür bulunduğu zaır.;m birkaç şehirde 
Hemen koşup giyindim. Bir araba E R kilise inşaatı ile de meşgul oldu. 

getirttim. Dostumuzun evine gittim. H A B ! 1855 de Viyanada Votgo kilisesinin 
Çürük kapıyı omuzladım, evine gir. AK s A M P o• TA• 1 yapılması için açılan müsabakada 

dim. Vehbi, bir köşede büzülmUe, yiL ıoA~E EVi' üçüncülüğü kazandı. 
zli takallüs etmiş, gözleri korkudan dı- lstanbul ~ Ankara Caddesi .. Bu üçiincülük, F redriğin şöhretini 
şanya uı,Tnnıı~, yukarda söylediğim Posta kutusu ı l.ltanbul 214 büsbütün artırdı. Çünkü birincilig-i 

'b" öımn.. .• Telgraı adresı: ıstanouı HAB~R 
gı 1••• ~.. ... F 1 Vazı ıcıerı teıoronu. • 2!\R72 zamanın en mp~hur mı"marı reste 

İşte o zaman arkamı döndüm ve res " -:r 
me baktmı. ' idare ve tı!n .:' ~ 24~ kazanmıştı. Üçünc\.ilük onu Milnn 

Hayret! <ı ABONE ŞARTLARl Üniversitesi fenni mimari muallim-
Hakikaten fotoğraf oynuyordu. seneııı. ~I~i~•r ·a;~b~.. liğine yükseltti. Lombardya ltalyan-
KUçilk kUçük' sademclerle krnrrdı _ • ayııı. 730 • .. 1450 .. ~ larm eline düştükten sonra Viyanada 

·r 3 aylık 400 ., aoo .. ' 
yordu. Lfunbanın ışığı manzarayı bUs. ' ay••k 150 . .. 300 .. ' Güzel sanatlar akademisinde fenni 
bütün hailccngiz bir şekle sokuyordu. mimari muallimliği yapmağa başla-
Zirn duvarda heyula gibi kımıldanış.. dı. 
lar oluyordu. Lazarist, Sen Otmar, Briksmw, 

Sahıbi ue N~ırıyal Müdürü: l Birdenbire büsbütün irkildim. Fo - Fofenhavz, Veming kilise eri gotik 
toğraf yerinden kaymıe, yere düşmüş. Hasan Rasim Us tarzda yapılmış eserleridir . 
tü. Basıldıtı qer (VAKiT) malbaaıı Bunlardan başka Cras, Vaymas, 

Acaba atladı mı? .. Şimdi, yerde koş. Vildbad, Gastayn, Insbruk, Dort-
mıya mı başlıyncak ?.. ==-=============::. mund, Malme ve Bükreş şehirlerinin 

D lt1ı ınr~f al lfi'l o ırn ~ ifil 
lYIZlYI ifil lb>oyo kD ı 

a~camo 

Macaristanın, domuz ,sürUleri yetİ§

tiren 81 yaşındaki Jan Kontra adlı ihti

yarı, dünyada en uzun bıyıklı adam ol
makla övünmckt.cdir. 

Jan günde iki defn bıyıklannı yağla. 

makta ve geceleyin yattığn girmeden ev 

vel epeyce burduktan sonra kuşakb 

bağlamaktadır. 

~-t faıt t t1ıll'l b tın henüz lise bi-
lı~ cfc1. ulun . 

~~ l'\a'l'lı ~ l'ard uşu cıdden acı-
't' da,t~ l'aca~1 ııntarıa bu ihtiyacın 

!§tc o a.nda rafın kenarında bir sü.1 nayctin cezasını infaz edişi, doğrusuı--------------
müklüböceğin aheste aheste dolaştığı- akılln.rn hayret verici bir Geydir. 

Japonya ordusundan General Naga

oka dünyanın en uz:un bıyıklı adamı s~

fatını bir çok seneler muhafaza ctmi~. 

ti. 1933 senesinde ölen bu generalin b:

yıklan altı buçuk santim idi. 

< <ıl l'ııl tab'•d· 
~lııtıı iln bô tllaııC\rı 11 ır. Şu sebeple 
tca..b~ b!ıı. ~le bir .1. Cephesi çok yük-
~ b.. --..i'ı b· ı ıın rn.. ı 

<ı'te h ır iUl uessesesine lü-
lllttnll'lat C\'vel tedarik için I 

arı ternenni olunur. 

nı farkettim. Fakat aca.ba hakikaten ortada bir 
Ar.kadıışmuzı korkutarak ölümiine 

se~biyet veren bu ba.~it meseleydi. 
Bir sümüklii böcek ve ölüm ... 
Bu kUçUcilk hayvanın böyle bir ci. 

cinayet var mı? Yoksa Vehbinin has. 
ta muhayyilesi, ve ithamın, mahke • 
menin tesiriyle mi bu hale geldi?.. \ 

Nakleden: (llatice .Süreyya) 

HABER'in 
OUzelllk Dol4toru 
Kuponu: 

' 

Macarh Kontranın bıyıklarının uzun

luğu i&e dokuz buçuk santimetredir. 



Fransa ağır bir 
mesuliyet altında 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Çerkes bölükleri efraidına ikişer silah 
verilmi~tir. 

Hnlep ve civarında 1500 Arabın si 
lahlandmldığı ve bunların Reyhaniye-

yi basmağa hazırlanmış olduğu muhak
kak bulunmaktadır. 

Fransızların gizli çete teşkilatı •için 
Suriyenin muhtelif yerlerinde gizli 
merkezler kurulmuştur. Kırıkhanda da 
300 kişilik bir Taşnak setesi kurulmuş. 
tur. 

Türk köyleri basılıyor 
Sekizer onar kişilik çeteler şimdi

den faaliyete geçmişlerdir. 

Amik ovasmldaki Türk köylerini ba
sarak halkın eşyalarını ve hayvanatını 
zaptemektedirler. Son günlerde Suriye. 
ll efraddan müteşekkil bir çete Amik o-

vasındaki Hürriyet köyünü basarak 
Hüseyinin eşyasını ve hayvanlarıqı al
mıştrr. 

Reyhaniyede birçok Türkler tevkif 

edilmiş, Türk mahalleleri abloka altına 
alınmıştır. 

Beyrutta bir hadise 
Beyrut Amerikan tJ'niversitenin ve 

Amerikan büyük kollejinin Suriyeli ve 
Arap talebeleri grev yapmışlardır. 

Talebeler öğleden sonra, Türkiye kon 
solatosuna gönderdikleri beyanname ile 
'"Türkiye hükumetinin Suriyeye karşı 
aldığı vaziyetin tasvibi umumiye muka
rin olmadığım! .. bildirmişleı:ıdir. Yapı

lan tezahürat esnasında Türkiye konso 
losluğu civan bir polis müfrezesi tarafın 
dan tahtı muhafazaya alınmıştır. 

İskenderunda petrol madenleri 
Kudus: 22 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 

Beyruttan bildirildiğine göre, İsken 
derun sancağında trak - İngiliz petrol 
şirketiyle ortak olan Fransız şirketine 
bir petrol imtiyazı verilmiştir. Yapı

lan tecrübeler neticesinde İskenderun 

sancağında zengin petrol madldeleri bu. , 
lunduğu sabit olmuştur. 

Cenevre den . pek 
ünıit ka~nıadı 

(B<L§ tarafı 1 incide) 
nazar tebellür etmiştir. Maahaza ala. 
kadar ma.hafilde bu rivayeti tcyid e • 
der malfunat yoktur. 

Temaslar 
Sovyetlerin Hariciye komiseri M. 

Litvinof dün öğle yemeğini Fransız 
hariciye nazırı l\L Delbos'la beraber 
yemi6 ve uzun bir, mülakatta bulun • 
mu.'.ıtur. Yemekten sonra M. Litvinof 
hariciye vekili doktor Tevfik Rü§tü 
Arası ziyaret etmiştir. İngiliz Harici
ye nazırı M. Eden de bugün Tevfik 
Rüştü Aras, M. Delbos ve M. Litvinof
la mülakatlarda bulunmuştur. 

Raportör M. Sandler Türk ve Fran. 
sız noktai nazarlarını biribirine yak. 
laşbrmak için durmadan çalışıyor. 

M. Snndler buglin Tevfik RUştü Aras. 
la Fra.ns1z hariciye nazın M. Delbos'u 
ziyaret etr.nis ve uzun mülfıkatlarda 

bulunmuştur. 

Dostlanmız davamı1..a müzahir 

cak meselesini tasrih etmeksizin Sov. 
yet Rusya ile Fransanın birçok nokta
larda ayni fikre sahip olduklarını 

bildirmiştir. 

Jngilterenin tavassutu 
Cenevreden bildirildiğine göre İngi

liz hariciye nazırı Eden Sancak mesele. 
sinde Türk ve Fransız noktai nazarln-

rını biribirine yaklattırmağa çalışmak
ta ve mutavassıt rolil oynamaktadır. 

Vekillerin toplantısı 
Vekiller heyeti dün gündüz ve geı:e 

iki uzun içtima yapnuş ve Cenevreden 
gelen malumat üzerinıde mühim konuı1-
malarda bulunmuştur. 

fçtimaın sonunda Cenevredeki heyeti 
mize yeniden talimat verilmiştir. 

Paris sergisine iştirak 
edecek miyiz ? 

Paris beynelmilel sergisine İ§tirak e
dilip edilmiyeceği hakkında Ankarada 

bir tereddiit mevcut olduğu söylenil-
Anka.radan haber verildiğine göre 

mühim bir dost devlet Sancak dava - mektedir. Bu hususta şimdtiden kat'i 
sın'da Türk noktai nazarına tamamile bir hüküm çıkarmak mümkün değildir. 
ve sonuna kadar müzahir olduğunu bil Resmi mahafilin bugilnlcrde vaziyet 
dinni13tir. Diğer bazı devletlerin de bu hakkında tenviratta bulunmasına inti. 
müzaheretlerini ayrıca ve sureti ma.h- zar olunuyor. Esasen Manisa mebusu 
susada bildirdikleri anlaşılıyor. Vazi. Refik İnce de Meclise bir sual takriri 
yet Sancnk ihtilafının Türkiyeden ha. vererek hükumetimizin beynelmilel Pa
ric; mühim muhitlerde Türkiye ,ile ris sergisine iştirak edip etmiyeceğini 

Fransa. veya iddia edildiği gibi Tür. sormuştur. 

kiye ile Cemiyeti Akvam arasmdn bir Fransız gazetelerinin miltalealan 
mesele değil, bir hnk, hakikat ve pren 
sip davası olarak gUdülmekt.e bulun • Paris 2~ (A.A.~ .-. A.n~dolu ajansı· 
du~u tebarü~ ettirir şekildedir. nın hususı muhabirı bıldırıyor: 

• • • Sabah gazeteleri Cenevrede yapılan 
Fransa nıhayet hakıkatı dünkü konuşmaların çetinliğinde, he. 

görüyor mu ? nüz bir terakki olmaldığmda, fakat bu 

Cenevre, 22 (A. A.) - Anadolu A. konuşmaların samimiliğinde iki tarafın 
jansmm husu.st muhabiri bildiriyor: bir uzlaşma arzusunda olduğunda müt-

Sabahki Paris ·gazeteleri Türkiye he tefiktirler. 
yetinin taleb VP. iddialarına ve bura • 
daki tavır ve vn.ziyetine karşı mülii.. 
yim görilnmektedirler. 

Bir şekli halle varabilmek için 
Cenevre, 22 ( A. A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bugiln gene muhtelif heyeti murah

hasalnr arasıncuı meselemiz hakkında 
hususi temaslar devam etmiştir. Aras 
bu sabah Amer)ka sefirini kabul et • 
miştir. Meselemız konseyin ruzname • 

sinin sonlarındadır. Salıdan evvel ko. 
nuşulacağı tahrrJn olunamaz. Esasen 
hayli çetin mü:nkerelcri istilzam eden 
bu meselede be .. hangi bir şekli halle 
varabilmek içiıı hususi temnslar:ın da
ha birkaç gün devamına ihtiyaç gö
rülüyor. 

Konsey bugtiııkü içtimaında muhte 
lif mesaili cariyeyi görilşmüştür. 

Sovyet Rusya Fransa ile 
mutabık mı? 

Petit Parisien, Journal ve Oeuvre ga
zeteleri gerginlik kalmadığını, Frans2. 
nın hukuk siperini bırakarak siyasi sa
hada müzakereye başladığım, bizim de 

Lübnan hariç olmak üzere yalnız Suri
riye - Sancak federasyonu veyahut 
derhal tatbikina geçilecek tam bir muh 

tariyet istediğimizi, Fransanın bunla. 
ra yanaşmıyarak idari, iktisadi, kültii· 
rel, hatta bir askeri muhtariyetten ileri 
geçmcl:liğini yazıyorlar. 

Gene talik ? 

Paris - Soir, cemiyetin karar ver
mesini meşktık görüyor ve meselenin 
bir daha talik edileceğini yazıyor. 

Temps muhabiri Sandler ile diğer 

diplomatların çalıştıklarını ve ehemmi. 
yetli konuşmaları yazarak bu içtimach 

hiı;bir nihai karara varılmaması ihtima
linden ve bu takdirde konseyde aleni 
münakaşaların bertaraf edilmesinin der 
pisi Jiizumun!dan bahsediyor. 

Bir Alman zırhlısı 
battı 

HABER - J.kşam postası 

Portekiz 
ihti!-li 

Llzbon örii idare 
vaziyet.nde 

Libzon: 23 (A.A.) - Umumi bina
lar polisin sıkı nezareti altındadır. SL 
lfilılı devriyeler sokaklarda dolaşıyor. 

Tage nehrinin kenannidaki petrol hazi
neleri civarına hususi bir muhafız kıta
sı ikame edilmiştir. 

Scculo gazetesi, dün tevkif edilenler 1 

den birinin üzerinde İspanyol markisist 
hükQmetinden para aldığına dair bazı 
evrak zuhur etmiş olduğunu yazıyor. 

Tahkikat 
Lizbon: 23 (A.A.) - Tedhişçiler ta

rafından yapılan suikastlara ait tahki
kat devam etmektedir. Bir kaçı ecnebi 
olmak üzere bir çok kişi tevkif edilmiş. 
tir. Fakat bu tevkifat ihtiyati mahiyette 
olduğu için yakalananlardan birkaç ki
şi gene serbest bırakılmıştır. 

Harp ~emilerinde alınan hususi em
niyet tedbirleri kaldırılmıştır. 

~ar 

Devam 
edecek mi? 
Gece sabaha kar§ı başlayan kar 

fasılalı bir şekilde devam ediyor. Rüz 

gar yıldız poyrazdan esmektedir. Sü
rati saniyede be§ metredir. Hararet 

derecesi de sıfınn altında yanma ka
dar düşmüştür. Karın süreceği tah

min ediliyor. 

Karadenizde fırtına devam ediyor. 

Sinopta evvelki gece yarısı batı rÜz· 

gfırile başlayan fırbna sabaha karşı 

bir kasırga halini almış, sabaha ka

dar devam etmiştir. 
Fırtınanın şiddetinden birçok ev· 

lerin bacalan uçmuş, srvalan dökül

müş, ve büyük ağaçlar devrilmiştir. 

Civar iskelelerde bulunan vapur

lar limana iltica etmişlerdir. lstanbu
la doğru hareket eden Vatan vapuru 

yolum• devam edemiyerek limanı

m17'.a dönmÜ§tÜr. 

Amerikada 100.000 kişi 
meskensiz kaldı 

Nevyork 23 (A.A.) -Ohio neh

ri gittikçe kabarmaktadır. Halen Lo. 
uisville'de seviyesi nonnal seviyesin

den 14 metre yüksektir. 

Cincinnati' de Ohionm seviyesi 21 

metreyi bulmu§ ve hu suretle 1884 
senesindeki rekoru kırmıştır. 

T ugyan altı devlette tahribat yap

mıştır. Ohio ve Misisipi vadileri bil

hassa müteessir olmuşlardır. Bu ha

valide 11 ki§i ö]mÜ§ ve 100.000 kişi 
meskensiz kalmıştır. 

Zarar ve ziyan birkaç yüz milyon 

dolan bulmuştur. 

Geçen mart ayında şiddetli bir tug 

yana sahne olan Pittsburghi yeniden 

sular basmt§tır. Sular İ§ mahallesini 

de tehdit etmektedir. 

lmd at tayyareleri 
Nevyork 23 (A.A.) - llaç, erzak 

ve bilhassa yünlü esvaplar yüklü tay 

yareler, vapurlar ve kamyonlar sü

ratle su altında kalan mmtaknlara 

sevkedilmiştir. 

Daha şimdiden tugyandan 16 ki

şini nöldüğü tesbit edilmiştir. 
14 bin kişi meskensiz kalmıştır. 

Socruk ve kar felaketzedelerin sefa-c 

letine inzimam etmektedir. Bir tifo 

salgını çıkmasından korkulmaktadır. 

A ım an ya - Holanda 

Hududunda 
bir hadise 

Paris radyosunun dün gece verdiği 1 • 

b~r habere nazaran dün öğle yemeğini 
Sovyet hariciye nazın Litvinofla bera- l 
ber yemiş olan Fransız hariciye nazırı 1 
Delbo İspanya •e Sancak meselelerindl' 
aralarında tam bir fikir birliği olduğu
nu anlamı~tır. 

