
Bugünkü sayımız 

16 
..., Sayfadır 

Memurlara kolaylık 
Gazetenıize tcn:iUitlı abone olmak 

istiyen memur ve askerlerden Ankara. 
da bulunanların Ankara.da şu numaro-
1.ara telefon ederek arzularını bildir· 
mel.eri kdfülir. 

2326 2816 1068 

5 Kuruş • Telefon: 23872 9 lkincikanun 1937 Cumartesi Sene: 5 - Sayı: 1790 

Alr11anlar Fasa asker 
ihraç etr11eğe başladılar 

Vaziyeti lngiltereye bildiren _, __ F_r_a_n-sa-iş-ı-.n-eh-em_m_ı_~lJ-e-tı-.n-i _k_a_v_r a_d_ı __ 

Fransa Tekliflerimizi bizzat 
~Dmaııro aslk:eırDeırDIFllDIFll Fastan 

geırn aoonmaso nçnıro 

er ihtimali 
aldı •• goze 

Eransanın Atlantik filosu Fasta. 
rıarbive da oraya 9idi.Y:or 

i 

~ 'bahriye na....--ın Gasniye Di,ipark ile anıiral Juj ve amiral Abrial 
~ harp gern.i.'fiyle Cezaire gitmek i.kre Tu1on garından çWırlarken 

'Ilı ~dra, 9 (Radyo) -Ahnanla· sız nazırları meselenin vehameti üze 
" ı;:nyol Fasında Melilla ve Ceu- rine derhal lngiltere ile temasa geç
~ °;lanna asker ihraç ettı1<leri mİfler ve İngilterenin nazan dikkati-

tlen teeyyüd ebnektedir. ni çelanitlerdir. 
~bi Fransada bulunan Fran- (Deııamı 6 ttıeıda) 

J\Imanyanın şarka 
akın ihtimalleri 

Bir lngiliz gazetesi Almanyarun Yugoslavyayı kazandıktan 
sonra Romanyanm enditelerinden istifade ederek Çekoslovak
yayı tecrid edip doğrudan doğruya hücuma hazırlanabileceği. 
ni yazıyor •• 

"9~ 

DEN;~ ·· .. \t,ı.. 

\
/ t~ '!) ~~ R.eiSicümh:ur !! . Be ıwş, Yugosla1Jyadan Ba§Vekil ve Ha· 

~il. ~toyad "1101 iç. Rcmwnyıuwn Kral Karol Uiiyiik lwm.~ılan· 
mn 1uı.re1:4tım gö:;dcn kaçırmıyor 

(ya.mı 7 incide) 

Blum tetkik edecek 
HükUmetimizin lıazırladığı bir proie 

Parise gönderilmek •• uzere 
Ankara 8 (A. A.) -Anadolu 

Ajansının istihbaratına göre. Türk 
hükumeti Fransız hükumetiyle biliti
Iaf İskenderun meselesinin Milletler 
Cemiyeti konseyinin 21 Jkincikanun •r--qıiJiiıı, 
nızaınesine konulması için icabeden 
tC§ebbüslerde bulunmasını M. Sand
lerden rica etmiştir. 

Ankaradakl mUllkat 

Pam 9 {Radyo) -Ankaradan 
haber veriliyor: 

Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras diin Fransız elçisi Ponsot 

(Devamı ı incide) 

Alman Ajansına göre: 

Meselenin Vclciller Hcuetinin dün içti-m.a <ittiği Ça:n1Mya köşJ."finde °k'ı§1ık bahçe 

cebren 
hallinden 

korkuyorlar 

Hükumetin daveti üzerine 

Atatür 
Kudüs 8 (A.A.) - D. N. B. ajan

sı bildiriyor: Beyruttan bildirildiğine 
göre Sancakta Türklerle diğer ahalL 
nin bir kısmı arasmdaki gerginlik 
tehlikeli bir şekil almaktadır. Eğer 
Fransa, Türk talebini nazan dikkate 
almazsa, Sancak tneıselesinin cebri 
bir surette hallOdilmesinden korkul
maktadır. 

