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~L Jt .. l'ıı. a ! n de nutkunu söylerken Türk gazetelerinden sitayi.şkôr ciimlelerl.e bahset. 
~teeo. qf'etı 40 S mi§tir. Başveldlimiztn lJiUiln Türk matlmatım çok mütehassi.9 bırakan 

~Ye •~ • bu ,,özleri aynen şöyledir: 
11 il dar .-•ık lı "Her şeyden evvel Türk gazetelerine blltün Hatay davasında takip 

~ ettikleri iyi hattı hareketten dolayı teşekkür etmek isterim. İyi 
hattı hareket: Türk davasını, vazifeleri olarak, gerek içeroe ve gerek 
memleket dışında iyi anlatmak için ciddi gayret sarfetmişlerdir. 

Bunun kadar memnun ve müt~kklr kaldığım cihet, Türk guete. 
}erinin münasebette bulunduğumuz harict aleme <;atmamak için cebri 
nefs etmeleridir. Bilhassa Arap füemini incitmemek için hakiki bir tlik-
kat göstermeleridir." : .................................................................................................... ·-··········-··· 

Yarınki 
miting 

Progranı hazırlandı 
Yarın, yurdun her yanında olduğu 

gibi Beyazrtta Cumhuriyet meydanın
da da büyük bir miting yapılacaktır. 

İkinci kol da Şehremininde topla • 
nıp önlerinde bir bando ile yola ~ıka
caklar ve Beyazıt meydanına gelecek 
lerdir. Uçüncü kol da Kadıköyde te
şekkül edip vapurla köprUyc çıkıp Be 

Teşkilatı esasiye 
Kanuııunda tadilit 

yapılacağı bildirili yor 
Paırtnnnn vaısofDaıru HüklOıme~Dli'il 
prrensı~oeırn tuaonıroe getnırnoecek 

Tarikat ayinl~rine dair olan 
fıkra da değiştirilecek 

Te}kiUtI eaaaiyc kanunumuzda bazı 
taldil~t yapılacafı An.karadan bildiri]. 
mektedir. 

Teşkil~tı eaaaiye kanununun birinci 
maddesi Türkiyenin bir Cumhuriyet 
devleti olduğunu söyler. Yapılacak ta
dilatta bu fıkraya, Cumhuriyet Halk 
Partisinin altı vasfı olan Cumhuriyetçi, 
Milliyetçi, Devletçi, Halkçı, tnkılftpçı ve 
Uik,, kayıtlan da devletin vasıflan o
larak ilave edilecektir. 

Teşkilatı esasiye kanununda yapıla• 

cak ikinci tadilat da kanunun istimlake 

ait olan maddesiridedir. Bu maddeye 

"Köylüye toprak dağıtmak noktasından 

istlml~k ayn bir kanunla tayin edilir,, 
diye bir fıkra konulacaktır .. 

Yapılacak tadilat arasında din aerbea 

tisi hakkında da bir madde vardır. Bu 

maldde ile tarikat ayinlerine ait olan 
fıkra da değiştirilmektedir. 

Almanyanın ltalyaya teklifi: 

"ispanyaya 80 bin 
kişilik ordu 

sevkedelim ! ,, 
Londra 29 (A.A.) - Niyuz Kroniklj 

gazetesinin Bertin muhabiri Göringin 
Musoliniye İspanyaya 80 bin Alman ve 
1talyan as1ceri ğCSdderilmesıru teklif et- J 
tiği hakkında geçen salı günü neşrettiği 
haberin Berlinde şiddetli bir hiddet hu
sule getirmiş olduğunu fakat iyi haber 
alan bir diplomatın bu haberi teyit etti. 
ğini söylemektedir. 

Muhabir, esasen Almanya siyasetinin 

İspanyol macerasile meşgul olmaktan 
vazgeçtiğini ve bunun da neşredilen 

haberin niçin hiddetle karşılandığını i
ı:ah etmekte olduğunu ilave etmekte· 
dir. 

Niyuz Kronikl gazetesinin yukarıda 
mevzuubahs yazısı şudur: 

"İtimat edilir bir menbadan Musolini 
(Devamı 2 incide) 

Mosl ova mahkemesinde 

13 i danı 
ka.rarı verildi 

Radek ile Sokolnikof, Arnold 
ve Stroilof idamdan kurtuldular 

Radck Sokolnikof Piatakof 

Moskova, 30 (Radoy) - Müddeiu
mumi Vişinskinin çok şiddetli iddia.. 
namesini takip eden celsede 17 maz. 
nun müdafaalarını yapmışlardır. 
Kısa olan bu mUdaf anlar esnasın • 

da maznunlnr suçlarını tekrnr ve ta-

a 

mamiyle itiraf etmişler ve bu hareket 
lerinedn dolayı son derece vicdan a.-
1.abı içinde bulunduklarını söylemi' • 
!erdir. 

Suçluların ekserisi, "Bir fa.şist uşa. 
(Devam1 6 ıncıda) 
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a Mitinge şehrin üç kolundan iştirak 
edilecektir. Bir kol SB.at biroe Tak
sim meydanında toplanacak ve önün. 
de Şehir bndosu olduğu halde Beya. 
Zit meydanına gelecektir. 

yazıda gideceklerdir. ~ neft sayffaımo~Otıl 
Saat iki buçukta bütün halk Beya ll=ı. kn,, o, 

rolk stltlıuınoaırnına 
bakonaz R (Devamı 6 ıncıda) l MUu uCb ~a~ 
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~ Lisan derslerini takip eden i 
! ve edecek olan . l 
Abone erimize 
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kolaylık 
Abone şekilleri 

1 - Bir ders takip edecekler 360 kuruı abone ücretini üç taksitte; 
2 - iki ders takip edeckeler 720 kuruş abone ücretini altı taksitte; 
3 -Üç ders takip edecekler l 260 kuruş senelik abone ücretini yedi 

taksitte ödeyebilirler. 
Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakamlardır. 

· Abonelerimizin buna göre hareket ebneleri ve a~iıda gösterilen 
tarihlerde taksitlerini ödemi§ bulunmnlan lazondır. 

Bir ders takip et:mek üzere 
abone olanlar ve olacaklar 

Üç dilden istedikleri birini takip 'etmek üzere abone ol mu~ bulunan· 
lara, yalnız tercih ettikleri derslerin i,ntişar ettiği nüshalar göqderilir. 

Bu esas dahilinde abone olmu~ veya olacak olnn okuyucularnnızm 
aboue taksitleri olan 120 ter kurut: 

ı Kanunusani 937 
1 Nıaan ,, 
1 Temmm ,, ! 

tarihinde idarehanemize göndennl~ bulunmalan laznnclır. Böylece 360 c 
kunııu tamamen ödemiı bulunacaklar ve bir dersin fonnalannı tam 5 
olarak elde etmit olacakJardır. 1 

iki ders takip etmek üzere j 
abone olacaklar : 

Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üz.ere abone olanlara yalnız. İ 
tercih ettikleri dersl~rin intişar ettiği nüshalar gönderilir. Bu esas dahi- 5 
linde abone olmU§ veya olacak olan okuyuculamnızm abone taksitleri ! 
olan 720 kunıou altı taksitte ödeyebilirler. 

Bu tekilde abone olacaklar taksitleri olan 120 şer kuruşu içinde bu
lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayın ilk gününde elimizde 
bulunmak şartile ödemi§ bulunmalıdırlar. 

Dç derse abone olanlar 
Üç dili de takip etmek istiyenlere bir sene müddetle her gün mun

tazaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 1260 kuruştur. Bunu 
İçinde bulunduğumuz senenin ilk ayında taksitleri olan 180 er kuru~u 
her ayın birinci günleri elimizde bulunmak ü~ere ödeyebilirler. 

Y mi abone olacakların abone oldukları tarihten önceki taksitleri 
toptan göndermeleri laznnd1r. Bu takdirde geçmi~ dersleri ihtiva eden 
nüshalar toplu olarak adreslerine eevkedilir . 

F ransızcanm 2 ve 3 ündi derslerini ihtiva eden gazetemizin mev· 
cudu kalmadığı için bu dersleri aynca bastırdık. Bu tarihli gazeteler 
ycrınc yalnız dersler gönderilir. 

Yukanda bildirilen tarihlerde paralan alınmayan abonelere yapılan 
irsalat kesilir. 

lraalibna sekte verdirmek i5temiyen abonelerimizin bu şartlara glSre 
h:ıreket etmelerini hassaten rica ederiz. 

Lisan derslerimizi takip etmek isteyip de şimdiye kadar fırsat bula-

..... ~!!.<?.~~.~'!'..~.'!..~'!.~~X!!~.~!! .. i.5..1!!!~!;.~~;~~~~!~ı;;.-····-·-· ...... -... ·-

• s an ya ısyanı 
(BO§ tarafı 1 incide) 

- Oörlng ı:nUlfil<atrnm ıu teferrUatmı 

afrendlk: General G8rlngin, İspanyaya 

hemen 80.000 Alman ve İtalyan mun. 

tanın askerinin g8nderilmesl huıuıun

da tcgviktc bulunduğu bildirilmektedir. 
Bu askerler açıktan açığa ve resmen 

göndcrlline, İngiltere ve Franaanm mil 
eıslr bir protestoda bulunaımyacak de

recd:!e hayrete dUıeceklerini hcaapb. 

yorlar. 

Bu yeni ordu, Kadizden aleltccle 
Madrite g8nderllecek ve Madrltte te

min edilecek zaferden ıonra hep birlik· 

te Valanılyaya yilrUyeceklerdlr. Harp 

nihayete erdiği zaman bu ukerler, dl. 
ğer yabancı "g8n011Ulerle,. birlikte is

panyada ••tHal ordusu,, olarak kalacak. 
lardtr. 

lngiltere Krah 
Rl~lmfzl kabul 

edecek 
Londrn. Büyük Elçimiz Fethi Okyar, 

bugilnlerdc İngiltercnin yen! Kralı 

Majeste Altıncı J orj tarnfmdan ka. 
bul edilecektir. 

Sinyor Musollni bu işin tehlikesinin 
bUyUk olduğunu ıezmiıtir. 

öğrendiğimize göre, Almanlar, Ak
denizde kendilerinden daha fazla men-

faati olan İtalyanın daha bilyilk fedak~r 
hk yapmamaaına hiddetlenmektedir. 

Ademi müdahaleye gelince ! 
Londra 29 (A.A.) - T!li ademi mü. 

ıdahale komitesi dUnkü toplantıı;ından 

sonra aşağıdaki tebliği neşretmi~tir: 

''TAli komite İspanya hudutlanrun 
kontrol planı hakkında Valansiya ve 

Burgoıtan gelen cevaplan tetkik ctnilı 
tir. T!li komite bu plAnın derhal nazan 

itibara alınarak, bu huıuata komite nez· 
dindeki murahhaslarına biran evvel ti-

limat vermeleri talcbile a1ikadar hUkQ. 
metlere göndcrUmcsine karar v rmlıtlr. 

TAH komite ayni zamanda allkadar hU
kQmetlere, bunlann noktai na.zannı 

telmih eden bir ıualname göndermiş
tir.,, 

Projelerin bini bir para 
Londra 29 (A.A.) - Tali komite 

murahhasları dün kontrol projesini tet. 

itik etmişler ve hükQmctlere gu yo~da 
bir ıualnamc göndererek projeyi kabul 

edip ctmiyeccklerini sormağa karar ver 
mişlerdir: 

l - Kontrol İspanyaya harp malze
mesinin ithaline olduğu gibi gönüllü ir· 
saline <le ~amil olmalıdır. 

2 - FranBB - ispanya, Pdrtekiz -
Japanya hudutlarile Cebelüttarrkın l:on~ 
trolil. 

3 - Limnnlnrın kontrolü. 

4 - İspanyaya giden gemilerin kon· 
trolü. 

5 -Sahillerin ecnebi donanmalan 
yani İngiliz, Fransız ve İtalyan filoları 

tarafından kontrol edilmcsL l 

HABER - Alfşam postası 

Japonyada siyasi buhran 

Kab.neyi u a ıyan 
General U gaki 

Kendini faziletsizrkle itham 
ediyor 1 

Japonyadakt hii!cQmet buhranı had j 
bir safhaya girmiştir. Vaziyete hfikim-ı 
olan ordu bir türlU ikna edilememekte 
ve kabine kurulamamaktadır. 

Son gelen haberlere göre general 
Ugaki, orduyu Harbiye Nazınnı tayin 
etımeğe ikna edemediği için kabineyi 
teşkil etmekten vazgeçmiştir. 

Ugakl, tekailt &eneraUer listesinden 
ismini ıildirmek niyetindedir. 

Gene!'ll demiştir ki: 
"- Şimdiki kararsız siyasi vaziyette 

Japonyamn istikbali ancak e~i~e ile 

derpiş edilebilir. Millt siyasetimldn hay 
siyetini korumak maksadile kabineyi 
teşkil etmek için elimden geleni yap. 
tım. Fakat hadisat bir çıkmaza müncer 
olmuıtur. Bu muvaffakiyetaizli~e sebep 
benim fru:ilet.sizliğimdir ve bu noksan
dan dolayı İmparatorun hesabına mUte
essirim . ., 

İmparator yeni kabineyi kurma l§İni 
eski Harbiye Nazırı General Hayaşiye 
tevdi ctmi§tir. Geçen seneki isyandan 
sonra tekaUde sevkedilen General Haya. 
şi derhal mUşaverelerinc başlamıştır. 

• Hatay Erki ı· c m-
yetinin beyannamesi 

"Surlyelllerle dalma iyi mUnosebetler 
idame etmek hususunda samimi 

duygularla meşbu bulunuyoruz,, 

Ankara, 29 (A. .A..) - Hatay Erkin 
l1k cemiyetince Anadolu ajBJl.Bı tara
fından ne.eri rlcasiyle gönderllmietlr: 

Umum! harbin umumt fellketleri,n.. 
den sonra Hata.y Tilrkleri milli varlık
larını kurtarmak lçln Anayurttaki 
Tllrk kardeşlerlmlz gibi sllA.hla müca
dele ederken 1921 Ankara ltilMnam&o 
sinin tebliği Ur.erine sllA.hlarnu t.erket
mlller ve haklarını medcnt yollardan 
elde etmeğe koyulmuşlardı. Ancak 
muvattaJdyetlerl içfn herhalde Ana
yurdun ta.bit alft.ka.sına _ve yardımlan
na gUvenJyorlardı: TUrkUn bUyUk kur 
t&rıcnn ve hAmJsl AtntUrk'Un lşa.retlo
rlyle 17 milyon kardeş hemen bl.ıe .eJ. 
lerlnt uzatmakla bu yardımm biMen 
esJ.rgenmlyeceğinl son zamanlarda bir 
k~ daha gösterdiler ve gene o bUyUk 
kurtancmm yüksek dlrektlflerllc cum
hwiyet hUkOmetimh~. sırf dUnya sul
hunu korumak ve dostluklnrln takvi
ye etmek için haklarımızın Cemiyeti 
Akvam \anlından tetkik ile kefalet al. 
tma almmaamı istedi. 

HUkOmetfmlzf n minnet ve şUkrnn1a 
kaydettl~mlz mesalSlnde şnhsan yUk. 
sek Ba~bakan 1nönUnUn ve kıymetli 

Kirahk 
müs emleke ! 
Portekiz şaylaları 

tekzip edlyorso da •. 
Portckizirt Angola milstemlekesini 

Almanyaya. kiralamış olduğu Lizbon 
ta.rafından eu şekilde resmen tekzip e. 
dilmektedir. 

"Angola. ne satılık, ne de kiralıktır . ., 
Tekzibe rağmen · 

Buna rağmen Pariste çıknn Jurna.l 
gazetesinin Bcrlin muhabiri bu müs .. 
temlckcnin kiralandığında ısrar et -
mekte ve demektedir ki: 

"Almanya ile Portc~iz arasında bir 
1 

itila.fname imza edilmil? olduğunu, hiç 
bir tekzibe uğramak korkusu olmak· 
sızın haber verebiliriz. Bu itilıüname 
nhkfı.mma göre Portekiz, hükümr.ı.nlık 
haklarından feragat etmeksizin An • 
gola.yı Alman istismarına, Alman iş • 
!etmesine geniş mikyasta açmaktadır. 
Muahedenamcnin müddeti 99 senedir. 
Almanyanm aynen yap~ası muhte -
ntcl olan tcdia.ytınm 400 milyon altın 
marka baliğ olacağını tahmin ediyo -
ruz. 

B~·ekll Hltlerin 30 k!rıunu~nnidel 
tamamiyle sulh lehinde EÖyliyeceği 

bir nutukla Portckizle yapılmış olnn 
itilafın akdini bir sulh zaferi olarak 
tes'id etmesi muht meldir.'' 

Ayni muhabir, Portekizle yapılan 1 
müzakereleri idnre etmiş bulunan Dis. 
conto bnnkın miidilrlcrinden biri ol(ln 
Doktor l{urt W cirrelt'in halihazırda 1 

Fransız manda.sr altında bulunan \'e 
eski bir Alman mU11tcmlckcsi olan 
Cameroun hakkında da böyle b'r pro. 
jc baıırlnmaktn olduğunu söylemek -
tedir. 

Hariciye VekiU ile d.iier arlcadaılan 
nın gösterdikleri gayret, Hatay istik· 
idi tarihimizin parlak bir sayıfnsını 
teşkil etmiştir ve bunun neticesi ola. 
rak Cemiyeti Akvam kararının mem. 
nunfyetle karşılanması Hataylıların 

sulh ,.e sUkQn içinde yaşamak arzu· 
larını ve azlmletlnl isbat etmiştir. 
Ccmfyctf Akvnmın bunu takdirle Ha. 
taylılarn karŞı daima mllşflkane his. 
lerle hareket edeceğinden ıüphe ebnİ

yoruz . 
Hntaydn arnmızdakl aıhklnrın bi. 

zlmle beraber memleketin fstlklfili \·e 
ttıAHsl uğrunda tuttu):umuz medeni 
v~ insani yol!ardn yilrUyeceklerlnc 
kanllz. Surlycaeki Arap kardeşleri. 
mh:tn de lstikldllerlne, refah n sa
ndctlcrlne candan tarnftanz. Zaten 
on senelerde onların da istikliıl ka. 

zanmak için yaptıldarı mUcndcleler. 
de mumffnk olmalarını temenni et
miştik. 

Hali hatırda olduğu gibi istikbalde 1 
de kendlJerlle dalma iyi münnsebetler 
ldnmc etmek hususunda samimi duy. 
gu1nrla mesbu bulunuyoruz. 

Türle - Fransız dostluğunun deva· 
mından \'C milli davamızın hnHedilme· 
sile bu dostluğun daha çok kuvvetlen. 
mlş olmasından 'ıahsctmclt bizim için 
ayrıca bir zevktir. lstiklfıllmlzi, var. 
lıfım1zı ve her şeyimizi kendilerine? 
borçlu olduğumuz bllylik kurtarıcı 

Ulu Önder Atntill'kllmüzün bize ya
rattıkları yeni hayatta blitUn Hataylı 
vntandaslarımızın huzur ve saadet 
içinde bahtiyar yaşnmalarını temenni 
ederiz. 

" e ·i ·n . ' 
ölüyorum!,, 

Bekçi bu feryat üzerine koştu 
Yerde bir ı,adın ağır 
yaralı yatıyordu 

Taksim bekçilerinden Mustafa bu 
sabah yedide Taksimde Kapan so
kağından geçerken 1 3 numaralı evde 
oturan bir kadının: 

"Yetişin, ölüyorum!., diye fer
yat ettiğini işitmiş, hemen aralık bu
lunan kapıdan içeri girmiştir. Bekçi 
Mustafa sesin geldiği odaya girince 
bir kadının yerde kanlar içinde yattı· 
ğmı görmiiş, hemen Taksim karako
lunn koşarak vnkayı haber vermiştir. 

Gelen zabıtn memurları yaralıyı 
Beyoğlu hastahanesine kaldırmışlar 
dır. 1-fostahanede kadmm ifadesi a· 
lınınca şövle demi tir: 

"- Dn ttım Dı..ıman Ziya ile ge· 
ce tatlı tntlt konmıtuk. Sab:ıha kar~1 
bir p:ı.rn ylizündcn nramı::da kavgc 
rıktı. S nundn beni kolumdan yarn 
hdı. Kar,tı. 

Kndmm bu sözleri üzerine Du· 
man Ziya aranmış, bir kahvede ya
kalanmıştır. Kadının adı Hatice Şefi
kadır. Erzincanlıdır. Yarası ağırdır. 

30 tkinciklinun -

derin duyarız" derirn; 
yerine de b~ka bir ,_J 
(Hayır, "sunmrık" del'4 ,, 

H. F. "İ1ahi Ahfeş 
bir nida noktası koyıııal' 
konmayınca "ilahi" 1' 
maktan çıkıp sıfat ohJf• 

l/. ... 

Bir İsveç gazetesi lr 
rip bir sualin cevabını 
şu: 

- "Bir kitap aldı~ 
1ıcrhaııgi bir 1..itabt 

den, tc .. 1vil; eden sc'llll 

intihap cdcr1~n, ~ '-' 
Jıaroket edersi11i:: 
hit, Son Posta. 29· 1' 

"Bir kitap nldığ'ın1ı idf 
tabı nlmağa ... " derneli 
kitap aldığınız znrnı:ın" 1 

dırmalı. 

yu1rarı çıkması için 
Dalw, a.91 laook. ık1 



Belediyenin 
bir müracaatı 

Otobüs sahiplerinin belediyenin 
istediği hisseyi verip vermiyecekleri 
hakkındaki cevapları pazartesi gÜ· 
nü belli olacaktır. Bu hususta beledi
yenin elindeki kuvvei müeyyede oto 
büs imtiyazının kendisine ait olu· 
şundan ibarettir. Otobüsçüler bele· 
diyeye hisse vermek istemezlerse o 
vakit imtiyaz hakkını kullanmaktan 
başka belediye için yapabilecek bir 
şey kalmıyacaktır. Bunun için bele
diye şimdiden harekete geçmiş ve o
tobüs ithali için teşebbiislerde bulun· 
mağa haşlamıştır. 

Belediye imtiyaz hakkını kullan
mak için hariçte otobüs yaptırıp ge· 
tirtmek istemektedir. Bu otobüslerin 
taksitle yapılması temin edilmiştir. 
Fakat beher otobüsten alman 2.000 
liralık gümrük resmi belediyeyi bu 
işi yapmaktan geri ~oymaktadır. Çün 
kü İstanbul için 200 otobüse ihtiyaç 
görülmüştür. Bunlara 400.000 lira 
lık gümrük resmi vermek belediye 
için imkansız bulunmaktadır. Bunun 
için belediyenin getireceği otobüsle
rin gümrük resminden muaf tutul· 
ması hükumetten istenmiştir. 