Moskova (radyo) - Ahenden bildi
rildiğine göre Alman - Holanda hu. 
dudunda diln akşam, Alman hudut mu
hafızlarile, budt.ldu geçrnek istiyen 24 

Moskova (radyo) - Alman filosuna kişilik meçhlil bir grup arasında bir 

Diğer taraftan Moskova radyosu San 

mensup Velle zırhlısı dün Femaru ada çarpışma olmuştur. Bunlardan birisi 
sı açıklarında batmı§ ve mürettebatın.! ağır surette yaralanrnıı diğerleri kaç-

1
1 

dan 25 kişi boğulmuştur. ~ mağa muvaffak olmuılardır. 

Harnc·ye Vekiliıll 
Kont Ciyano ile 

Ya ında görüşece 
Roma, 22 (A.A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 

ltalya ile Türkiye arasında mah

sus bir siyasi faaliyet hüküm sür

mektedir. Türkiyenin Roma büyül· 

elçisi Hüseyin Ragıp, İtdyanm 
Montrö mukavelenamelerine iştiraki 

hakkında dış işleri bakam M. Ciano 

ile müteaddit görüşmelerde bulun

muştur. İtalyanın buna iştiraki muh 

temel addolunmaktadır. Gazeteler, 

Kont Cianonun Riiştü Ams ile gö

rüşeceğini haber vermektedir. 

iyi haber al<!.n mel•afilin söyledi

ğine göre, elyevrn diplomatik yollar

la Türkiye ile l talya arasında müza. 

ı . ., eler cereyan etmektedir. Bu mü

zakereler , Habe.'.}istan harbi esnasın· 
da doğmuş olan Türk - İtalyan an· 

laşmazlığmm giderilnıeSl 

matuftur. Rüştü Aras~,,f 
dönüşünde ltnlyada te"~. 
ihtimal haricinde gör· 

dir. 

H .. .. ah;,,et a-' enuz resmı m ·J.. fi>~ 

olmakln beraber, Rüştu ~ 
Kont Cianonun karşıla§rtı 
yakın addedilmektedir. aıı 1 
manm üç, dört gün sonra 

0 şimalinde bir şehirde vuk nı 
söylenmektedir. DiplotrıB 
İtalyanın Montrö mukB~ 
rine iştirakini temine ve ~ 

setine knrşı Türk şüphel 
rilmesine matuftur. L:t 

ı,öyle Jıl" 1 tal ya gazeteleri l.ıt 
maya tamamen taraftar 0 

leler n~retmektedirler. 

apon meclisiod6 

Başvekil 
yuhaya tutuldll 

detle hücum ve Hirota ~ 
ordunun elinde bir oyllll 

Tokyo, 22-Meclisin, hükume-ı 
tin beyanatını ve hariciye nazırı Ari· 

tanın izahatını dinlemek için yaptığı 

toplantı son derece gürültülü olmuş

tur. Muhalif mebuslar hükumete 

şiddetle hücum etmişlerdir. 

Meclis; başvekil Hirota ve harici

ye nazın Aritanm nutuklarını alay 

ve kahkahalarla karşılamıştır. Hele 

başvekiL ı • 193 7 - 38 bütçesinden 

bahsedince gürültü büsbütün artmış 

ve reis birçok defalar sükuta davet 

etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Hükumet beyannamesinin kıra

etinden sonra, mu halef et fırkasını 

temsil eden Sakuroki, söz alarak, baş

vekilin birçok ıslahat vaadinde bu

lunduğu halde hunlardan hiç birisini 

yapmadığını ve orduda da inzıbatı 

temin edemediğini söylemiş ve: "O

nun iki taraflı hezimetine şahit olu-

yoruz,. demiştir. 

Hatip bundan sonra, hariciye na
zırının Çin, Sovyet Rusya ve Alman· 

yaya karşı hezimetten başka bir şey 

kaydetmiyen harici siyasetini tenkit 

etmiştir. Bnşvekil, kendisini dinle

mek istemiyen meclisin yuhaları ara-

sında cevap vermiştir. 

Bundan sonra hariciye nazın Ja- 1 

Pon - Alman paktına temas etmek ' 

istemişse de .. Sus yalancı 1 dışarı çık,, ! 
sesleri laf söylemesine mani olmuş-

tur. 

Seykai partisi azası Hamada hü

kumeti istizahta bulunarak şu beya

natta bulunmuştur: 

··- 30 senelik parlamentarizm 

hayatında Hirota hükumeti kadar se

vilmiyen bir hükumet görülmemiş- ! 
tir.,. 

Hamadn, ordunun siyasetine şid-

Maslakta 

itham etmiştir. . 

Harbiye nazın İ eJO)~ 
nm sözlerini bir hakaret ~ 
ğini söylemiştir. Bunun 

mada yerinden fırlıyarak: 
••Müzakerelerin ~z)i) 

benim orduya hürmet!!~ 
anlaşılırsa, nC\muslu bir ~ 
ma.sı icap eden §eyi derh 

diyerek icap ederse kendi 

ri yapacağım söylemiştir· ıJ 
T ero§İ de: .. Znbıtlnrf 

ceğim,, cevabını vermiştir· I 
İmparatorun buzu~ 
Hükumet beyannartı 

larla kar§ılaştığı gürültül~:CJI 
lerden sonra, başvekil I-lı .,ı 
imparatoru tarnfmdan kııb 
tir. ~ 

Meclis mahafilinde de 
11 

• 

bazı rivayetlere göre J-Iir0 ~ 
tordan meclisin feshini jst~ 

Diğer rivayetlere naznı-

istifa edecektir. ..~ 
imparatorla iiç saat sıJ.~ 

rüşmeden sonra Hirota. 51 
r J 

'lfJl,~· 
larla bir anlnşma yapnbl eJ'jl 
mini icin meclis müza!;eJ . 

~ . tıt· 
<luruldu{!unu beyan etrtı1~ t/I 

lmoaratorun, ancnk b&J eeJ 
relerin. inkıtaı takdirinc'e fJ1 

hedeceği anlaşı!mnktadr1'· ]İ~ıı 
O rdu mahafü:..,de ırıeC 

feshi istPrıme!ctedir. . ti 
Kahine istifa e1.,,,ııı' 

Tokyo: 23 (A.A. ) - ~ !f~ 
et'llfrtir. H arb:ye nazırını" _.., .. ·st~v , 
lisi mcc:e1 e.,irı1e tıyusnı ııl: 1 c'l tı' 
nenin di?!er azalan arrs•flııt· 
h3sıl olmac;ına mani ol,..,1111t biti' 

Bu vaziyet k'lrı:•rın-"~ tt:ı 
etmeğe mocbur kaim""" , 

bu sab8 
bir kaza oldu ,,, 

Bu sabah Maslakta İstinye cad- Yaralrlar güç halle dered~,;I 
desi üze!'inıde bir otomobil kazası ol. karak geçen otomobillerdeıı 
muş, dört kişi yaralanmıştır. temişlerd lr. of 

Şoför Eminin idaresindeki otomobil Standaıid şirketine ait 1 ~~ 
i~inde dört müşteri ile fstinye caddesi otomobil ile tüccardan :S~~ 
üzerinde Boyacıköy mevkiiindeki vira- numaralı hususi otomobılı ., 
jı dönerken birdenbire devrilmiş, 2'0 almadan geçip gitmişler~',· 1111 
metre yüksek'ikten dereye .düşerek par- Taksimden gelen bir otobil ,~eYı 
çalanmıştır. Otomobildeki yolculardan almış, Yeniköy nahiye ııı~ 
ikisi baı:akl"r?" d1n, ik:si ellerinden, şo. türmü§, ayaklarından ya f6' 
för de ayağından ve ellerinden yaralan hastaneye kaldınlmıgtır• şo 
mıştır. · altına alnmuftırı 
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li - 9 Yazan: A. Canalettin Saracoila 
M cera ve aşk romanı -7~- Yazan: (Va-Nü) 

D hlirhisar,, m heyecanh 
11ıı .. ı. sergüzeştleri 

Safiye sultan: "Ben de hıristiyanken müslüman 
oldum. Fakat fazla dönerek gene eski yerime 

lban8 b~or .. ın cDretkAr akını yalnız 
~1111 k t tayyare ~emlslne mal olmadı; 
~~~~~veı manev;yeslnl de !!Jarstı 

av et e"madsm • ,, diye a:ay etti 

~d.ıı da ~r~sar,, ı di. na kanaat haaıl edilmiı olan üç clane UçtıncU Muradm earaymdald atyuete 
.., b."b~ berab:r l . eaız geçire torpitosu lstanbuldan Bandırma yo • Mklın oıan ka.dtntardau Uçü, SokUlluyu 
-ırt ~ Zlnır rnendrc- liyle ve §İmendiferle lzmire gönderil- öldUrtmefe karar veriyorlar. Bunların 

ı. __ hı\iddet , . diler. biri valde sultan NunıbanQ, diğeri Satl 
~Ya nuru ın· · ''Ga V . h 'b' . b ye auıtan, UçUnctı.U de Canfeda kadm .. 

1 Geçen tefrikaların hWfısaeı: 

hi.; ayak ba. ını gemi- yret atanıye,, mu rı mm u IAk1n bu ıeıcun nasıl olabileccğlnl dU-
.,_f' ~tleri rnnmış olan üç toıpito "Demirhisar,. a alınınca rUnUyorıar .. o sırada, divan odasmdal 

I~ ~_:~ alabil vkl rn~rctteba- geminin Türk zabitanı süvari Fon Sıı..iye suıtan yalnız Jcaımıot.ır. 
~~ İtle~ erdi. Ve o "fi~s .. e müracaat ettiler ve gelen 
~ .: Mende 'k_n ~fma gi . üç torpitonun oimendiferle nnkledi - Gelinle kaynann.nm arasından su 

hınrnry~e :e bırgün ev lirken bir hayli sarsılmı§ olmaları sızmıyordu. Bu fitne iş ııde adamakıllı 
~e~ beğlı du d hı! Türk tor - dolayısiyle ayarlarının bozulmu§ oı-1 anıaşmı§ bulunuyorlardı. 
~ ~Öllerin r ~ın-unu fl'Örün- maaı ihtimali üzerine dikkat naza· Hiraz sonra, divanın dağılmasma ya 

bekliyordu. Bu adam, demin, bizim Ne 
sim ağanın arzuhal sunduğu adamdı. 
Şekli §emaili tam ma.nasiyle yakışıkl. 
bir erkek olmakla beraber;. hakikatte 
erkek değildi. O da sarayı dolduran aı 
aja.lo.rdan bir betbahttı. 
Hanımının huzuruna girince, yerle

re kadar iğlldi, ayak öptil.. 
- E ... Bugün ne var, ne yok baka. 

lım •.• 
KA.tip ver"len istidalann muhteviya

tını teker teker anlatmağa ba.~tadı. 
Safiye sultan, daha leb derken leble -
biyi anlıyordu. ~ç~ hahcınan~adılar. rım çektiler. Onların fikrince bu kın ,önce NurublnQ çıktı. Zira, rliş-

1\rta~ Yıldır fehrın Türk torpitolar akma çıkılmazdan evvel vetten §ikayetçt olanların arzuhalleri "Geç" ... "Geç .. " diyordu. 
· k '1teei/~ ıüratiyle birer kere enclE,ht edilerek tecrübe e- okunmağa başlanmıştı. Bunları kim Fakat arada.sıra.da da: 

•• ı "e 
011 

ır kalabalık dilmeleri faydadan hali olmıyacaktı. dinliyecek ?... - Geceleyin dikkatli okumayı unuL 
"r\') ek:ıarnıar uı ve cesur mü Fon "Fiks,, ilk akm esnasındaki Onun arkasından da, Canfeda kndm mn.ym .• Bn.~ğa He beraber icap eden
i...~~~· rrı~ tdar sevrcti- derslerden mütenebbih olmamış bu- fırladı. lere icap eden cevabı verirsiniz. Haz. 
~ •• rn r ısa. ır ~ttiler. lunmalı ki bu göriiş tarzını 15.kayda - Şimdi, divan odasının kadınlara neifarnn da baksm.-
~ iı &Unu zrnı[_tnendereki ne kar~ıbmış ve kibirli bir eda ile:. mahsus ycrjnde ancak Safiye sultan Maamafih, arzuhallerden birinde 
~-:nbı bir bo lfl.1.>i1h1 bir dil§· - Almanların ayar ettikleri tor - kalmıştı. durdu: 

Yatrnlf Oi rJ:ır üzerine pitolar öyle şimendifer sarsmtrsiyle Fakat, 0 da arzuhalleri d"nlemelt 1- _ Garip ~Y··· _ diye ınmldandr. _ 
~t ~lışrld ğı lde yedekte bozulmazlar! cevabını vermi§ti. Ta- çin değil ha. .. ÇUnkU divan dağılmış. Okuwn 6tmu baştan ~ı'ft bakalım .... 
~ bir ''t hı·- görülmün bii denizcilerimiz ba~lanna aüvari kendi tayfasından maada herkes çekil Allah Allah. Bunu klılı verdi 

'li~Uniıti. B 1~. reşmj" ile sıfatiyle getirilen gururu geni~ lakin miştL 
~ lrnirlini u ıtı~arla lzmi· görüoü dar olan bu adama askorlik Uzun düştlncelerlnden ayrılarak: KAtip: 

11 aevınç ve ne· icabı, fazla bir ,ey söylemediler , - Divan perdeclsl Nesim ... • dedi. ' - Çok lyi olacak bu adamın orta· 
tı:,:&aetr,, ciir'"'tL~ Lakin aonrnki vekayi isbat etti ki d k lk Ço • 1 ak H - Ya, getirin gunu.. 
~~. bir.: ıuır akmı yal- bu meselede hak ve hakikat gene an a maaı... k iyı 0 

ac · em Kltlp: 
ı: ~ -aYya ı "benimkiler" de rahat nefes alırlar .. ,. de • <>null it r~ gemisine Türk denİ7rilerinin tar,. fında idi vel _ diye di.işUndü. - Ferman efendlı:nizindir! • diye _ 
,~ t.ı:J:eı manevi. mµhnkknk bir muvaffakıyet Fon

1 
"Benimkiler?" rek dışan c;;ıktı. 

~ t0pe tuten n rahat ra. ..Fiks,, in beyhude ve liizumsuz biri Bunlar kim? Nesim ağa. aradan bu kadar vakıt 
• nnu1 ~e talim en inadı yüzünden suya dü§Üp heder Cevap vermek ştmdfUk hayli mtış _ ı?er.tiği için, Umidi hayli kırılmış, me. 

11 
n bU pervasız olacaktı. Her ne is ehiz sadede döne- H\l ve mahzun bekliyordu. 

.t •• h,.,r.ı_ tol'J:>ito hücu- litn: kUldUr. Hattl belki, bu sözU, kendi en 
~ ..... r 'l~ 'lhL h d ı bil '"i a· KD.tip ona dedi ki: 
Q k!!tt1 .zbo·~:.'. ve filo .!'Demirhist\r .. derhal kömür almı- ma rem a anı arı e '9 tsey ı, gene 
'h U \'l\?.i}'M~ rncarclmianm Yet bafladı. o mlarda l2mir civa - pek o kadar mana çıkaraınuıJı. - Efendimiz sen,i istiyor. Ya, deme-

,..r>rJan '"'• 'be . . nnda k~fedilmif bulunan kömür Safiye sultan, birdenbire: d;m mi ben snna. .. Bak işte, tahminim 
t '"tli ~Qı; t"'urt~~r .. a br. madeninden akanlan kömürden 0 _ - A ... dağılmışlar. Biz burada yal- gibi iltifatı devlete na.il oldun. .. Hay. 

~ c~ U~tJ nı la!· tuz ton alındıkta~ sonra "Demirhi • nrz kalmı,ız çocu~l&r •• dedi. • Haydi dl, düş önilme... \ 
\re ~tu halıne eetirdi. sar,. gene sefer haznh?!ına bnıladr ve gidelim. .. Ben biraz bahçeye çıkıp ha- Zavallı zenci "ne zaman? dedi. O, bi. 
~ -... lllQı -L~, kahramanı bu ha7.TJ'hk bitince bir ak,am güne- \'a almak istiyorum. Ancak ondan ev. Jakiııı beni tenılemişti!" diye düşUnme

\te -uıanlara kadar şin batmR,iyle beraber demir ala- vel ba..~kiitibimi çağırın... ğe b;le vakit bulmadan, i~ri girdi. 
}°a1.~1ilteli lef . rak yola çıktı. Zaten katip, kapının öniinde, efen.

1 
Kendini muhte-.jem Vcnedikli sultanm 

~~~~~~& m~_a_m_ı_oo_r_> ___ d_i_~_~_n_ft_~ __ 0_·_e_~_·_1_~ __ m_~_~ __ an_ı _k_~_ı_~_d_a_b_~_d_a_O_d_L_d_c_m_1_n_k_l_ti_~_~ 

.. , ~~ ıuY\ı t a?mı§ ve 1J!li~ll~iilifil ~~i~ L- İÇrrıj <'ekıne celdne- ;,, ~ 
~~..: e Baett .. ' .0~an denizcile 

t: ··• - .. rın1 
lllt h.{cı~tş l unutmmıbrl 1 

yaptığı gibi yerlere kapandı Secdeler 
etti. 