Ankaraya dönerek Vekiller 
Heyetinin içtimaına riyaset etti 

Ankara, 8 (A.A.) - Cenubi Ana
doluda seyahate çıkrıuş bulunan Ata
türk, hükumetin daveti üzerine bugün 
saat 13,30 da Ankaraya avdet buyur· 
muş ve Çankaya köşkünde İcra Vekil
lerine riyaset e~tir. 

Diğer taraftan Ankaradan verilen 

hususi bir habere göre Büyük Önder 

Atatürkün birkaç güne kadar tekrar 1s

tanbulu şereflendirmeleri ihtimali var· 
dır. 

Müşahitlere hakikati 
göstermiyorlar 

Sancaktan son gelen haberler San-, temasına kat'i olarak mani olduğunu 
caktaki Fransız. makamatının Milletler göstermektedir. 
cemiyeti müşahıtler heyetinin halkla Müşahitler heyeti tskenderundan 

ILüSAN 
d~1r~D®trürnnıü~ 

Bu ün Fran ızca 
Derslerimizden istifade cdeccığinize hala kani değilseniz takip eden her
hangi bir dostuntt.zdan sorunuz. 

Size birkaç ders içinde koUıylı.kJ.a ve bir hayli §C1Jler öğrendiğini, 

u...""'Un cümleleri zahmetsizce tertip edebildiğini söyliycceldir. 
Abone olunuz. Üç dersi birden takip edecekler senelik abone üzerinden 
% 10 tenzilat görürler. 

tıtlNct DERStM!ZDE 
ŞU SATIRLARI DÜZEI..T!NtZ: 

Fransızca derslerimizin ikincisinde, bir okuyucumuzun ikaziyle bir 
hata yapıldığını öğrendik. Bu da tertip sırasında bir satır yerine o der
se ıüt olmıyan bir satırın konmuş olmasıdır. 12 inci sayfada 1 üncli sa· 
tırdaki "lit'' kelimesi ile başlıyan satır çıkacak yerine şu satır konacak
tır: 

Joue: ju =- Oynuyor. 

Dik at! 
Yarın ayın ikinci pa?.ı.rı oJdu;;u kin 

lngilizce dersi verilecektir 

Antakyaya avdet ederken Belanda dur. 
mamıştır. Sancağın istiklalini istiycn 
halk bun'dan çok müteessir olmuştur. 

(Devamı 6 ınetda) 

Gürbüz ve Güzel 
Çocu~ 

MtYısalQ>aı~amo~ 

Foto Et.em 
lıliiBa1xıJ.:omıza 53 numara ile ~'tirak 

eden Nafiz oğlu on üç aylık 
YILMAZ AKMAN 

1 
Kupon: 53 Çocuklarmızm mllsa 
bakamıza iştirak edebilmeleri 1çtıı 

bu kuponlarm toplanmam llzımcbr. 



Fransız Başvekili M~ Blumdan 
beklenen 

Avrupa ileri gelenlerinden bazılarmm bütün dünyada akisler uyan
dıran büyük ölçüde hareketlere girişmesini ekseriya şu yolda tefsir 
ediyorlar: 

Memleket.dahilinde sıkıntı v:ar. Karışıklık olması muhtemel... Onun 
için liderler büY.Uk harici bir mesele gkarıyor. Ve sıkıntıda olan, Y,ahut 
kargaşmaya müsait bulunan halkın gözünü o harici meseleye çeviriyor; 
oyalcyıcır; dahildeki gayritabii vaziyeti unutturuyor ve rahatça keyfine 
bakıyor ... 

Almanyanm, Venıay muahedesini bozma şekllleri de dilhil olduğu 

halde Bol~vik aleyhtarlığını ve İtalyanın, Habeş seferinden Akdenizde 
hakimiyet iddialarma kadar, girişmiş olduğu teşebbüsleri - doğru veya 
yanlış - bu nevi hareketlerden sayanlar olmtl§tur. 