Şark Oemlryolları 
gflzergAhı nıu 

kadastrosu 
Şark Demiryollan devlete intikal 

ederken esasen deırletin malı olan 
hat güzergahının kadastrosu yapıl
mağa başlanmıştı. O zamandanberi 
kadastro ilerlemiş olmakla beraber ne 
ticenin alınması henüz uzaktır. Ka
dastronun bilhassa şehir içine tesa
düf eden kısmına ehemmiyet veril-
mektedir. Çünkü hattın müstakbel 
lstanbulun haritasında ne şekil ala. 
cağı; hatta müstakbel istasyonun ye· 
ri malum değildir. Bunun için bele-
diye, hattın hemen yanma tesadüf 
eden arsaların ifraz veya satılmasına, 
üzerine bina yapılmasına §İmdilik 
müsaade etmemektedir. Bu arsa 88· 

hipleri de vaziyetin bir an evvel ay
dınlanmasını istemektedirler. 

ve arkadaşla.rmı da bu hwıusta ikaz et 
melidirler. Bu neslin yapacağı en mU. 
hlın manevt inkılaplardan biri de bu 
olacaktır. 

Halkımız, raaya değildir. 

<va - Nu) 

lCERlDE: 1 
• HUkQmet, kaptan, c;arkçı ve makinist. 

lerle aal.r denizcilerin aıhh1 muayeneleri ı 
hakkında yent bazı e8&8lar tesblt etmtı ve a• 
ilk.adar dairelere bJldlrıntştlr. 

• Vapur yokluıtundan dolayı aksamıı olan 
ihracat l§lerl tekrar yoluna girmiıtır. 
* Liman idaresi İstanbul limanını a.sr1 na.o 

kil vıuntal&rile techlz tçlıı yentden 40 duba. 
§at ve mavna yaptırmağa karar verml§tlr. 

• Galata yolcu salonu için projeyi seçecek 
jUri aza.ama davetiyeleri gllnderllmeğe bl\ş

lanmıotır. 

• Kızlarını kendilerine vermedikleri için 
Çatalcada Asrını ve ka.rm Nefiseyi ISldUren 
.Alinin dUn mUddelumumt ldammı isteml1'tir. 

• Birinci smıtma yazılan talebenin mikts
" yUzU bulan :tktlsat fakWtesl ıuootın dör
dUnde tedrisata başlayacaktır. 

* Balkan ve KUçUk antant po.qta mü.mP. .... l 
ailelrl dün de 1kJ toplantı yapmışJardxr. B~· 
glln murahhaslar son toplantıyı yapacakla~-
dır. 

• GUndUzleri bürolarda çalışan polisler de 
geceleri nokta ve devriye i§lerlne Uc;er saııt 
l~tlrak edeceklerdir. 

• Geçen bir hatta içinde muhataza tcşklUI.• 
tı ikisi ölU biri yaralı 1515 kaçakçı, 282 kilo 
gümrUk kaçağı, 1900 çakmak taşı 3 slllh 
26 mcrlnl ile 26 kaçakçı hayvanı ynkalamı~· 

~. 1 * Mekteplerdeki ders levazımmm ikmali ı-

İstanbul ve Kadıköyiln de 

Havagazi 
inşaat usta 
ve kalfaları 

auıııu ınmııınıanııııuımttı1rmu.t.thlltnDHll9lıt1U11WHAilnllllUllMIW 

F o ırt o ını aı <QJ aı ını 
S©lfilıra 

sal}(Dlfil onmaıııı 

ucuzladı Bina inşasında 
Havagazi fiyatlarını tetkik edecek O- tlzerlerl ne mesu liyet 

OumJıuriyette Yunus Na.dinin vs 
Tan'<kı Ahmet Enıin Yalma12'ı1ı lxışya
zı'ları, aşağı yuJ.-arı ayııi başlığı t~ 
yor. /J..,-isi, de fırtınadan sonra sükUn. 
dan lxılısodiyorl.ar. lan komisyon da dün toplanmıı ve fi- 8Jam1 ya co k 1 ar 

yatlarda tenzilat yapmıştır. 

Yeni tarifeye nazaran İstanbul cihe· 
tinde fiyatlar 6 kuruJ 30 paradan 5 

kurut 32 paraya, Kadıköy cihetinde ise 
7 kuruş 5 paradan 6 kuruş 2 paraya in
dirilmiştir. 

Beyoğlu cihetine ait tarife de bugün· 
lerde tesbit edildikten sonra bunların 

hepsi biriden Nafıa vekaletine gönderi

lecek, V ekatetin tasvbi alrudıktan son
ra tatbika başlanacaktır. 

Vuoao bahriyesinin 
denlzcflerimfze bir 

cemi' esi 
Donanmamız Malta dönüşü Falerde 

bulunl:iuğu esnada bir deniz erimiz has· 
talanmış ve Pire deniz hastanesine ya· 
tırılmıştı. Bu deniz erimizin iyileşmesi 
üzerine Yunan hükumeti yanma bir srh 
hiye gediklisi ve bir de hemtire katarak 
dün Daçya vapurite şehrimize gönlder· 

miştir. Deniz kumandanlığı gelen gedik
li ve hemşireyi Bristol oteline misafir 

etmiş ve kendilerine bir mihmandar ta
yin edilmiştir. 

Şark demıryolları 
memur:arının 

ikramiyesi 
Şark demiryo1larmm Türk memur

lara vereceği son ikramiye miktan nL 
hayet tayin edilmiştir. Şirket her sene 
verdiği 10.000 liralık ikramiyeyi beş 
misline iblağ ederek son defa memur
lara 50.000 lira ikramiye dağıtmağa ka
rar vermiştir. 

tkJncikA.nun - 19::ıi 
Hlcrt: 131515 - Zilkade 17 

Erbainin sonu 

11.11111.mııııı Günt~ın .B l'\f .,, 
17,20 

r!:.MO 12.21 1!5,015 17,20 18.~ 6,33 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Yeni tnglUz kralı Edvardın bir eeyahat 

yapma.u takarrür etmiştir. 

çin 300.000 liralık tahsisat lrnnulmuştur. 
• Teknik ve öğretlcl filmlerle bunları a'· 

mağa, göstermeğe mahsus her tUr!U vasıta• 
tar ve boş ttlınler gümrük resminden muaf 
tutuıaeaktır. 

• Liman ve muhafaza idareleri Gu.1ata yo'
cu salonu önündeki tel katesl kaldırarak bu• 
nun yerlne yarım metrelik bir mani koymağa 
karar verml~lerdir. 

• 1stanbulda evlenenler yüzde 20 nlsbetln 
de artmıştır. 

.* Her nevi öl<;l!lerin muayene mUddeU bu
gün öğle Ozerl bl~tlr. 

• Şirketl bayrlyenln yeni vapurunun in
şaatı bir hayli flerleml~tlr. 

* Kış mev!imlnln tık seyyah kafilesi Amc 
rikalı aeyyahlardıın ı::ıUrckkep olarak bu 
akşa-n şehrimize gelecelıtlr. 

• Mllhendis ve mimarlara ne suretle ruh· 
satname verileceğine dair olan tallmatnamt·

1 de b:?zr de;'tlşiklikler yapan karnrneme Vr • • 
killer heyetinden çrkmrıJtır. 

• Ankara tarih ve coğrntya fakilltesl ta
lebe!ı>Tlnden 22 ld§lllk bir katile KUtnhyn, 
Balıkesir, tzmir, manlsa ve Afyond(t bir tet
kik ~ryaho.tlne çıkacaktır. 

J)J~~P.JJlA: 

* tnğııtcrenin en tanınmış gazete.el ve mu 
lıarrlrlPrindcn Slr Perclval Fbllips 95 yo.şır.• 
da oMuğu halde dlln lllmU;ıtUr. Bu en ihtiyar 
gazeteci TUrklye - Rusya harbinden iti• 
baren bUtUn harplerde muhablrllk yapmrı. 

Belediye inşaat usta ve kalfaları· 
nm da imtihana tabi tutulmalan hak 
kında evvelce verdiği kararı bir tali· 
matname projesiyle tesbit etmiştir. 

Şehir meslicinin şubat devresinde 
yalnız bütçe görüşülecek olmakla be
raber mesele müstacel telakki edile· 
rek proje meclise verilmiştir. Bu hu
susta Nafıa Vekaleti de belediyeyi 
sıkıştmnaktadır. Bu talimatnameye 
göre baş usta, usta ve kalfalar bir ya
pmm Üzerlerine mesuliyetini alamr 
yacaklardır. Kendilerine ruhsatname 
de verilmiyecektir. Yalnız Üzerleri· 
ne yapının seyrine ait birçok mesuli
yetler verilmektedir. Bu mcsuliyetle
rin derecesi imtihanda kazandıkları 
derecelere ve alacak.lan ünvana göre 
t!Yin ve tesbit edilmektedir. 

Bu imtihanlar yapıldıktan sonra 
bittabi kaçak ecnebi işçi çalışması im
kanı da kalmıyacaktır. 

Musevi Jf sesf 
hakkında bir şlkAyet 

Bir ekalliyet mektebi hocası Maarif 

idaresine şayanı dikkat bir müracaatta 

bulunmuştur. Musevi lisesi türkçe mu

allimlerinden Tevfik Sait yaptığı bu 

müracaatta Musevi lisesi 

diğer mekteplerde tatbik 

idaresinin, 

olunan usul 

hilafına bir ayı, yalnız dört hafta üze

rinden hesap ederek dokuz senedenberi 

kendisine bu şekilde noksan maaş ver. 

diğini ve bu suretle her sene bir buçuk 
aylık nisbetinde bir zarara uğradığını, 
bu §eklin hem kendini, hem de vergi-

lerden dolayı devlet hazinesini ızrar et· 

miş olduğunu aöyliyerek şikayet etmiş_ 

tir. Şikayetçi aynca Beyoğlu Noterliği 

vasıtasile mektep idaresine de bir pro

testo çekerek dokuz senedenberi birik· 

miş bulunan 700 küsur liralık hakkının 

verilmesini mektep 
etmiştir. 

idaresinden talep 

Orman kanununun 
müza" er esi t 

Meclisin dünkü ilk celsesinde or. 
man kanunu layihasının 80 inci mad-

desine kadar müzakeresi yapılmıştır. 

Meclisin elinde müzakere edilecek 
birçok layihalar olduğu için 8 şubattan 
evvel tatil yapmryacağı anlaşlrmaktadır. 

Yum~ Nadi; Hatay davasınrn hal.
Zinden sonra Tilrkiyenin Fransaya 
kar~ duUfJusımun dostluktan ba§'lı.u 

bir §e?.J olrrıadığım işaret ediyor. 
Aramızdahi tek meselenin, aklın ve 

hakk"tn gösterdiği yolda halledilmi§ 
oliluk"tan sonra geride -yalnız ve mı -
cak iki millet dostluğunun alabildiği.. 
ne iııki_.cwf edip gitmesinden ibaret bir 
vaziyet kalm1§ olduğunu. SÖ1JlemcJ..,ie • 
dir. Yunu.'> Nadi makxıle3ini fit cümle
lerle bitirmektedir: 

Bi:zc zevk veren bir cihet de ayni 
dostluğun büyük Fransız milletince 
dahi ayni kıymet ve ehemmiyetle tak
dir edilmekte olduğuna alt emniyeti • 
mizdir. 1htil8.fın mes'ut hallinden aon. 
ra vaziyetin bu hakikatini böylece i
fade ve tesbit e-ylemeyi pek yerinde 
bir iş saydık. 

Ahnı.et Emi~ı Yalman da~ §J" 

3afır7.ar7.a ba§Uıimaktadır: 

Tehlike ve sarsıntı dolu bir fırtma
dan muvaffakıyetle çıkmak ve istenen 
limana kavuşmak çok tatlı bir şeydir. 
Fırtınadan sonra elde edilen durgun. 
luk ve sükunetin verdiği zevk, ba.'ka. 
hiçbir hadisede bulunmaz. 
Başmuharrir bıuıu spyıooikten 8on. 

ra mücadelenin tehlikeli safhaların• 

gözönüne getiriyor oo mıı1li muoof/a
kıyetin şümıulihıü de a.n1at1yor oo BÖ

zii Fransız • Türk d-0stluğuna getire. 
rc7;, bundan ~öy7.ecc baJısediyar: 

Varlık mücadelesi diye kabul edi • 
len bir mücadelenin heyecruu içip.de i
leri geri acı sözler söylenebilir. Fa.kat 
memleketimizde hiçbir vatandaş yok. 
tur ki, Ti.irk _ Fransız dostluğunun bu 
kadar cetin bir imtihandan zaferle 
çıktı~a sevinmesin ve bu dostluğun 
daha sıkı bir surette inkişafını can
dan istemesin. 

~atlfll~<aı!J< iFüırl}(Deırl 
d©StO lYlkDaıroıro 

m n lf\1 ~® ırn 
Asını Us Kurundaki ba.şyazısında 

şöy1.e söylemektedir: 
Sancak Türklerine istiklal verilirse 

Türkiyeye iltihak eder diyerek Suri -
yelileri ve Fransızları iğfal etmek isti 
yenlerin iddialarını çürütmek için de 
Türkiyenin teklifi ile en güzel bir for. 
mül bulunmuştur. Hatay ülkesi Suri. 
yeden tamamiyle ayn bir mevcudiyet 
olmakla beraber haricl temsili Surıye 
ye bırakılmıştır. Böylelikle Hatay 
Türkleri üstünde Türkiyenin ilhnk e -
meli beslemediğine kuvvetli bir temi
nat verilm\ştir. Onun içindir ki Mil. 
letler cemiyeti konseyinde Fransayı 

temsil eden Delbos Suriyelilere hitap 
derek Türkiy ile iyi geçinmeleri tav. 
siyesinde bulunmuştur. 

Sözün kıı:.ası şudur ki düne kadar 
Türkiye ile Fran.._cm ve Suriye arasın
da mlitcmadi bir sürtünme ve suite
f ehhüm mevzuu olan Hatay 'T'ürkleri 

Habcı; harlıinden s(Jnra lspıuıya dııhill ihUUI. bundan sonra tamtersi bir taraftan 
unı takip tmkAnını buımu;ıtu. Türkiye ve Fransa, oöür taraftan 

* Franmz mocllslnde milli müdafaa bUtçe- Türkiye ve Suriye arasında ~.amimt 
si glktlşUIUrken birçok mllnaka§ıılar olmu§'" bir dostluk bağı hizmetini görecek _ 
tur. t' 

• Yuna.nistanda kış çok şiddetli devam et· _ı_r_. -------------
mektcdJr. 

• Yugoslav ve Bulgar matbuatı arasında 
bil' 13 birliği mukavelesi yapılacaktır. 

• Fransanın tngiltereden yapacağı istikra 
zın müzakereleri iyf safhada bulunmaktadır. 

* Yugoslavya Ue Bulgaristan ara.ınnda bir 
gümrllk ın•ıkavelesl de yapılacaktır. 

* Alman bava nazırı Göring bir serginin 
açılt~ı mUnasebetııe dört senelik plft.nm 'IY.· 
hemehal muvıı.ftak olaCD.ğını söylemiştir . 

• Frank kıymetlerinin daha ziyade dUşU• 
rülec 0 lfl haherl resmım tekzip edilmektedir. 

• İngiliz somallsl yoluyla Habcşlstana 

transit lhrarat için İngiltere ve İtalya arR· 
smda bir anlll§ma olmuştur. 

• Elganistnn haıveklll dlln Berllnden PP• 
rise vasıl olmuştur. 

* Çinde bolşcvik ordunun Ucrlcmekte ol
du~u haher verilmektedir. 
* Rome.nynda Moldavya §imalinde Dodi• 

reni mevkllnde on muhtelit yerden ve ani c
larak başgösteren bir ynn3'm bir saatten az 
bir zaman zarfında 46 hububat deposunu klil 
etml!itir· Yangmm sebepleri hcnUz malllm 
de~lldfr. Tahkikat nçılmt1'Llr .. Zarar, birkaç 
milyon ley tahmin olun~aktadxr. 

Daüy Tclcgraph Sof ya 
yazıyor: 

Sulgaristan kraliçesinin yakında 

bir çocuk dilnyaya getirmesi bekle • 
niyor. Bulgar milleti bu çocuğun er
kek olmasını ümit etmektedirler. Eğer 
erkek olursa, Bulgar kanunu esasisi
ne göre taht:ı varis olacaktır. Çünkil 
Bulgar kanunu esasisi yalnız erkek 
evllldı tahta varis kılmaktadır. 

Kral Boris ve kraliçe J oana 1930 
senesinde evlenmişlerdi. Maria Louis 
isimli bir kız çocukları vardır; dört 
ya5mdadır. Kraliçe Joana lta~ kral 
ve kraliçesinin kızıdn-. 
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Btıgün i P E K' te 2 büyük film blrd,. 
1 - VIKILAN BELDE FR:.t'~~I 

Baş rolerd : JEANETTE MAH OONı\LD ve KLrtRK G~ 
A VA N LA R Gazete~. "Gttzelllk ool?wtıı., e.dr~ 

ne hakik1 Yey& mtlırte&r &dları:mzla aora 
cnğ"ımZ snt.ncm ce~pıarmı bU stıtmı:ııa bulursunuz. Bu ~19.t'r' Pirfa anlermq bulun 
dlfluııWz g'Qullllt ınueuesdl vetın.~. GUztlJl.flnld noksan bırakan ku.surlarmm bl.ı.e 

1Unl:a:. 

2•Ti'!HDiT MEKTUPLAtı~ .. 
F ranat'ICa iödü l>üyük, hfyec:anh ve meiiılilrftlm. 

-91- a& yUwMDIZ o kadar fa.yc)a görü~ 
aÜnü~. Yıkanıp iyice kurufandik
tan aoıiM i~ etHte:: yijeünüzü 
ıilrtıelisinao Ezcahaneden on 'Kurut· 
luk saf ispirto _ve he~ k~ eter 
aTır 'bunu temiz bir şişede kanştmrM· 
nız. ite§ TCuruşhıK: d'a bir paket aifıTıi 
~ alimntt. B(r hrtıl'm f'aıtlU~ 
iefmte.tf* dekiM yl+eiin'8!M J;t.iftüiile 
i~c:e mıuaj:: ~ E.rgiillik; ~ 
ha.ğusaldal'a d& dtldtat etmek ımm
dzr. Bol seeze ve bol me.yve yemcli
sin~z. Açıl: Iiaıvada twn ge'Zintiler 
J"af>.mafısmız. Oafma temiz ~ava al
mak iÇtH fırsat ğözcıtem~1isini~. 

DiKKAT: San Framiakorilmi saat 2.10- 5.35 ve 9.10 da 

Tehdit Mefat!f>!nlJ: ~atrt t - 1t.2o ve 8 de, 
Topkapı, (M.Ş.~) ~~ 

aowluyott 
l - Sa?tmı it vo sertf olinUı 

clolı.Yısiyl yatmıyor. Saçlanmm yal
m~ı ve yumu k ası için ne yap. 
mahyun? 

2 - Ayni zamanda ~ yimiii>de 
erainlik çıbanı çikıyor. Banl.niı çlk
mamaaı v bjbOhmisr için ne yap. 
mab,mi? 

Sabirmlılda taveiye)etinizi Deldi
:;artmı. 

Cevap: 

-92'-
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Bugün 

TAŞ 
1 ......_ Snçl.rı:riıtm çok Sık ve 6ert 

obi;eııırna kar§! )'ôpılacak hiç bit t~
bk yöktUr. Sqınızı mk stk yı~
mk edanmzı pyet temiz tutmannı 
Te giinde dO'rt bq defa sık Ve c.aYet 
temi.2: bit tamkla taramantz lazımdır. 

L. F. Q. ipretlerifie. M>rühifor: 
1 - Saçlarım o kadar kıvırcık ki 

arapsaçı yanında düZ ıcatır. Mwfu. - Arzuyu ummnr itterine _..J •••llfl•lil•llllii••llll..ıiiilil••ill•-~.,.... 
ğrıli ilmıa il~ mtüp ıstınıforüüı. "BETHOWEN,, in güzel eseri SAKlA§UbaRt YçaııamAbaSla~nem~a~Sft~'tı,, .J• 

Sabahlan baftlHZ1 taradıktan-son· 
ra çok temiz bir baş fırçasiyle iyice 
~smı:z.. Akp.mlan yatma
~ evvel de ~m iyi tarayıp 
~k yatırdıktan ıK>nra, 1:?a-,ı. 
:om temiz biı: tijlbentle sıkı sıkıya 
beiJamahsmız. 

S::CJ~soma ~cMtfdii. Ktıfm.ı. Canlsi dikK=at l>ir gü.zeIUğe, iThhi • pP 
111ıilifiii' lMr,.n1M lii~ fıei;ii mr rmt!i~ tl! ıTiUlir~em ~ canTı 
Rlıfi~~dıHiideha- hff m@V'ttta ınm~ 6lan Fav~lll<fle bir progıra'!;. 
=~aı: .. ~~;;:'!~ 9u~SENFONi i - KEF<MES EGLENCE!L~r' ',/ 
~19) dut. SorgUlifKm cevabd\ı acele ltknf b~ f\jıi dalla Kcilllly tanlmc&n ~ Te' Kermeste yapıfm B~~ 
bekliyorum. • ............. R...,. AiJeJcmaa~.Jd~ dirdstaT'f raksim art~ 

~ - Yüzünüzdeki orginliklaı' ~ 
;v\b:-derinizi gayet temiz tutmah J.a
zımı:lrr. llrk su ve bunlo ne kodar 

Cevap: W ~ SlnemaMndf mmıaralmi1]e b6türi eğlenceleri gösteren filt'll· 
1 - KıvJ?cık 88Çlar içlrt §amPU· göstenimcsine devam" olunacaktır .a A~•- L'.J4:..Mi.•· 1 Hı< I• a g 

--~,...,.,. ........ van, briyanfin ve saç kozmatiklerinin 2,<f ıtı<ıti1t ~ - ~IL.~'"c. ~ \ 1r r ansız c 
;I( Oyru'"iiilü: ~ IiÇ bW faydast yt>kmr. Blfuiarr Mk Berlin Opera Orke:Krası i~rı-· aiifJ .... "--:~r.. - rdc: ti!rJ 

sık ıslatmek da tehlt~. Hele bu rak etmektedrr. m.ıntAM HQPJUNS - MERLE OBERON · J()f.t t~! 
navakmla ~ ~ ltumHe.· B<t Jı~. bir orkestra ,efinin re Bir kız mektebind~ entrika! ~ bit dilin ,-qd1el: A 
mazamız:. Çünkü bvırak sasnı-ku- manmı ve bir validenin canlı mü f'mffüd~ ftdı: y~ur. YetMmitt.i evvelden aldmnız. 

Başka kızlarla 
gezmeyin 
~(Yanma saii} İii
~ ıddiğirım 6ir melmlPfa dii!i
yor ·: 

rutulması da-güçtür; ne kadar py- cadeTc~ni ve n...ezth: ve b~en his· 
ret ederseniz ediniz muhakkak biraz siyat ve ilitı'Thilimiiff ellrana ini 
nemli kalır. .Aunun biricik çaresi sık kasını tam- etmektedir. 
s'!l wanmaK ve gayet temiz baı fir Bugün saat 13 te tenzilatlı ı:patine 
~iYfi!'m~Tttttk\is:r: __ ·- _____ _ ~- - .. -

S«çmmım·~i'tıit Jitç 61t a"m- - •Jllll«~'"' - - · D rıt.: 
lwt81iii~ g~~ıc !iÇlf ol- ..;p~y~ sene I)~ 
malt için mapbrla ayni~ ol- -*-"-' ~•n-A"Aıi.' ' ~ 
~hiç de liizuiıi ~b~ ~- u U.,. 1 1 8 C' l-" ~~ fııl' 
nm bet )'ı:rinde krnrartilçli: insaii
lar Tardıt. Bsta• ~vzifi.irler: çok ille 
ve sert olnn kWHmk saçları aralmm
dan tel alma~ sur~tiyie- ~lqti· 
rirleır ve böyİece yabk dunnelarmı 
ko1aylajtmrİar. Berf>eriniziıı mtalı-
i{~ndan eminseniz bunu YjllltmnIZ. 
Faliat yuk.ancfa da söylediğimiz gibi 

yegS:ne çare mümkün old°uSıı kackr 
sık taramak ve gayet temiz baş frrça
siyle bol boT firçafanmaktır. 