Safiye sultan: 
- Halvet olsun ı . emrini verince, 

işi bilsütUn mUbimsed'ği anlaşıldı. 
Katip: 
- Tevekkeli değil... İçinde Ve.'ledik 

sözU geçiyor .. Bizim efendimizin de es 

ki memleltc~ine kar§J allkuı asla aza
Ja.mamıştrr .. Ne mınan orasının sözü 
olsa kula.klan dört a.çılır .. Ben, bu is. 
t!da.nm dikkati celbedeceğini da ha ön. 
ceden farketmeliydim. 
Baş ba.şa kaldıkları zaman, ba§ka.-

dm, Nesim ağaya sordu: 
- Bu mektubu sen mi yazdm ! 
- Evet efendimiz! 
- Pek atA. •.• Anlat bakalım ne oldu. 
Nesim ağa, okuyuculanmmn bildiği 

Eıe'd1de, meseleyi b~mdan 110ntmn ka. 
dar hikftye etti. Yalnız caaus Hlda~ 
ti kendis'nin da.ba evvel tamdığma da 
ir olan ciheti mesk!ıt geçti. 

$()7,1 erini: 
- İşte böyle e!endlmiz.. Bu mtıeltl..ı 

manm annesi merrer mOhtedi hnilJt! ~ 
yanın~ ... Me~er pek fazla dönerek ~ 
ne eski olduğu yere avdet etmi." .. Bo
yuna hırfstıvanıa.ra ca.suııluk edip du. 
nıyormu"··· Onun i<:f n, bu HM&nm da 
hamivetl ~!\leva.na gelmt, ... Onu ura
yr hllmavuna ihbar etmek istemi~. ZLı 
ra, Kaptan pn,-a.ya dert dlnletmeıt na. 
sfp "'manıt~. Bana mnraeaat edfnce, 
ben d~ en 1vl merci olarak zatı cSevle-
ttrı=zt buM"m. • 

Safiven'n gözlerl ıQ~ldıy.arak: 
- Merln ! • dedL - İyi ettin ... /ıı caba 

n;çin beni tercih ettf'l ? ... Ben de hı. 
rirıH •a.ndı.n dönme oldt1"um için mi? 
Hareme.~nsı ~tyarnk: 

- Esta.öf unıllah ! • dedi. 
Safiye sultan bir kahkaha attı: 
- Ay bHmivor mıl'·dun?.. Ba1tay;1 
~ vurdn~dan ve bu yllzden ba.,ı
na bir beli\ r,eleceITinden mi korkuvor
sun .. Hl" merıoklnnma. ... Ben, övle söy" 
ledl~n gibi "fazla d<lnmcdım !" .. Dini 
bl\tf\n mt'slUmannn e1hamdUlillii.h ... 

Gözleri gene rıpldadı . 
- Gerr.i. o Hasanm annesi gibi ben 

de vaktiy1c Vcnedikliydlm ama.. 
..... ·~ ıçindeodTaınn_ı verdi pi 
, ~ n enıyorlardı. 

~öt~ Docau - Salonu blliyorBW1U% mösyö KrlJer, m~ Bektı.rım. ııte me, kendim hakkında mr.· Nesim a.rra: 
ıomat.. 1 - Bunlan na.sıl oldu da aklıma ~ 

~~ •• torı>it 
. ~ Ötıiind ~tunun Ca
~UQ, ~ı lnpiliz - F

• ita z, hesapsız 
~ileritıdeıı '-kol ve ta-

.a_ lii;11ll Yarıp tnürekkep 

"'' dG~ Karaburun s1-drkta teyYare gemi· 
L- ~--'"'1tıtı" .~nra lznür li
"lt ~~ ,.~ U:Zerind"n bir 

· ~ :1~"e hucu denizcilerimiz 
~ ~ • Jn t-ebb" ·· 

"""~ . D ~ USU· 

ltL~ ~"~ ek!zci demek 
~ ·~ lı....._~~ak na kana iç
.d\ı~ -~etei:zlik demektir. 
~i ~ltnalt h ' karaya 

~b; .t..".bu de ... · . er denizciyi 
~~ite' ••l:Zcı b" d 

İhti tnin en f ır e torpi-
~ ~ !Ubeei nal, en ha-
~ - "'1-~'ketai ~e mensup 
~~ b· Uik S!kıntısı 
. 1' i)lt : ~p olur. 

'• ~ "'iiddet U~affakıyetin 
~}..-: ~\tuı l'~eçince "De-

'bl\_ ~~~ \re )' u~kb~uklan 
·~~~~eti "enı ır aergü

~:~ı.:-~ . ~\ee 8tzusiyle y 8 • 

. ...,.~. --·:"'it 1toJ. ınr~lardı. 
~;si!~ ~ .. S~"-~UçGiı buYıdı ıak!n "De-

.J_ Undugu ·· 
~ ~·11c U '" 

~ ~::.... '-tfect;Irn~k~ e~a-
~ ~ .. ~ Şti. Bına-
''?~~ "t°'l>i~ to1!'ito te
't ~'4t. ~~<:ada ~ bir torpi. 
~ '-L.~ı._..... n baıka bir 
~b. ... ,..,iı 

~' ... , t() • 
tnıt,., '"tiv .. -•o" .. . ra .. \.nyret 

""-a!~_tecriibc e·I 
--..ıaı olduau • 

yö Bellaml lllzt bekliyor. !!"'il.,.._ .... _______ ..., ___ ~ 
Ve adam gltUkten sonra Splke dönere' Y A Z A N ~ 

eordu: 
- Neler ııöyledST Edgar vaııas 
- Her 19yt inklr ettf. Fakat pka beı• 

tarat, bu mesele doğru mu? Ç E V a R E N 
- Azlzlm. bunu B1ze kim ııöyledl btlmı- 'f -!\- a yonım. Bana gelince, me haber ve~1m kl __________ ....,, ______ _ 

benden bir ,ey öğrenemeutniz. lhtıy&r bt· 
dala bu meaeleyt a1ze ben söyledim ~etU 
de, az daha beni kovacaktı. 

- O halde doğru. Herhalde b&yaletl .tz 
de gördUnUz korkunç b1r teY. olsa gerek de-I 
g1l mi? l 

- Iarar etmeytn. Spik, atze btr teY 8"yU. 
yemem sonra lf1mden oıunım. 1 

- Peki demin gör111tllğUnUz adam kin:· 

dl? Galiba pollL 1 
J'ulyu. ba§mı a&llıyarak gWUmaedl: 
- Siz aşağrya inerken, adamcağız da ba

na aynı §Cyl sordu, o da sızı polis zannc • 
ml§. Bu adam lhttyarm bir alıbabt. Pek al:• 

be.bı da değil ya. iote, tanıdııtı. tamı Grlger. 
Herhalde ihtiyardan para çekiyor, yolaıa 
boşuboşuna buralara gelmez. Btr kokteyl 
içer ml.ainlzT 

Splk cevap vermek. tızere idi. Fakat Krl. 
gerlD merdivenlerden dell gibi lnd111nl gC

ı11nce fkı.t de hayret etUler. Kır sakallı 1 
&dam barbar bağırıyordu. 

- l1d saa.tten evvel bent kabul etmlyece• 
ttnı -'Jylsdl. BenJmle alay mı edlyorT Eter 
nazma tahammlll edecegtrnl zannediyorsa 
yanılıyor. 

Savtnl merakla .ordu: 
- Ne oluyor, möayö ICrlffer 
- Hiç ne olacak! .• Bana Od saat sonra 

gelmemi .Oytedi. lııim yok da onu mu belt• 
Uyeceğim. Bana köpek muamele!d yapıyor. 

Artık bu kadamıa da tahammUl edemem. ı 
Sonra Splke bftkarak flA•e etU: 
- nır gazetecl:ı.-e fena halde kızını~. ııb 

mtstnlz? 1 
- :f!cntm. 
Bunun üzerine Krf .. er elini Jt&lyuaun omı·. 

zun:ı. kovarıı.lt, a~ a~: 
- Betlamlye söytcytntz. fkl aaat eoııra 

pJtp kenctı.ııe usun mtlddet SOl'UfeCelfm. 

1 

1 
Akıd takdirde berı de ıazetecllere 8"yllyecek 
19yter bulurum. l 

Dedi ve tehdidi savurduktan 90nJ'& çıkıp · 
&'ftU. Splk. klUbe döndtl: ' 

- A.zlzim, dedi. Anlqılıyor kl btze it çık
tı. Fakat Savlnl onu dln'emedi bfle, merdi• 
venlerl dörder dörder · çııtarak. efendlainln 
Oduma k09t1L 1 

Belçikalı Con Vud 1 
Spik nattne baktı. Btre bet vardı. Gidip 

oturd1L Fakat daha koltuğa yerlepnemf§tı 
ki Con Vud içeri girdi. 1 

Cop Vud uzun boylu, vaktinden evvel 
ağarmtf aaçlan ytızUne garip bir gtlzell1k 
veren bir adamdı. Cazctcclnln elini hararet• 
le ııılcarak dedi ki: 

- ece; ml kıtldım. Btıttın sabah mcşgu•. 
dllm. 1kl buçuk trent ile de hareket edece.• 

~m. 1 
Rnlkıp ote'ln lokantaııma girdiler ve e,._ 

velce hazırlanmııı olan bir masaya oturcl· • 
lar. Spll<, biraz evvel gördl\trfl çirkin ve reci 
surattı Bellaml ne kar~ısında oturan adamın 

yUztlndekl inceliği mukayese etmekten ken• 
dini aıamıyordu. Con Vud, haydut wraUı 
herifin tam zıddı idi. dalma ınUtebc8S1m lı.'11, 

beyaz ve narin eııerl mlltemadlyen hareket 
içinde ldl'er. Vud r.a:ı:eteclye: 1 

- Ne öıtrenmek lstlyorırunuz. dedi, 
Amerlkaltvtm. Derhal aorablllrsinlz. 

- Ya, demek iliz de Amcrlkah:ımız? 

ben 

1 
- D.·ct. Uzun mtl !1et tn"1'terl'je ye.;"• 

dm1 ve Aml""ikl\"I\ tllln'!'r.c•·cıı bir hBYll olu• 
yor. R~h~•mdan fn~'ıı l::n:'t!lctmek nl••etlndP 
de~l'm. Yatmz, ~imdi Bclı,:lltada Venduyı:• 
de otunıyonım. Or!lıh. -rerem11 çocuklarn 
mahsus bir mQe3..cıeseıı:ı var ki, bunu yakm-l 
a lnlçnıye, nakletmek tuavvunuıda)'Dll. 

- Sizden çocuk mneııaesetert bakkmda tirmedlm ... C'dden pot kırdım ... Safi~ 
malQmat rica edeceğim. "lndependarıce B<' • sultan bani\ it'Cl"liVe<'-Ck .. MahBUI böy. 
ge., gazetestnde buna dair bir yazı okumu • le sövleid. Zaten hıtllnde de bir acaip
tum. Zannedenıem bUtUn Avrupa memle-
ketlerinde btrer çocuk yuvuı yapılabilmesi ilk hiased1vorum .. fete göz!erl kurnaz 
için teıebbUalerde bulunuyoraunuz. Bundan ı kurnaz gtllllmstlvor .. Bir hıyanet yapa 
makandmu: nedir onu anlamak 1stlyonım. en.~ ?.arııan bövle ohtrmu~. Rirnikleri 

Con Vud cevap vermeden blras dllfüdtl hrzlt hızlı 8"tlrp kapanJl'DUI derler .. Ge 
1 ne l\\1le olııvor .• 

- Evet, dedi. bUtUn Avrupa memleltcl- Falmt bıı end:c-.ı-lne mnhl\l olrnadı-
lcrl ve bilhassa 1nr,11tere için blr "iatenllml- ğım. ltel"fl:nı.,,e h°'kikn+en bh· fe!l1'1tk 
yen çocuk .. meselesi vardır. Buna, daha m· • 
vafık bir tabir bulamadım. J.<"'akat an'att..· ~e,.,,iveceğlni !!O?ll'8.fl!\n anladı. Zira 
yım. Meaelll, bir dul kadın, paruıs ve ip!z Safiye ~ulten detii ki: 
kalıyor, blr veya ikl çocugu vardır. onıan 1 - Sana iki vfu: altın ihsan ettim ... 
beslemek mecburlyeUndedir. Çocuklarına Şayet ötr-ld s5v1e1"k1erlmi de "8.pacak 
bakacak klmae bulamazsa, para kazanmak olursan üç ynz nltm ~ .. 11;. nT-. 

imkAn.ı yoktur. Bundan bqka, öyle alleler ı ( .Deoomt "°") 
var kl, sefalet ytızUnden, çocuk korkUBU ge- ---------------
çlrlrler. Eğer bir çocuktan otursa, bu on"ar 
için felAkelUr. On!an beslemek mll§ktıl ı,. 

B:ızan da zavallı çocuğun öldUğü bile vaki-

dir. 1 
Con Vud programmr gazeteciye anlattı. 

!.fnkaat, bu gibt çocuklan, mUtehaaaıa eli -

de bUyUtmek, bea"emek için yuvaı~ kL • 
maktı. Con Vud yemek mUddcUnce hep çc

cuklardan bahsetti. Çocuk denince, gözleri 
parlıyordu, Belçlkada kurduğu yu'·aya 80n 
gc'en çocuktan bahaedtyordu. ı 

Bu esnada, lokantaya iki erkek bir kadm 
glnnlşU. Erkeklerden biri zayıf, uzwı bo:. 
lu ve &k sakallı idi. Yllztlnde derin bir h • 

zUn vardı. Yanındaki &dam g-ençtı. Gayet ı 
pk. göze çarpacak derecede 11k gtytnmtıııtt. 

Yqmı tayin etmek imkAııaısdı. Sazan 19, 1 

b:ızıın 30 yar.mda ~ör11DQYordu. Bu genr,, 
hikmeti vücutlan sadece terzlterlnln rekle• 
mmı 1yapmaktan ibaret mua•ryen bir ımıı:fıt 

rncns-ıp genr,ıe,. l "111. BT'Yn'1tln1l sar"armın 

ucund:uı, IQatrln lnkarpln'erlne kaclar kuaur

!)UZdU. Falcat bun:ı rn,...mı-n lok:uıtnd!lkl btı

tUn ~8zlM", yr.n'nrmd:ıltl :"enç krz.:ı çevrildi. 
Gazeteci, \'ud'n de1l ki: ı 
- Bu kızdan bqk&, hayat.unda mecmua 

kzı.palclarmdakl, re.slmlere benziyeıı bir kız 
ıörmedlm. 

- Tanıyor musunuz T 
- Evet. lils Hovet"dlr. Va.lerl B:wet. 

Ya'.;!h adam Valtu Hovet'dlr. Kendi.t lı. 
"11lzdlr. Uzun ınUddet Amerlkada. fak,l,r 
blr bo.lde yL,amlfln'. Orada bir çl!t'ilf var
dı. Bir gün çltUUcte petrol bulundu, zengin 
oldu. Yanındııld tersi reklAmı da Flt.erdtl\ 
ıot gUcU yoktur. Mlruyedlnln blrt. Londra
rım rrece klUp"erlnl dolqır durur. 

Ge:enlcr, gazeteci lle Vu®n yanında bir 
masaya oturdular. Bôylece Vud genç kızı 
daha iyt ı:öreblldl ve: 

- Hakikaten gilzel. 
Diye mınldandı. Fakat gazeteci muadaıı 

kalkm~. glıttp Valter Hovet'ln ellDl mklmfb. 
Yerine d!S"tQp oturduğu zaman: 

- Hovel, dedi, yemekten llOD!'& kmı-

dt!!1nl görmemi rica etu. M11aadıe eder mın. 
niz? 

- Tabtt. 
Yemek esnasmda. ~c; kırın g8zle~ 

iki Ur, d~fa, Vud'a tesadüf etml§tl. Baklflardt 
~a ":ı.":ı'IJ:ı bu a:!nmr nerede gördtım ! ., der 
gibi bir mana~· 
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Orta Am.crilxıda Tciiçii.cilk San Salvador cumJıuriyetinde San Oicente §Ch
r!,ulc ge~en gün vuku.bulan nıüthi§ zelzele çok feci neticeler doğurm.U§. 
tur. Dört yüz ölü oordır. işte yürek parçala,Yıcı bir Mhne: ôum yavru-
8Una ağlıyan J.ir anne ..• 

Fa::!a silrat tcmın edebilmek için lokomotiflerin .şek-illeri artık tama· 
miyle deği§mi§ttr. "Aerodinami.zm" esaskırına göre yapılan bu wkomo. 
ti/Zerden Fransanın şimal demiryol"ları şebekesinde kullanılmak için s01ı 
modeller çı1ocınlmıştır. Soldaki resimde gördilğünfı.z bir wkomcti/ saatte 
120 1Jilometre süratle gitnıe'h.-tcdir. Sağdaki resimd!ıyse lngilteredc yapı. 
lan 80n sistmn bir ko.r süpüriicü 'lolromotif görülüyor. 

Fransanın Aflantik filosu Oezaf1' sahillerinde bir manevraya ba§lamt§. 
tır. Resmimiz lJu filodan bir kısmı Br~t harp limanrndan açıklığı sıra. 
da alımnt§tır ( -, 

Gc;cn gün Lonara civarında gar7p bir ameliye o1muş, olduk()a büyük bir 
fener gcmıisı kooaman bir §Üep trırcfmdan 7:aldırılm1:Jttr. "Bd Pcımcla" 
ismindeki bu şilep fener gemisini gü00rtesi11e alarak bö!Jlcce <mu havw:a 
ka.iürr götfZNnll§tür,, 

lngiltcrede 12 mayısta yapılacak 
tag giyme mera~mi için hazırlık 

yapılıyor. Bu merasimde lordların 

giyecekleri an'aneıri elbiseleri hazır. 
lamak ı'lzere L<mdra ter;:ileri hünı
malı bir faaliyete koyulmu~lardır. 
Hernıin k"ilrkleri ve 7-.·adifeden yapı. 
lan bu elbiselerin beheri, 1500 liraya 
mal olmaktadır. 