Gerçi Fransız Başvekili Blum, idari bakımdan, Fra.nsanm bir Hitler 
veya Mwısoliırisi değildir. Lakin, kabine.sini meşgul eden devamlı işçi 
ihtilA.flarr, grevler,, polltilra. tazyikleri içlııde - Fransanm beynelmilel 
dostluk an'anelertııe tam edebilecek olan - mcvkiinden, Hatay m.esele:
alni de, acaba ayni dil.Şünceylo mi uzatıyordu. Ve bu meseleyi günden 
gUJlıe herkesin daha ~k dikkatini çekecek, Fransız tebaası halkı topye
Mn mewal: ealeeek bir .il halinde bulundunıyordu? 

BuJllt ihfil,.a V'8I' mıdır? 

ffiç ihtimal vermiyoruz. Hem neye yarar ki. Halkın dikkatini dahili 
tiuliranlardan, mDIJııOl vami.yetlerden harice gevirmek için, tizerinde du
nılaıı mevztı neltadv bilytlk 'Ve) gürültülii oluna olsun o buhranlar, o 
· mtlilllt lllll&i]efler ihll& yerli -,erinde durur. Bu renkli manzara, o ıtaraıı
lik: ..... fl'bsw tyflıl mL. 

BllDIPJT JtfJNhe 

·fimizi bizzat Blıım 
etkik edecek 

. (Bllf ~ 1 -.CW.) DMen ~ bildirilmesi İçjn: 
711 kl&d etmit 'Ye azım müddet g9 - taUmat vennif, fiJCat Tıürk esbabı 
rüşmiiftür. muciDeaini kendisine maletınemitti. 

...... J8 ttlzln mw•al Söylendiğine göre, lnailtere Oı .. 
Ankara 8 (A. A.) - Anadolu §itleri Bakanlığı. Türkiye büyük el .. 

Ajanmun menuk mmıbac:Luı aldı - çiliğj MüatCf811Jl8. Türlü)raüa endi .. 
ğma göre. dWı F-.z Hariciye ıelerinin mühalipll oJWıi,um bW. 
müatqan M. Vicnot, Paris büyük dirmiştir. 
elçimiz Suad Davazı davet ederek Resmi mahafil, Türkiyenin, me-
uzun bir mülakatta bulunmuıtur. selenin bu derece ça&uk bir wrette 

ispanya dahıli harbi 

Hükômetçiler 
asilerin taarruzlarını 

püskürtmüşler 
Madrit. 9 (A.A.) - Hükumet kuv

vetleri asilerin Pozu ela - H umera mın

takasında biribiri arkasından yaı>tıkları 
~ddetli hücumlan tardetmitlerdir. 

Üç gün C9:Yel başlıyan muharebe he
nüz bitmemiştir. Milisler, adedce kendi· 
lerine faile olan Alman ve Fas kıtaları
nm hücumlanna cesaretle karşı koymak 
tadırlar. 

Cumhuriyet ordusu Madrit cephesin 
deki ileri hareutine devam etmektedir. 
Leon eyaletinde cumhuriyetçiler 
birkaç kasaba ele geçirmişlerdir. 
Astrer!n yakaladı,.lart Sovyet 

8em ter.I 
Moskova, 9 (Radyo) - Roza Lük

sembur ve Belomorkanal namındaki 

Sovyet gemileri kömür yüklü ol<Juklan 
tialde Raherdanıdan !talyaya giderler
ken Cebelüttank boğazında İspanya asi
lerine mensup gemile11 tarafından yaka
lanarak Teuta limanına götürülmüşler
dir. 

Gemiler, araıunlchktan ve w.rakları 
tetkik edildikten sonra yollilnna denm 
etmitJerdfr. 

Bundan blıfka, Tamker Sakalin na~ 
mmdaJli So.yet gıcmiai de gene Cebe.. 
lüttanlt bofaa önünde yakalanarak ayni 
limana gatiirillinüıit n ancak bir gün 
aonra harentine mUeaade edilmiştir. 