"Btrçok ıazım.18 ~"'t&m. 8'ih
ımm fıiç birini sc~eyim: Yal· 
ruz bir buçuk senedeıiMft tiıiildrfirı 
biP. im V&YUi oniı deB gibi ~ 
rum. Fakat bir türlü onunla konup.
mıyt>fünf. Bir kefe IMôuJlllftmızı 
teklif ettim, lmi>ul etmedi. Sokakta 
k~pmz zaman biribirimize 
gözden knyboluncıya kacfar dönüp 
dönüp bakıyonız. Bu km öu'ıüımie
~ başka §eylerle meşg\JT o1fnak 
isti7orumt fakat muvaffak ohffinYo
rum. B'u fuzifı 6enim1e fcopüjffi'a'sı 
için ne yapmal&gmı icap eder?" ~ Jlo...di .... ,, ... -- --------'-'-----""--=....;.;;::...:..:... 

Ö:vABiMız: ltdeb!"at aşolkn 

Bundan c\Tvef mCjliur arkeöloğlar
dan Parrot, eski Mmi ,ehrinin Teli 
Harirideki harabelerinde birkaç. tab
let b'o~li. ~nin ~e akaae. 

miJı.e.Winnit ~ RlpOI" bu tablet. 
lt:tiltr ~ jft~ ~~eler 

Size Ôyle g.eliyor 'ki 15~ m ıt&ttın- ILır a '1. 
C!'.nkiduygµnuz.l)ir sevgi olina1dan ti- ya lf'lliP\.9& C--.ı 
ya.efe kofayca ele geçirilemiyen §~- G~WNiıPıı&tiımlaftii rtı~r 

ot~aifantr ~hl~etmı. 
Ta1blh'ter diğer fiukümdarlAVa, sa· 

ray memurlarına, elçilere, gönderi

k!M JJM~mımwr. esrı- hesap ve iŞ ltön:t.c karşı duyırlan iste'K ve liir§ttr. r rOR'tftn-~<trrifr mödam ~1.cM;. el 
ooyle. değilse evve"ttı: 15aş1'a lb~a çantasını çarp~n bir adall'f, i~tleki 
konu§Up $Drıe1cten vazge~ittiZ. 'Yol paray:ı posta- ile !ahilıirıe iade-etm~
(fu dönüp dönüp size Hakan se~- tir. 

~av. 
Şttndl ~Sür'Yad'a ~ünaall" üÇ hin l'i ımllJıf~!flliirT,f, 

zc ner 1eyden evvel'i6m~'t't~ı!irı: ~t- Poeta müvezziinin bıraktıği za--rfi 
meni'z 13.znndır. t:JnutmaY,iiiı'ı: Rt i'&- açmrmı ~o ıçın e 6000 lTim 
la giizellik olmaz. Kızın ~ si~ Befen au1m1J!, ~da "'hüviyetinizi 
mesi ve alaRadctr o1md:'"fsfüttw. l>rleniediğinı için bumf. ynp\nfi ku-zt.i.*· a!Qtlıı~.J· . surum\!' affet;ıiemzi difenn\ !,, cünUe ..:.·..:;...;...:;;...;.,.~_..;;;.....;.._--..~..;,__-=-..;._~-._. 

.C.:.i Stlmer. Bank ı1Wi'01tıi sımi okumu tur. 
rnul ~b ~ ~i y~ Hakiki adı madam dö J uvenel olmı 

' 'Ecn~ memlekdlerdel~htrii:ihen madam I(o1et"g*n haft"ft Nis ~-
~ rurh~& eualleriıti'!!i;a- ~P11e11iMııa~ d~~ ca~ibde 
]" davletld.ili Ankamtbk~ ~· · ~r~. ~~'b1r ~aın e1

1 Ça'1!!smı 
rethanelerine Türkçe birer mcktup)a ~rpmış.tı. Sonra polisler çantay.ı içi 
15i1dirirseniz en ctoğrtı ma'ifirmrtren-kr- oo~altılmış oldugu halde yolun kena-liılliılll ____ !li!J __ ,__mıb 

aa znman a1 rmda holmuPırdı. 
• , t 

M. - ·- - ;r 

ikr 
,.. 
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XJmfri ıws:tiil! •• Biliyor m~us! 
Qte~ .... o ~ Mr$ıi ııoğUk ~ıım: 

.. ~ fa.ltqr Jgibi dJŞ&t'I utnYa· 
ötrn:ın'alfa başladım: 

"~ litt?Jr1 yUilicUltik &lem.L 
!lil!iö 11ictm 0a1er sem hüikMtıu 
yap€!. &ğrüli ta; Ymbvayıt kıt -
da ~f. 

OOti Otı: fnrö ~rcr,!tt lH, NJ.tic;i -
tar tflitRUtn ekl$ti tiir ~elft; ktıtaç 
atarak Fenerbnhc;e a.çıldaım4im · 

tiğiııl gtSfdl™ıt: ~aten 1'u genetn arka· 
sına. spor imif>'kffifiln fut.alan da Bo
~ itib\t~ ta'ltılırlıt bu me§lıur 
~ nMII cesa.retle yü2'ıdUğürtü 

fı\tft) MiroMtl. K-endi ~'tidiliğfn\fen 
yüzUcUIUk gUnU doğuvermişti. Môa'a. 

nsıe.ıttı'1ti 8a:ndillm d'a öu hari-
latıe rtmeru _ i ett.il&. Böy • 

it!Ukfe ~hür ynıtlicli OOer Fiı'at11, 
i.lii~i. :keita.lr c ti. A'k!.y vapur 
m.nım ~ 3. .e:tt.i~lC bir tkrl.da .ğrtfp-

btri e•~ 'f ttlovaYb? aral. Bu, gortıl

--.-

Hif!fı:r?Ş. i~ıq Dfi tekordıtr. Es&· ·~;;,;:=::!!!!!!!:::=:=:::!!!!!:~ 
r< G:tffnn bit y~lu kiitetıhe~ öU - !r-

6 n~ tttyeU o~tı: onryora'ük. 
Fat:a.'f trtı.trtRiımr!rz oıdagmıid;hı: tnı 
~ b~t~rde ola:clıği bek -
~ry~ ..• 

Bü f.ttla:ti oıturlten yer:tmde liay -
:retM' Gıiit(!itn ıa:ıdtfu. Ml&lcye dbğtu 
~ ~ YtfnlYatduttt. Eıtnôc 
<;ant.ayla ve bir g-azeteylc D1T tıç :1 

1t ' 'a:Ji: g fdi~ini glSrdlhn. 
:smm rfWa ~ . etimi tl~-

tttiıl11mi: 

rrMen.~ 
~ fıtMıtt ~lRıJdttlm. 
~Ha~ .. Neteye'b&y~! 
:8it1 ~tl~ ~lrıl~ Dlr 1fal 

takmdı. 

- Nfü~~ mt? ... 

Sahıhi "~ Nevıvt1ı MOtfarü: 

Hasan Rasim us 
• Bt1~"t'NA1f ,,el (VAKiT/ ftNit/nITis, 

e r 
fyitlitn'fı·ve'Ga arn vücuttu ~tr ırk 

vucucfa ge'trnnek. için Alinanya'tla 
tatbik edilmekte,olan pre~ı in b'ü_. 
{\t~ CI~n.Ya fi.iemlek~ilennc!e de tathi· 

gn\ .Amc;if;arıYarin' meit-ıur ilo'tfor 
. G. Ci~~Clli tn~Siye etmefcfecfır. 

ı/~toru~i\ ~fvf9r"k Ş'Chtinele vermiş' 
OTöÜgu fllr Jfonferansta söylecfıuten-
... f/f"Y:'t ..... 

ne 5'0te: 
"Bü:Yli'k ŞJıi~ae ~tu~m~an küç~k 

ka~a~ çtftt;tferı nros+.ıköef tteınllenn 
' ~ffatlt oabalaiidir vl! rMffet o'ttnlara 
yarının mükemmel yuyd&.işr ~c iyi 
f5. ~i n~ff6 ~ ımtfıtfrr. A:ft'!'tanya 
Mtf ffi ttJt )'etiŞtİttnoeft İÇİ'rı b'ütôTr ~
)'l!!int f~ v~ mWkfe~ bi'r kôyli.i 
mrtfi yaratli'mit i'Ştn~e tim~Jroz etfü
tn~t~. 

ffir tı'i'le, ~tfcattlfi'rı ~r~i bnatıp 
~ ~~ ~e eô'çetNrte;~ öfmeğ~ 'f.mşfa
Hı~i. lil'fM~ btt tn t~)'i ı:sri
t.G kkl:lif ~ffl~itetr, çil Ş ai'll!ferini 
1ffldİttfftlfJA• tf(ı-ctt&iıa i~~· tfı-tan b'İan 
fı°E't, rU'tliY t ;bb~ n yti'(:!(tltt Uı.'art. 

ffİf litttNıi?ff ~Ja'.te~, fO'fJYri •f.i: ~~I· 
m l:c$meğe ltalfkıştıı'ın tiı'"kcınıieğe 

· aobuı i ammmr ~ oftrr. Gifffik
. teRi· ymanm ~~ tttsfe gc~i 
b~ ~. BôYre ~ oc~'l8mr 
mı+ sönffi.ıyfiJrrteme!rirre daima gayret 
~li.f. 

~lttmıyadii kalal-JaMf aile riioc1a
drr: blr Aı'n'C'rllfori lı'i ı frial? ku<itcti 
yetİ'l':ce hemen yem bir dfomob!l al

Üç sene ,askerlik yaptıktan sonra 
istifa ederek Londraya dönd'u ve Ôn 
silin haftaiıkia bir avu'katin fliz~et
fc~rtığina girdi. 

Pracrr9ğ, av·ukar nizme Şli'ğt'iı~e 
de boş durmadı ve ı:fendi'Sı iÇıli en~
lahiyetli kalemlere '"f.n rrieş'Fı'ö.'/ bir 
!ı'Vutcat, h'ukuR fit l 'rirlde Prad
log kaClal' mafutn-a"ffl oTortfa' mntfd ne 
iftihar edebilir . ., dedirtti. 

1Şte bıl lrntmt yM:schneğ'e m'Ü\laf
fflit MaW Pr~, ··ndüz }§l n ile 

m 1 ol~tap paşk<\ gec:e\eı:~ bir 
mimar çcfniyeıinin de~terlcrjıti t~a· 
rak varidatını arttırmağa çal m:lı. . "' .. . 

Bir un tceaduf bu çalı kan genci 
bir mermer sıva amelesinin Lrzı ile .ı:- • 
karşılaştırdt v~ evlendiler. Bundan 
şonra htı ,zeki gc~ç yü~s4fne~e ve 
biraz refah bufmağa b~şladı. rr~i sene 
~ileiii m}i'O'uilüğli yapYJk(an· !Oma 
Nasyona1 R :!miri ~ ll r , ~e
te muharrirliğine ~rrtı'l ~~fak. 
oldu. Bir möddcl y~!Cı olarak çalış
nktan sonra gazeteyi sahibinden sa• 
tın alarak ölünceye 'kaa'ar &lŞmda 
kaldı. 

çarrs fiaaTB , dm h~ kı'tı'&r yaz
l:lt?t yait&rdarr d bir aleynmr 
~ l~ ve~ hay mrva- ilMme 
edttat. B y ~ de büyUk :tar k?a 
u .. r~. BôT ra lt di. 

NO'r'raTtrp{cm intihap dairesine v.e
kalcten p rl ffme&t01a gi~~si\. tarih· 
t~ e:.:i'fte Hstlanmayan bir hadi!!e ih
das eui. Merasimle parİamentoya gi. 
rerke,n yemfn e mesi icap &lijioictu. 
Pradlor. yemine fıiç yana~madı. Fi· 
kirTcrini Sôjr1eôi7IfCn sb"fill ffiA'Mamr
na oturdiı. 

P'M:imenfotla riiulialiftEfi Bfüın 
i'tm clsfflıfl: 

-= Yerittı etnt den S<\rtchJYc-ye 
b'turthı:t~ttt .. stn!ti He b?ı' rr~i İltikeret 
ed ileT ~. 

mağa kalkrf.'rğr sili Aim-atr a~lesi de - ------------------
yeni bir evlat 5tibi:- olmak ister. Bir ~~!~J!11t!~löfflll~tt:r.~~·~1l!H1tJı ıJ:t"""l~;ıtılll 
çok mttletler ~lmanyahın doğum 
nisbetini arfUfmfi. 'ti u~ra~masım, an· 
ea~ ~}de mmearrı'i ~it ~ ya
;tabilfuek ~81~~ Mfefme~rler. 

F amlt Mfiiıın;anm Hk Siyaseti 
öthı&m ynz ~ne ilerisini özeffiiek
fetti#. ~ün if.o•iift ö&C matın ~fisı 
yirmi sene soma- milletin iınl1sal kud 
r'tliı'ri t!lym e..detek fit; lru ~litii.itı ço-
ctlkkit't () ·A ~ trrlisfinsil ya a ı.Yıirm'ış PazarfeS1 ve Per embe. 

rft 

dlt<ttikla'tWr. Safı ve Cuma: . 
Daha: dct~uscı h t i b'it yıl t~r- {?at~amba vl! Ct.tmatte$ı: 

fttıdal!i dtJ~tıtti ni~betl yrfini setıe ve 
o'tira Mille1ttı ~Ci~lıp yt:hut az~ltı- l ter ayffi birifiti patatt: 

c6ğırln bir miyrodır. . ,, İkinci ,, 
Alman miHet1, ırk si}'as.Sını gür .. Üçüncü ,, 

mek:te ohinbrıt itirfürt ve emniyet ,. .Oör<lüncü ,, 
vemlimir.,, Olur!n B "nci ,, 

Bu ~st.)7 ~ri öyliyeri doktor C. G. 

lnmlizce 
Altiıtttıca 
F ra'llsızca 

Fransızca 
İngilizce 

Almanca 
f rannK& 

lnailizce 

Cambt!Il Afnerikada nesil güzelliği ~ !UllJlb U~llllllittıtıttıffU~Mtffl'lllUllllll"9• 
ara!firırraları cemiyetinin reisidir. 
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Başvekilin nutku ~!d~;.}! Enfluenza 
Serumla tedavi 

edilecek 
Londra, 3-0 ( A.A.) - Star gaze

tesine gö.re, Sir Patrick Laidlav'in da
hil olduğu doktorlardan mürekkep 
bir grue, lnfluanzaya (müstevli nez-1 
le, grip) karşı §İmdiye kadar bulu- 1 
nanlardan daha müessir bir serum 
keşfetmiştir. Ekseriyeti bb talebesi 
olmak üzere kendiliklerinden talip o
lan altını§ kişi üzerinde yapılan tec
rübeler şayanı memnuniyet neticeler 
vermiştir. 

13 idam kararı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

ğı ve vatan haini ola.ra.k ölmek iste. 
miyorum" dem.iş ve bunun için bu "ca 
niyane hareketlerini ömürlerinin so-

nuna. ka.dar, Sovyet vatanı için çalış
mak suretiyle hiç olmazsa bir parça 
temizlemek,, arzusunda olduklarını 

söyleıni~lerdir. 

Akşam \1zeri yapılan aleni celsede 
Q.:rarna.me okunmuştur. Bu kara.rna. • 
meye gö11e: 

"Ha.Ik dUşnmnx Troçki ile ve Al • 
:man • Japon faş~le birleşerek, 
Savyet Rusyayı harbe stirU.klemek ve 
bu harp esnasında, tren kazaları, fal>
ı:lkalarda isyan, ldmya ve cephane 
fa.brlkala.rmı berha.va, halk arasında 
mlkroplad& hastalık 8.§Ilama.k ve sai
re gtbt caniyane hareketler~ Sovyet 

RtJSY&Dlil mağldbiyetinl intaç ettir • 
ımk ve vatan topraklarını Alman ve 
Ja.pcm faşistleri arasmda taksim et • 

mek em.eliyle gizli bir oomiyet kur. 
mtı1 o~ diğer ta.raftan, Sovyet Ru&
ya.nm büyUk ~irlerinde, Sovyet 
hüktbnet erkA.nma ka.rer suikast eme
liJlltı ~ tedhişçi teş1d]At v\lcuda 
getiren ve bu suçları sabit olan 13 
suçlunun idamına karar verilmtştir. 

Diğer 4 suçlu hakkmda Mb&bı mu 
hatte!e görülmüştilr. 

Ra.dek, Sokolnikof 'ft Arnold onar 
seneye mahkfun eCJUmJşlerdlr.. StroL 
lo! ise sekiz ~eye m.ahkfundur. 
Blrılar a.ynca. ~ sene meckmt hakla. • 
rmdan mahrum olacaklardir. 
Diğer tanıt.an,. bU.tUn mahkbılarm 

eınval ve emWd de m1lsa.dere edile • 
cekt;tr. 

Us.bar! Bu sabahki Tan gueteei 
lD&lıkOmlaıın Jdam edJ1dilOOrhı1 yu. 
JIUll& . da bu ha.bar doğru değildir. 

Mahkflmlar buglln öğleye kadaı' idam 
edilmiş değillerdi.) 

iddianame 
M°a&kov&, 29 .(.A. A..) - Tam a.jan

RDdNıt 

)(lldd;dumumi Vi§insld.nin Jddlan& • 

mNf pek gtddet.Udir. fddtanamede 
'(Beyn.eJJxıilel f&§fmıin en vahit plo • 

aa.r1aru alan mıikaatçılarm harekltı 

t.esbtt edihnektedlr. Va.tana. ve 808)'&. 

llat .da.vasma. fhan.et eden ve faotstler

le f.eıaı.aa edip Gesta.po'nun bir fUbe -
IS1ni teŞkil etmiş olan maznunlar a • 

~ reddedilmiyecek deliller mev 
out olduğu tasrih edilmektedir. 

lddfaDame, bilhassa Piatakov'un va 
zlyetinde ısrar ederek onun 191S ten. 
beri Lenine karşı cephe aldığmı ve 
:şrest Litovsk sulhUnU !alılikeye dü -
Şlnnek istediğini teba.ıiiz ettirmekt&
dir. Piatakov gaile çıkarmak ve kun-

Cia.kçılrk yapmak için meydana. getirL 
len teşkilatın elebaşısı telAkki edil
mektedir. M'tiddeiurnumt iddianamesi-

ni §U suretle hulasa etmektedir: 
"'Karşınızda oturanlar birer katil • 

dir. Bunlar fazla olarak memleketi 
teslim etmek için Japon ve Alman kuv 
vetıerile bir itilaf nkdetmişlerdir.'' 

Fransız elçisi 
değ·şiyor mu? 

Paristen haber verildiğine göre 
orada F ransanm Ankara büyük elçi
si M. Ponsot'nun yerine diğer bir za· 
tın tayin olunacağı rivayeti vardır. 
Sebep olarak Sancak ihtilafı esnasın-, 
da M. Ponsot'nun Fransız-Türk 
dostluğunu kafi derecede takdir ve 
hareketlerini bu dostluk icaplarına! 
lay.ıkiyle tevfik edememiş olduğu ile· 
ri sürülüyor. 

~ - ~ ' ('Ba§ taraft 1 incide) 
rire Büyilk Erkaniharbiye Reisi Mare
şal Fevzi Çakmakın da ilave edilme. 
sini teklif eylemiı ve takrir telifle be. 
raber ve alkışlarla kabul olunm.Uftur. 

Bundan sonra Durak Sakarya (Gü
müşhane) nin Meclis namına kahraman 
orduya selam gönderilmesini mutanın. 
mm teklifi okunmuf ve sürekli alkıtlar
la tasvip edilmiştir. 

Başvekilin nutku 
Başvekilimiz imet İnönü kürsüye ge

lerek §U büyilk nutku söylemi~tir: 
Muhterem arkadaşlar; 

Hatay davası Cemiyeti Akvam 
meclisinde, alikadarlann da iştiraki
le ittifak karanna müncu olmuştur. 
(Alkışlar) . 

Cemiyeti Akvamın bu milli mese. 
le üzerinde verdiği kararı, bütün all. 
kadarlar memnuniyetle telakki etti .. 
Bizim de, vanlan neticeyi memnuni
yetle telikkl ettiğimizi yüksek huzu. 
runuzda söylemekte zevk duyuyorwn. 

Bu, çetin bir m~ele idi. Şu ka. 
dar sene evvel tayin edilmiş olan hak
ların birçok sahalarda umumi ve 
müphem kalmış zannolunan manası. 
na şimdi sarih, amelt mahiyeti tayin 
etmek vazifesi vardı. Biz, ilk günden 
itibaren ta 921 de Suriye ile Türkiye 
arasındaki hududu tayin eden anla§. 
malar yapılırken ve Fransızlarla muh
telif muahedeler a.ktedilirken Antak. 
ya. ve Jskendenın mıntaka.sında husu. 
si bir talum şartlann tahakk1ik etme
sini esas tutarak muahede akdetmi§ 
olduğumuz kanaatinde idik. Bu ka. 
naatimiz samimi idl Bu davada sa. 
mimi ve ciddi olduğumuzu anlatmak 
lbımdı.. Neticede muva.ffakiyet bü
tün dünyanın bu samimiyete inaruşile 
kabil oturdu. 

Başvekil, bundan sonra ''Cemiyeti 
Akvamın bir anlafma netlceaw "'11'

masının bu mibtseu igin 1ıakikı bir 
zafer mahiyetinde,. olduğunu aögk. 
mif ve Cemiyeti Akvamuı giJn geçtık
çe bütün milletlerin vlcdanuuüı dalı« 
iyl beUren bir müease.e halw gelTTUJ. 
sinln Türkige için bir tıemen.nl okla. 
ğunu pe bırun için çalı,tığımın fl&e 
etmiplr. 

ismet lnönü, Cemiyeti Akoomda 
anltl§madan aonra ,w.t mllletkr mll
muslUerinin söyledikleri •özlere te. 
maa ederek, M. Litvinofun doetane 
sö~i zikrefnılf, mütteflkleriml. 
zln gösterdlkkrl aldkaya teşekkllr ıet
mıemlz ldzımgeldiğinl aöylemiftir. 