Kendisine "ikinci Führcr" ımvaııı v 

erilen Alman 1ıaı>a nazırı general 

Göring lı 1 ya.~na girmi§Ur. Getıerul 

P..omaya harel.:etinde>ı c1n·eı yıl dö. 

ttümünü tes'it etmi§. bu miinasabctle 

loondisine birçok hediyeler gön.de. 

rilmiştir. Bunıor arasında tayıJareci 

ler l~eııdisine bir a.<ıl.an heylceli, "iş 

ordusu" da b;r kazma hed:yc etmi§le 
rdir. 

Almanyada Tempc1hofda bir zafer cibidesi yapılmıştır. BcYcJI' 
crsnuı.n tarafından vücuda getirilen lnı abide, dilşmana sa.l~t'fl 

41 yı temsil etmektedir. Bu resmi sill1m !arından il.:tibas ettigını 
gazetesi "eserin mübdii lnı düşmanın l~im okluğu hakkmii.LJ 
miyar!" diyÔr. 

~ 
11ı.cmkket'11 1>•1.'!ln 1.-~ı~ 

fcrbcr etm"şt;r. Bilhassa harp uc k:mya sana:;:·nc rhcmııı1ve 
Btı arada BerZin civarmda Borsig fabril:alarında dföıyanuı e1' jl' 
tazyik aleti Owmpressör) viWıula gct:rilmi.ştir. Bunlar Tıid.f'O 

368 atmosferle tazy'k cdcb:Ze .:ele bir 1.·1.mvettcdir. 