Dostlarımızın alAkalan 
BQfveldl, sözlerine delXIm eflel'ek 

şöyle denılftlr: • 
Arkadaşlar, bu meseleye İngiliz 

Haridye Nazın, btl«la Türkiyeyi mti. 
tebas8is edecek bir mebzuliyetle emek 
sar.fetmiştir. (Alkışlar). İngiltere. 
nin vaziyeti ilk günden itibaren iki 
dost memleket ara.smda her Jkfslni 
memnun edeeek bir hal tarzı bul~ 
için dddt bir kaygu besler halde idi. 
Vakit vakit gazetelerinde Ingiltereden 
gih birimizi ve glh diğerimid faz1a 
iltizam eder surette görülen manzara, 
bu memleketi, İngilterenfn uzlqhrma 
politikasında varacağı netice iizerinde 
vakit l'akit dü.,.c;;üııdürmekten hali kal
mamıştır. Ancak İngiltere, Hatay ela. 
vasında sarf ettiği emeklerin mesut bir 
neticeye varmış olduğundan ne ka. 
dar memnuniyet hissederse, Türit ef
kAn umumiyesinfn İngiliz politUwıı. 
na karşı beslediği itimadın aynca kuv. 

vetlendiri1mesinden de memnuniyet 
hissetmekte haklı olacaktır. 

İtalya ile yapılacak 
görüşmeler 

ismet lnönü bütün milktkrin da
varruza aempati gösterdiğini, bu ara. 
da Almıınyanın iyi karşıla.dığıru, /tal. 
yarun noktai nazannun takdir eder 
manzarayı esirgemediğini söylemiı ve 
şöyle devam ı::tmiıtir. 

Doktor Rüştü Aras, ümit ederim 
ki Büyük Meclisin yüksek itimadına 
yenilenmiş ve artmış bir surette maz
har olduğu halde, yakın bir zamaa. 
da İtalya hariciye naztrile görüşecek. 
tir. Akdenizde İngiltere ve İtalya 
anlaşmasından . sonra husule gelen ha. 
va, Akdenizde bulunan devletlerin 
emniyet ve biribirlerile iyi geçinmele. 
ri lehine mühim bir salah kaydetmiş. 
tir. Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ak. 
denizin bu yeni havasında İtalya ile 
görüşürken aramızda bulunan Boğaz. 

lar meselesi üzerine de temas etmek 
fırsatım bulacaktır. Ümit ediyoruz 
ki, muğlak olan meselelerin memnu
niyeti mucip olacak bir 8Urette hal 
olunmuı, yalnız aramızdaki dost. 
luk ve emniyet vaziyetini alakadar 
eden bir mesele olarak değil, bütün 
A Tl'Jlpada sulh zihniyetini, emniyet 
haTIIBmı kuvvetlendirmek itibarile 
sulh davası için faydalı olacaktır. 

Ba1veldl, ispanya hadişelerlnden 
•onra Avrupada sulh mesele8inin endi 
§evi. mucip olduğunu, bu muharebe
den sulhun kıym:Jtl hak/anda der• a. 
luıması ldzım geldiğini söylemiş ve 
fÖY~ demiftir: 

Yeni harplerin eskisinden farkları 
çabuk netice verme bakımından değil, 
tahribatının daha korkunç ve daha 
fellketli olmasından ibaret olacağa 
benziyor. Aklı başında olan devlet 
adamlarmın sulhu muhafaza. etmeleri 
sırf maddt 'fe askert bakımdan daha 
çok akıllı hareket sayacaklarına ı.. 
panya hadiselerinin yeni bir mic;ıal 

olacağını zannederim. (Surekli alkış
br, bravo sesleri). 

Sancak anlaşmasını tahlil 
ismet lnönü, tekrar S<DU:ak bahsi. 

tJJ geçmiı ve bu meaelede gerek Tür
kiye, gerek Framanuı anltıfmaya 
rxırmak için çok milfklll ooziyette ça. 
l'ftıklaruıı, bu iflıe iki taraluı noktai 
nazarlarını telif e~kte 1 raportör 
Sarullerln meaaisinl takdir ve 'bef'!k. 
kllrle yôdettikten ıonra Hatay mese
k.lnde oarılan neticeyi tahlile {}2Ç· 

mlff;i.r: 
Cemiyeti Akvamda kabul edilmiş 

olan karar bir prensip ltllifı addedi. 
lebilir. Gerek kanun bakımından ve 
gerek amell olarak bundan sonra ha
zırlanacak işlerin teminini teşkil 

eden ana. prensipler Cemiyeti Akvam. 
da umwnt bJr kararla te.sbit olun. 
mqtur. Sancak mıntakasırun ayrı 

bir menucllyet olduğu kabul olun
muıtur. Zaten bizim davamız esas 
olarak bundan ibarettir. Bu ayrı mev. 
cudiyet dahfll bütün işlerinde tam 
bir istikl!le malik olmuştur. Bu mın. 
taka, - Sancak mıntakas.ı - resmt 
dJl olarak Ttırkçeyi tesbf t etmiştir. 

(Alkıflar). 
Bu prensipler beynelmilel ~lemin 

en bUyük mf.ll!lelesi ve sa1A.hlytl tanılan 
v bctıtin alAkadarlarm nzaslle, tltiha
kile ka.tiyet kesbetmlş olan Cemiyeti 
Akvam mileesesesJnfn kararıdır. San. 
caiın bu idare şeklini mahfuz tuta
bilmek için müeyyideler alınmışhr. 

Dl MU prensiplere temas eden hü. 
ktlmler aneak Cemiyeti Akvamm 
m11makatUe ahnabtlr. Oemiy&ti Ak
TIUnm, Sanealm mevcudiyetini temin 
etmek için icabında Türkiyeye ve 
Fransaya tahmil edebileceği vazifeler 
her iki hilkGmet tarafından taahhüt 
olunmuıtar. 

Sonra Sancak mınta.kasınm mülki 
taına.miyetlnln temini ıene Frans& ve 
Ttıı1dye tarafından taahhUt olunmuş. 
tur. Nihayet Tilrldye - Suriye hu
duduun masuniyetini temlıı eden Uç . . 
lU bir muahede; Türkiye, Fransa, 
Suriye arasmda aynca akdounacak-
tır .• 

Hak kazanan davamız 
Arkadaşlar; 
Ayn bir •arlık, resmi dili Türkçe 

olan n clahfU btitiin işlerinde tam bir 
istikll~ sa.bip olan Sancak mıntaka. 
8UlJJl icra kuvvetleri ve teşrit kuvvet
lerile Surlyenln lcrat ve teşrit kuvvet. 
lerl arasında irtibat unsurları ayrıca 
ihzar plunacaktır. Bütün bu müla
har.alardaD ve kısa maruzatımla an. 
taşılıyor ki Sancak mm takası bir Türk 
memleketidir. Burada Türklerin ayrı 
bir mevcudiyeti ve kendilerine mahsus 
idareleri olmalıdır tarzında, asgari 
haddinde beynelmilel !leme anlatmak 
istediğimiz dava. esas itibarile hak 
kazanmış, kabul edilmiştir. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Anlaşmadan sonra yapılacak 
muahedeler 

Bafoeklt, bu anltıfmayı ameli bir 
ıekle •okmak için daha. gap'dacak iş. 
kr olduğww, bu arada biraz evvel 
Tem4& ettiği, gibi Türk - Fransız ve 
Türk - Franaız, Suriye anlaşmaları 
yapllcu:ağıru, bunların da anlaşmayı 
tembı eden unaurlarla halledüeceğini 
söylemiş ru sözlerine devam etmiştir: 

Arkadaşlar, şimdi meselenin asıl 
nazik tarafını, yani Suriyelilere taa1. 

luk eden tarafım huzurunuzda açık 
yürekle ve serbest zihniyetle münaka
şa. etmek isterim. 

işitiyorum ki, bu elde edilen ne. 
tice, Surlyede huZU1'U mucip bir su. 
rette telakki edilmekte değildir. Şu
rada, burada Cemiyeti Akvamda ve. 
rilen karann hoş görülmediğini ta. 
zammun eder gösterişler yapılmakta
dır. Ben zannediyorum ki. Cemiyeti 
Akvamda verilen kararın bizzat Suri. 
ye için ne kadar faydalı ve hele istik. 
bal için ne kadar feyizli olduğu ltyı
kı ile anlaşılmamaktadır. Bu anlaş. 
manın Türkiye kadar Suriyeye de fay. 
dalı olduğunu anlatmak için aklı eren
ler emek sarf ederlerse bu emekler ha. 
yrrh olacaktır. 

Anlaşmaya Suriye de 
sevinmelidir 

Ba.şvekil bwıdan sonra, S(J;]1.(J(ik an
la§masının Suriye için de faydalı oı. 
duğumt söylem~ ve ezcümle demiştir 
ki: 

Arkadaşlar, Sancak halkının mem
nun edilmemiş olarak haklan ve va.zi. 
yetleri şüpheli bulunduğu halde Suri-

yelilerle iyi geçinmesi mümkün değil
di. Yeni doğan Suriye devletinin ki o
nun refahını saadetini ve gün geçtik. 
çe medent alemde inkişa.t etmesini 
Türkler hakikt bir memnuniyetle ta
kip ve seyredeceklerdir. Suriye devle
tinin içinde ve hududunda Sancak gi

bi mühim bir mm.taka halkmm küs
kün ve dargın bir haleti ruhiye içinde 

bulunması o memleketin dahilt ve da
imi geçimi için bakild bir eksiklik ve 
fenalık idi. Suriye bundan da kurtul
muş oluyor. 

Suriyenin en çok hududu Türkiye 
ile olan hudududur. Bu hududun teyit 
olunması ve bu hudut masuniyetinin 
Fransa, Türkiye ve Suriye arasında ta

ahhüt olunması, bu memleketin em-
niyet içinde yaşaması için ve komşu
suna. sulh ve emniyet temin eden ha
kikt bir mesnettir. 

Görüyorsunuz ki bu anlaşma Suri- ı 
ye tara.f mdan eğer iyi düşünUlilrse te. 
reddüt edilecek değil, Türkler kadar, 
Fransızlar kadar ve bizi bu hususta 
teşvik etmiş olan diğer sulhsever dev
letler kadar sevinilecek, öğünülecek ve 
lehinde tezahürler yapılacak bir hl
disedir. 

Başvekil sözlerfoi §Öyle bitirm;_,tir: 

Büyük Atatürk'ün her bilyUk me
selede olduğu gibi bu millt meselede 
de göstermiş olduğu hassasiyete sulh 
yolunda, insanlık ve medeniyet yolun. 
da milli bir davayı anlatmak ve mils
bet bir neticeye iktiran ettirmek için 
sarf etmiş olduğu gayretlerini öğmek 

için teşebbüsünü takdir etmek borcum
dur. (Alkışlar). 

Milletlerin davalarm.ı hullıs ile or
taya koyabilmeleri, bunlan ne kadar 
çetin olsa da açık yürek.le münakaşa 
ettikten sonra varılan neticelerden ni
hayet memnuniyet hissi duymaları 
insanlık için mühim bir teklmUI ve 
değerli bir merhaledir. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 

Mebusların sözleri 
Başvekilin beyanatından sonra bir 

çok mebuslarımız söz almıtlardır. · 
Başta Atatürk olduğu halde tefleri. 

nin yüksek idareleri altında Türk mil
letinin beynelmilel münasebatın her 

safhasında kazandığı muvaffakiyetleri 
ayn ayn tebarüz ettiren hatipler Hatay 
üzerindeki davamızın da mü&bet bir ne
ticeye vardırılmış olmasından dolayı 

büyüklerimize karşı duyulan minnet ve 

tükran hislerine tercüman olmuşlardır. 
Hatipler, bundan sonra Hataylı kar. 

deşlerimizin elde ettikleri idare tekli 
içinlde büyük adımlarla saadete ve te
rakkiye doğru ilerliyeceklerine olan i
nanlarını ehemmiyetle kaydederek Su. 
riye halla ve hükfuneti hakkında Baı
vekil İsmet İnönü tarafından izhar o
lunan hislere iştirak eylediklerini aöyle
mişlerdir. 

Başvekilin teşekkürü 

Ankara, 29 (A.A.) - Hatay davası
nın milli orzulara muvafık bir teldlde 
halli dolayısile memleketin her tarafın 
dan almakta olduğu tebrik telgraflarına 
teşe'kkürlerinin bildirilmesine Başvekil 
İsmet İnönü, Anadolu ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 
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Zava aş ar 

fi ahşf hir haha 
Bir sokak halkına Zavallı11ı aşıkının cesedine bağladıktan sonra 
el'aman çektiriyor K b• 
Okuyucularımızdan KUçllkpaıarda ızın ı r ~ a 

Ayıızmakapıda ahçı Bay Hakkı dün ~ 
matbaamıza gelerek §Unları ıöyledi: taşla y r r ··ıd .. d .. 

"Ben Zeyreğin ilstbagında Hacı Ö· a a ~ o r u 
mer paşa sokağında 15 numaralı evde 
oturuyorum. DUn akşam bitiıiğimizde TiramlClan ya · 
oturan akrabamızı ziyarete gittim. Ya. zılıyor: 
nımda dört yaıındaki kmm Binnaz da Her ne kadar 
vardı. Biraz o t u r d u k t a n sonra harpler, ihtiluller vo 
~o:uğumun uykusu geldi ve eve dön- ıiyasi inkılaplar 
mck istedi. Çocuk sokak kapısından ıarki Avrupada a· 
çıktp da yanımızdaki evimizin kapısını det ve an'aneleri 
çalarken karanlıkta yanıba~ında kor- epey değiıtirmi!l ise 
kunç bir ses duyunca bir çığlık kopara. de, bilhassa Bal· 
rak olduğu yere yıkılmıı. Hemen koş- kanların bazı vadi· 
tuk, çocuk korkı.fdan bayılmı§tI. Saatler lerinde en köhne 
C'e uğraşıp ayılttık. Fakat hlila bitkin itikatlardan bir kıs· 
ve hasta blr halde. Bu korkunç ses mı hala YB§amnktn· 
kimindir, bilir misiniz: Bir ~ilcmcinin .. dır. 
Krı!c beş elli yaşlarında bir adam bizim Orada kızların 
ı;okağa musallat olmuştur. Hem de mut bekô.ret §erefi ve 
!aka gece saat sekizden eonra geçer. babaların sallihiyet· 
O kadıır kuhık tırmalayıcı ve korkunç leri hakkında hala 
bir sesle avaz avaz bağırır ki iki taraflı yüzlerce sene ev· 
evlerde konuşmalar durur; çocuklar velki itikatlor de· 
ürkerek kulaklarım tıkarlar, bUyUkler vam etmektedir. 
birkaç lahavle çekerler. Bir türlü git- Bunların arasında 
mek bilmez, bir hayli bağmr; ağlar, bazdan vardır ki, 
i:ıler gibi neler söylemez neler.. başka memleketler-

Zavallı ktzoağız, öldilriUcn ~cnkının Ge8acdinc i p l e r l e • 
bağlandı, çukura atıldı, sonro da babası ve kar~leri 

tarafından tcışlandı. 

Çocuğumu kapının önünde yerlere de gayri insani sayılır, hatta adli ta· jüri heyeti gibi yorım daire halinde 
serilmiş görilnce bu adama hiddetlene. Antarin, Dolvas köyünde oturan oturmu§ karanlık simaları tanıdı: 
rt'k bir ıdaha böyle gece vakti bağıra ba- Dolnas köyi.inde daha geçen ay Ku· Bunlar, b bası, iki ağabeysi ve ııkra· 
ğıra buradan geçmemesini söyledim, §U runu vustaya yakı~ır bir hadiee ol· basından birknç kişi idi. Orada oyna-
cevabı verdi: muştur: nan focia s:ınki hir muhakeme oldu. 

- Kmse kimseye kanıamaz, kazanç Arazi sahiplerinden zengin Selim Erkek kardeşlerinden birisi ayağa kal 
serbesttir ı. Antarin, Dolvas köyünde hürmete karak kızı ithnm etti. Sözünü bitirir 
Bunu öyle bir tavırla söyledi ki karıılık muhterem bir yurddaşıdır. Herkes bitirmez de akraba mahkemesi suçlu 
versem bana dayak atmağa blle kalkışa kendisine hürmet eder. Kansı ülmü§ nun bir tek söz söylemesine meydan 
cağını anladım. olan bu zat Sclena adlı güzel bir kı- bırakmadan hükmünü verdi. 

Bekçi aradım, yok. E 8 a a e n ZI ile iki oğlunu çok sıkı bir terbiye Çalılıklnnn arkasmdnn, kızın er-
bizim mahallenin bekçisi gündüz kun· ile büyütmÜ§tÜr. Her sözü çocuklnrı kek kord~leri bir cesedi eürüklediler. 
dura tamirciliği yapar, gccel.erl de uyur. için itaat edilmesi Hızım gelen bir ka Onu Selenanm muhakemesinden eV'" 

Yalnız aybaşlannda aylık toplarken yil. nun mahiyetindedir. vel tüfek kur§unile öldürmü~lerd.i, 
zUnU g6rilrilz. Bunun i;in bu zorlu di· Selene için gönlünün istediği er Bağırıp çnğıran zavallı kızcağız, ôşı
lenciyi polise ide teslim edemedim. Her keğe varmak düşüncesi bile yasak· kmm cesedine iplerle bağlandı. Sonra 
akşam bu adamın acı acı bağmşlannı tır. Daha küçücük yqta iken, baba· da, kardeşlerinin önceden açmıı ol· 
dinlemekten kurtulmamız için a14kadar sının İntihap edeceği erkeğe varmak dukları çukura atıldı. 
lann nazarı dikkatini cclbetmenizl rica 18znn olduğu kendisine anlatılmıt ve Bunun üzerine de idam hükmü ic .. 

dl telkin edilmiş bulunmaktadır. Fakat ra olunrnax.a bas.ladı. Kocaman bir c yorum.,, ts 
Okuyucumuzu şikll.yetinde haklı bul· ne çare ki gönül denilen fey ferman kaya parçasını ilk önce knldmp, kı· 

duk. Dilencilere kar§ı çok yerinde bir dinlemiyor! · zın h reketsiz vücuduna atan, ak 
mücadele açmıı olan Emniyet müdiirü. Antorinin ortakçılarmdan birinin saçlı Selim Antarin, yani babaeı ol· 
mUz Salih Kılıcın bu sokak sakinlerini oğlu olan Yuvan Adamiç Selenoya du. Kız sevgilisinin ölü cesedine bağ 
de Uzilntüden ktirtaracağı 1Uphealz!dir. gönül verdi. Daha bidayette bu genç· lanmca bayılmıştı. ihtiyar babayı, 

ler Selim Antarinin izdivaca muva· akrabanın öteki fertleri takip etti. 
fakat etmiyeceğini bildikleri halde Yegane günahı a k olan zavallr 
aşkları günden güne btiyi.idü ve gizli kızcağızın kafa tasını merhametli bir 
gizli buluşmaları çoğaldı. kaya parçası gelerek kırdı. Çukur 

~o 'ff © lf'll s 6JI in @çğf o l\JJ ... 

l1'il lYI ırn s e tr n ırn lhl aı ve it u 

Martlıa R-07."ıfıf ort 

Sabık ispanya kralı Alfonsun bü
yük oğlu ve veliahtı Kont Kavadon
ga şimdi Kiibanm Hnvana şehrinde 
matmazel Marta Rokafordun evinde 
yaşamaktadır. Yirmi üç yaşında çok 
güzel bir kız olan matma%el Mnrtn 
birkaç ny evvclisine kadar Nevyork
ta bir fotoğrafçıya modellik yapmak-

ta idi. 
Kontes Kavadonga Ncvyork hu· 

kuk mahkemesinde açmış olduğu da
vada kocasının ayda 350 dolar nafa. 
kayı vermemek için Havamıya kaç 
mış olduğunu söylemiş ve Kontun 
Nevyorkta· yegane malı olan ispanya 
hanedanının esl;i mücevhclerine ihti· 
yati haciz konulmasını istemiştir. 

Kont ~avndonga Kiibalı bir kız 
olan Kontes1c evlenmek için bi.ltün 
hul:ukundı:ın vnzgeçmi§tİ. Karısın

dan $YCC'C'nlc:-rde bo~anmr{lt'r. Şimdi de 
tüzel Marta Rokafortb ile sevişmek 
tedir. 

Zengin nrazi sahibinin kızile, yok· doluncaya kadar taşlar yağmur gibi 
sul ortakçının oğlu arasında izdivaca yağdı. Kendi kendini tayin etmiş 
imkan olmadığını Selena bildiği için · olan acaip mahkeme heyeti bundan 
babasının gönlünü yapmoğa kalkış· sonra c:ukurun ÜGtÜne toprak yığdı 
madı, bununla beraber Yuvanı gör- ve arabnlarn atle.dıklorı gibi evlerine 
meğe devam etti. gitti. 

iki genç baba ve ağabeyl~rini ay· Selennnm böyle birdenbire ortadan 
larca müddetle ti.irlü hilelerle o.ldı:ıtır- yok olması, akrnbalarmı ziyarete çık· 
ken aşk da hu adnmlarm iki sevdaze· mı§ gibi anlatıldı. Fakat kızı seven 
ye mani olmak için yaptıltlan hütiin hizmetçiler güphdendiler. Birkaç, 
tedbirlerle alay ediyordu. gün sonra, bir hizmetçi kız tesadüfen 

Zamnn oldu ki Sclenn eve kapatı· iki erkek kardeşin konu§malarım duy 
larak hapsedildi; iki ağobeysi de Yu- du. Duyduğu sözler vücudundaki bü
vanı çiftli~e ynklaştJr~amak için .nö· tün tüyleri dimdik kaldirdı. Soluğ~ 
bet bekledıler. Fakat nşıklnrın daımn jandıırmn karakolundo alnrnk ne duy 
yapageldikleri gibi iki r,enç cabnhlan duvsn hepsi bir bir tekrar etti. 
şafok vakti erkenden buluşarak ye· İdam edilmiş olan sevgililerin me· 
şil kırlarda dolaşıp durdular. zarı bulundu. Antarin ile iki oğlu ve 
v Evlenmek için. hiçbir ümit .ol~adr yeğenleri tevkif edildi. iki cesetle yüz 
gı halde bu nteşlı aşk kuvvetmı kay· leştirilince cinayeti bütün tafailutile 
betmeksizin sürtip gidiyordu. Hatta itiraf ettiler. Fakat Selim Antarin 
Selemmm bahası ölse bile, erkek kar el ve aynl· l rınn zincir vurulmu§ ol· 
<leşleri onun sa~detine .engel ola~ak· tnmıına rağmen: 
lı:ır~ı: Memlcketm adetı hunu ıcap "Kız l·endisine bira ık seçemezdi; 
ettmyordu. benim kendisine bir koca buluncaya 

İ§in asıl kötii tarafı; Selena günün kadar beHemesi lazımdı. 
birinde an~e olmnk ~zere bulunduğu Deyip durm!lktadır. Bakalım mah· 
nu keşfettı. Bunu bırkaç hdta sak· keme n knrnr verecek~ 
lamağa muvaffak olduysa da, mesele -------------
meydnna çıktı ve babasile yüzleşmek Veni ne rlya't 
mecburiyetinde kaldı. Zengin adam " A R 
hiddetinden küplere bindi ve iki er· Resim, h vkcl, dekorasyon, ar 
kek ev laclının teşvildlc kıza müthi~ keoloji ve büti.:, ., lastik sanntlnrdan 
bir c~zn vcrme2;i kararln~tırdı. ~dena bahsedecek olan bu aylık mecmua 
yalvardı, ynke.rc!ı. Fakat bütün bun· nm il!: sayrsı Ç!kmı"'tır. Ar"m bu ilk 
br beyhude idi. tıapısmdnhi başlıca yczıLır şunlardır: 

Kendi:ıini bir odavn harysedercl: Miraç Katucıo~lu, Ar ve yaşa-
günlerce müddetle nç bmıktrlar. Hop· ma; Nurullo.h Berk: T abint ve tak· 
se atıldığının üçüncü g'inü nk,.amı lit; Re~t Nuri Darago: Ar"m nnketi 
maskeli iki kiRİ odayo girerek kızı ne ccvnp: Osman Hamdi; heykel• 
sürüklediler. Üstünde yalnız ge~elik tmş Zühtü Muridoğlu, ressam Snbri 
entarisi olduğu hnl:lc onu avluda bek Berkel hakkında mr-kalclcr, ayın kr~ 
liyen nrabaya attıkları gibi dağlarda nikleri ve neşriyat alemi havadisleri .. 
tenha bir yere götürdüler. Ar'm bu ilk sayısı 18 nefis resimle 

Selena orai:la ta~Iann Üstünde bir çıkmıştır. 
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"Demirhisar,, ın heyecanh 
sergüzeştleri 

Macera ve aşk romanı -77-

Üçüncü Murad, "Sen şu kontes işile al 
/!. 