.ı mcrikada, içinde iT:i kişi bulunan bir bombard·man tayya~ 
niya sahillerinde y'1.p1lan manevralar esnası.ula cleııi::c dil§"'"":-;.. 
tcbatıı lcurtaı nwk kabil olamc.m1§tır. ı:u iş için c' .ılgıçlar dlS 
tayyarenin mı içindeki kısnrını araştırmt§lar, f ako.t milret 
cesot'Lerini çih.ırabilmi lerd ·r~ 
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'ıli •ı · ıı ,::;uya plajlarında 
" Yfini çıkarıyor! 

~~~x~a ıoo film 
~~.ı- 36 rnaı· . 
~~ t.._ ~ •incrna 

1 senesı zarfında 
ti.. ~oı .. _~ct Öde ~~ayii 130 mil
\' 75~ adedi brnıştır. Holivutta 

10() !i_ Çıkmıştı u sHene zarfında 52 
~~v ~ tam r. er ay Holivut-
~~ı · \rc..:ı arnlanarak d" · !\f çı11 i1t ., lllck unya pı· 
~ıJ i bl.lçuk tc •. her hafta film. 

l'rıaktad rnılyon dolar mas
ır. 

~ Karol Lombard yeni filminde 
step dansı yapmaktadır. 

~ Dünyada ama.tör olarak çalışa
rak kendi hesaplanna küçük makine-

lerle filin çeviren üç milyon kişi oldu
ğu tesbit edilmiştir. Bu miktarın 300 

bini Fransadadır. Bunlardan da üç bi 
nl amatör sinemacılara mahsus klüp-

lerde filmlerini gösterirler. Amatör 
sinemacılıkta birinciliği Amerika, ikin 

ciliği Fransa, ftçüncUlüğü Japonya al
maktadır. Sovyet Rusya, bu sahada 
Macaristanda.n da sonra gelerek onun
cudur,, 

l} Gabi Morleyin yeni filminin a
dı "Alevler arasında bir kadın" dır. 

l} Hanri Dlivemua'nm ''Maxime" 
isimli eseri Fransa.da filine alınacak -
tir. 

l} "Patis damlan altında" filmi
nin yıldızı Pola 1ıeri Paristen Hindis
tan.a hareket etmiştir. Orada çevrile -
.tek "Hint mezarı" filminde HinUiler
ce mukaddes bir dansöz rolü yapacak
tır. 

~ "Üç silahşor" filmini çeviren 
Fra.n.srz rejisörü Diaman Berje "Ar-

sen Lüpen" i filme almağa karar ver-1 

miştir. A:rsen LUpen rolünü Jül BeITi 
yapacaktır. 

~ Jan Vinyonun meşhur romanı 

"müthiş Sarati" filme alınacaktır. Baş 

rol Harri Bora verilmiştir. Filmin ha
rici sUıneleri Cezairde çe\Tilecektir. 

}:$- Mor:is Dökobranm "Yataklı va 
8'Qnlar kraliçesi" Fransada filme alm

ma.ktadır. Baş rol Edvij Föyyere ve-• 
rilmiştir. 

~ Kamil Lömonyenin romanı "Ö 
lü" Belçikada filme almrnaktadır. Bas 
rol Fnuısız artisti Jina :Manestedir. 

~ Büyük İngiliz aktörü Çarls Lcg 
t.on kendi hesabına filmler çevinneğc 
karar vermiş ve Wfanin'in eski direk
törlerinden Erib Pommer ile anlaşnm; 

tır. 

~ Fransız artisti Şarl Buaye A 
merikada Klodet Kolbcr, Katrin Hcp
börn ve Marlen Ditrih ile birer film 
çevirmişti. Şimdi de Gingcr Rogcrs 
ile birlikte bir filmde rol almıştır. 

~ "Yıldızlar kralı Zigfild" filmin
de gördUğiiınilz Viyanah artist Luiz 

Bayner geçen gün Holivudda tiyatro 
muharriri Klifford Odets ile evlcnmi.~

tir. 

~ Sec-...siz sinema zamanında m(><; -
bur Fransız artistlerinden Filip Hcr
ya Holivuda çağrılmıştır. Orada Fr~n 
saya dair çevrilecek filmlerde mü. ~ -
vir olarak çalışacaktır. 

~ Greta Garbonun yeni tamam -
lanmış olan "Kamelynh kadın'" filmi
ni miit rn.J.; ip Şnrl Bmwc ile hirJ'l·ip 

'Kontes Valcvsku." film ini çH:ı clik -
ten sonra sinemadan çekilPceği tekrar 

söylenmeye başlamıştır. Her halde rek 
!Am ve propaganda! 

, 
ın 

ıstanbulda ilk fil ne 
zaman gösterildi ? 

Türkiyede ilk sinema nasıl ve ne
rede gösterildi ? Hiç şüphesiz, benim 
gibi birçoklarınızın da kaç defa aklına 
gelen bu sualin cevabını bana bir te
sadüf öğretti. 

Bir gUn Bakırköy sineması sahibi 
Miltiyadi ile konuşuyordum. Yirmi 
beş yaşında bir delikanlı kadar dinç ! 
ve dik duran bu altmışlık ihtiyar, si
nemacılığın bugün karlı bir iş olmadı
ğından bahsederken, şöyle diyordu: 

- Ah o eski zamanlar, sinemacılık
ta avuç avuç altın kazanılırdı. Bilir 
misiniz, Türkiyede ilk sinema benim 
gazinomda oynamıştı. 

Bundan tam 39 sene evvel Haydar
paşa istasyonunun yanında büyük bir 
bahçeli gazino ~letiyorduk. 

Bir gün hangi milletten olduğunu 
şimdi hatırlıyanuı.dı!;'llll yabancı bir a
dam bize m Uracaat ederek, gazinomuz 
da "sinematogra.fi" oynatmak istedi
ğini söyledL 

Ne ben, ne de arkadaşlanm bu "si
nematografi" denilen nesnenin ne oldu 
ğunu bilmiyorduk. Adamcağız bize u -
zun uzadıya bunun yeni bir icat oldu
ğunu, perde ü1..erinde aksedecek hayal
lerle bir nevi tiyatro oynıyacağmı an
latmıya çalıştı. O kadar ısrar etti ki, 
bu işe hiç aklımız yatmadığı halde, ra 
zı olduk. 

Şeraiti de şöyle kararlaştırdık. Bir 
duble birayı elli paraya satarken şim
di altm1ş paraya satacak ve zammet
tiğimiz 10 parayı da sinemacıya vere
cektik. 

Bizle uyu.,ur yuşma.z adam büytik 
bir sevinçle eşyaların getirmeye koş -
tu ve iki saat sonra da birkaç büyük 
sandıkla gazinoya geldi. Evvela alela
caip, kısmen fot.oğraf makinesine ben
zer bir aleti uzun bir sehpa üzerine 
kurdu. Sonra bu makinenin altına yer 
leştirdiği teneke kutulara beyaz bir 
toz ve su koydu. - Bu tozun karpit ol
duğunu şimdi anlıyorum -. 

Sonra yannna gelerek makinenin 
hazırlandığını, fakat perde için bir be
yaz yatak çarşafı 13.znn olduğunu söy
ledi. 

Bir adam yollıyarak evden çarşaf 
getirttik. Acai p makinenin sahibi bir 
~.arşaf daha istedi. O da gelince otur
du, bu iki çarı;afı biribirine dikerek 
ekledi. Ve küçük nalın çivileri ile du
vara mıhladı. 

Biz, bakalım ne olacak diye bütün 
bu ameliyatı hayretle seyrediyor ve 
ne yalan söyliyeyim. akşama müşteri
lere bizi rezil edecek bir vaziyet olma
sın diye ödümüz kopuyordu. 

Gece, gazino yeni icadm ne olduğu
nu merak edenlerle hıncahınç doldu. 
Herkes bir makineye, bir de perdeye 
bakıyor. 

"- Yahu bu galiba asri bir karagöz 
oyunu olacak!" diye biribirleriyle ko
nu11uyordu. 
Sinematoğrafm oynama zamanı ge-

lip de ışıklar da söndürülünce, halle 
bütün bütiln alaya başladı. Bp sırada 
bir de baktık ki,' o fotoğraf gibi maki
nenin içinde kuvvetli bir ışık yandı. 
Ve perdede küçük ve büyük insan, hay 
varı hayalleri belirmeğe, yürümeğe, o
turmağa koşmaya başladılar. 

Halk daha ilk anda bu yeni icattan 
memnun kaldı. Ve o gece sinematoğ
raf tam bir buçuk saat oynadı. Gazino 
muz artık her gUn dolup boşanıyordu. 
Sinemacının topu t.opu iki filmi var -
mış ki, bizde k:ı.ldığı on beş gün zar
fında hep bunları oynadı. Fakat bir 
gelen ayni şeye bir daha geliyor ve a
vuç dolusu para kazanıyorduk. 
Sinemacının bizden sonra nereye git 

tiğini bilmiyorum.. Fakat, bir iki se
ne bir daha sinematoğraftan bahse
dildiğini duymadım. 

Sonra bir gUn birdenbire İstanbu -
lun muhtelif yerlerinde sinemat.oğrag
lar oynamağa başladı ve işte o gün
denberi sinemacılık bizde de ilerliye 
ilerliye bugilnkü haline geldi. 

Miltiyadi burada biraz durdu. Göz.. 
lcrini uzaklara dikerek dil§ündü. Son
ra §Unları söyledi: 

- Haydarpaşada ilk sinema oynat
tığımız zamanlar kazandığımız para
nın tadı öyle damağımda kalmı§tl ki, 
sonradan işi ben bUsbiitün sinemacılı
ğa döktUm. Yirmi beş senedenberidir 
hep bu işin içindeyiz. Fakat sinema
cılrk telmiği ilerledikçe, müşterilerin 
rahatı her gün biraz daha temin edil
dikçe, bilmem neye, sinemaya karşı 
duyulan heves azalıyor. 

Ah o eski günler! Kötü kötü film
ler oynattığımız zaman bile sinemala
rmıızda iğne atsa.ruz yere dilşmezdi. 
Şimdi rahat rahat koltuklan bomboş 
bırakan seyirciler, o zaman yer bula
mayınca sinemanın yanındaki gazino
dan bot bira .fıÇJlarmı yUklenip sine
manın bir köşesine koyar ve bunlann 
Ü7.erine oturup hallerinden memnun, 
film seyrederlerdi. 

Şimdi sinemalan bedava yapsak bi
le böyle müşteri nerede? Artık başka 
işler de yapıp para kazanmasak sine-
macılrktan zeytin elonek bile yiyemi- Ro§el Hud~on 
yeceğiz!" .----- -=---- ------

Miltiyadi gene sustu. Dalgın dalgın Bombadan 
düşünüyordu. tst.anbulun meshur eski kor krnıyan sinema 
hovardalanndan olduğunu öğrendiğim 
bu altmışlık ihtiyar, belli ki, parayı s a 1 o n u 
hesapsız kazanıp avuç avuc saçtığı de
virlerin tatlı hatırnsmı zihninde can-
landırıyordu. /. M. APAK 

Sovyet Rusyada sinema 
Sovyet Rusyada 17 bin sinema sa

lonu ve seyyar sinema makinesi ol
duğu en yeni statistiklerden anlaşıl
maktadır. Yalnız Moskovada 44 si
nema salonu vardır. 

Sovyet Rusyada 1935 senesi zar
fında 59 film ve l 21 havadis filmi 
yapılmıştır. 1936 da ise 170 film vü· 
cuda getirilmiştir. 

Budapeştede yeni yapılan bir .;. 
nema salonu hava hücumlarına kaT§I 
muhafazalı bir şekilde vücuda getiril 
miştir. Salonun tavanı çelik zırhlarw 
la kaplı "simanarme,. dir. ReklamJa.ı 
ra göre seyirciler bu salonda en müt-ı 
hiş hava hücumları ve bomba yağ. 
murlan altında bile rahatça film se~ 
redebileceklerdir. 

Sinemanın bombalara karşı nt! 
derece muhafazalı olduğu §imdililt 
belli değilse de reklamlar sayesinde 
Pney miicıtcri ccktiği muhakkaktır. 

Komik film delllerl 
iyi ediyor 

Sovyet Rusyada filmlerin 1'azı 
hastalıklar iizerinde şifalı tesirler 
gösterdiği zanniyle tecrübeler yapıl-• 
mağa başlanmıştır. Verilen maluma
ta göre bazı cins deliler ve sar·alılar 
komik filmleri seyrettikten sonra sa
kinleşmekte imişler. Alkolikler ise 
böyle filmleri seyrettikten sonra "hip 
noz., vaziyetine geldilderi için ken· 
dilerine kolaylıkla telkin yapılabiJ. 
mekte ve böylelikle tedavileri kabil 
olmakta imiş. 

Balıklı sinema ı 
Alaskada kutup mıntakalarmd 

yakın Beth kasnbasınm sineması dün 
yada nevi itibariyle bir taneciktir. 

Lilyan Harooy oo V illi Friç yeni bir filfl'WM 

Müsterileri tamamiyle F..skimu
lardan ibaret olan bu sinemada bilet
ler para mukabilinde değil, balık kar
şılığı verilir. Eskimuların para bulme
sı hayli müşkül olduğu için sinema 
sahibi böyle bir usul bulmuş ve pİf
manda olmamıştır. Yegane mahzw: 
salonun fena halde balık kokmasıdır. 
Ama müşteriler bundan ıikiyet _. 
memektcdirlerı. -
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i= S. ATILA Revü heyeti bayanlardan müteşekkil Zeybek ve 
d Anadolu danslan • 
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1~ Tanburi bestekar Sa ahattin :: 
ı: :: 
li PAZAR gUndilz S ÇAYLI MAT.iNE T. L. 40335 fi li ten 5,80 a kadar · :: 
ı:::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıs:::ı:::::::ı:::~::::::::::::::::: 

Ağrılara, Sızılara, Karşı En Tesirli 

ALGOPAN 
Silbasaa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağnlarma kartı çok 
müeaair ve pek faydalı kqelerdir. Her eczahane madeni kutularda buhmur. 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Viktorya, Vasiliki, An este, Y usif Kalirdi, Yani, Helidonun 

tasarruflarında olup hali hayatında murialeri Kiga ta.rafından Emni-

yet aandığma 1 ci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli 
wkuf tarafından (6200) lira kıymet takdir olunan Galatada Sultan 

Beyazıt nWıalle:sinin Kıhçalipqa caddesinde eaki 136,136 Mü.136 Mü.ye
a\ kayden 168, 16811, 24, 26 ve yerinde 168, 168/1, 6, 8 No. 
lu bir tarafı Rum kilisesi akareti, bir tarafı Zehra arsası ve Salim 

dükkam elyevm ana, arkaaı yağhane sokağı, önü Kıhçalipaşa cad. 
desile mahdut qağıda evsafı yazılı fırın ve dükkanları müıtemil o
dalar tapu kaydı üzere açık arttırmaya vazolunmuştur. Zemin katı: 

168 No. lu methal zemini çimento bir tatlık, 168/1 No. altı bod
rum zemini çimento sabit dolaplı fırın methalle fınn arası ah~p 

liölmeyle ayrılmıttır. Asma kat: Ahşap merdivenle çıkılan fırının 
üstü humurhane ve arka.da bir ıofa iki oda evvelce unluk, itçi oda 
şimdi iki oda. Birinci kat: Bir sofa. üzerinde ah~ap bölmeli bet oda 

bir aralık ve zemini çimento bir hela, ikinci kat, sofa üzerinde 
o.l~x odn sofada sabit raflı bir do lap ve maltız ocaklı bir ocak yeri 

va.rdtr· (üstü zemini lnrmızı çini etrafı dıvar korkuluklu kısmen 

·l:iJtı. to.r:~'ır. Köşede ocağı olan bir oda vardır. 6, 8 No. zemin kat: 
Arb ::ıc:.::-.kta zemini mermer döşeli, önü demir kepenkli dükkandır. 

Biıın h.;lzir dört katlıdır, elcktrilt tesisatı vardır. Umum mesahası 
86 m2 olup bu saha üzerine bina yapılmıştır. 

5 - 7 - 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kndar d~irede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 

laymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerin
de bırahılacaktır· Aksi takdirde en ıon arttıranın taahhüdü baki 
kabno:!t üzere arttırma 15 gün temdit edilerek 20 - 7 - 937 tarihi-

ne rnü::ıdif salı günü :mat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya
pılıaıcnk iLinci açık nrttmnasmda arttırma bedeli kıymeti muhammene· 
nin 70 75 ni bulı:ıadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına 
tevfikan seri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iı
t!yenlcrin l:ıymeti muhummenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. 
Haklan bpu sicilli ile snbit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer ali
kadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve buıusile faiz 

ve mazarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin 
tarihind::n itibaren ni1ıayet 20 uün znrfmda birlikte dairemize bildir • 
meleri Inzımdır. Aksi takdirde h -.kları tapu sicilli ile sabit olmiyan· 
lar satış bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar. Müterakim verıi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi 

ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi , Delliliye bedeli bedeli müzaye
deden tenzil olun~. Daha fazla malfunat almak iatiyenler ilin ta. 

riltindcn itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru -
l~k arttırma şartnamesi ile 934/1658 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olun~r· (443) 

R A nt;R - Akşam postam 

ŞARABI 
Kibar Alemtnln 
neş'e haynağıdır 

NıHAT A. KUT, ~AN 
Şarabevi 

Kimyager 

Hüsameddin 
1 

Tam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil· 
Jmum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bev Hanı . ................................... ~ 

DOGUM VE KADIN 
HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naş·d Erez 
BEYOGLU İstiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz §İrketi üstünde) naklet· 
mistir. Tel. 41572. 

:nr.:n:nmn 1111:1:::::::::::::::::: ::::ıı=1111n11111: 
ii Doktor iS •• .. ı: 

!!Omer AbdUrrahmanH 
ii DERMAN ti :: . .. 
ı: Muayenehanca.i - Emınönilnde :: .. .: 
li V ALDE HAN1 içinde No. 21 :: .. .. 
::::::::::===······=====~====::::::::::::::::::::ı:: 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi Ba1ka· 
tipliğindcn: 

Diruhi ile Mezrukanm mÜ§tereken 

Taksimde abide kartıtmda 

Kışlık 

BELVC 
aalonunda 

• 
Bayan SAFiYE 

Her akıam 9,30 ve 11 de 
muntazaman 2 seana 

Aynca ODEON plaklamıa okuyan 
Malatyalı tamburi F AHRl'nin 

halk türkülerini dinleyjniz. 

mutasarrıf oldukları Bcyoğlunda Ka- ------------------------~ 

merhatun Hüseyin ağa mahaJlesinin 
Mektep ıokağında eski 27 ve yeni 45 
numaralı ve 3720 lira muhammen kıy· 
metli hanenin tamamı izalci ~uyu için 
on bet giln müddetle açık arttırmaya 

konulduğundan 10.2.937 tarihine müsa· 
dif çarıamba günü saat 15 den 16 y~ 
kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi baıyaz. 
ğanlığında müzayede ile satılacaktır. 

1.) İhaleye kadar bir:kmiş olan ma
liye, belediye vergileri ve vakıf icarlan 
ve dellaliye müşteriye aittir. 20 senelik 
evkaf taviz bedeli olan 201 lira 60 rı:;. 
ruş da müşteriye aittir. 

Kilo Bir kilosunun 