Mürettebat tekneyi berhava etmeğe 
uğraştıktan sonra karaya çıktılar 

ol. Şunu çabuk hallet ! ,, dedikten so~ 
o geceki işret aıemine dayanabilme!< .. Demir hisar,, bir kere serbestisi

ni kazanınca hemen nakliyelerin se
yir tariki üzerine gelmiş ve (Mani
tov) nakli}'esine yaklaşıp geminin 
üç dakika zarfında boşaltılmasını em
retmişti. Gemide mevcut flika ve 
sandallar mevcut askerin ancak üçte 
birini istiaba kafi olduğundan bu es· 
nada zaten mayna flika talimine 
başlamak üzere bulunan efrat emir 
verilmeksizin flikaları maynaya baş
lamışlar ve gemide bir paniktir baş 
göstermişti. Flikalara haddinden 
fazla efrat doldu ve biri o kadar fazla 
yüklendi ki metçıfarolar kırılarak fli. 
ka albora oldu. Flikalarda yer bula
mıyan birçokları denize atıldılar. 

.. Demirhisar,. forpitobotu (Ma
nitov) nakliyesine hücum ettiği es
nada lzmir önündeki İngiliz fırka 
bahriyesi kumandanı amiral "Pears,. 
erkanı harhiyesiyle karargah sefine
si olan (Frankonya) nakliyesinde 
bir konferans aktetmiş bulunuyordu. 
(Manitov) nun telsizle verdiği istim
dat işareti gelir gelmez derhal emir ve 
rilerek "Kenet,, muhribi o anda 
.. Tercyaki,, limanından fırladı ve 
.. Jed., muhribi de onu takip etti. Ay
ni zamanda (Dragon) ve ( Doris) 
knwazörleri de imdat istiyen nakli
yenin yardımına koştular. O esnada 
Midilli adasının batı tarafında 'Sığır,. 
limanında kömür almakta bulunan 
"Minerva., sefinesinin kumandanı da 
imdat isaretini alınca "V eaver,, muh
ribine hemen hadise mahaİline yetiş· 
mesi için emir vermişti. Arkadan 
kendisi de hareket etti. Fakat taki
bin Sakız adasmm cerup nihayeti o· 
lan "Mastika,, bumuna doğru ıstı
kamet aldığını öğrendiğinde hemen 
cenuba yol verdi. Bu esnada "Ken
net,, ile "Jed,, düşmanı görmüş ol
duklarından sürntle ona laklaşmakta
idiler. 

Öğleden sonra saat üçte "Demir
hisar,. Mastiko bumuna varmıştı. 
"Kennet,, muhribi düşmana şimdi o 
kadar yaklaşmıştı ki Türk torpitobo
tu Sakız boğazını şimale doğru Uık
mak üzere döndükten birkaç dakika 
sonra ateşe başladı. Bu esnada takip 
olunan Türk torpitobotu ilerideki 

ıfadınla:r için yırtılmaz çoraplM icat 
edildi. Fa1wt 1:adın çoraplarına avuç 
dolıı.su para veren aile erkelderine 
maalesef "mtijde!" diyemiycceğiz; 
çünkil 'bıt yırtılmaz çorapların astarı 
yilzünden daha pahalıya mal olmak. 
tadır. 

Holivudda bazı yıldızlar bacaklarını 
1msusi ressamlara boyatmak moda.<tı
m ortaya atmı.Jlardır. Sinema merke. 
zinden harice pek çı1vanııyaoak bir 
moda dahat 

ikinci bir burnu dönmeğe yaklaşıyor
du. Bu burun (Kalamate) körfezi. 
nin şimal çıkıntısını teşkil eder. La
kin "Demirhisar,, birdenbire olduğu 
gibi iskeleye saldırdı. Çünkü dönme ı 
ğe çalıştığı bumun arkasından "Ve
yer,, muhribi çıkıvermişti. 

sırtını örttürdü ve uyudu 

Şimdi tamamiyle kapana düşmüş 
olduğunu ve kurtuluş için hiç bir ça
re kalmadığını görerek körfeze doğru 
seyredip sahile bindirdi ve artık ha
reket edemez bir halde kaldı. Müret
tebat tekneyi berhava etmeğe uğraş
tıktan sonda karaya çıktılar ve Yu
nan askeri kumandanı tarafından 
"Enterne,, edildiler. 

Alman hükumeti torpitobot mü
rettabatmı Yunan hükumetinden is· 
temiş ve huna misal olarak bizim 
(İngilizlerin) B. 4 tahtelbahirimiz 
mürettebatının Danimarka hükume
ti tarafından lugiltereye iade olundu
ğunu misal olaark göstermişse de Yu
nan hükfıemi "Demirhisar,, mürette
batını sonuna kadar tahtı tevkifte bu. 
lundurmuşhur. 

"Demirhisar,, ın macerası şüphe 
yok ki pek çok cesaretle yapılıiıış bir 
teşebbüs olup hakikatte büyük mu
vaffakıyetlere layıktı.,, 

Başka millet denizcilerini alkışla
makta pek semahatlı olmıyan İngiliz 
tarihi hahrisi bu kısa fakat belagatli 
satırlarla "Demirhisar,, daki Türk de· 
nizcilerine hak etmiş oldukları "A
ferin,, i vermekte ve onlara dolayı
siyle: 

- Bravo, çocuklar!... 
Demektedir ki bu da Türk deniz 

tarihi için oldukça kıymetli bir iltifat 
teşkil eder. 

işte mini mini "Demirhisar,, m 
büyü ve şerefli akını böyle bitmiş ol
du. Bugün onun el' an yaşıyan kah· 
ramanlarına minnet duygularımızı 
sunarken ulu tanrının rahmetine ka
vuşmuş olanlarının manevi varlıkla
rı önünde her Türk vatandaşı huşu 
ile eğilir ve onları saygı ile anıyor ... 

-SON-

Geçen tefrikaların hülasası: r 
Vçü.ncü Murad, şiirden, edebiyattan 

h.o§landığı için, ooJıil Çerkes 1.."'12ları 

yerine, garptan getirilmiş tahsilli k"1z 
kınlan hoşwnıyor. Esasen S.aftye sul
t.ana iptifrl<n da. btt yüzdendir. Şimdi, 
Saf iye suUanın ayağı altına Tro:rpuz 
kabuğu koymak istiyen 8Clrayın nafiz 
kadınlarından Canfeda, ona ayni ev. 
safta fakat dıt:ı1uı genç ve körpe bir 
kızı peşke§ çekmeye uğra§ıyor. 

Üçüncü Murad, merakla kulak ka
barttı: 

- Gayet güzel bir kontes, ef endL 
miz. .. 

- Nereden nasıl gelmiş .. 
- Esir düşmful... Hani ef endimiu 

bundan bir iki ay evvel söylemi,.crt.im: 
Fındıklıd~ esir taciri Hacı Mustafa. 
nrn konağında bir sergi yapılıyor; 

müsaade buyu.rursamz gidip geuyim 
de saraya muvafık neler var, bakayım 
dem~tinı. Aslanım da. bana izin ver
miştiniz. Bunun fü.erine gidip baktım. 
Oradaki kadınlar arasında. o kontes'i 
muvafık buldum. Hazırlanması için L 
cap eden tenbihlerde bulundwn ... 

- İyi ettin ... Hep böyleleri için göz 
kulak oL .. Ne zaman saraya alacak-
sın ... 

- Padişahım, her şeyin sırası var ... 
Huzurunuza, ahçılarmız, bir yemeği, 
pişmemiş et, yahut çiğ sebze halinde 
getiriyorlar mı? .. O gıdaların cinsleri 
nekadar nefis olsa. gene de efendimin 
karşısına çıkmaları için bir hazırlığa 
ihtiyaç vardır... Koynunuza. alacağı. 

nız kızlar hakkında da vaziyet, ayniy. 
le böyledir: Evvela sarayın dışında bir 
konakta, sonra sarayın içinde bir kü
şüfarun maiyyetinde icap eden terbi. 
yeyi görmeleri lazrm ... 

Üçüncü Murad, güldü: 
- Af erin, iyi teşbih buldun... Şunu, 

Kulenin dıvarmdan dı§&n kocaman bir me-l 
§e kütüğü çıkmıııtı. GUtUğün alt taratmda Y A Z AN : 
kUçUk bir kapı vardı. Bu kapıdan, birçok ~ ,.n W O O 
adamlar, boyunlarına birer ilmik takılarak ıs;,. \\ııı!I g a ır aı a c e 
dışan itilmişlerdi. Bu, işçilere hürmet tel• ÇEVİREN: fa. 
kin etmek için en iyi usuldü. Yeşil Keman-----------------

keı de bu meşe kütüğüne ve bu suretle a • 
sıımıgtı. Kabahati , efendisi fçln vurduğu 
avdan blr ku§u kendisine ayırmış olmasıy • 
dı. Bu bir hırsızlıktı. O zamanın kanunu 
mucibince hırsızlarm asılması lA.znndı. 

Bellaıni akpm olunca kütüphaneye dön• 
dil. Kocaman ocağm karşısına geçti, otu~ 

du. Yanan kütüklere bakıyordu, takat gör-
1 mUyordu. kütüphane hartkul!de güzel tef• 

ri§ edllmi§ büyük bir salondu. Pencerelerde j 
mal kadife perdeler vardı. Bellami'nln göz
leri ocağın üzerindeki ta§ armaya takıldı. 

Armanın iki tarafındaki kaplanlar yenmiş 

idi. üzerinde, şatonun eski sahipleri olan 
"de Curcy,. tere alt bu armanın üzerinde ııun 
tar yazılıydı: 

RYTE YS RYTE 

Bellaml ~ınmsedJ. Okuma ve yazmuı 
pek az olmakla beraber mrnldandı: 

- Eskiden imHI. nedir, bllmlyorlanmş. 

Bu herhalde "Rlght is Rlght,. olacak. Yan! 
hak, doğrudur, yahut hak, haktır. Pek ap-1 
talra bir !!ÖZ. Kara, karadır veya su ıslak 
tır demek gibi bir şey! 

Vakit gecikti, o günlük igi bitmlştı. Kal1'· 
tı. Sinirli sinirli bir &§ağı, blr yukarı de•; 
Iaşmaıta baıılo.dı. temde, bir türlU izah ed~
medlği bir rahatsızlık vardı. Masasmm baş•· 
na geçti, cebinden bir anahtar çıkararak fllt 
göz11 Rçtı, içinden meşin bir çanta çıkardı. 

Şimdi. ellerinde bir kadın fotoıı.ratı tut··· 
yordu. Kadın, harptc.>n eve iki modaya uygun 1 
bir tarzda giyinmişti. O kadar tatlı, o kadar 
genç bir yüzll o kadar sakin gözleri vardı kl! 

Ve tevkalbe§er dcnllebllecek bir 
malikti. 

güzelliğe 

Bellaml uzun uzun fotoğrafa baktı ve: 
- Pek güzelsiniz, diye mınldandı, takl\t 

tamamen delisiniz tamamen deli. 
Fotojtra!ı bıraktı, bir ba§kasmı aldı. Bu. 

otuz kırk ya,şlarrnda bir adama aıtu. 
- Bir deli daha, dedi, evet. Mik, aen de 

bir dcllydln. 

üçUncll fotoğraf bir küçllk çocuğun idi. 
Çevirdi. Altında, bir gazeteden kesllml\\I ~ 
parça yapışıktı: 

Bu zabit loi mayıs 1918 de havada dö)'tti
.şürken vurulmuş, tayyareslle düşmüş ve ın• 
muştur. lsml mUIA.zlm J. B. Bellamldlr. lı.

rnerlka ordusuna mensuptur. 

Bellami fotoğrafları çantaya, çantayı gf. 
ze kaydu. Kilitlemek için eğl1lnce gözüne 
yerde bir şey çarptı. Bu, bir sigara kutu tdl. 
Kendisi hiç sigara içmezdi. Fakat kt'ıtibi SR• 
vinl içiyordu. Demek o .. Elini zile uzattı, 

çağıracaktı. Fakl\t vazgeçti. Kabahat ker• 
dlslnln değil miydi? Onun ne mal olduğunu 
blldlltl halde kullanıyordu. Binaenaleyh, 
gahs1 evrakını adam akıllı saklamaamı bil
mek ona dUşUyordu. Kalktr, çantayı, d:uvRr• 
da gizil bir kasayı açarak içine koydu. 

Her alq~am böyle, klltUphaneye kapanR• 
rak iki saat tek başına kalırdı. Bu esnada 
kfm.sc içeri girmezdi. 

Ayni kntta, karşı tarafta bir odada çatı

şan Savinl, nrahk bıraktığı kanıdan, Belit. 
minin çıktığını gördU. Bcllaml elektrik düjt
mclcrlnl çevirdi, ve kapmm önünden geçeP 
ken: 

- Gidip yatabilirsiniz. 

bu akşam toplanacak şuara medisinde 
anlatayım... - dedi. 
Canfedanın yanağını okşadı: 

Buna bir maJlll dJ 
Sonra: fil' 

"- Adam sen~ 
ğil ya... Ha.er l4: 
mektubu başka bil'Jc?"' • 
rim. .. Adanı JilJ Yo ıiİ 
dü. )>)". ~ 

Dairesine gi~\.ıdJ' 
bir hususi katıbi tıJP 

versin aslancı- rak, şöyle bir ıne~ )J 

"Ben ki aareıııı ~ 
sı Canfeda hatunuJIJt ~ 
cir Hacı MusW3~ 

- Haydi, elverir dizlerimi oğdu. 

ğun... Biraz sırtımı ört de şuracıtka 

uyuyayım ... Akşama eğlentimiz var ... 

1 

Sabaha kadar uyuyamıyacağnn yoksa. 
Canfeda, pad~alıı örttü. Perdeleri 

kapattı. 

- Allah rahatlık 
ğım! - dedL 

- Haydi, eyvallah ... Şu kontes me. 
selesini çabuk hallet... Merak ediyo -
rum ... Bakalım nasıl şeymiş ..• 

- Ba§ üstüne efendiciğim. 
Usulla kapıyı örttü. 
Dışarı çıkarken: 

''- Mükemmel fırsat .. Tam ta.sı ge. 
diğine koydum... Saf iye sultan! Safi. 
ye sultan!... Öyle sanırım ki senin de 
ikbal yıldızın artık sönecektir ... Onu 
ben söndüreceğim .. Kendi elimle.,. 

• • • 

ki geçen sefer gö ... ııı 1 
hu.ınar tesi haremi • ~ d• 

İstediğin mebla.gt eıJi 
ancak, benim d~ ~~ ıİ. 
yasın ve kontes• d• 
t~tiresin. saı:ıY"ll ~.A 
benim gayrewnle eD'• 
ti ben olduğuıllU 1' 
sanı; ve defa.atla ~ 
hem bana belll d~ 

Divan odasının önünden geçerken, sıl olacaktır. ~~ .,,;>,. 
kendi kendine: Altına mührüil 

"- Şu Nesimin orada bir de karde
şi vardır... Haberi onun la göndere -
yim ... ,, diye düşündü. 

Ve seslendi: 
- Nesim ... 
Onun sesini sarayda kim t:mımaz

dı? Hemen haremağalanndan biri fır. 
ladı. 

- Sen Nesim değilsin ... Ben Nesi. 
mi arıyorum ... O, nerede? 

- Efendimiz, uzun zamandanberi 
vazifesi değişti... Artık perdedarlık 

yapmıyor... Safiye sultan efendimiz 
onu emirlerine aldılar ... Fakat, o gün
denberi de gördüğümüz yok ... Nerede. 
dir, bilmiyorum .. Her halde, bruıkadı
nın has dairelerinden dışarı çıkarılım_ 
yor ... 

Canfeda: 
"- Tuhaf şey ... ., diye diişündü. 

Diye homurdandı. Bu homurdanma "gecr. 
nlz hayrolsun,, manasına idi. 

Bcllamlnin yatak odası, şatonun duvarla· 
rının üzerinden harice man1..arası olan ye
glıne odastydı. İçinde az mobllye otan bu ,,. 
da gayet genişti. Ve odanın çift kapısı vıu-
dr. Dış kapr yekpare meşeden gayet a~dı. 
fç ka.pmın üstüne ince meşin kaplanmıştı. 
1ç kapının bir çelik mandalı vardL Mandalın 
ucuna bir ip bağlanrnııı. bir makaradan jtf'

c;en bu ipin ucu, Bellamlnln yatağının' ba~ 

ucuna getlrllml§tl. Böylece, sabahlan Bellr
ml, hizmetçiyi çağırdığı vakit yatağından 

kalkmadan kapıyı &<'&biliyordu. nı, kapının 
iki annhtım vardı. Biri kendinde, biri hlr
metçlslnde ldJ. 

Bellaml odasına girince dı!' kapıyı kapadı 
Kilitledi. tç kapıyı do. kapayarak çelik mar• 
dalı vurdu. Soyundu, yattı. Son iş olaral: 
ince uzun bir anahtan cebinden alıp yastıı:ı:·
nın altına koydu, bu işi sekiz senedir her Y-'
ce yapardı ve anahtar yaı:ıtııtm altında uyur
du. Bellamlnln gayet hafit uykusu vardı 

Fakat yatıır vatmaz da uyurdu. Nitekim öy• 
le oldu. Falutt Uç saat sonra birdenbire uyan 
dı. Yatak odasmm pencerelerinin perdelr
rln1 hiçbir vakit kapamazdı. Dışarda mehtap 
vardı ve ay I§tğı odanın içini klıfl derecede 
aydınlatıyordu. Bellami kapıya baktı. tç kP· 

pı yavaıı yav~ açılıyordu. GllrUltU çıkarma
dan ve mütemadt takat hafif bir ltlşle ... Bek 
ledl. Nefealnl tutarak bekledi. Sadece. blC' 
gürllltü yapmadan baş ucunda duran taba.,
"asmı aldı. Şimdi kapı sonuna kadar açılmı 
tı. Belalml neredeyse kapıyı açanın kim o'
duğunu görecekti. Fakat kapının arkasında 
kimse yoktu. 

Böylece bir dakika geçtl. Kimse görllr
müyordu. Bellami birdenbire fırladı ve kapı 
ya koı:tu. Ay ıştğtle aydınlık koridorda evve 
Ilı kfmseyt göremedi. Fakat biraz sonra, k11· 
ranlık bir kö<ıeden aydınlığa doğru tterllyen 
bir gölge farkeder gibi oldu. Bu, ince, uzun 

tubu emniyetli bit 
taf aya yolladı. iri 1" 
Meşhur esir uıc ldd° 

bztlZ O 
f evkalfıde ma ı1ı1' 
vaitlcrle bir ka.J"Ş 1' 
ayni adamla ga,raY 

Sonra: ıe )( 
- Gidir> konteS J. 

rek yerinden k~tti 
Evvelce ta~ ~ 

· içın tak cariyelerJ b~ 
na geçti. Fakat, b;/. 
receydi. Bunun da ıu-' . · ve 
çüncü mevkıle.rı &!~ 
dı. üçüncülerde· b i 

. "li"°r. 
kızlar yctiştır' • ]c}sı'• 
naklarınn satılaC~.,rf _4' 
konaklara, ga.ra~ı. J.ı"', 
terbiye cdiliyorl !de 
kontes gibi fevJ<al rrıt11 ..J 
şahın ve taht!l ~e " 
zadelerin emirlerı 

'f.~ du. 

Kontes, sarııY titıdt 
tunun son ziYıı.ı:cl<S d~iJ 
sonra, işte bu ıu idt "'jı 
ti. Oradan, f evkııl ı\ıtı 1"~ 
ömür siirüyordll· ııa1' 
muhteşem bir le~ 
sı ... Her tarafı, 

du. . ~..J 
Dahası da vat ·u~:.. 

asilzade kadını ııt uJl 
zırlamak için, orı ııııJf ~ 
da vaktiyle bulutl~ 
ruyordu. Hatt.ı\ t d'; 

·rııalı 
ra çıkan Mihrt tJ I 

Kontes. edebiY".,tı, ·,ıJ 
ym efsanevi ne.Y '~ 
cezbederdi. 1311~ • .,D 

·1.•velıı>· ;f 
hakkında hı~a. .. ıeıı> 
hın ağzından aıtı~ ,; 

vizli asilzadeye, ~tJ"İ1 

getirilip buraYıı bit 
etmiş, arnla.rınd1' 
sıl olmU!!tu. ~ 

tt 1~;;; yeşil bir hayaıet ~ıre 
san idi ve birden 11 

Bellaml korl<ll,uıı 
ru Ud el ateıı et1!f,:~~J 

~· t'J 
Hayalet sllAb )'Of"!; 

bolmuştu. Be1ııu:rılı ~.,,,.# 
1<t\l· ,~ 

yaletten eser yodeU1' fJ 
tarm açtığı Ud ~J, 

Biraz nerde d;ıı~ '1J 
yere inen bir ııı ~ 
du. thtıyar adaJ!l ~6'0-;i: 
pı kilitli idi. Geri gel''~ 
odasmm. kapısıı.~ ~ / hızlı vurdu v• sa ,. 