muhıımmcn ~:leli Cinsi: 

iOO 27 Kuruş Koınpressör yağı 
700 27 ,, Makine yağı 
250 28 ,, Gres yağı 

Karaa[i:ıç mücssesntı i~in lüzumu olan yuh-nr.da cinsi ve 111 

bedelleriyle miktarları ynzıh yc.ğlar axık eksiltmeye konulmuştuf·~ 
mesi levazım müdür1üğü:ıde görülcbHir. Iste!di!er 249D No. lı l~~ 
h vesika ve 33 lira 60 kuru~luk ilk le:ninnt mckbuz veya me!::ubıf 
28ilı931 per§embe günü aa~t 14 de daimi encümende buluııtll(~ 

2.) Artırmaya girmek iıtiyenlcr mu
hammen bedelin % de yedi buçuğu nis
betinde teminat akçesi ve ulusal bir 
banL:anın teminat mektubunu getirme-

leri ıartttr. Dev~et Demiryol'arı ve 
3.) Artırma bedeli ihale günlemecin-

den itibaren beı gün içinde mahkeme umumi i da re s; n den: ,,.fı 
kasasına yatınlacaktır. Aksi takdirde t 
ihale bozularak fark fiyat zarar ve zi- Haydarpa~'dan s:.:ıt "7,10" da ve Ad:ıpnzar'mdnn da ... 
yan ve fab bilahükilm müıteridcn ah· de harelcet eden ve her gün seferde bulun:m 56, 57 No. lu yolt:d 
nacaktır. rimiz ikinci bir iş'ru-3 lmdar 22. 1. gJ7 tarihinden itibaren 

4.) 2004 sayılı icra ve iflas kanunu- Muhterem hnlka ilfuı olunur. (373) 
nun 126 mc:ı maddesine tevfikan gayri - - - ---------------------

menkul üzerindeki ipotek sahibi alacak· Tu·· rk Ha va Ku ı·u...., ıı 
lıları ile diğer alakadarlar gayri menkul ı•• 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 

masarife dair iddialarını isbat için il!n B ü y ü k pi ya n g o s LJ.•.J.' 
gilnünden itibaren 10 giln içinde evrakı I" 
milsbitelerile birlikte satıı memuruna ş· mdiye kac ar binlerce kişiyı zer g n etdl1 

m ü r a c a a t etmelidirler. Aksi. J ti 
Beyoğlıı 4 1·cü sulh hıtl:l!k 7ıalı:im., 937 ça.rşa.mba günü saat 11 de Beyoğ takdirde haklan tapu kütüğü ile sabit 4. cu·· keşı· Je 11 Şubat 937 de 'rı '', 

Ziğ:ndcn: Bcşikta.~ Şcnlikdcde Maçka lu 4 üncU sulh hukuk mahkemesinde Uı 

mcyda.nınd::ı. otur:ın Seniye tarafın. hazır bulunması, aksi takdirde gıyn. ~~~a~~~:ı:;~:;.arasının paylaşmasın- Büyük ikramiye: 50.000 Lir adi 
dan Fındıklı civaıınd:ı 1<-nzancı yoku-! bmda. göriileceği ilan olunur. 5.) Mezruka hissesi İbrahim Hakkı- e 
{11llldg, oturan kocası Ha. ... an nlc~hino ~'."Jl!!lmllMl!!ilWIB! .. _mı•raıHMllllBm:lml-~·,,,~ ya, Diruhi hissesi Emniyet Sandığ na Ayrıca: 15.COO, 12.COO, lC .000 liralık ikra111if Jtft 
nı;ıl&.-ı mılh te'.;cbbü.,ü dnv&.Sınd:ı. mu. G ·· H k• 1 •'"' oz e ım• ipoteklidir. (10.000 ve 20.000 liıahk iki adet mükafat " 
h~ke?OO günü davacı gelip dava edile- Dr. ~ ükrü Ertan 6.) Şartname mahkeme divanhane-
:ıin ikıı.r.:ıetg:ıhmm meçhul oıduğu mu. - tinde heri esin görebileceği cır yerc- .. D ı k k at- : 
'---'-' d __ , l C.ığaloğlu Nuruc-smanıye cad. N, 1 -uw.:.;ıı. m mcşruh:ıtın ı:ı.n ü.iua.,ı mış ol • aılmrc:tır. Futa malCtmat almak istiven- . / . .. .. pda' 

(·Ca,,aln"lu Eczanesı vanındııı l ~:r Bılet al"'n herk•• 7 Şuh t ,937 ak ~ . ~aıocbn ilfuıen tebligat icre.sma kn- "' h Jerin 936/14 sayı ile Beyog~lu Sut:1 -· • • "' ....,. ' • a gun. u .'8Dl. .ma . 
l'elelon 22.SM cıe- bul -'-dır B tarih bil deki rar verilmiş olmakla dava edilen Ha.. W Cifi 1 mahkemesi baş yazganlığma müracatla· 1 gıştırmıt umDiUI • u ten sonra et uzerın 

aamn muhakeme günü olan 17 - 2 • l n ilAn olunur. 1 olur ... 
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BEYOCLU 
ı KUçUk oarkıcı. Matine ve 

.Uvarelerde.n sonra Zati 
Sungur yeni numaralan 

ı Dokuzuncu eentonl 
ı Yıkılan belde 
ı Yıkılan belde 
ı Kalp mücadelesi 
ı Karun ve dakUlosu 
ı De.nl%1er peri81 

' 

ı Yllrtlye.n öllJ 
ı HaşmetlQ v&la 
ı Margarita 

SllıUı başına, Venedlk pr 
kw 
Sevmek ya.sak mı ve ka 
nun kııvvetl 

.\STORVA t Mohikanlarm aonu 
llUMUKIYE'I ı Programını blldlrmemıııur 

ISTANBUL 
FERAH 
~llLLI 

fiil.AL 

KEMALBEV 

ı Zlğfeld ve Cinayet muam 
ı Şarlo eakl zamanlarda ve 

Şeytan ve gençlik . 
ı Kaptan Blud ve Yıldızlar 

revll.sQ 

1 Şarlo eski zamanlarda ve 
M:ontekarlo gecelr.rl 

ı Kaptan Blud ve Haydut 
qla 

ı Kleopatra ve K&DU118UZ 

memleket 

BAKIRKÖY 
MtLTtVADt : Unutma beni 

KADI KOY 
HALI: 

KAL& 

MtLLI 

t Sten Karazln 

USKl.ıCAP 
ı Aar1 zamanlar (Şarlo) 

B A l >- 1 
ı 936 Bertin ollmplyaUan. 

Saadet gecesi ve Ak kar
tal ''TUrk~e .. 

T/'fAf'Rf)LAR 

.$ehir1i1Jafrosu 

rıırrrııııııırı 

L~J 

tEPEBAŞl 

Dram kısım 

YABAN ORD&Qt 

l"'raııam 'nyatr1111•dlı 

Operet k-..m 
ŞK MEKTl:Bt 

Yazan : Yusut Ziya 
Beatellye.n: JııluhUa Saba. 
haddin S ~ ~ ıta!:: 211erdlvenıe bf• 

-.._·• '-....: korıdo en ve kmneıı --------------
~ ,. \'e to•a l'daıı camıı b&meden 5000 liraya sablık biskili * ' · tl&ertnde lkıat :VUklU fabrikasının binası 
~ "-~:~ ... ~ ~a~ ııaı~!!; Üsküdar, Selami Ali efendi mahalle-
... ...1... ..111ct "'- sinde Acrbadem caddesinde 322 • 328 
~-..,: t~'I& hınır. Ze -tnı sofa.mıdan l 

lı.'.~ bit &etıılll)ert lt11tıı :ınaıta bir aota l numaralı 353 metre murabbaı zemin 
~t. haıt .ar:aıta taşlı Oç oda üzerinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu. 

~ '-ı' 8tr ııor · ı ğunda iki kat kargir bina satılacağm 
~ •e n __ art ~l'hıde dört oda bir 

.._- 0ı -e .,, ... k dan daha fazla mah1mat edinmek ve 
te . ~ " taraça Ol 0 etrafı demir 
~ ~ it• ırılleac1ııu tıp bu taraça diğer l binayı görmek için isteklilerin Üskü-

~ 'ı~: klallı~· bl11n dar İcadiye, Çamlıc.ı. caddesi 33 sa _ 
it~ ~ <l6teıl kap1 ile b d kata: SOo' 

1 
yılı evde bina sahibine baş vurmala-

~ ~ bı kUçtııc !naya girilir. Ze- n. 
~ 'llıı t llOfa l1ze hlr antre ve zemini I _______________ _ 

~' "• :: •e bab:n<lfı bir oda bir ha-~ l)oğu m ve teşe k k Ü r 
~ ~~'I> oı.~da ~lhetfnde harap bir i 
L!°<'~lllt. ~ Ylkıınu c:eaı vardır. BatJ. Gazeteci arkadaşlarmıızdan Milin • 
~ kat· "' 1 bir ahır ve bir taz Faik'in dün bir oğlu dünyaya gel-
11~·~ · .,., "Q' lota 11ze 1 miştir. Arkad~ımız, doğumu büyük 1 

... -~: ~ rinde bir oda, biri ~ meharet ve bilgisiyle çok kolaylaştı • 
t1ııo "• '1' '1 
--~- 'ltlllbaıı~ 118tara bin Hasan ve rnn kıymetli kadın hastalıkları müte-
~~: '!\._ nıeycıanı ile maıı-

1 
hassıslanmızdan doktor Naşid Erez'e 

'"'l '"il ~"ll&rıu •ı:s en candan teşekkürlerini aı:zeder. 
t"-. ... '#' 1-ıQ ~ lf4 b buçuk metre mı.... ---------------
~ '~ ~baıtı31 ~k rnctre murab- ZA Y1 
"'' ~ ucıu •e çecUr. BULAN :MEMNUN EDiLECEK 
~ "-t 23.....!1' ar~ Yıızııı olan işbu 1093 No. lu gilmrllk komisyoncu • 
il ~ 14 Geıa 93

7 ıarı:Ya vazedilmiş oı- 1 ln.r kanununun 7 inci maddesi muci -
~' 16 Yak ine D:ıll8adJf salı 
,.~ ~~ 'dil llı:'lar 4alrcde birin• hince tutmakta olduğum defterlerimi 
::~. 4~ ~ıneıı9:~Ur. Arturnıa bede- zayi ettim. Bulan Arnavutköy Eğlen. 
llıL~ ~ ı:u'~rıaı Yüzde 7:S nı bu'- ce 1. No. lu haneme getirirse memnun 
~1 ' ~ 11lrcıe 911 ~erinde bırakıla... ('dilecektir. 

et..... .. Qıak u,._ aoıı arttrranın t.n.· ı•s N ı ,.., . .., . 
~ ~~t ~ ""'1'9 arttırına l:S g1lD ~ o. u 'IJ'Ümrlık kom.t$1JOftCU8U 

~ '~ ntı~lc lG-a,_937 tarihine Hfl.mil Kunt 

' ltı~ 'rt ~~ )' 9
&at U ten 16 ya ;:::::.::::::::::::::::::::::::: 

~ ~ '' :~~cak lkJncı açık ! KURUN doktoru )\ t~ tlııJ.._ -~ 75 l1.I buı ktynıeU mu• 

Necaeddın Atasaeun ~!l'l'\lt '~• kan fllllı:'lığl takdirde ı • ~' •t,. eatı§ Uıı 8.bktunma tevtl• 
'-"~~ rııı~ ~ lttıYcnı!;!1ndir. Arttırma- : Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
lltı·~ ~~ ~5 lllıJbe kıymeu mu•. Lalelide Tayyare apartımanların-
't Ut ile ... ~~ ~ te Undc pey akçe-! '.fa daire 2 numara :i de hastaları 
~ '14.ı.~t &rı l'ııırı llılnnt ıncktubu-
't: bıa ~~•Yan dır. :a kl:ın tapul nı kabul eder. L'umutP- i günleri ı · 

ıı. ·~· ~s •e ı~';°tcku l!''.le-'.lltlarla den 20 ye kadar muayene parasJf s .. ~' ,, huSU.:I< hakkı cahlple"' dır. 
S' ~ t.-~lrr?ıı le fllfz ve m:ısa- '----·---·-------S ~~lıı~ ';rakı ınüsl::ltelerl =---- ::::.::==::.::===============.:·-

ıı. ~ ~Jt.ı htrtııtte ~baren rılhayet yede:!en tenzil olunur. Daha tnzla malQmnt 
Ol~ takdir(! alrenııze bfldr- almnk lstlyenler fl!n tarihinden itibaren 

~ ~ ~~anıar e hakları tapu h:?r!cesln görebilmesi için dairede açık bı.-. 
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Topkapı .klübü Havanın fenalığından 

Maçlar 
Bu halla da 

tehir mi edilecek ! 
1 
Oyunculanmn ayarhlmasmdan 

ı duyduğu teessürü brldiriyor 
Bugün havanın birdenbire fenalaşma Geçen gün Topkapı klübü azalann. 

sı ve lapa lapa kar yağması karşısın- dan birisinin bir büyük klüp tarahncmn 
.da, yann yapılması icap eden lik maç.. alındığını yazmıtlik. Topkapı klübü 
larının, geçen hafta olduğu gibi tehir umumi katipliği tarafından yazılnut o
edilmesi hemen de muhakkak gibidir. lan aıağıdaki mektup, aene!erıfenberi 

Bu sabah kendisile görilştüğümüz kendi muhitinde kimseye bir zararı 
futbol ajanı bu hususta demiştir ki: dokunmadan mütevaziane çalıtan ve 

- Hava böyle giderse maçların tehi yÜkaelen bu brliğin ~ok haklı ~e ye-
ri zaruridir. M.açlann tarafımızdan te- rinde teessürüne tercüman olmaktadır. 
birine kat'i karar verilince yann sabah- Senelerdenberi bağn-lanna basarak 
ki gazetelerde bir tebliğ neşrederek bu yetit'irdiği kıymetli bir çocuklannı kay 
nu bildireceğiz. Ve klüplerin beyhude betmekten en büyük ve hakiki acıyı yat 
yere sahalara kadar gitmesine meydan ruz Topkapdılann duyacağı muhaldnk 
kalmıyacaknr. olduğuna göre, biz bu biuiyata tercü-

Ancak vaziyet şüpheli bir şekil alır. man olan mektuba bir §eY ilave ebneyi 
sa, o zaman maçlan tehir edip etme- zait buluyoruz. 
mek işini tayin edilmiş olan hakemlerin Topkapı Spor klübü umumi katipli-
kararına bırakacağız.,, ğinden: 
----~-~~--~~~~~~~ ~--~---~----~ 

Mehmet Arif 
Pazartesi gilnü Porteklzll meşhur 

bir pehlivanla karşılaşacak 

Arif - Deglmı m'ilstıba l•asınnı en heyecanlı ooziyetlcrinden birisi 
Paristen bildirildiğine göre geçen hafta Fransız pehlivanı Deglane yenil. 

mit ve 5nce tanrnmıı gµreşçilerden bir çoğunu bu arada Malmbergi de yen· 
mit olan Türk gUre§çisi Mehmet Arif pazartesi ak§anu a:ıe§hur ,Portekiz ıam
piyonu Al Peireira ile karşılaşacaştn. 

Kendi kendine. 1000 kelime ile 

Fransızca d s rsi 
.La famille Durand 

Resim: 3 

1 - Un (e) enfnnt: bir çocuk. 2 - Le jouet: 01Jl'?:cak. 3 - Lily. 
4 - Le lait: süt. 5 - Le chat: kedi. 6 - Charles: ŞarZ. 7 - Le 
train: tren. 8 - Denise: Döniz. 9 - La bonnc: hizmetçi kadın. 
10 - Le bCbe: 7.."Ü{iı.k çocuk. 11 - La poupee: bebek. 12 - Le che
val: at. 13 - Le lit: yatak. 14 - Le colıı: kö~e. 15 - Une maison: 
bir ev. 16 - Le bras: ko'l. 

Lüks olmayan, fakat manevi ve şc
ı efli bir maziye sahip o!an bir se:ntin 
spor klübü işlerini tedvir eden heyetL 
miz aşağıdaki tebliği bütün tamimiyet· 
le ilan etmeği kendine bir vazife bilir. 

Klübümüz, b:r semt çocuğunu muhi
tine, mensup olduğu cemiyete, yurduna 
faydalı bir unsur haline getirmek ve '-:1-
sa tabirile centilmen bir sporcu haline 
koymak için senelerce cesurane emek 
verir. Bu emeğin mahsulü olan sport
meni kendi evladı gibi telakki ve hima
ye etmekle mükellef olduğunu da müd. 
riktir. 

Son .r:amanlarda, buglin ismini tasrihe 
lüzum görmediğimiz, birinci sınıf bir 
klüp idarecilerinin, futbol kısmında te
mayüz etmit çocuklarımızdan bazılan
le husust temaslar yaptık1annr ve cazip 
görünen vaiıdlerle ana klübünden ayı. 
np kendi klüblerine almağa çalıştıklan
nı haber aldık. tşin mahiyetini tahkik 
ve tamik ettik. Filvaki işin doğru oldu
ğunu ve hatta acıklı safhaları bulundu. 
ğunu yakinen öğrendik. 

Parasız, yardımsız, pek noksan vesa
itle ve fakat hakiki sportmenlik ruhile 
meşbu olarak çalışan ve muhitini bu 
uğurda hazırlayan idaremiz kendi çocuk 
larını büyük ve zengin görünen ve en 
kuvvetli maddi vesait ve malzemeye ma 
tik bulunan herhangi bir klübün tama 
ve g;pta nazannı çekecek dereceye çı
karmış görmekle cidden iftihar ve şeref 
duymuştur. 

Çevremizden yeti~tirdiğimiz gençleri 
manen ve maddeten yükselmiş ve mem. 
leket sporunun amatör teşkilatımızın 

ileri saflarında yer almış görmekle cid 
den sevinecek ve iftihar duyacak Uiı· 

kllibüz. Bu gibi bahislerde gençlerimi· 
zin gi};"eceği formanın rengi bizim için 
pek tali derecede kalır. 

Bunun içindir ki bol vesait ve mal
zemeye yüksek ve kuıdretli idareye rağ 
men, bizzat idmancı, yetiştiremeyip te 
biz ve bizim gibi feragatle çalı~an cami. 
alan kendileri için, ötedenberi birer de
po ve fidanlık telakki eden klüp idare
cilerinin lUzumunda, en kısa yoldan doğ 
rudan doğruya klübümüz idaresine Mş 
vurmalannrn hem kendi klübleri hem 
ode bizim kli\blerimiz ve hem de betah. 
eis sportif ahlak ve karakterleri henüz 
taazzuv ve tekamül devresinde olan 
genç spor;:ular için hayırlı olacağını be· 
yan eder ve bu müracaatların tamamile 
hüsnü kabul göreceğini şimdiden ilave 
eyleri.r:. 

Aksi şekilde hareket. yani tahakkuk 
edecek veya edemiyccek bir takım me
nafi ve mevard - tab1ri mahsusu ile • 
sporcu ayartmak takibci ve talipler için 
uzun zahmet ve yorgunlukları icap et• 
tireceği gibi kaynağı amatörizm olan ve 
başımızrn bağlı bulunduğu Türk Spor 
kurumunun manen dayandığı ana pren• 
sipleri sarsar. Gençlikte kuvvet bulması 
en büvük mefkure olarak fÖrülen cami. 
atar dahl!inde, sevgi. birlik, .diizcnlik, 
inzib:ıt ve disiplin hislerini zafa uğratır. 
Diğer taraftan bir klübü habersizce ken 
di elemanlarından mahrum bmıkmak 

gibi cihetlerin ehemmi•·eti ise yckan
daki ana h:ıtlar yanında solda sıfır ka· 
lır. Alak.,dcırlara derin sayrılar. 

Asi\ eri ll~t:ler maçı 
dün de yap•lamadı 
Aske:i Liseler arasır.daki en mühi:n 

bir kat'§ıl:ış:na olan l\faltepe Kuleli lise
leri futbol maçı dün Şeref stadmda ya. 
pılacaktı. 

Fakat birçok mernkMarın bek'eme
sine rağ'l'len tak!mlnr sahaya gelmemiş· 
Jcr ve maç yapılamamı:ıtır. 

----·---
lnglllz şampiyonu 
Am~r kall)'I l'endl 
Londrada, İngiliz ve dünya şampiyı,

nu Lyneh ile Amerika §ampiyonu Fili. 
pinti Smal Montana çok heyecanlı bir 
maç yapmı~. neticede ln~i1iz boksör 
rakibini sayı hesabile yanmiştir. 
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O holde hemen iştemeğe hazır olan Hovogozi 

Banyo afetini tanımıyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 1 S DAKiKADA 

• 

AVAGAII 5DF 
iZAHA T ı lstilıclal Caddesi No. 101 

-rl 

• 
1 

ev 1 et DemiryoHarı ve limanları im- Birinci sınıf Operatör ı l 
• 1 . ..d .. ı··-- .. d lor.CAFER TAVVAH 
JŞ etme umum ffiU Uf ugun en: ~ rls Tıp Fakllltc!i S. asıstam dlmnğ, 

estetik ve her nevi erkek ve kadın ame.. 
liyıı.Unn, rahim bastalıklnn ve doğum ~ımdiye ha.dar ytilnız İstanbul Edime muhte!it katarlarmcbn istifa • 

de edebilen Kırltlarcli - Mandra şube hatlı güzcrg&hmdaki hallan sem · 
plon ve konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri için Kırklareli - Alpullu 

arasında her gün cidi~ dönüş servisi ynpme.k üzere bir ray otobüsünün 
1 Şubat 937 fari.hind:m itib:ırcn i~lemeğe b:ışlayacai:rı ilan clunur. 

Tafsilat için fotnsyonlara müracaat edilmesi. ( 400 )_ 

~ mütehassısı 

Her gün ı;;ruıt 

8•11 ckadıır MECCANEN 

23 fkincikanun -

Candan 
Uzun ~ ömrü dileklerine teşekkürlerim 

AHWAA,A 8 

. . ..,.., ... _... .. ., ... 

• 
ÇAPAMARKA 

22 YAŞ 1 N DA M. N 

Göz kamaştırıea. 

Pasteur1Üh tedltikatı fenh:yesi dairesinde 