'y aunda lj\ oy. 4 
lırı.~ tı bir rn .. d 

•iııderı tneçhuı p u ~et evvel, Loretta 
~tçhuı~leşin b~;stışkarlannın biri
~~ ti.in~ık, Yıldızırnektup aldı. Bu 
ti:İtd~"·· Cnherı· n Yatağında yat-

ı Run" çok ·· ı t ."-Orc~ u, kend' . guze rüyalar 
~de k Y ung bsıne bildiriyordu. 
~ ~ .. i~ışsa da u fena _şa~aya fena 
~ g~ati olrn~ P!CStişkannın bu 
~ o]d ~}'atağı l dıgı, hnkikaten de 

ll0~~~u 'ta~ırk:~. onun, yıldıza 
~~ C bllti.in a ettı~ı anlaşılmıştır. 
l\tiıı &rbo .. g Yretıne rağmen ne 
"'- çr;ı,.,.. "un s l • 
.. 111\ ~ "<1.Plarrn aç armr, ne Male-
~ ~l\?'{tıaşırı~ ne de Cin Harlu-

1 0ulam ı satan dolandmcıla· 1 
J.ı arn ıştır . 

tı.Lı·Ct b" IJ ır. ır. 1 

~ "lln b· ol... .. ~di ınlerce q;llfl f' klcri Yıl seyYah ve me-
~ ttlitlttbilrnek dızıarı bir defacık 
~ ~r. F°akat llıak~dile Holivu-

~~~~~~tlar. Çü e~s.~mya inkisarı 
~ ~ 'de bu kalab n u çok az gezen 
ı-~l....:.,. ta İtn'-'" alık şehirde rastla
r1Jt ~····ı .... ~nsız ld 
ti ~kik Q${renrnek d 0 uğu gibi, ad-
~,a~ bunların 

8 
e k~bil değildir. 

~1~1a C. tı Çok gi~ı· dresı ve telefon 
tıı·~~k i .reta Carb 1 tutulmaktadır. 
Uta~ C:ın, dört 0 Ya telefon ede
~~ .~t etmek muhtelif numaraya 
"tfı..ı_' lSttn Ve b l '(' i~h Ve &Örü un arın hepsine, 
~ ıld~ at "errn re rnevzuu hak
~t?ı~j•ilc en }'ak~ laznndır. 

}'lı llti.i te~_cfonla n .. ~?stlan bile, 
•kuı~ t r.-l, goruşrnekte bir 

~ aı ~ •lllektedirler. 
llt gt) ~Çık .. • 
dt'>rıd en f Bo~Jer . 
~ u~. ı;-Fltetr·ı' ~ınerna merkezi-

\o)i 1"or ~1 erı büsb .. t.. b a ~~ k Ve b U un oş 
~l lltıJar <lıanıy u] sayede de bir 
,:ı ~f orı • bur or ar. 
"t b lltı 1.tn Yıld 
ı. 1.ı)ll ..] ?tlaraı ızın adres ve 
"'t11.:ı· tı\.lll arını d 
dit!'kler· l'tnakta cep efterlerin· 
?J tr, ı.ı~k~ldı~Ja I Ve SeyYahları, 
~i~ll.ald 1katen r a &Örüstürmekte-
"a.... Veı. h · rnes l'" ] ~ "Qtk İa ~a ut k e a, anet Mak 
~ tıyen b. lark Caybl ile g ö
h:~'la.lcta lı\ı Çe\'j..; ır seyYah, telefon 
"it .. ı, v ·•nce ld 
dı~ "'l~P e !'tluh 'Y! ız telefona 
b~ 'atrıj....... atabıle kırk yıllık 
'->ti ·•ııyeti} k 

~\' ;ole]jı e onuşmakta-
~.t~~t · "'le 
t~llt Çılcr d tavcı} 
Q\ııı • "tti e., A.. ar da memnun, 
~ ı.ı bnllt~t ~f;\lrn .rna konuştu ğ'u 

~ il~t ı İ'ur k' ış .. Ne çıkar? O 
1\ h qt ı .. 

)~ il~ik r tey 
"" kar·ı iltcn d sahte d ""td· B '-t:ıtUr ı tle .. '-'. ter .. egı ır. a· 

llrler .. titıı, :VıH curnanlar sey-
Sc\'y&ht1arm evlerine 

~ ar otokarlara 

L. Qliv 
" ~'->it lJtta 
ıtı~ttt ~~ t~kor 
. --.ınll- Otılıtt Ata~ 
~ ~l~Q}j~C\l ~'l) a·· ~eçen gün izdi. 
~- t:! ~ ~ d<ta r>e~nUınunu kutlula
\ıı~ıılt a~tı atti nadir olan bu u. 
~ tı ~al't8 U}'andı stıer arasında e. 

h1... ~, r ı:.. t'rnıın:ır Frcd 'k · ~ 11.ır.:~oran · rı 
-~dl 8 

Eldriç meşhur 
l'. ' 

yerleştirilerek evin önüne gelince, 
tercüman oparlörle, bağıra bağıra 
izahat verir. Ekseriya, buraya büyük 
bir kalabalık toplanır ve hep bera
ber evin kapısına yüklenirler. Bu 
türlü prestiş nümayişinden pek de 
hoşlanmayan yıldızlar, polis karako
lundan imdat istedikten sonra, evin 
arka kapısından gizlice sıvışmaktari 
ba~ka çare bulamazlar. 

Bunun için, şehre kalabalık bir 
seyyah kafilesi geldi mi, yıldızlar ev
lerini terkederek civar köylerden bi
risine sıvışırlar, veyahut da tercüman 
lara birkaç para vererek, kendilerini 
rahat bırakmalarını temin ederler. 

Maamafih, bu, açık göz tercüman· 
ların işine bir mani teşkil etmez. On
lar gen~ seyyahları otokarlara doldu
rarak, hiçbir yıldızın Ömründe ayak 
h"smadığı bir eve getirirler. Ve böy
lelikle bir taşla iki kuş vurarak hem 
yıldızları, hem de müşterileri mem· 
Pun ettikten maada bunların sayesin· 
ele de bir h;ıy]i para kazanırlar. 

Yıldı71ann hayatı pek o kadar im
renilecek gibi değil galiba 1 

~~. 

z 

Meşhur bir rejisör 
öld ü 

Holivudun en meşhur rejisörle 
rinden Rişard Baleslavski geçen gün 
kalp sektesinden ölmüştür. 

Kırk yedi yaşında olan Boleslavski 
aslen Polonyalıdır. Moskovada ça· 
lışmış, Stanislavskiden ders almış, 

1920 de Nevyorka gitmişti. Orada 
Maks Ragnhartın muavinliğinde bu
lunmuş, 1929 da Holivuda giderek 
sinema rejisörlüğüne başlamıştı. 

"Beyazlı adamlar,., Greta Garbo 
nun "Renkli peçe,,, "Sefiller., , Mar 
len Ditrihin son filmi "ilahların bah
çesi., meşhur eserleriydi. 

Bir mil y ar d olar 
hasılat 

Amerikada sinema salonları 936 
senesi zarfında 1935 senesinden 225 
milyon dolar fazla hasılat elde etmiş
lerdir . 

Bir haf tada sinemaya gidenlerin 
yekunu 1936 da 81 milyonu bulmuş 
tur. Halbuki geçen sene ancak 57 
milyon, 1930 da 72 milyondu. 

Sinema salonbrımn bir senelik 
hasılatı 1936 da bir milyar doları 
bulmuştur. 

.. 
. , 

" 

Madlen Karol (sağda, iistte), 
J(olet Darföy (ortada) ve 

Citı Ilarlıı (altta). 

Eski yı l dız la r 
ne alenıde? 

Eskiden, bütün dünyanın çılgınca 
alluşladtğı sinema yıldızları şimdi ne 
yapıyorlar?.. Hiç merak ettiniz mi?. 

Bazılarından bahsedelim: 
Holivudun ilk "Sarı platin saçlı ar· 

tist,, i Lora La Plant, Amerika stüd
yolarının mümessili olan kocası lr
ving Aserle beraber Londrada me
sut bir hayat yaşamaktadır. 

T eda Bara Holivutta kalını§ ve 
eski rciisörlerden Çarls Brabenle ev
lenmiştir. 

Karin Crifit Holivutta kalmıştır. 
Orada birçok apartımam olan bu eski 
yıldız, bir müddet evvel, kiracısı Ja
net Makdonald .aleyhine, mobilyele
rini kırdığı iddiasile dava açmıştır. 

Eskiden Holivutta en fazla para 
kazanan yıldız Çarls Rey yalnız ba-

şma bir sinema kumpanyası açmak 
istemiş ve bi.\tün paralarım bu işte 
batırmıştır. Geçen gün Amerika ga
zetelerinde şöyle bir ilam çıkmıştı. 
··Kabiliyeti nlan ~enrlerin sinemada 

muvaffak olmalarına yardım ediyo· 
rum. Taliplerin Çarla Reye müraca· 
atlan.,, 

Vilyam Hart, bir sinema kumpan· 
yası aleyhine açtığı eski bir davayı 
bir müddet evvel kazandığından, ih
tiyarlığında sefalet içinde ölmekten 
kurtulmuştur. 

Ester Ralston ve Nevyorkun sabık 
belediye reisile evlenmiş olan Betti 
Komsonu pek yakında tekrar perde 
göreceğiz. Bu iki eski yıldız, vaktile 
"Sinema kralı., diye şöhret kazanan 
ve tam 418 film çevirmiş olan F ran
sis Buşmanla beraber "Holivut bul
varı,, isimli yeni bir film çevirmişler
dir. Bunda muvaffak olurlarsa, ken .. 
dilerine başka başka filmlerde de rol 
verjlecektir. 

En eski artislerden biri olan Levis 
Ston şimdi hala film çevirmektedir: 
akat ikinci derece rollerde .. Holivu

da ilk ge-len artist Jan Herşolt i~e ha· 
la birinci sınıf artistlerden sayılmak· 
tadır. 

IHIA~~~LIE~ 
~ Marta EggPrtin son filminin a

dı "Hatıra şarkısı" olarak kararla:,c:tı. 

rılmıştır. Fılm cevrilirken adı "Saray. 
d:ı konser" di. Macar yıldızı bu film
ae ilk defa olarak fransızca konuşa

cak ve taganni edecektir. 

~ Alber Prcjan ''Venedikte bir 
akşam" filminde baş rolU almıştır. 

~ Fransızların tarihi aktrisi Se. 
sil Sorcl geçen gün Paris studyoların. 
dan birinde bir tecrübe rolü yapmış

tır. Muvnffalr olursa yeni bir filmde 
rol alacaktır. 

~ Amerikada sessiz filmin meş
hur yıldızlarından Luiz Vilson tekrar! 
filin çevirmeğe başalmL,tır. 

~ Arjantinli oktör Del Kampo 
Hilovuda çağrılmıştır. Lili Damita ile 
birlikte bir film çevirecektir. Bu artis. 
tin Vall\ntino kadar meşhur ola.cağı u. 
muluyor. 

~ Fransada Harri Bor tarafından 
temsil edilen filmden sonra Ameri_ 
kada da Betovenin hayatına dair bir 
filin çevrilmesine karar verilmiştir. 

~ Frnnsız yıldızı Mari Glori Nev
yorktan Parise dönmiiştür. 
~ Japon artisti "Yoşivara" isimli 

bir film çevirmek Ü7.ere Parise gitmiş
tir. 
~ Budapeşte eehrinde 80 sinema 

salonu vardır. Ücretler 22 ile 88 kuruş 
arasındadır. 

~ Vaktiyle lvnn Mojokin tarafın. 
dan temsil edilen "Serj baba'' Fransa
da tekrar filme alınacaktır. Bu filmin 
mevmu Tolstoyun bir eserinden alın • ,, 
mıştır. 

~ Çinli artist Anna May Vong 
Fransada çevrilecek ''San kartal" fil. 
minde baş rolü temsil edecektir. 

'1} Frnnsı7. artisti Klod Mey Lon. 
dra stüdyolariyle bir mukavele imzalı
yarak oraya gitmiştir. Fransız gazete
leri "Holivuddan sonra. Londra da mı 
artistlcrimizi elimizden kapmağa baş. 
ladı ?" divorlar. 
~ Miryam Hopkinsin reiisör Ana 

tol Litvak ile evleneceği Holivudda. 
söylenmektedir. Mirvam Hopkinsin 
ilk kocasından altı yaşında bir çocuğu 
Va.rdn-ıı 
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Derince limanına bir aene zarfında vurul edecek maden ve kok kö-

mürleri ile muhtelif eıya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil Te 
tahliye iti bir sene müddetle a§ağıda takribi tonaj miktan ile her ameliye
nin hizalannda yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.193 7 pertenibe günü 
saat 15 te Haydarpapda gar binuı dahilindeki birinci iılebne komisyo
nu tarafından kapalı zarfla eksiltmeyekonmuıtur. 

Apğıda her ameliyenin hizumda yazılı tonaj miktan takribidir. Bu 
miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye esas teıkil et
mlyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince limanına vurul edecek ma· 
den ve kok kömürleriyle muhtelif e11a ve malzemenin tahmil ve tahliye-
ıhıi taahhüt edecektir. , 

Bu ite girmek iatiyenlerin 1718 lira 27 kuruıluk muvakkat teminat ile 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesa;k ve resmi gazetenin 7.5.1936 tarih 
3257 No. lu nüshasında intiıar etmiı olan talimatname dairesinde almmıı 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Haydarpa,ada gar bina
ıı dahilindeki birinci i§letme komisyonu riyasetine vermeleri lizımdır. 

Teklif mektuplannda aşağıda listede gösterilen ameliyelerin vahidi ki
yui fiatlannın '"r birine o/0 nisbetindc yapıl n tenzilat gösterilecektir. Bu 
tekilde vetiımemiş mektuplar kabul edilmiyerek ret ve iade edilecektir.Bu iıe 
ait p.rtnruneler ve mukavele projeleri parasız olarak komisyondan dağıtıl-
maktadır. (435) 

e ~ Bf. Bf. r if t 1:- 1· . ! 1: . f il:"' 

E E ı~ E Er Ei: 

~yenin 5: g 
clftli i f f• ~ f 

Kr. Kr. Kr. 
l - Vapur dahilinde 
vinçle ıupalan yapmak 
bu ameliyede rıhtım 
veya ıllo iakeleaine 
veya vapur güverte.i
ne vermek bırakmak 
da dahildir. 

56.844.195 7 4658.120 27 25 

2 - ıupalanclan açık 

vagona tahmil ve mü
tekabilen vagondan ıu 
palan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan de· 
nize vermek veya mil· 
tckabilen denizden al
mak 

5 - Silo iskelesine ya
DBfJilI! vapur güverte
ıinden veya silo fıkele
ıinden nakil ve yerlet
tirmek 

Kr. 
75.050.545 5 

Kr. . 
7.174.040 15 

Kr. 
3 

Kr. 
6-Vmç iştiraki ol- 44.487.260 5 
mabızm vagondan 
tahliye ve açık araziye 
mağaznlara nakil ve is- . 
tif ve müleknbilen 

7 - V ngonchn idare 
"· nci ile açık arazı ye 
nakil ve istif ve mü
tekabilen 

3 - Vinçsiz merakibi 
bahriyeden küfcierle 
veya el ile çıkarılarak 
vagona tahmil açık ara 
ziye mağnı:cll\J'a nakil 
ve istif ve mUtcknbilen 

Kr. 
3 

Kr. 
4.683.260 14 

Kr. Kr. 
10 15.508.109 7 

Kr. Kr. 
22 3.193.545 10 

Kr. 
9 

Kr. 
5 

Kr. Kr. 
20 2.098.027 14 

Kr. Kr. 
5 1019.910 5 

Kr. Kr. 
1283.160 20 10051.761 13 

Kr. Kr. 
9 - Vagondan olukla '3 5941.280 5 228.277.040 
tahliye 31.871.352 
10 - Saatla müteahhitten alınacak 
nmele 

11 - Yevmiye ile alınncak emele 
12 - Vngonda mağazada veya \a· 
purda dökme zahire ve aairenin çu· 
vallama ve çuvalların dikilmesi 

S:\nt V. K. bedeli · 
45 13 Kr. 
Gün 
36 110 Kr. 
Beher ton 

• i~in V. K. 20 Kr. 

HAJJER - ~am PoStası 

VİNİkü 3- ~ 

ŞAHA 1 
Kibar ftlemlnln 
nşe'e kaynağıdır 

NıHAT A. KUT AN .. . 
Şar bevi 

-----
-- Doğum ve Kadın 

Hastalıklara 
MÜTEHASSISI 

Dr. Naş·d Erez 
BEYOGLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 

(Gez ıirketi üstüne) naklet
miştir. Tel. 41572. 

Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFEH TAVVAR 

Parla Tıp FakU!t.eııı S. ~lstanı dimağ, 
eateUk ve ber nevi erkek ve kadın ame. 
UyaUan, rahim baatalıklan ve doğum 

mUtehaıısıaı ı 

Her gtlD 11&&t 

a•ıı. kadar MECCANEN l 

80 tıdnclkAnun - ~ -
Yllbaşı piyangosunda 

kazanamıyanlara 
• .MÜJDE 

CEKIL61ı 
1$UBA1 

muab::don BOnra UcreWdlr. 1 Siti§ reri Piyango bayilerile Yeni P.ostahane kar.şısında 
Beyoğlu Parml\kkapı, Rumell ban nmclalô Cemiyetin ilin iıleri büroıudur. (107) 

.. _. No. 1, Telefon: 44088 

satılık EmlAk Akay işletmesi MQdürlüğ~~,; 
aranıyor Haliçte Unkaparu köprüsü yanında demirli ve ldarerııjıiıl 

f ff 111~ t ""' J! ' tır _.I 
Satılık han, ap8.rt.mıan, ev ve d\lk.. nan HaY4u',Pqa vapuru açık arttırma ile !<'tılrğa çı~f . "Je,,, 

klru ota'.nıar Galata Ad~ Han 
1 

(Ernl!~ ~ 5 ıubat 937 cuma ğih\ü '.Akay jefler encüıneıııP ~ 
ve .sigorta t,leri BUros.una.), milracaat bqltyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin gartnaıneri ~ 
Telefon: 43837 itletme ıefliğine ve o/0 7,5 güvenme vearttmno. parasiyle 0 1 

gelmeleri. ( 460) 

KUPONLU~ 

... .,.;..o'._ - • r-·· ~ .: --- ':/ • ~ : ~ 

\. ~ .. 



~ 
~ ıs ~tll.: '.ao Pllııı. 'l'ıı:k ~ ~ lllUaik• 
te ıı:~ıu ltı.ıııı tar ıat, 19 tehir tiyat 
~ ~ b.ereu, 2;ıın<taıı bir temsil, 20 
~ latkıı ~ laraılll;: lılünır Nureddin 
lıo-, lr'Pç., trz. a&at, 21. 'l'Urk m usikJsi ve 

22.ıo lıg•ad!a 
2 

Öıner Rıza t&r&tm· 
'"'- ' 1,15 tt Pro ~ \'e boraa ısa.at ayan, orkes 

tJt °l>e:eı ırllıı.ı, 22.30 ha.bcrıert, ve ertesi 
.\~. PttÇttarz _ Pl!kıa ııololar opern 

17~ . • .. \j llon. ' 

~lt~·l9,~ 
~Plhııorıol'taJ, 1ıa::1k lllllaikist, 19,30 kış 
.,._~ ~ rler, hava ve saire 

' ba 'rt, 22' 
20

·60 k1§ sporlan 21,15 
tt "'. kıı aııo~ere dair, 23,15 ha• 

11-ll'h arı, 23,30 dans musiki 
~""'l't: 
' ~~Pku 

19·SO ttı1::ı lS.a:ı aa..ton mu!'ikisi, ı 
a~ ~ 2l~s ~ab 1 20,15 Itonu.,."llla. 2<h 

it~. ı.ıo ba~rl~r, 2 .. ,o., raı!yo bnlc- ı 
ta.. • · U\:?'ler 
~ .. d • 
\ 4 llortııJ 
~ lıerı , 18,20 l\sk 
b~ ~~ ba !!?, havlldis eri bando. 19,05 
~ 2ıı-30 'berter, hav' l0,15 c~lcnccli koı:-
1'.ı.. h• ııacar..... a, 20,20 Estonyn ~aı· 
-~ı ~rıe: ·«ll3ık1 1 ls : ' hava, 22 s • 21,15 grnmofnn. 

~ı •20 <lıı.ns pll!.klnrı. 
21 ~eıı Yal'lll 

• .... ~bava k' 19.05 konser 21 fl'""i 4 ~ ~ ~ . . 
tqlt "" l,!Js ~zn.. 22 .,5

1l!;rna, 21,50 piynnn 
~ ı\: ~s ın11 .'.:'1 °ı>cra yayını, 24. 

~~ .~ tir ...,, ıısı, 
b" ~o 'at~ 
.""'ttı • .23 !faı, __ .Ylnı, 20 ıo 
~:'<t, ~ -ııcı dllJ ' turtzro propagım 
~ ~ i a, "~tre tll'ıle haberler, 21.10 
, ~lıtrİ :ı Jllyt-~. ~3 21·85 turlıın propn• 
..;,.,::!o.o tt, 2t,as .. : .os ~rla konseri 

• '••::::::····· ""'rta hl.Uslkisl • 
r) ""··:::::::········ . 
,, ~ ""Q lırtt"·······:=---············ ··•er " a... o.. ·--.. ~··-·~i 

'' •ıd •• Hl ~at) t ~ Urrabmang 
v ıtııcb tVI A N :: 
41.n . llcsı :: 1 

~!::: ~ lL\_ı-,"'1 "':9 • Eminönündc g 
~·::·· ... ıçınde No 21 ::. 

~·--.::::::::::::···: .......... :: 
--..:.: :. • '!.: •••••••• 

SARAT 
rmuı . 
~ 

iPEK 

SMLUtYA 
VILDl.Z 
St!MER 

BEY,OCLU 

- Şık ve Sağlam Ayakkabı 
latiyen Baylara 

1 
Bütün işçiliği bir elden çıkan 

. ayakkabıyı Fatihte F evzipaşa cad
desinde No. 44 Kunduracı Mehmet 

İncede bulabilirsiniz. 

DOKTOR 
ı YUz ııene aonra 

' DokUZUDCU senfoni Kemal Özsan 
ı Tavra kızı llroloo - Operatör 
ı Yıkılan belde ve Tehdit 

mektubıan Bevliye Mütehassısı 
ı Blr yıldız doğuyor 'l.raköy - Ekaelıi1101 mağaza..,, 
ı Moakova • Şanghay yanında. Beı gün 6ğleden tonro 1 
ı Denizler pertsl ve Kart • 2 . den 8 e kadar. Tel: 4123b 

nella 

ı Kızıl Çayır ve Hücum ta· ------------
buru 

'11 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FUIK rAZAllYOR 

ı Şirley asi ve Tatlı bell 
Kadınları Severim 

--ı-v_A_K_ı_T_c_•_P_k_ıt_•P_•_•r_ı_N_o_. _7~ Meşhur bir sinemacı: 

.\SRJ 
~STORYA 

SilA.h başına, Venedik ıar 
kısı 

Unutma beni ve paranga 
ı Bom& sevdalıları (Türkçe) 

OUMUEIY?:1 
ve Gökyüzü atevter içinde 
Korsıı.nlu düşmanı ve V~ 
ta.naa:ı anrın b~mıı. 

l"'EUAH 
.utLU 

HiLAL 

ISTANBUL 
: Zi~eld ve Cinayet mll.'l&Sı 

A'ı:c Marle ve Biz de in~ 

ı ~~ptnn Blud ve Yıldızlar 1 
revUsU 

~~AS a Eddle Contor Gl\tlgsterler 
arasmdıı ve Hindistan 

· kahrnmnru 

ALElIDAR Öldüren gözler ve Kaptan 
Blud 

KE~t.\LBF,V ı ~1o;ı1kanların ııonu 27 kI" 
sım. 

BAKIRKÖY 
MİLTİY.\DI : Sevginin aesi 

KADIKÖY 
ı Yeşil domino 