tihıar edilen gayet antiseptik ve nefis kok 
Oentol diş macunu ve suyunu kullandığ• 
takdirde dişleriniz, goı. kamaştırıcı bir bey 
lık ve gü1ellik kesbedecek ve sehhar tcb 
sümünüzlc her kes.in takdirini kazanııcııksı 
Oenlol dis suyu ve macunu, diş ellerini ~ 

. vetlendirlr. Nefesi tasfiye ve dişlen hüsnu 
muhafaza ettiği gibi dişlere parlak bir be· 
yulık verir. 

DENTOL;.,bülün parfümörilcrle eczanelerde 
satılır. 

on 
Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle Parfilmö;ilerde satılrr. 

• ... • • • • A 4 . ... ~ 
·~· ' •:I i • 1 "". ' ~ , ' ::· • i , .. •:. o•: 'fJ 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİST 
HAFTADA 

100.000 FRAIK il 

Meşhur bir si nemacı: 
Bugün Holivud'da 

yalnız hlAslk gilzelllk 
kifayet etmiyor 

sinema stUdyolarmda klisik güzellik 
diyor ve ilave edıyor: ··zamanunızrta 

günde 8 -iolar ve zeka 100 dolar kıy 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekAdan ve 
gençle§Jlliş bir tenden daha ta.zla, 1000 
dolar kıfınetindedir. 

Sinema artistleriniıcı yakıcı ve kuV"' 
vetll projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok .yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve gUzelleştirmek için gtı· 
zellik müesseselerinde bütün servetlc
rln1 fedn ediyorlardı. Fakat, bugiln ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede
ceği basit blr tedbir sayesinde ciltleri• 

nln taravetini vlkAye 
y:ına üniversies! profc 
Stesj tarnf ından keı;if 
vanlardan istihsal edilell 
cl ve gençleştirici Biocel 

dl pembe rengindeki To 
de mevcuttur. Gece yatı11 
kullandrltla, siz uyurlt 
besler ve gençleştirir. G 
ve çizgiler silinir. Bu saY 
birkaç hnfta zarf mda 1 

·ıı lcşmeğe muvnffak olnb1 

rl ise (ynğsız) beyaz rrn 
lon kremi kullandıktn 
benleri giderir, ve açık rrı 
trr ve cildi beya21atıp ge 
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nduıua halk - --------
tlıuıtur O ına s.evdirmek yolunu bul sen r.ıatlüp olan da budur .. 
l · nu 1 bir tnü Yakalamak, İspanyada kan Pardayan soğuk bir sesle cevap vcr-
~lirıku b tadcleye yol açmak demektir. di: 
oı·· u &danu it lltnden k yakalamak ve kralı - Onu alırak~a bir surette katledebi-
taı ar-.

81 
Urtannak için, bu adamla lecek bir ada:n olın::ıdığımı anlamışsınız 

'an .. na d'kiı a kel"§ ı ecek olan binlerce in. dır kanaatindeyim. 
:~netiği~i:e;ıek icap edecektir. Kral, - Bunda şüphe yok. Fakat bir baha 
~ bir · adar zalim ve merhamet- neyle onu kızdırarak sizinle düello yap-

ba . ınsan d ~ ·ıd· 
tıs ada egı ır. Onun için, bu mağa mecbur eıdebilirsiniz. Bu adam 

lılu hana ~n kandırdığı binlerce masu- gayet cesurdur. Fakat siz mağlup edil
hın eller· oyarnaktansa, kendisini All:ı. mesi imkansız olan bir silfih§orsunuz. 
td· ıne te U 1}'or 1" t.._ 8 ı:n ederek ölmeği tercih Onunla kargı karşıya g,elmeniz temin e-
ttnı . a ... t k al . 

eltıc rn··k r ın hayatını müdafaa dilecektir. üst tarafına gelince, hiır §Üp· 

taıeYarıınıu ellef bulunan bizler, halkm he yoktur ki halk, bir ecnebiyle El To. 
t\' Cclb 1Vane t etmeden bu alçağın ca- rero kavgaya tutu§tular diye isyan çı-
ti}' C§ebb" .. 

eli?)de . unune mani olmak mecbu- karacak değildir.. Anlıyor musunuz, 
~Ur,, Yız. lı:te b • • d' k' · d • · · 1 d"" · k · b d .. caat . :ı unun ıırın ır ı sıze emın sıze söy e ıgım aza l!te u ur. 
~ . Cdıyorum 

dcrı 'Pınozanın .. · Pardayan Espinozaya karşı içinde bir 
h hal:ıkau .. ~tozlerinden ve çchresin. nefret duymağa başladı ve bunu yüzün· 

ıı, l;ırtıi:nı b~grcnmeğe çalışan Parda· den belli ctme:neğe çalışarak düşündü: 
ı. ....., l(r ır surette cevap verdi: _ İyi tahmin etmişim .. Bu papaz, 
ver h alı Pek d ...._ a er su e sevimli bulmamakfa zavallı prense karşı yapılacak alçakıra 
"~te · nu iti f 
ı._ ltlani 1 ra edeyim ki, bu cina- teşebbüste beni alet olarak kullanmak 
~t'h o tnak ı· 

l)•cn t e ımde olsaydı bunda istiyor bunu kabul edeceğimi zannedi. 
eredd" ' 

ttıı' ö:ı-ı ut etmezdim. yor. 
tı:ıı.ı eyse rne ı 

buı !tur. V . se e yoktur, kral kur.. Ve başını kaldırarak: 
lltıuy0rıu e sız de servete kavuımuş _ El Torero mu dediniz? 

~i berin 'd _nu:z:. Espinoza iyice şüphclcnmeğe baıl:ı-
Yttı crın dU .. 

e cc\r sunen şövalye müsteh· 
-.... ~ ap \rerd· • 

ti h Cnjnı • • 
1

• 
ı er tatn gıbı sade bir adamın serv•-
~ an h ~ bn .' <>ı.ıı 01 a:ı:ırdır. Bunun için onun 

lu~'lc bir le tllayrnız. iyisi mi, bu kadar 
b·r •. tnı.ııta:;'et ve salahiyeti haiz bu. 
itabı 1 hcnitll es ofisinizin yapamadığı 

e:.ı·n. ne suretle yapabileceğimi 
l> ...... ~ll 

artcd· gayet k 1 
~c~ ın lti b 0 ay ve 'basit bir iştir. 
''ıı~ \rakit bu adam, cinayetini ika et· 
t: '!'I li~Uy0 Ulmadan bir kaza netice-

. lilu r. Bö 1 1· 
' ll'ıUnd Y c ıkle kimse bizi o-

~a ktaıcn ınes'ul edemez ve ayr.i 
da kurtulmuş olur. Esa-

mı§tı: 

- Evet, dedi, bu işi kabuJ etmeme~ 
te hususi bazı sebepleriniz mi var? 

Pardayan soğuk ve sert bir tarzda: 
- Mösyö, size şunu haber vereyim 

ki krla karşı suikast her türlü hakikat
ten çok uzak bir masaldır. Siz bana mü 
kemmcl bir cinayet teklif ediyorsunuz. 
Fnkat benim böyle alçakça hareketlere 
iştirak etmiyeceğimi bilmeniz H'izımdır. 

- Niçin? 
- Çünkü, evvela cinayet en alçakça 

ve en bnyağı bir harekettir, ve sonra b:ı
nu bana teklif etmek küstahlığında bu· 
lunmak ve böyle bir hareketi yapabile-

/ 
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§ı nefretiniz onun, merhametsiz ve Z3· 

liın bir usulle dinsizliği bastırmak iste. 
meainden ileri geliyor. Sizin nefretinizi 
ve kininizi celbeden, merhamet ve hissi· 
yatınızı tahrik eden, birçok masumların 
merhametsizce öldilrutmeleridir .. Doğ
ru değil mi? .. 

- Evet bu .. Ve başka bir sebep da
ha. 

- Çünkü siz görUnüşe aldanıyorsu

hakikati göremiyorsunuz. ÇUnkil zahiri 
bir barbarlık ve zulüm sizin hassas ru
hunuzu tahrik cidyor ve sizin, mukad. 
des, insani ve yüksek olan nsil gayeyi 
görmenize mani oluyor. Evet çok yUJı:
aek bir gaye ... Çünkü tizin gibi yliksek 
bir im;anrn bile gözilnden kaçıyor mös· 
yö. Fakat bunu size anlatsam ... 

- Anlatınız mösyö, ben de zaten 
kani olmaktan başka bir §ey istcmiyo. 
rum. Fakat §Unu ilave edeyim ki, yaş:ı· 

rnak arzusundan başka hiçbir kabahatleri 
olmayan zavallı masumlan diri diri yak 
mamn onlara en mlithi~ işkenceleri yap 
manın insaniyet ve yUkteklik olduğu 

hususunda beni ikna etmekte epey güç· 
lUk çekeceksiniz. 

- Fakat her geye rağmen size bunu 
isbat etmeğe çalışacağım. 

- Hakikaten merak etme~e başla. 
ıdım. Dini taassubu ve onun tuttuğu fe
na yolu ~asıl haklı çıkarabilirsiniz? 

- Dint taassup!. O halde ondan b:ıh· 
sedelim. Siz mösyö dö Pardayan, dah:ı 
ilk nazarda gördüm ki sizin dininiz yok 
değil mi? 

- Eğer ibadet ve mezhebi kastediyor 
sanız, evet dinim yok. 

- Evet onu kasdetmek istiyorum. 
Derhal ilave edeyi~ ki, sizin gibi ve si. 
zin anladığınız tarzda, benim de dinim 
yok .. Size yaptığ_ım bu itiraf başka birisi 
tarafından duyulursa ben bt§ engizitör. 
derhd celladın eline teslim edilirim. Bu 

----br 
da size kar§t gösterdiğim muhabbet ve 
itimatla beraber, sizinle ne kadar mert
çe konuşmak arzusunda bulunduğumu 
da isbat eder. 

- Mösyö, emin olabilirsiniz ki, bu· 
radan çıkarken, konuştuğumuz 1eylerin 
hepsini unutacağım. 
- Biliyorum mösyö, ve sırf bunun için 
dir ki, hiç tereddüt etmeden sizinle açık 
konuşabiliyorum.Gelelim mevzuumuza: 
Dinin bulunmadığı bir yerde, taassup 
da olamaz, ancak uzun bir tetkik netice 
sinde elde edilen bir tarzın şiddetle tat. 
biki mevzuuoohs olabılir. 

- Taassup veya tarz, netice aynidir: 
Birçok insanların imha ,ı. 

- Bu kadar zayıf bir mülahaza üze
rinde nasıl durulabilir? Bütün bir irkm 
menfaat ve atisi mevzuubahs ola.1 bir 
yerde birkaç insanın ne ehemmiyeti ola· 
bilir? Tazyik ve zulüm nddedilen şeyler 
hakikatte lüzumlu olan cerrahi bir ame
liyattır. Biz vUcudu kurtarmak için 
kangrene tutulmuş uzuvları kesiyoıuı. 
Cellat 1 diye b<:ğmyo.rlar. İnkar ediyor
lar! Yaralı ve hasta olan adam da, vücu
dunda cerrahın bıçağını hissedince, acı
ya tahammül edemiyerek kendis'ni kur 
tarmak isti yen cerraha cellat 1 diye b:ı
ğınr. Fakat cerrah bunlara aldırmıyor 
ve kurtarmakla mükellef bulunıduğu has 
talan tedavi etmekten geri kalmıyor. 
i~te mö~vö, biz görünüşte zalim birer 
cellfıt, faknt hakikatte insanları kurtar
mak için çalışan insaniyetli ve iyi kalpli 
cerrahlanz. Bizim için yegane mükafat 
beseriyetin kurtulduğunu görmek ola. 
cal;tır. 

Pardayan, Espinozanrn ateşin bir li· 
sanla anlattığı şeyleri dikkatle dinle· 
mişti . 
Da~ engizitör sö?.ünü bitirince, Parda

yan bir milddet dilşUııdU. Sonra başını 
kaldırarak: 
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- Samimiyetinizden asla şüphe etmi 
yorum, dedi. Fakat siz biraz evvel din
dar olmadığımızı söylemiştiniz. Biraz 
evvel mevzuubahs ettiğiniz cerrah, yap 
tığı ameliyatın hastasını kurtaracağına 

samimiyetle kanidir. Bunda yanılabilir, 
fakat mazurdur. Çünkü ameliyatı yapar 
ken samimiydi. Fakat siz mösyö, siz, te
davi etmek bahanesile sağlam bir vücu
dun üzerine saldırıyorsunuz. Onu han· 
gi hastahktan korumak istiyorsunu7.? 
Dindar olmadığınızı siz de söylediniz. 
Şu halde jnanmadığınız bir hastalığı na. 
sıl tedavi edebilirsiniz?. 

Espinoza ayni ateşli sesle cevap ver
di: 

- Sizin gibi ben de, körü körüne, i
badet talep eden bir dine inanmıyorum. 
Sizin gibi ben de, yalnız kalbin ve vic. 
danın ilhamile hareket eden bir dinin 
taraftarıyım. Sizin gibi, benim de kal
bim, beşeriyetin saadet ve refahı için 
çarpıyor. İnsaniyete karşı duyduğunuz 
ask ve muhabbeti ben de duyuyorum. 
Ve sırf bunun içindir ki, uzun senelt:r 
bütün mevcudiyetimle kendimi bu işe 
hasrettim ve insanlara verilmesi icap 
eden saadetin nerede bulunduğunu tet· 
kik ettim. Fakat mösyö, size söylediğim 
şeyleri anlayabilecek kaç kişi var? Şüp. 
hesiz ki gayet az .. Geriye kalanlar, ya
ni asıl halk kütleleri, size söylemiş ol-

duğum hastanın vaziyetindedir. Kendi. 
]erine yapılan ameliyata şimdi lanet e
diyorlar, çünkü bunun faydasını takdir 
edecek vaziyette değildirler, fakat ileri 
de, yeniden can bulduğunu ve mes'ut 
olduğunu görünce rnnet ettiği şeyi hu 
defa takdis edecektir. 

- Siz böyle hareket etmekle, beşeri 
yetin saadeti için çalıştığınıza emin mi
ıiniz? 

- Evet. Ben bu suali kendi kendime 
yüzlerce defa sordum ve bu meseleyi 

çok derin düşündüm. Ve şu neticeye var 
dım ki ilim beşeriyet için en büyük dil~ 
mandır. Bunu bütün kuvvetimizle imha 
etmeğe çalı§malıyız. Çünkü ilim, her 
hakikati menfi kılan herkesi bedbaht e
den bir §eydir. İlimle uğraşan 'herkes 
nihayet benim vaziyetime düşer: Yani 
şüphe içinde kalır. Saadet ancak kat't 
bir cehalet içinde yer bulab!lir. Çünkü 
ancak cahil bir adam her şeye inanabi
lir ve saadete kavuşur. Bunun için bir 
şeye inanması lazım .. Yani dindar olma 
sı lazım. işte bunun içindir ki bütün 
be~eriyete kendimin inanmadığı dini ka 
bul ettirmek suretile, onlan saadete 
kavuşturmak istiyorum. Çünkü ben, 
ümitsiz: bir vaziyette öleceğimi düşünür 

ken ıstırap çekiyorum. Hayat bana ze. 
hir oluyor. Onların burada bulamadıkla 
n saadeti öteki dünyada bulabilecekleri 
ni düşünerek daima ümitvar olmalarını 
ve sonuna kadar çalışmalarını, dürüst 
hareket etmelerini istiyorum. İşte ben 
bunun için çalışıyorum. Mösyö dö Par
dayan. Çünkü beşeriyetin saadetini an
cak inanmasında görüyorum. 

- Demek ki siz, sırf son dakikaların. 
da ümitlerini kırmasınlar diye onlara 
bütün ömürleri müddetince ıstırap ve 
işkence vereceksiniz. 
- O son dakikalar hayatın en ümitsiz 

en bedbaht zamanlarıdır. Bu bir kaç dıı.
kilahk fena zamanlarında onlara ürr.it 
vermek için bütün ömilrleri müddetince 
ıstırap vermekten çekinmemeli. 

- Siz bir de onlara sorun. Yaşadık· 
lan müddetçe onlara biraz saadet f~r. 

ıatr verin de, son dakikalarını, en bü
yük ıstırap ve ümitsizlik içinde geçir· 
meğe pekala razı olurlar. 

- Onlardan fikir sormak saçmadır. 
Halk dediğiniz şey çocuklardır. O ço. 
cuklara fikir danışmak değil onları adam 
etmek lazımdır. 

~.- --

HORTLIYAN FAUSTA'. _!!,, 
------------------- -----~.~------------

- Çocuk mu? Unutmayın ki, mösyö 
bu çocuk deıdiğiniz insanlar bir gün siz'! 
pekala hesap sorarlar. Ve sizi adam et
mek üzere harekete geçt.kleri zaman 
&ize çocuk nazarile değil, kana susamış 
zeliller nazarile bakarak ona göre mua
mele yapacaklardır. Bana öyle geliy·Jr 
ki, siz, insaniyeti kurtarmak bahanesilf' 
her şeyden evvel kendi menfaatlerinizi, 
kendi saadetinizi düşünüyorsunuz. Fa. 
kat bu saadeti hiçbir zaman bulamıya
eaksınız. Hayat sizin zannettiğiniz gilıi 
boş bir şey, insanlar zannettiğiniz ka
dar boş ve hissiz makineler değildir. 

Ekseriyet benim gibi düşünüyor. Biz 
kendi payımıza düşen güneş ve hava. 

- Sizi dinliyorum. ,
1
, 

- Möysö dö Pardayan, siz ki. ıcııjj. 
cınızı ancak kuvvetliye karşı zayıfı ııılt' 
dafaa etmek için kullanırsınız. Bu kt ğl 
cınızr asil bir gaye uğruna kullanııt• 
reddeder misiniz? 6-

- Kat't bir şey söyliyemem rrı_051 ,, 
Sizin için asil ve yüksek sayılan bır g ,ı 
ye benim nazamnda bayağı .,e 
çakça bir hareket olabilir. b' 

Espinoza Pardayanın gözleri içioe 
karak sordu: 1" 

- Mösyö, gözünüzün önünde yaP'eı
cak alçak~a bir cinayeti, müdahale _ı 

;s if t !P" 
meden, soğuk kanlılıkla seyredeb 1 

siniz? 
dan istifade etmek istiyoruz. Bunu eli- - Tabii hayır! .. ,fi.; 

mizden kimsenin almağa hakkı yoktur. - O halde mösyö, size derhal 50'~ 
Biz şu kanaatteyiz ki hayat, ancak insan yeyim ki, size teklif edeceğim şe)' 
lar gibi yaşarsak mesut ve güzel olıır çakça bir suikasde mani olmanızıdır· 
yoksa biribirine saldıran aç kurtlar gi- - Öldürülmek istenen kim? 

bi değil. Ve biz, hissemize düşen saade. - Kral Filip. 
.. tı1etl' 

ti, kral, prens ve dük Unvanlı bir avuç Pardayan bütün hayretine rag 
haris adamın aç gözlülüklerine feda e- müstehzi bir tebessümle: 1,; lb''. demeyiz. Bunun için size tavsiye eıdiyo· _ Olur şey deği1 mösyö. fJa cJİ' 
rum ki, başkalarının işine karışmayın bal"a öyle geliyor ki majesteleri ıcerı ~j,, 
Siz de onlar gibi; hürriyeti sevin .. Her. · terini pekala müdafaa edebilecek "

3 

kesin hissesine düşen şeyi ona bırakın. yette bulunuyorlar 1 ~de. 
Hatta insanlara yardım edecek vaziyet- _ Evet ı.. Fakat tabii vudyetle· i• 
te iseniz bunu yapın .. işte asıl saadeti halbuki bu defa kral fevkalade bit "11;ıı 
o zaman bulursunuz. Fakat herhalde yet karşısında; elleri ve ayakları :~ı!<e 
İspanyolsanız İspanyol olarak kalınız bulunuyor ve onu tehdit eden te 
ve bizi rahat bırakınız. Hayatımızı nasıl karşısında aciz kalmaktadır. . 
istersek öyle tanzim edelim. Meş'um fi- Pardayan iyice meraka düşrnüştil' ıııJ 
kirlerinizi bize zorla kabul ettirmeğe - Meseleyi izah ederseniz ıne!J1l1 
kalkışmayı.n .. Bu bizi~ i~in. ~aha hayırlı olurum, dedi. .. eğiıı' 
olur .. Aynı zamanda sızın ıçın de. - Haris bir adam, kralı öldurec ııtJ 

• Espinoza, bu sözlerdeki tehdidi an dair yemin etti. Bu alçakça arz~~:de' 
tadı, fakat titremedi: tahakkuk ettirmek için uzun ıtıU ~p 