OSKUDAR 
tL~LZ ı Pr. Zati Sungıur 

BAL Al 
'tt1LLI ı Kanunsuz memleket \ 

Ekmckçı karim 

Muhtelif eserlerden 

Her memlekette 
Birkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

V AKIT KlTABEVt 
--r------------ı-~ 

Fiyatı: 20 klını§ 

1' l Y A T R O L A B 

TEPEBAŞI 

Dram kısmı 
YABAN ORDEOJ 

Yazan: Yuaut Ziya 
Bcstcllyen: Muhlis Saba.o 
haddin 

Fran"a Tlyatr•lllOll4ıl 
Operet kJSmJ 

Aı,K MEKTEBİ 

ZAY1 
25' Sonkinun 1937 pqartesi fir 

nü saat Üfr buçuk raddelerinde altına 
dalrede bir otomobil benzin depo ka
pağı ile kimsenin i~ine yaramıyan on 
oır anahtar düşürdüm. Bulanm şu ad
rese getirmcs:ni ıica ederim. Getir. 
dikleri takdirde pu. ile memnun edi· 
lecektir. 
Eminönündc: Benzinci Civan Ali 

SEZEN 
·T - RZiHANESi , ........ ., ........ 
Şık glytnenlerin 

terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik mew 
ve §ık kum.aşlar. 

fstanlrul Yeni Postahane karftMttda 
Letafet hanında 4 No. 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasafun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare ap3.rtımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan· 

il 
ru kabul eder. Cumartr"İ giinleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız-

! dır. 

1----------------1 

Bugün Holivud'da 
yalnız klAsfk güzellik 

kifayet etmıyor 

&inenıa studyolarmda k1asık ~ilik 
diyor ve ilave ediyOl': ''Zamanımızda 
günde 8 ~olar ve zeka 100 dolar kıy" 
mettedir. Gilzcl yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş'bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuV"' 
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertl~ştiren ve b~uran bu l'>rojek· 
törlerdir. Birçok yı!d.u;lar, yiıZlerini 
düzeltmek ve gü:ze!leştirmek iQm gü• 
zellik müesseselerinde bütUn servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi "kendme t.evessüı ede
r.eği basit bir tedbir saye.sinde ciltleri• 

nin taravetini VikGye edebilirler. vr 
yana üniversicsl profesörü doktor 
.Swsj tarafından ktfşif ve genç hay
vanlardan ist~al edilen cildi besteyi• 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim• 
di pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdan ev\'el 
kullandıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve geuçl~tirir. Buruşukluklar 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadm 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olnbilir. Gündüzler
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka• 
lon kremi kullıindrkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık nıcsamab kapa 
trr ve cildi beyazlntıp gençleştirir. 

Erğell K3mUr Havzası Sağlık Teşkilatı 
Haşbeklmllğlnden: 

1 - Zonguldak kömür havusı sağlık teşkilatına lüzwnu olan 3~ 
kalem ecza iapenciyarı malzemenin muhammen kıymeti 4999.90 kuruştan 
ibarettir. . 

2 - lhtiyacatın listesi ve ıartnamesi lstanbulda T aşhanda maden me· 
murluğwıda ve Zonguldakta sağlık teşkilatı b~ hekimliğinden pamsız alı-
nır. 

3 - Eksiltme 3/2 /9S7 tarihinde çar§amba günü saat 15 de Zongul
dakta maden müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 - [i{mtme açık eksfüme suretiyle olacaktır. 
5- Muvakkat teminat 376 liradır. (396) 

Kendi kendine 1000 elime ile 

Fransızca dersi 
La famille Durand 

Resim :3 

1 - Un (e) enfant: bit ç-0cuk. 2 - Le jouet: oyuncak. 3 - Lily. 
4 - Le lait: süt. 5 - Le ebat: kedi. 6 - Charles: Şarı. 1 - Le 
train: tren. 8 - Denise: Döniz. 9 - La bonne: hizmetçi 'kadın. 
10 - Le bCbC: küçük çocuh 11 - La poupee: bebek. 12 - Le che
val: at. 13 - Le lit: yatak. 14 - Le coin: Mşe. 15 - Une nıaiso:q:' 
bir ev. 16 - Le bras: kol. 



.2 

l
::ıntP. : ....... . 

: ... .... .... :n: .... .... 
:::: .... .... .... ..... 

.. - :::tzs- ~ x - ?'E7E- llABP.ıR - .Akpm Po.tası 

Çağlayanda ~H 
Çok Zengin Program ım 

PAZAR GCNCJ ::=i ı:I • 
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·o höfde ·hemen i$teme~ci;1'azır:c)!o".'-"Havogazi 
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8onyo ofetini- raftlmlJOrsunuz. 

Dtı,- DERH/tt 

Ba(JYOJ;;. 16 DAKl/{;DA 

~H-~YAG'I-ı r }S~D.F -~IE fil 
. .,......- - -·- _.......... - - ... -

~ı tlZAHAT t1İstiİclef Cadde•• N'o. ''°' 

•11-MEVSiM SONIJ 
Dolayıslle 

GAL..ATADA MEŞHUR 

EKSELSYO 
Elbise Mağazasmm tekmil dairelerindeki TEN Z İ 

Sabfmdan istifade ediniz. Şu cetvel :len bir fikir edine 

Kumattan Pardeaüler 11 1h ~!:"na Mutambalar 

Trençkot Pardetüler 15 1h ,, 

Gabardüı Pardesüler 17 Vz ,, 
Erkek Kostümleri 

Kadın Mantoları 

Mandleberg Pardesüler 23 1h ,, Kadın Muşambaları 

Yalnız bir- kaç gün için 

EKSELSYORda 
f ~ · ... ~ 4,. • .. .. ,-;: 1 • 

·Göz kamaştırıc:e"' 

Her yerde DANTOL iıteyiniz. 
Eczanelerle ParfUmöriler de satılır. 

-----HER AKŞAM 

Beyoğlu LOND HA 
BAYAN HAMiYS 

ve zeybekler Bayan d~~ ve KubOk Mj, 
program e&~--· 

llTim Kulak, Burun, Boğaz -··~ t~-
MÜTEHASSISI 1 

Dr. ŞEVKEt' 
HDSND TARA;V 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
karşısında Saka çılariazı No.. 3 

Telefon: 43242 

Tam idrar tahlili ı.~~rıO 
umum tahlil!t. Etn1 

tcıı 
Eytam Bankası 

1 Bey Hanı. 

••••• 
Büjük?rp: Si&flM lt&p111sekap23 •jila dUkkiftift . 

Eminön9: MR~eieJ;i.nıalialleU Löiıa ıokai eild ıı 1erJ! 1 

•:tdl dükk&nm 403201 1612800> payt ikİ0'1 

iiiül;acll tMfiJ'e ff'Sİkasi,le 
134400/ 1812800 payr nakdin ~ 

Be!iktaı: KOyiçinde ..lô ortabıılhse Yenibostü. nam~~ 
Pbitıi lmtuH ~ ahi 42 yeni 22 

em 1/3 l*Yl· 
Bebelcte : Mey hine sekajmda 6,8 sayılı 104 metre '1' 

me~e ~urahbaı arsa. ( llıind tertip m~ , 
·~~) 48,. 

BüyükÇaTJT! Camilihan ikinei kat. iki numaralı odan01 1e,;I 
Galalad.: Yenicami mabaUesi Yenicami sokak eski ve

18 
"IJ.. 

sayıb ti.tünde od.lan bulunan mapzaıııı' I 
Bı:...,ükqar pa~ı..! -• ,•=~L · ı! ".-.!~L k k -ski ,

4 
""' - : CA11iil Yaa~uar yenı vnıguer so a ., ' 

36 1ayıll c1iik1Wim ...... ,. Ui 
Hocapap: Hanınm Hocapap IOtiğmc:laki kapı ıııah~~ 

meydan mahallinin ve HocapaıaJıanı üst .Jt.i fit 
bir ili bet aayıh münhtdim odalar arsası ,,.,- ıtJI, 
yeni 1, 2, 53, 3, 4, 5 numaralı ve 297 ısı 
rabbaı mahallin 8 /16 hiMesi. 

Yuliarıda ym iBalar 2-..2--937 salı aünü saat t4 t~ 
aPI itttıriııli ile tat1a..ktır. Satif lwWiıM iatilauı t)JıbJJ 
haine tahvilm dıi bhl olunur. Tüplerin yüade 7,5 .,,.1 

mua71eniödin evvel jatlrank deftenliıırblt mil1f · -- ( 
sah§ l<omlsY,onuna müracaatlan. · 
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~ HORTLIY:A:N F.AUSTA'. 
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~ · 1. ll&Uıı. benimle ldölütmekı 
tt ~ .ı~ll9 ~mi 
... ~:ftc:cJt Cid ·~ dtJıııluı temt 
\.ı..ı'ila' dt di:iğU§eccktim.. F•t 
~ di:Si~ &eriye fırlatarak 
~~-.: ~ i•. ~yık bir adaııa I)}
,~ ~ ettiuiz. 
' "-. GiQa.ı. lt Iİa9 hlyatınm baiış 
'tılın-. ~·• lııtncU JımdmJnlda
~. ~._)ata ....._ Ce>ıitlata yanimı 
,~~larlll •1 kiqntnü isin niaturn 

!ita, t. "')'hı d 
"• \.... İiltlcrıı: 1l c fitn~ yaphktan 

... ....._ katuı • 
•orı ~n i~ "tin arrasma mdi. 
t.1... a ?tıctt.- ten •onra da bir silih
~,lt t..o :rC dö~ .. 

Şalabr atıldı: 

- Yani sizinle karşı1<Jıınak ıuretiyle 

para kazanmak içlıi. 

Pıudayan t•et•ilr iiçnde ba§uu sallı-'tu, ,.._, ~~ k &uşcn:ıiyecefini itiraf 
~itti~ 1 °"dlabıi allllurldan tecrit eh.. Scnt - Malin de bu tnuürün mana.. 

I~ 'il ~'-rı daJı ımu anlayarak: 
~~/11)'ebilird'ı Uzun müddet ac~ aöz- - Môsyö dö Pardayan, dedf, em.in 

t~, lllcrhanı~ ll'akat BUm Löklerk, olunuz ki sizi, bizi öldil.rmek teessilriln
ııı~ lU t(f okunan bu sese farla den kurtarmak idn elimizden aclen her 
il 'e C!Qeıdi ll ~ 111 

d.ıu._ ~~rıtt g5 ~ qmı elleri içine ı-yi yapaca~u. 
rtı -~'bu z nü parçalayarak, Monıeri de tatlı bir kahkaha ile ill-
~M .. ~htt •-ı 1

'1nan bir köpefin çıkar 
,~ ~~ ne~: 
() ''?hoıd.. e, koşa ko"1 karantxk-

l'ı.ı ~""'- ... - Mösyö dö Pardayan, siz camınızı 
d~rı il 

......... lt . 'Ye a:l'::'-a.n u~ silah!fOra doğ. 
tek, b ~ f ırnt bir sesle: 
tet ·ı.ı ııab C?ıa bir • 

llıeıt ah 11 "azıyetto zannedc-

almaltla müteessir olacaksanız, biz de 

onu kaybetmekle citfdcn fena halde 

iizilleceğiz. 

Ve üç arkada§ kahkahalarla güldük-,~~e 111-... a.r,ıı:a~da, bana yardım gös 
~ 1 l>ck~ı •11. 1\t lZhar ettifiniz için ten sonra Pardaynı aclimladılar. 
)a.~" ~ .. zari} b ,_ 
,. 01dUteb· e hınadım .. Ve si-
•~c ~ 'b ılec v. 

. ~at .--~t egun ha]de bunu 
~iti~ \'icdaıı. IUnu unutmayın ki, 
" l\a ~ıı~ \..... borcu addettiğim ıeyi 
"~~ "l:ıı.... uuluııuy . 
lb..~ •··• ~ ~ c~ oruın.. B1r daha 
'-~ Jtı ~ e~en ukııuruz Mös. 
~~· '1 ani oıa~'k: ~izinle ciddi döğiiş 
"'1 t~lfl '~ hıçbir sebep lıalma
ııı._ '~ ~ind 01~ntız ki ıisi büyük 
~\ "''ll\ e eı...ı .. 'llit ~~·· 'IUTmeğe mecbur 

......_,~er teY• rafmen 

Pardayan aynı müteeııair usle: 

- GUle güle m<iıyöle:r 1 

Diye cevap verdi ve u.ııun müdd~t 

bu samimf ve mert rakiplerinin arkaların 

dan baka kaldı. 

Sonra, acı bir tebessümle omuzlannr 

silkerek Don Sezar'ın koluna girdi ve; 
-.. Şinıldi girebiliriz. her halde kar-

mnız bir hayli acık~tn. 
Diyerek Qn\t lokantan doinı götür

dU. 

HORTLIY'.AN F~UST:A: '117 

ıeneln yµzUne müteşekkir bir tebessüm 
.14 1-•lraiaı'ıi :aunldandı : 

- J.:JOiR ..., r 
m Torero, Par<Ia:yıru derinden mtı

tırha.tsfs eden samtttıt bir koTkuyla sor
~= 

- Yara1anm.adrnız ya m5syö? 
Pardayan tatlr bir sesle cevap veridi: 
- Merak etmeyin yavrum. bir §eyim 

yokr 
Bu kısa mükfilemeleri esnasında, Şa. 

labr, Monserl ve Sent Malin kılıçlarını 
çekerek ko~tular. Bu sırada yere yu-

varlannuş olan B\issi de, küfürlerle, 
ayağa kalktığından, dl:lrt silAhşor hep 

beraber, Pardayanla Don Sezarm üzeri
ne atıldılar. 

Pardayan, tabii addettiği bir tehlike 
karşısında bulunduğunu anlayınca, bil. 

tiln soiuk kanhlığı:n.ı: toplayarak, ken
disinlden emin bir vaziyette döğüşe ha
zırlandı. 

ttzerlerine atılan ada.nılarm bu defa 
kat'i bir netice elde etmek için bütün 
kuvvetlerile döğil§eceklerini . hallerin. 

den anlayarak, sakin bir sesle Don Se
zara döndU ve: 

- .ı\rkamızı bu duvara verelim, de
di, böylelikle gerimizden saldırmak fır. 
satını onlara vermemiş oluruz. 

Dört sil~şor rakiplerine salfüunca. 
kendilerine doğru ustahkla uzanan il:i 
kılıem ucuyla karşılaştılar. 

m 
Hcr9cy Büssiyle. üç yaverin aleyhine 

dönmüştü. Don Sezarm ani ve ümit edil 

miyen müdahalesi planlarını altüst et. 
1 

mişti. Dört ki~i oldukları halde Parda-ı 

yanı öldiln:Qek, artık mevzuubahs dahi 
edilemezdi. 

HalQ]ıaten Faı.ıstanın müdafileri, ken 
dilerini !derhal zayıf hissetti\er. Çünkü 
Pardayamp yalnız batına dördünü de 

haklayabileceğinde şüphe dahi etmiyor 
la.rdz. Ve biliyorlatdı ki. bu mi.l~ a.S. 
mt ancak ~i bir surette arkadan :tıılıl

tmnak su~etile 9ldürebilirleı:di. 

Halbuki, i.ıte fimdi, Paııd.ayan kılıcı. 
ru uzatarak kendileıine muka.bolo etti
ii gibi, yanında kılıcım kullanı:nıurn· 

dan, yaman bir ıVlilış'or olduiu anlatı
lan diğer bir meçhul ge.nç de ~ yar-

dmı ediyordu. :Binaonal•yh onlara hil· 
cum etm~k. yWıd~ yüz feWcete ufra. 
m.a'k demekti. 

Bu düşenceler, ayni .umanda, ldqrt 
silabjorun kafalarından bir yıldmm &Ur 
atile gelip gec;ti. 

Fakat dördü de gesur adamlar olduk· 
lan içiin, kaçmağı kendilerine yedire-

mediler. Ve her ne bahasına olursa ol. 
&un biraz dö~üşerek, hiç olmazsa ııcrd 
lerini korumaia kaıoar verdiler, ve atıl
lddar. 

Pardayan alaylı bir se$le bapdı: 
- Bonsuvar Mösyöler! .. Nastlamu1 

Demek ki beni öldrümek istiyorsunuz, 

Sent Malin, kılıcım Pardayanm vil• 
cuduna doğru uzatarak cevap verdi: 

- Size böyle olacağını dıha l:ıu sa. 
hah sarayda söylemi~tilc, mösyö. 

- Hakkınız var mösyö, )ıaurl.ay0ıo 

l'\.lm .. .Seni ikaz etmiştiniz.. Hatta bu 
sam~"lliyetinizden dolayı o kadar rnilt•· 

hası:sim k\ bir türlQ kılıcımı vücudunu. 
za batırmaia elim varmıyor. 

Hakikaten de, Patldayan ancak ken· 
disine inen darbeleri büyük bir ~olay .. 
Jıltla reddediyor fakat bir türlü ıııuka... 

hele göstermiyordu. Bu f.<friilmemi' va 

ziyet, Pardayamn adet ve düıünceteri· 
ni henüz bilmiyen Don Sezan hayretler 
içinde bnaktı, Pardayarun khıcı ber
tarafa yetişiyor, bütün darbeleri püı· 

kürtüyor. Fakat :rqkiplerine doiN uzan 
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mıyoıdu. Ve bu alay ycti~miyormu~ gi
bi, Jarnetlııden emin olduiu Don Se-
zara: 

- Aziz dostum, dedi, siz de benim 
gibi yapınız.. Bu cesur ve dört silfilt
torları incitmek doğru değil. 

Ve bu görülmemiş sahneden bayağı 
zevk duymağa başlayan boğa güreşçisi 
de Pardayan gibi ancak, vücuduna doğ

ru uzanan kılıçları defetmekle iktifa et. 
ti. Fakat buna da lüzum kalmıyordu. 

ÇünkU Pardayanın bir yıdmn gibi seri 
kılıcı arkadaşını da müdafaa etmeğe 

kafi geliyordu. Nitekim, Paıidayan ol
masaydı, Büssi ve Sent Malinin iki 

usta~ darbesi zavallı gencin vücuduna 
saplanacaktı. 

Pardayan, Büssiyi sanki hiç görmü. 
yormuş gibi hareket ediyor kendisine 
bir tek söz söylemiyordu. 

Tam otelin eşiğinde bulunuyorlardı. 
Gürültü üzerine kapı açılmış ve Servan 
tes hayretle drşanya fırlamıştı. Par-

dayanla Don Sez.arı görünce derhal kı
lıcını çekerek onlara iltihak etmek iste. 
di. Fakat Pardayanın: 

- Kımıldamayın ve zahmet etmeyin 
aziz dostum.. Bu cesur silahşorlar ne. 
redeyse yorulup gidecekleri 

Cümlesi üzerine olduğu yerde kaldı. 
Çünkii Pardayanı artık oldukça iyi ta-

nıyor ve sözlerine son aerece itimat gös 
teriyordu. Buna rağmen, kılıcını daima 
hazır bulundurarak bekledi. 

Bu aralık otel sahibi Manuelle ailesi 
ve bir çok müşteriler de dışarıya fırlı. 

yarak, küfür, tahkir ve deheştle Üzer
lerine saldıran dört silahşorla güler 
yüzle kendilerile alay eden iki kişinin 
yarattıkları bu görülmemiş sahneyi hay 
ret içinde seyre başladılar. 

Bütün darbeleri püskürten bu meç· 

hUl iÖvaly~nin, dU& dWı ıoAat.anm la 

raçaunda ~ ..... ,...,. ı.q. 

19ptıız debtetJI muaıııaeSmfa .. ,.... 
h)c otn:adığrna §lmdl artık tımami'Je .ka
naat getirmişlerdi. Çünkü dört k:ipyle 
bu kadar serbestçe alay eden bir adam
dan herşey beklenebilirdi. 

Ve yalnız kılıç darbelerinin ihW ettL 
ği bu sükQnet içinde, Pardıayanm ıe91 
tekrar yükseldi: 

- Mösyöler yorulduğunuz ıaman 

haber verin ide duralrm. Yalntz ıunu 
unutmamanızı riça ederim ki, iateraem . . 
sizin kılıçlamıızr teker teker elleriniz-
den alabilirim. Fakat sizin gibi mert 

silahşorlar için bu çok bilyilk bir ayıp 
sayılacağı için bundan sarfınazar edi· 
yorum. 

Doğrusunu söylemek icap ederse, üç 
silahşor, Pardayanın nihayet kızarak. 

kendilerine hücum edeceğini düşünerek 

döğüşüyorlardı. Fakat şövalyenin ayni 
soğuk kanlılıkla, ancak kendisile arka. 

daşrnı müdafaayla iktifa ettiğini görün
ce yaruDdıklannı anladılar ve bu vazi· 

yet onların döğüşmek arzusunu eoğut. 
tu. Bu şerait içinde döğüşe devam etmi
ye imkan olmadığını anlayan Monseıi 

kılıcını kınına sokarak söyle~di: 

- Bu vaziyette devam edemem.Esa
sen bu şekilde döğüşmek yüzümüzü kı. 
zartmaktan başka bir işe yaramıyor .• 
Çünkü mösyö Pardayan bize mukabele 
etmek istemiyor. Eğer doğru dürüst dö 
ğüşürse ölilmü göze alarak mücalde1eye 
devam ederiz. 

İki arkadaşı, kendisini taadik ederek 
geriye çekildiler ve kıhçtanru yerlerine 
yerleştirdiler. 

Zaten bu hareketi bekliyen Pardayan 
samimi bir sesle: 

- Siz bilirsiniz Mösyöler!. , · 

.. 
cıo ~ -- -

<ı 
o 
N -(/) 
z 
<t 
o:: 
LL ) 

. 
~ 
g .,... 
:::: 
< 
1 

. H O R T L I Y A N F A ·u S T 1-. 

1>c'.di ve B\iaelyi sanki yeni göıiiyoı· 
~-1*._.....,.,..... .. 
Mil• ..... , .... 

Pwdqan, ~~ ptsk iyi bildifi 
dctıgefli bir sükQnetfc kendisine doğru 
iler?orken z;ıvalJ.ı' actanı korku ve deb,etı 
iÇbtdo lferiliyordu-. Güztorini Pardeya
nın g'~ine dikmit ClıOlklı bir scale: 

- bte t'amanı ı .. Kılıcuru tekrar elim 
<!en d!i{ıirecek ve beni herkesin Clnilnde 
tekrar rc;il edecektir 1 .. 

Diye mırıldandı. 

Bunun böyle olacağından emindi ve 
bu düşünce onun izzeti nefsinde müt
hiş bir aksülfunel uyandırdı. Deli gibi 
etrafına bakındı sonra birdenbire kılıcı
m indirerek acı bir hıçkırık içinde bo
ğuldu: 

- Bunu yapma 1 .. Ne istersen yap, 
fakat bunu değil 1 .. 

O zaman, Büssi Löklerki sevmiyen 
fakat onun cesaretini takdir eden Şa. 
labr, Monseci ve Sent Mali_n lelerin bir 
ıstırap ve heyecan içinde şu acıklı sah
neyi gördüler: 

Büssi kendi eliyle kılıcını geriye fır. 
!atarak başını hızla Pardayanm kılıcı. 

na doğru uzatmış ümitsiz bir vaziyette 
bağırıyordu: 

- Öldür beni! .. Öldürsene 1 .. 
Pardayan kılıcını maharetle yana-

doğru çekıneseydi Büssi mahvolacaktı. 
O zaman, Pardayanm öldürmeğe te

nezzül etmediğini gören Büssi, ideli gL 
bi saçını başını yoldu ve tımaklarile yü
zünü parçalayarak: 

- Ah 1 diye hıçkırdı, beni öldürmek 
istemiyor 1 .. Öldürmüyor 1.. 

Pardayan, iyice ona yanaştı ve içinde 
hiddetten ziyade merhamet ve teessür 
okunan bir sesle : 

- Hayır Jan Löklerk, dedi sizi öldür 1 
miyeceğim. 

Filhakika bu adamın 
Lökterkdi. Faıka1ı · 8Uello 'fO 

lcft't?e birçok munffaki~~~ 
ca, mcfhur silibaor ''Büaai ~ 
adını almı! ve berkeein.keD • il 
Lölderk,, di~ hitap etnıdi~~ 
Sadece Lölderk veya Jan . ııit 
bi.ta.p edilmesini kendisi tçı.o 
ret eddeldiyordu. 

Pardayan ayni yavaf 
sesle devam etti : 

- Bu benim pek!li h_akkıdl ~'İ 
halde, sizi öldilrmiyeceğ~ d~...J' 
Her teaadUfümüzde benı öl . ~ 
diniz. B;nse size karp hi~ b;ıe. fY 1 
bir kin beslemedim .• Döğu§İ~ ~ 
kendimi mUdafaa ettim "~ • ~ ti 
linizden aldım. Siz bunu~ ı~iJıilf~,ıı ~ 
beslediniz. Hapishane nıUdilf e~ il;J 
ni sebepsiz cellada tcsliın e~, ~ 
niz. Bugünse daha atağtlara iJı /,,r 
alçakça, bir katil gibi, arka~~ ıııJll il'~ 
kalktınız.. Evet Löklerk b~ el' 
dan sonra sizi pekfil! öJdiirtl' 

kazanmı~ oluyorum. dl: ; 

Bü!si deli gibi tekrar bel~rtısll" 
- öldürsene .. Ne lduruY 'f 

dürt.. ,oı~ 
Pardayan ba~ınr aallayara~ _, 

sesle devam etti: f•~'!I 
rıııtı· r-- Maksadınızı antıyo 0ııı'" 'f 

hakikaten çok basit bir ceı• Jd. tıtf' /. 
sonra §Unu da unutmayınıt ~f / 
tit değilim 1 Size hiçbir ıeY cıuP~ 
ğım halde bana karşı bul~" ııııı'' f 
çakça teşebbüslerin intılc• ı~' I 
müthiş bir tekilde ahyorııırı· ~ 
affediyorum Löklerk:. Fakat 
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Ton Ton Amcanın başına 
gdenlere bakınız: Birdenbire 
karıısma çıkan kaplanın clin
'den kurtulmak için ağaca tır
manıyor. Fakat kaplan da 
onun peşinden ağat:a çıkrve"' 
rince şaşkınlıktan bindiği dalı 
kesiyor. Siz olsanız ne yapar
dınız} 

LYeCe k - ~tjpay.la,_an ıpa 
~ arşı ne sana on iNj;"ortalcal ve~eğinı. tt;:ıllcarılır ? 

Şimdi Groenl:zad'da g~edir. -~p~r~ı-ı- - . · r • • • 1 ' . . .r .,.... .,.... .._ • " - ' Kap s~ kap kardq.ının ola- . pek kum;ış üstüne d-küı 
Hem de ardr arkrısr gc-lrnryen ve , . . ;> • • .-. •• 

0 ~ 
l 

. k 
1 

. b" f:c.z:ıcrnız<lıin toz halinde beş cak. ; " 1 mıırekkebin lck~ini rrk;ırmak j. 
uç es rnı~n uzun ır gece.. . . . - :r 

E kim1 
.. .;r. 

6 
kuru§lıık Asıt Pıknk alrn (sakın - Dördü karA-:-:- sekizi be- fın orasını tu -lu tcreyag-ı ile o. s ar guneı ışı6.nı g r- • ~· ·-

mcden yaşarlar. Buzdan yapıl. su Jıalindcl:ini kabul etmeyin ) nim! - ·· ;~ .~ ı· vun,_ birkaÇ dakika bekleyin. San-
mış içleri is dımıanfa. dc1u. Jaılü • btınu.pir litre suda erittikten son - Sen galiba \aymasım bilmi- , ra dikkatlice yrl::ıyın. 

"I belerinde oturup· .konservclcriru ra~yamk yere sürünüz. Bütün yorsun? .·~ :· · ·t c» 
' • f 1 

yiyecek ışığın~ gelpıcci:ır bek': acı ve~sx:zı:lar ' derhal kesilir. Ya- - N~ ~~m. A· ,, Bir lekeyi benzinle çıkarmak 
lerler. Yiyca:klerLbittLmi. dışa., ruk- yara& çok gcçıpedcn kurur. sıl bilmiyen~-o;~oıauğu iç:in 1~ için daima lekenin dışından baş-
rıya 9karak buzda bir . delik de- Yalnız yeri biraz sarı. kalir. Du~ , arslıin~.paTIJleııi{ndfr., .J tJ lıya.rak içeriye doğru ovmalıdrr; 
lerl.:r_- Ellerinde ~~r zıpkın ile nµn için de elinizi karbonatlı '.SU ~t":· · ~ ' . J:} '-'! Yo~ içe.riden. dışarıya ~~~ru 
dcligın başına· dikilirler~ ve buz· ile yıkarsınız.. - sakal bıyığınızı 'traş -etmek- . o~~rsanız lekey.ı dah~ çok buytit-
lnrm altmda yüzen 1ôk:lmli.kları- , ıe-ne kadar da değistiniz? muş olursunyz. 

nm başlanın bu . .::delikten çıkar- * • *: ~- B-•' -d· ~u .... · - A - en e v ıe samyorum. y-
masm• beklerler. ~~ 1ln ı.i'ırm . . · kal k di • 

Ne .çekilmez ve·can. s .kıcı bir .,~. · : ~. ~ naya ~~~ · Bsın ken nu . . ., ,- . . _ , tamyamıyaca~Lilüoo . ere et ver. 
ha.y;?tt.... • ... - .~... . . k' ba,;.......ı.!. .:ıı~ • d k · - · - ~ sın . ı 6 ~~ ........ "" ·sesım en en• 

-i' *· * Bte.zilyanm merkezi -olan Rio 
de janeiro·.şehrindc, birçok kaldı
ranlar ·güzel mozayiklcrle 'süslen
miştir. 

~: ~ * Kübamn sabık devlet reisi Go
mez, bu mühim mcvkie-n~in ge
tiıilmişti biliyor musunuz? Ho
roz döğiişünü kanunilC§tirmek 
lehinde yaptığı mücadeleye mil
kafatau.... 

~ i' ~ 
' Hintlilerin mızannda inek mu
kaddes , bir hayvandır . .Hatta o 
kadar lö. iııeklerin canlan isterde 
sokağın ortauna otururlarsa, sey 
rüsefcr durur: !akat onlar rahat,. 
:sız edilmezler; 

~ * ~ 
Şadan :en büY~- mabedlcrin • 

den:Jirr·oJan , .. Altm.:mabed., ni
~nşa 'edilmiştir. mliyor musu
nuz:?.· Budclnm' S~'at:mı;or.aya yer
leştinnck: için;. 

1} . ~ }$. . 

Fakir. Çinliler; sabahleyin uya
nabilmek için !Çalar saat yerine 
fitil kullamrlar. Yattildan %a -

man ayaklarmm baş par.ma:kla.
riylc: yanındaki :parmak arasma 
;bir fitil yerleştirirler ve bu fitili 
yakarlar. Fitil yava§ yanar ve a -
teş tam parmaklarına yaklaştı~ 

zaman onlan ıuyandm:r. F.itilin u
zunluğu, uyanmak istenilen sa
ate bağlıdır. 

.. * * 
Dicle.mıatakasm.da y~n A• 

rap sütçüler, sütlerini deriden tu
lumlar içine koyarak suya atar· 
lar ve kendileri de ona tutunarak 
ırmağı öylece yüzerek geçerler. 

Araplar mallanru pazara gö
türmek için tatbik ettikleri bu u
sulü ancak son zamanlarda ter -
lııetmişlerdir.-

En dehşetli söğüt ağacı .Santa 
- Maria (Meksika) dadır., ve on 
bin ·seneliktir. Dünyanın bu en 
ihtiyar canlı mahlukunun ağır• 

lığı, yapılan hesaplara-göre, l.300 
tondur. . • ........,_ 

):$.. ~ )} 

Mismn büyük Ehra· 
mmdıi J metre 3'0 ·santim yük· 
sekliğinde.3'0.-santimJcalmlığm 
da 4000 kilometre:·uzunluğun

da bir duvar }~apnbllecek ka· 
dar malzeme vardır:: 4000 ki• 
lometre~uzunluk Paı:isten Ira
na kadardır. 

dimi bildim! ·• . ., . ' . , · ~ * .. .. ... . 

~i ~~ nıay'ı . huaptaıı 
~- · - ı . 

imtiban;cdlYOfdtı;: 
\ - . 

- Sc1ô~ ~nedir krmn? 
......... 'f 

- Dörtt:;: !"ı. ~ 
- - Afı:ıiİ\ !!'?-~t 'Pe~, ikinin 

yansı· n~ydi?f.- ~ 
. (' ·•~:. 1 

- Bır ... :• ·· .. -.--ı 

- Bravo! Bakalmı bW:ıu :da 
bilecek.misin? 

- Birin yansı nedii"? 
·-İki .. 

- Nasıl olür a caıuml 
- Bubayağr olur. Bir elmayı 

yansından kc5ecck olursam el.im.o 
de iki parça bulunur J .. 

~· r-: it J.. • .. • . .~;r :;: • ; .• .~ ~ )-..( 
Hasıinli.Hilsepınobkta ged

yorlard'ı: '.<!eliji; ;gççenler. onlara 

tuhaf, tuhaf \·~ordu. Çüntdl 

Ha.un y*~~ -ısale bir mektuP, 
,okuyor HiJseyin de parmaklarmc 

SQ~ş·~~~ tıkıyor .. 
Olİ., Her l~ .de ~arkria!'tı O'" .. ·~ .. . ~ 

lan İhsan ~ .g!:ldi~ 

- HÜS~:~&rıcadap.•meJttu-
v idi 'b• bu okurken :ı:ıiçüı oıiun 'kul.akla .. 
h:Oyu.:ren ' ır . . ·nm ·:tlkiy~? 

~ .. .. 
yumurta· 70· ki- · · . · · · · · 
,Joh.lk .ağırlı _ ~e sôroiı. Hüseyin cevaP. 

ğa dayanabiürJ'-verdı: . ~· \ . ' 
Halbuki beyaz-: . - Bu gizU 'Dir mektuptur. Beıl 
ynmurtalaT 43~ '"Olrnmaunı b~diğim için ona 
kiloluk ıbiT..:tar ., -dmtuyımıım. .Faakt okıiduğl,mtl 

yikla kınlıverir:er. -::11a -lşittiğini istcmiyonımı 

•~ * * ~ -~ ~ 

Akbaba, uçan ku~lann en 
bü~üğüdür. 

Seyyah: 
- · Şac tepe bana çok tchlikcll 

g-ıoi göı:'ünüyor. Niçin eteğine 

tehlike işar~t~ gösteren bir levr
ha k~or.rlr? . . . 

Köylü: .. . .. _ ... 
- Bajirm kôymuşlardı ama • 

levhadan ioıi.'.a hiç bir kaza ol• 
madığı i~ iki sene evvel kaldı:I'" 
dılarJ 

49' 

İpek ve saten üstündeki kan 
lekelerini yok etmek için, lekenin 
üstünü suda eritilmi§ kalınca bir 
kola tabakasiyle örtün. Kuruma-

sını bekleyin, sonra da ince bir 
fırça ile fırçalayın. Kumaş hiç bo
zulmaz. 

419' 

Kumaş üstündeki mürekkep 
lekesini çıkarmak için, bir çay 
fincaru dofosu sıcak suya küçült 
bir kahve kaşığı Asit okzalik a-. 
tm. Bu suyÜ soğutun sonra temi~ 
bir tülbend parçasını batırarak 
lekeyi bununla ovun.. 

Hokkabazlık: 

El çabuklubu 

El çabukluğunu yapacak olan 
çocuk cebinden bir kutu kibrit 
çıkarır açar, içindeki kibritleri 
boşaltır ve boş olduğunu bütün 
seyircilere gösterir. 

Bundan sonra seyircilerden bir 
beş kuruş,luk ister ve bunu kibrit· 
kutusunun çekmesine kor, yavaş. 
Ça kapar, tekrar açınca içindeki 
para kaybolmuştur .. 

Hokabaz bunu yapabilmek için 
kibrit kutusunu önceden hazır. 
laımştır. Başka bir kibrit ku ... 
itusu çekmecesinin dibini o su• 
retle kesmiştir ki bunun içini bo
§alttığı kutunun çekmecesine yer 
leştirmiıtir. Böylece .fuıtunun 
çekmecesi çifte dipli olmuştur. 

Kutuyu boşaltmadan evvel bu 
ınüstatil tahta parç:ısıru ,Jdbritlc
rin üstüne yerleştirmiş ve kutuyu 
cc.-bine koymuştur. Seyircilerin 

önünde kibritleri boşaltmak işi. 
ne gelince, ikinci dibi kutunun 
tavanına doğru baş pannağiyle 

iterek tutar. aPra içeriye konun 
ca kutyu kaparken, bu ikinci 

4 

5 

ıo · 

Y ulrandaki resimde on türlü hareket yapan çocuklar görüyonu

nuz. Bunlarm her birinin ne hareketi olduğunu tetkik ·edinİL 
Bab1nn bulabilecek misiniz? 

Bw.lann doğnı ~ya yazacağız. 

klibi brrakıvermi~tir. Şimdi para dadığı işitilmez, çünkü hokkabaz 

dibin anısında kalmıştır. Kutuyu cenapları pamıaklarlyle 'kutuyu 

sallar, pamnm tıkırdndığm:ı işi - yandan çıkmakta böyle parayı

tilir fakat açınca içinde para iki dip arasmd.a ~ıkrştırarak tit ~ 

yoktur. Kutuyu tekrar kapıyarak rem.esine imkan vermemektedir. 

sallar, bu sefer de P.Arall!n µkır-
d ....... " ... ...__.;ı..,ı~ . ., ~ 

IEIDV'Ba 
~auroş1_ 

Koşu s;ı/ıasrnnz u;:unluğu 50 
metre olacaktır; I-Ic:r ko§UCU -

nun önüne başlangıf fizgisindeıı. 
J O metre mes:ıfçyc bir ~~ 20 

metrcre ikinci. bir (eJ~_a, 39: ~et.; 
rey~ ~ir üçünc9; 40 . ıhett97,rc lıiı'. ~. 
döi1düncüsü 50 metreye de beşin.. 
ci bir elma konur. . ·~·--- .... ,,. .. 

Başlangıç Çizgisinde bekliyen 
ko~uculara vcrilec:ek i~et üze,. 
ripe,_ko§ma~-~, baş!a!4ır.. ae! ·c;ı
ma:Yı bulı.ı,I)dı,ığu yerden · alı~c~ . 

\ - ' . . 
geriye donerler ve onu koşuya 
çıkmış oldukları çizgide bulunan 
seeptin içine koyduktan sonra, 

tıı•ikinci elma}rt almağa koşarlar~ 
Demek her._ oyuncu, on metre 
ileride olan birinci elmayı alıp ,ge 
riye koşarak seepte koyduktan 
scmra. ikinci elma için koşar, bu
nu da tekrar geriye koşturarak 

sepetin i~ne koyıduktan sonra . 

üçüncüsüne sonra dördüncüsüne , 
ve nihayet beşincisine koşar. El• 
~lar daima sepetin içjpe kon., .. 
malı, yanına bırakmak veya at" 
mak. olmaz. Sepetin dışına dil. 
şen elma, yerden alınarak içine · 
kom;nalıdır. Böylece bir koşucu 
iki defa onar metre, iki defa yi1'" 

mişer metre, iki defa otnz met
re, iki ·defa kırkar ve iki defa 
ellişer metre koşmaktadır. Öyle 
ya, bir defasında elmayı almak 
için gidiş bir defasmda da elma. 
yı sepete kô}'ı'na'k için gelsin . .z» 
Bütün bu gidiş gelişlerde koşucu 
topyekun 300 metre koşmakta- • 
dır. 

·Bu ·oyun hem ça'biıkHık ·"!tem 
ôe dikat ister. Bazı oyuncular 
belki ide yanŞa en uzakta' bul~. 
nan elma ile liaşlamak isterler. 
Bu da seyirciler için bir değişilc
lik olur. 

Elma yerine portık::ıl yahut 
büylikçe birer çalot taşı konabi
lir. Bunları ilk 'olarak sepete 
· · -ıyanlar yarışı kaı:amrlar. 

Çuval yarışı 
Uztm olan malzeme: her ko

§UCU için bir çuval. Yanşın u. 
zuntuğu 50 yahut 100 metre o. 
la bilir. 

Y.arışı her koşucu çuval giye • 
rek yapar. Hedefe ilk varan bt
rincidir. 

HABER 
ÇOCUK SA YF.ASI 

Bilmece kuponu 

30 lkincikfınun - 1937 

Bu hafta bilmecemizi dör 
· düncü sayfada bulacaksınız. 



]ak Kotton, ağzında piposu, 
odaya girdi. Oğlu, eski bir 
mecmuayı karıştırmakla meş-
guldü. . 

- Merhaba Jim diye, ses
lendi. 

- Merhaba babacığım 1.. 
oldu mu? \ 

Jak Kotton, pipoyu çizme
sinin tab~nına vurarak külle· 
ri düşürdü, sonra masanın 
kenarına oturarak: 

- Smitsonla uyuştuk, ya
rın Kovboy olarak onun ya
nma gireceksin. 

Dedi. Sonra bir müddet 
düşünerek ilave etti: 

- Oğlum, senden aynlmak 
beni çok müteessir edecek
tir. Fakat ne yaparsam? .. Ha
yati.. Bu buhran beni mahv
etti. Bütün sürülerimi satmak 
mecburiyetinde kaldım... Her 
halde Smitsonun yanında ra· 
hat edersin!.. 

Jim Kottan ayağa kalktı; 
bu, uzun boylu güzel yapılı 
bir gençti. 

Muhabbetle babasının yü
züne bakarak gülümsedi: 

- Hiç merak etme babacı
ğun, göreceksin ki her şey yo
luna girecektir. 

Babası oğlunun omuzuna 
vurarark cevap verdi: 

- Bundan eminim oğlum .. 
Eminim. Orada senin gibi on 
kovboy daha var. Hepsi de 
iyi çocuklar. Zaten Smitson 
da eski bir dostumdur, beraber 
harbe girdik birçok tehlikelere 
beraber atıldık Herhalde ondan 
hoşlanacaksın.. Şimdi sana bir 
§ey söyliyeceğim oğlum. Fa
kat buna kızma. Bu nasihat 
senin iyiliğin için yapılıyor .. 

- Babacığım bunun lafı 
mı olur. Bilakis memnun olu
rum. 

- Senin fena bir adetin 
var: Kendini methedersin .. 
Biraz yüksekten atarsın 1 Va
kıa gençsin, yirmi yaşın var. 

Bu yaştaki genç\er bundan ek
seriya hoşlanırlar. Fakat 
bu, hiç de iyi bir adet değil. 
Bunu benim önümde yapar
san ehemmiyeti yok. F ak:ıt 
bir gün öyle adamlara rastla
yabilirsin ki sana çok fena 
oyun oynarlar. 

Jim yumruğunu göstererek 
meyadan okur bir tarzda: 

- Bana böyle bir oyun oy
nayacakların va yhaline !.. Hiç 
korkmayacağım, derhal dersle
rini veririm. 

- Biliyorum oğlum, biliyo
rum. Cesursun, kuvvetlisin, 
fakat ne de olsa dikkat et. 
Bilhassa, orada Smitsonun ya
nın da rahat oturmağa çahş .. 
Bunu bana vaadediyor mu
sun? 

Jim, babasının bu üzüntü
sünü mübalagali buldu ve hoş 
bir kahkaha atarak: 

- Peki babacığım, sözün· 
den çıkmayacağrma emin ola
bilirsin dedi ve sonra babasına 
selam çakarak dışarıya çıktı. 

* • * 
Jim, babasının elinde kalmış 

olan atlardan en iyisini alarak, 
yeni vazifesine gitti. 

Orada ilk gördüğii adam 
yeni patronu ve babasının dos 
tu olan Smitsondu. 

Adam kendisini görünce, 
güler yüzle bağırdı: 

- Nasılsın Jim? .. Seni gör
düğüme memnun oldum. Her 
halde burada sıkılmazsın, iyi 
arkadaşlar bulacaksın.. Şimdi 
haydi bakalım git ve çiftlikleri 
dnlaş ve bir saat sonra yemeğe 
gel. ]im.oradan ayrılarak, yeni 
patronunun çiftliklerinde do
laşmağa başladı. Ara sıra atı
m dört nala koşturuyor, eğle
niyordu. Bazan da at üzerinde 
işlerinden dönen ve kendisini 
selamlayan kovboylara rastlr 
yordu. 

Nihayet yemek zamanı gel
mişti. 

Kısa boylu- şi~man kovboy, ben böyle edepsizlikten hor 
}anmam diyerek tabancasını çekti. 

Smitsonun riyaset ettiği ge
niş masanın etrafında Jimden 
başka daha dokuz genç kov
boy vardı. 
Yemeğe sakin ve sessiz bir 

hava içinde başlandı. Bütün 
kovboylar, hiç konuşmadan 
atıştırıyorlardı. 

Nihayet içlerinden birisi: 
- Hava fena, galiba fırtına 

olacak. 
Diye söze başladıysa da hi!t 

kimse buna cevap vermedi: 
Jimin bu 

0

sessizlik ve soğuk 
kanlılıktan canı sıkılmış olacak 
ki mırıldandı: 

- Ama can sıkıntısı ha!.. 
Kimse ağzını açıp konuşmı
yor. 

Fakat yemeğin sonuna doğ
ru bu sessizlik bozuldu ve 
Smitson söze başladı: 1 

- Zavallı Blanşet fena hal
de hasta. Elimden gelen her 
şeyi yaptım. Fakat galiba kur
taramayacağız.. Yazık!.. Bu 
en iyi ineğimizdi. 

Bu sözler üzerine kovboy
ların en yaşlısı olan kır saçlı 
bir adam hiddetlendi: 

- Hayır, dedi, en iyi ine• 
ğimiz Blanşet değil, Bluzdur. 

Smitson da fena halde kız· 
mıştı: 

- Ne dedin Bili? 
Diye bağırdı. 

f Devamt oor) 

BULMACA 

r ,, ·ı:ı 
1 .f 1 l . ·-· 1 ı. ,1 .1 

24 tane kibrit çöpü yuı~arl"' 
da gördüğünüz şekilde dizil
miştir. Bu şekilden dört tane 
kibrit çöpü çekerek bir haç işa
reti ile dört müsavi murabba 
vücuda getiriniz. Doğru bulan
lardan birinci, ikinci ve üçün• 
cüye birer şişe lüsyon, iki yüz 
okuy'llcuya da muhtelif hedi
yeler verilecektir. 

Harflerle resim yapıyorum 
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