- Demek ki sizi ikna edemedim. Fa- düşünmüş ve bütün hazırlıklarrrı1 jcilf 
kat umumi bir meselede muvaffak ol- m1ştır. Bu anda, darbeyi indirmek f~' 

b b 
,e 

marr.akla beraber, kim bilir elki de hu. hazır bulunuyor ve biz de . u ıcil 1111 

susi bir mesele hakkında sizi ikna ede- karşı bir şey• yapamıyoruz. çun .. ~ 
bilirim. kurnaz ve iblis adam, kendisini bil 



Sir.e bura.da Ton . 'l'on Amc::ı.n:n 

ne yaptığını uzun uzun anlat-

ma.ğa hiç lüzum yok, değil mi ? 

Resme dikkatle bakınca onun 

dikiş dikmektclti acemi!'ği yü

zünden ne hale geldiği görlllU

yor, 

Sandviç 
~aıeoe 

DDnyanın e;·~ 
kısa ISll'li"I, 

6!'. 
patlal'nası 

Bundıın bir mliddct evvel, A· 
mcrika üniversitesinden en ila 

dereceyle mezun olan bir tale
benin ba~rndan 1;arip bir vaka 

gcçmi§tir: 

En ./asa ••kerden tı0nn Jıte Kıifii.lc bir §İşcyi yarnzn11 ka -
•iz~ en kzsa isim: dar sirke ile doldurunuz. Bunu 

u l n 

Bu jsim Hankcbw'lu bir Çin
liye aittir. J\faamııfih, isminin kı-

yanyana muvazi yat.znlmış ufl:t 
olaral: üç kur~un kaleminin ÜstJ
ne koyunuz. Kurşun kalemleri 
topun kızağıdır. Elindeki mükemmel diploma 

ya rağmen bir türlü i~ bulanü -
yan bu genç, düşünmüş taş n -
mı§, nihayet aklına bir fikir 
gelm'.ştir. 

·Hani barcın sokaklarda, srrt
lannda, · ilanla dola;.an ad.:ımlar 

görürsünüZ, Amerikalılar bu şe - · 
kilde ilanlarla dolaşanlara St.nd -
viç adam derler. İşte lr.lhsettiği
miz:vakanm kahramanı da l:endi
sine bT tabela yaptırarak Ü%c

rl!ıe şöyle bir ilin yapıştmruştır: 
"Onivenite me:ıunuyum, küyü!c 
bır Ücrrl mı:ıkrulilinde çalışır.ağa 

hazmın!,., 

Son?(\ bunu s:rtlrvarak dolaş
mağa baş1amYşt·r. Fakat bu iş 

zannetti~! kadar kolay olm'.lmış 

ve zaval1ı genç <bir iş bnJ;ıhil -
mek için Arr..erikanm vansmı 

dola .. mıştır. NTıayet k"'n"is:ııe 

·62.lldvic; s~Jl bir düMmrı..ı:ln ·~ 

teklif e~ilm1~ir. O c'la: .. ~ ... ~
viı: ,o!rna'~t"~· ~~ri~ a~•--.l-t 

d-lha mVtTl-rlr:r ... c~ş ve bu işi 
derhal kabul etmi<:tir. 

{{ ~ ~ 
q ·.,. .• n.a. 

- .......... ~ ~~ 

~orkululdarı 
Dünyanın bi:tün ülkelerin

d,. ve yer· yi~züni;n biiti;n ba~, 
b:ıhce, t!!Th ve bostanlarmda 
kuşları i.1.rkiitüp kecmnak i -
çin ko'.·kuluklcr vanlır. 

Bu korlmlukbrm remlet.e. 
te göre ayrı nyn şd:i11eri var
d-r. ~/esela biz çapraz civi-
1e-liğimiz, t;.~ta par<"nlPrma 
eski püekü elbif:rl'"t" r,iydirir. 
bac:'lla yrrttk prrt'k bir şar-ka 
ıY."<'irir ve b~stanm ~rt?sma 
di1·eriz. Kl.1~hr ve hele kar -
gnlnc bu horhuh•l:brı insan 
s3na!Bk korkarlar ve ornya 
s::J1ı::ülmnzl:ır. 

Almanva::la- ise bahçesinin 
ortas,.&ı bir dire;-rin tercsinc 
yuvarh1: Nrma<!eni top ynhut'. 
ela l~k bir nvm\ J'.1."..TC'f'SI kor• 
hr, Giines r~1Nı altm..ıı bun· 
1-.r 11öz b,...:~!"'t•rccı>lc v;bi par-
1--.d·:-:.ı ir;n ku~an korkutarak 
UVJkbs~; 

sal ğı İ§leri kolaylaştırmıyor. 
Çünkü zava11ı Çinli "I,, deyin-

ce, kendisinin mi ç:ığnldığının 

yoksa biri::ıinin m: ıkındığmm far

kında değil. 

*' ~ 

fl . 
~..-w._J 

Bazı adalarda 

yaşıyan iri be-

yaz katıncalar, 

yuvalarım hur

ma ~r.ıçl:ı.rmm 

tepelerinde ya

parlar. 

~ '\" * 

Topun güUesi de bir kahve 
kaşı~ı l:oırbonat dö suddur. Bir 
kahve kaş ğı 4olusu karbonall ivi 
ce bir k5ğıt içine kor, kiif:rıd: sı -
gara gibi · s:ırad:ıktan ·sonra itersi
niz ve tıpaı:mı hafifçe l:aparsmız. 
Birkaç dakika sonra obüs mermi
si patlar ve to.pu kurşun kalemle
rinin füıtüııde geriye teper. 

Yalnız kim"'.r-;·c zar3n do!:ım -
maı:rısı kin §i~·ıb ağzını dıv.ara 
çevirirsiniz .. 

S"=?VJt;/r:" l"l 
vengeçı ~<r 

Yuvalarmdan yüzlerce kilo
metre ötede salıverilen ve uça -
r:ık dosdoğru yerlerine giden ·sey 

yah glivercinleri Liliyorduk, fa -

kat ~imdiye kadar seyahat eden 
yengeçleri işitmemiştik, 

Bununla beraber bütün yen -
gcc;I.erin de yuvalarına dönmc!'l · nı 

bildiltleri anlaşılıyor. Dunun t~c -

rü~esi y:ıp ldı. Denizd~n, yengeç
ler ÇI~"'lldi. Sırtlarına boya, ile 
iş3ret1cr yapıldı ve uzak yerl~r-1.e 

gene su;r.ı atıldı. Aradan epey 
zwnan geçtikten sonra bunların 

' kendi kayalarına dii:lmüş olduk-
lan görüldü. 

Kimisi iki kilometrelik mesafe
den gelmişti. !:im"si de tam o -
tuz kilometre yol almıştı. 

İtalyan deniz harpleri için --------...,...----.------,.,,.....
nrendizi· limanında dil:ilen abid~ 

bir dümen yekesi şeklindedir. 

Ve içinde bir ki~ bir de mih. 

rap vard•r. 

~ ~ 
Bu posta ıdam
gası, Bahrimu -

h~ ti kebiri geç - L . ~J 
rnek üzere ilk~ ~ (§/: ı 1 

_tt:m~ .olan tay 

yarenin t3!Jd=ğı 

öutün mekuplann üstünde var· 

d:. 

~ ... * Kuşlar i~nd e ·en fuz1a yükse

lebilen kntaldır. D"ğer· kuşların 

ekserisi dörtyüz nihayet beş yüz 

... 

metre yükseklikte uçtuklar· hal< I~ 

Genç yaZICI: - Baazlına/c 
üzrre aize bir e1er getirdim. 

Şairlu-den biriai, yazznrı oldu
p bq perde/ile bir draau ba.ı/ -
mııJc üzere bir /cjtapflYZI gönderir. 
Dramın adı "Niçin h§JI ya1ıyo-

rum., dur. 

KitaPÇI: - Aclr tanmma -
mr~ yazrcrlann eserlerini ba, -

mryorum. Ancak tanmanlann 
kitn.olan s::ıtrliyor da.. . Ertesi günü posta müvezzii ~ 

serle b·rlikte f3İre bir mektup 
verir. Şair mektupta yalnız şu 
cümleyi okur: 

Genç yazıcı: - Peki ama, 
benim 11drm Ali I Bu da her -
kesin biJdi_ği bir addır. 

}/.- lf.. "'"" 
Hakim: - Bu .altın saati 

('::\lmrş oldufTunu hela mı in -
kfır ediyorsun, 

Suc-lu: --,. Ben masumum 1 

1 :~ı':im: - H ele bakalım ... 
1 !:-.._;~haneye hiç cirdin mi? 

Suç)u; - Hic bir v;-kit! bi
rhd d"!fadrr hl h~rsızhk edi -
yorum! 

~ * * 

''H5Ia yaşıyorsun, çünkü bu 
eseri bana kendin getirmeğe ce -
saret edemedin l., 

* JI.. * - Garson bu külbastı bayat f 
Et fena halde kokmuş 1 

- Affedersiniz bayım kokatt 
sizin külbastı değil bitişik masa
nın balığı! .•• 

1$. * * 
- Hasan 1 sobayı .iyice yakma

m11sın her taraf soğuk •. 
Doktor hastasına: 
- Senin irin ]üzum1u ri5r 

d': .~i•m Nnelivatm parasını 
ve,.Pbile:.-t-k misin~ 

- Yaktım bayım, tam 22 de
rece hararet var. 

Da rc.:;n.i şu rmıkclre boy:ıyınız: 1 syah, .2 lacivert, 3 turuncu, 
4 kırmıZI, 5 menekşe. Bakalım ne göreceksiniz? 

Has+a: 

- Eğer veremiyecek bir hal 
de i~em, ome)iyatı pene lüzum
lu r:ö~cc:nk misiniz? 

Jf.. {! . 

Ahmet ynramaz bir çocuktu. 
A" :esin:n sözünü hiç dinlemez -

eh. Birgün annesiyle Beyoğluna 
çıktıfar, karşıdan bir otomobil ge
liyorau. Annesi oğluna: 

- Geriye çekil Ahmet, oto -
m, 'Jil altında kalacaksın. 

ra 
<\hmet geriye çekildikten son

annesinin yiizüne haktı: 

- Görüyorsunya annec ğim 
bir de sözünü dinlem•yorum di
ye şikfiyet ediyorsun l 

Bay dıvardaki dereceye ha -
kar: 

- Yahul 12 derece gösteriyor. 
Ne diye 22 diyorsun. 

- 1 O derece de salonda var 
bayım! 

""" 
11-. * Mahkeme reisi meşhur bir sa -

bıkalıya soruyor: 
- Şimdiye kadar hiç mahkum 

oldunuz mu? 

- Yedi senedenberi olmadım 
bay reis. 

- Nasıl olur? 
- Yedi senedenberi hapisha • 

nedeydim de .•. 

--tr * * Fizik dersinde : 
Muall m - Oğlum yıldırımla 

elektrik arasında ne fark var? 

Talebe - Elektrik parası ö -
denmeyince şirket babamın gırt
lağına sar lıyor, halbuki yıldırım 
bedava! 

~ ~ * Nuri ile Hüseyin arkadaşları 

_ ......_ ..... •?-f Mehmetle alay etmek isterler bi-
l u. ")::-;( 11 • . . ~ .. k'k" . 1 · nsı sagrna ote 1 ısı so una ge-l__,._ jj t 

1 ~~J çer: 

- Mehmet sana bir şey sora
cağız. 

- Sorun bakalrm 1 
- Sen eşek misin yoksa ap -

tal mı? 
...._ ••• ~ ~ v. ·11 h" kl ,. 

- a a ı çocu ar kat ıyetle 
ıı söyliyemem amma ikisinin orta
sındayım! 

* * * Ziyafette: 

Misafir - Aman bayan, yap· 
tığınız pastalar o kadar güzel ki. 

Art:ık soğuk 
algınhğı vok 
Birle~ıniş Amer;: T 1a soguk al

gınlığına karşı piyasaya sc.n za
manalard:ı harilml.ide bir ilaç çı
karılmıştır. Bunu tavsiye eden 
doktor binlerce kişi de denemiş 

bulunmaktadırlar. İlacı alan ;ı
damlann yüzde altmı~ beşi bu kış 
h ç nezle olm:ımııti:!rdır. Kışın 
nezle olmamak için bu ililçtan bir 
ay müddetle 'lergün iki hap al
mak kafi relınektedir. 

AmErsi-(~da 
eırnas 

Birleşmiş Amerikan n Arkan • 
sas eyaletınde bir elmas madeni 
işletilmek üzeredir. 

ffrleşmiş Amerikada elmas 
bulunmadığını, elmasın Cenuoi 
Afrikadan idhal ettiklerini elbet
te biliyorsunuz değil m:? 

Bir vakitler Arkansds'rn M urf
resboro bölgesinde bir elmas ma· 
deni bulmu~' · ı fakat kar .J• raıc
madığı için yüzüstü bırakrlm •ı:::t . 

Şimdi ise daha çabuk ve daha 
az masraflı vasıtalarla yeniden 
işletilmek iizerrr~ir. Ocrık yüksek 
bir yaylada, sönmüş hir yanar -
cln;;.rrırn karaterindecl!r. 

Kırrr ız böce-ği 

Kırnrz denil..:n böcek sıcak ık
limlerde nebatlann üstilnde ya· 
şıyan bir hayvandır. 

BUlltJIACA 

' ~ ~~~ 

Yukar daki üç parça resmi l:e

narlarından güzelce kesiniz. Son

ra beyaz bir kağıdın üzerine o 

şekilde yapıştınnız ki çok tanın

mış bir hayvanın başı meydana 

gelsin. 
• 
Doğru halledenler arasından 

birinciye kristal bir konsol saati, 

ikinc"ye b:r biryantin, üçilncüvc 

lüks vazolu krem ve iki yüz ıcişi

ye muhtelif hediyeler verilecek -
tir. 

HABER 
ÇOCUK St\YFASI 

Bilmece buponrı 

23 fkinc=kanun - ı 937 /\ra..,m Sivam d.•T1ilen iil -
k"~•nıie ~e V"'"lrnluH u tlT'-k1 
Tiirkive·le ol··htf;t rrihHir. F n· 
kat h11nlnr yah'7. kmıları kor
kutT"'IRk ir-in de"ildir ·. lk;nri 
vazif,,.leri de er-innileri ve kö
tü ruhları uzaklaştmnaktrrl 

,...,. .,,._ -- ı ,..__. • ,..r 1 yediklerimin sayısını şaşırdım. 

Bu böcekten kırmızı boyalar 
yapılmakta olduğunu elbette bi -
lirsiniz. Bu bC'yalarla şekerleme
ler, eczalar ve mürekkepler bo -
yarur. Demek küçük kırmız çok 
fnyd:ı.lı bir böce~-ır. 

Ne l"!"n..,;-:17 in:ınç df'ğil mi~ 

de o, iiç bin metreye lrnr~ı>r viH 

setir. Kartalın kuvveti iki beyıir 

tahmin edilir. lCüçiil~ T:ml,1 llirıt Jrıb!.ri •.• 
Ev sa1u1Jl - Tam dokuz tane 

yediuizl 
Cenubi Am"rikanm Guv:>tema

Ia ülkesinde kırmıı:lar p* .s~k~ 

tı:r. Bunlar bilhassa frenk inciri 

ağaçlarında yaşarlar. Böceği top

lamak için ağıçlann yapraklan 

kesilir ve hayvanlar çuvallara 

dol~µnilul\ \.. 



~ 

~u·n\da,.\anna \\\s.Tnc~ .._cn-
~\s\ne ü\\tü ed\ncn doKtoı: 'Fuat 
Aalan hastahanelerde stajını 

bitirip de doktorluğa başladığı 
zaman lıüyük şehirlerden birine 
yerleşerek, bol bol para kazan
mağı aklına bile getirmemiş, 

kendine hayat arkadaşı seçtiği 
bayanı ile birlikte Ana~olunun 
çok güzel bir bucağı olan Çer
keşe gitmişti. 

Bayan Aslanı o bölgede tanı
mayan kimse kalmamıştı. Bu 
genç ve iyi yürekli kadın her 
kesin imdadına koşar, yoKsul
Jara üst baş ve yiyecek dağıtır, 
küçüklere oyuncak, bunların an 
ne ve babalarına para verirıdi. 

Köylere gitmek için tek atlı 

bir araba satm almt~h. Bunu 

kendi kullanırdı. Yolculuğa çık
t· ğı zaman yanına daima altı 

yaşındaki kızı Ülayı alırdı. Ço

cuklar için bu araba yolculuğu 
büyük bir bayram ve sevinç kay
nağı olurdu. 

O gün bayan Aslan her za
man olduğu gibi hayır işlerine 
sabahleyin erkenden çıktı . Kol 

tukta annesinin sağ ve soluna 
oturmuş olan İhsanla Ulay kah

kahayı basıyor, yaşamaktan se
vinç duyuyor, iki yanında ko-::a
man yeşil <ığaçların gölgelen

dirdiği güzel şosede araba ile 
gitmekten seviniyorlardı. 

Küçük at keyifli keyifli koş
tukça, çocuklar durmadan ona 
haykırıyorlar: 

- Haydi kuzum: haydi ca
nım: biraz daha hızlı!.. diyor
lardı. Atın böyle heveslendiril
meğe hiç ihtiyacı yoktu O yor
gunluk duymaksızın kendiliğin
den koşuyorou. 

Cok geçmeden, dağlamı ya
macına kurulmuş ışık köyüne 
ıapan dönemeçe varmışlardı. 

At kendi kendine adımlamtı 

yavaşlatmıştı. Köye girdiler 
arıba ve yoksul görünü~lü bir 
evin önlhıde durmuştu. Cocl'k
lar annelerile birlikte arabadan 
aşağıya atladılar. Kapı açıktı, 

İçeriye girdiler. Ev dediğimiz 
bu ver bir tek odaydı. 

Burada eski bir demir karyo
la üstüne uzanmış yaşlı bir ka
dın vardı. On bir yaşlarında bir 
J..z da yata~ın başı ncunda otur 

muı1.,. '""staya yüksek sesle oku
yo:'-~. •t,.eriye girenleri gören 
bu kız. sesini kesti, yerinden 
fırlad ıf; gibi onlara doğru ko§
tu. Bavan Aslan: 

- Gün aydın Fatma - dedi -
bllyük an en nasıl? 

- Bugünlerde lyieedir tU-• -

kür 1 Ağrıları yok ama yataktan 
çıkmak istemiyor. 

Bunun iizerine bayan Aslan, 
yaslı kndına d:indü. Hal hattr 

sorduktan sonra yanı baıjına 

oturdu. Ken-disine ve torunları
na getirmiş olduğu armağanla-

rı verdi. Ya~lı kadının Ah~et 

adlı bir de erkek torunu vardı 
ki evde hiç oturmaz, biitün gün 

da.~ ve bavırlarda yaramazlık 

edrr dururdu. . . ,. 
İşte o günrdc Ahmet pek 

uzaklara gitmemişti. Evin çev-

resinde dolaşıyor; kendi yaşın
daki arkadaşlarile yarama;ı:hk 

için bir oyun düşünüyordu. Co
cukhrdan birisi, geçen hafta 

kas;-badan kestane fi~eği almış
tı. Ne yapalım diye düşünüp du
rurken Ahmet: 

- Arkadaşlar, bakın dokto
run karısı arabasını bizim evin 
Ö'1ü~de bırakar:ık içeriye girdi. 

Haydi şu fiııeklcri tekerleklerin 
arasında patlatalım da, at nasıl 
ürkecek bakalım!.. dedi. Bu clii

şünce lıiitün arkadaşların çok 
hoşuna gitti. Dedik!rrini hemen 

yaptılar. Fişekler küçük bir si
cimle tekerleklerin arasına b:--ı~-

landı ve epey uzun olan fitile 
ateş verileli. Fakat ne yazık ki 

tam bu sıraıda', bayan Aslanla 
çocukları evden çıkarak arab3-
ya binmişler .• havan da dizr,in-

.!'!'!"'" 

leri eline almı~tı. 

İşte bu sırada fitil yanmış, 
fi~ekler hep bir arada patlaym

ca at fena halde ürkmüş, gemi 
azıya alarak çılgrn bir dört nala 
kalkmıştı. 

Bayan Aslan, ürken hayvanı 
durdurmak için beyhude yere 

uğraşıyor, korku içinde katan 
ço::uklan da, çığlığı basıyorıdu .• 
Tehlike muhakkaktı. 

Zararsız bir eğlence diye ya
pılmak istenen bu şakanın kö-

tü biri\ neticeye doğru gitmekte 
olduğ'Unu gören Ahmet bir sa
niye bile tereddüt etmedi .. 

At baş döndürücü bir hızla 
kendi hizasına gelirken, çocuk 
sıçradı ve dizginlere yapıştı. 

On metre kadar sürüklendiği 

haL:le atın başını bırakmadı. 

Kuvvetle çekilen gem, hayvanı 
az ötede durdurunca, Ahpıet de 
h'.~-i., ,,:,. h.,lde verlere serildi; 
bütün gücünü harcamış olduğu 
içi., bayılmıştı. 

Bayan Aslan arabadan ,.atla
y<ır:tk. imd3dına koştu: olup h.i
teni görmüş olan köylüler de 
koştular. 

" · ..., J" ı-~m bir varadn baş 
ka bir zarar olmamıştı. Onu 
kaldırıp evine taşıdılar. Gözle
rini actığı zaman bayan Aslan 
kendisine nasıl teşekkür edece
ğini bilernerli: cocupun rösterdi 
ği büyük kalframanlıktan o ka· 
dar heyecantSınnÜştt ki. t:ncrık 

-... . 
- ~-=----

... 

kekeliyerck söz söyliyebiliyor

du. Ahmet ise büyük bir şaş· 

kınhkla: 

- Aman bayan teyze bana 

teşekkür etmek değil, dayak at• 

malısınız. Atı korkutan ben

dim. Onun ürkerek gemi azıya 

alacağını düşünememiştim. El· 

lerinizi öperek, suçumu bağışla

manızı dilerim. 

Diye yalvarmağa başladı. Bu 

suç çok çabuk bağışlandı. Gös

termiş olduğu büyük cesaret, 

yapılan yaramazlığı tamir et· 

mişti. Bundan başka, Ahmet 

için bu yaramazlık iyi bir ıdera 

oldu. Hasta yatağında yatan 

büyük annesi de , artık onun 

hakkında şikayette bulunmak 

için hiç fırı;at bulamamaktadır. 

Filipin :ırlnlannın BPJodo kı:.bile
ıi kadmlan diılerini aivr.i uçlu 

yapmak için törpületirler. 

.., 
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