Almanla"n yerdtmle" 
tnall ..Uyar 

Pariı, 8 (A.A.) - Joumal guetesi
nbı Berlinden aldığıı bir habere göre 
Alman makaınatr, ltaıyamn yardımiyle, 
ast Ftanko kıtalannm ilci ay içinde mu-

zaffer olmalan için büy,ilk pv,rc.tlor 
sarf edecektir. 

f I 

M adtitJ.ck halkı ~ kar~ muka
wmıete te§'Vik eden bir Uıtiyar kıadın 

Alman mebafili ispanyaya yalnız ıö ... 
nüllüler gittiğini ve teıkilath kıtalar 
gönderilmediğini eheınmiyetle kaydet
mektedir. 

ltalyan gazetesi yanılıyor 

Italyaya husumet Çok dostane bir ıeltilde cereyan hallinde ısrar etmesini hayretle kar· 

eden görüşme esnaemda M Vienot ~ktad.ır. Zi~. !ürkiyenin iti- h • ı • • kt 
~~LtM~1m!~~~~~':~n: :ili~~!hl::·ü~u!::;:ah:~~i IS erımız yo Ur 
de her iki tarafı tatmiıı edebilecek ginniyecektir. TGrk • ltalyao dostluğunun resmen tew dl 
bir çarei teaviyeyi telkin için F ıansa Aetc t .._,d .... 1-.1 ~ 
Hariciye Nezaretince hazırlanan pro- h:nı:;~;a ~=.:=~""• biç bir mani olmamak •e tir 
je ile hükumetimizden de teklifimi - Londra 8 (A. A.) _ Ro-+er bil- Dilnllü paetemdd• haber vudifi- Gazete, lt:Uxu - Y:ıananietu ma-
zin daha etraflı bir ifadesini mul1- ,.. • ·ıı..: , T''--tı."- :1~ İtal .a.. ba da -uL. diriyor: ma.z gı-. ı.w.-,,~ - ya aruın.,. ya. nasc tının -eaamel ol411.tu.aı 
tevi olarak istediği pro;"eyi bizzat bnda. ~~.a--. .a~ uya ~r ,.=--,~ k d t kt di Türkiyenin Jskenderun mesele - -'5'~...._.. ~r 13 m-•rt ay e me e r. 
tedrik edeceğini beyan~ Ih. Ara- sinden dolayı Milletler Cemi-tin.. aplmMı zemini hazır bulunuyor. Bu HABER: Atatürk Türkiyeıinin tut· 
sa. M. Blum.ün. bu husuıta valr.i olan den çekilecegı"'' nvııır. askeT ~!licl müzakereler neticetlinde İtalyanın Bo- 1 tuğu yol da, esasen, filiyat aahaıma 
vaadini teyı"d etmiııtir. - J"" ~ v ta k~• · ·rmes· d t · · -•-- -~"" f :ıı etmekte _1'-"nön hakL-ı...ki h-L...-L gaz r mu cn=esıne gı ı e emm ceçmıı tasavvunou•, - nunı men aatteri" 

Hükumetimiz tarafından verile- OKl-0 - Kıuoa ~ne- '-· b'l k · L- --'-'-"' 
re İngiliz mahnfilinde itun' - _ı - -"= owna 1 ece tır. ve -yaıelmilel - .,... ... - ~~ 

cek pro;"e Hariciye Vekaletince ha· au ew B kd' d t ı dah" k 1 ı.:ıı__ _ •• _ _.. mektedir. u ta ır e ta ya ı, mu ave e- te--. 1.unı- v• f.._ m..W ~ 
zırlanmıı olup Parise gönderilmek nameyi imzatryan dev tetler cibi boğaz- vuriar. kuıı. .-, ı..1.ı. ~· f"luıllwt 

1 Üzeredir. lnglltereda alAka larda mutlak hakimiyetimizi resmen bir titizlik göstermek olqıwıa\fM• ~ 
D:l·ı yaztltl11111Z l'llllllkllla Röyter Ajansından: }ngilrz twük etmiş olacalrtn'. ki, - -. ele b>-d.e.~imiz gibi - or-

li:.ıtr ajansın telgrafı resmi mahafili ile efkarı umumiyeai Başlıca İtalyan gazetelerinden Ciornale 1 tada Türk - ltalyaa cloalı..j,....... ..._ 
Paris 8 (A. A.) - Havas Ajan.. Sancak meselesinin inkişafını azami D'İtalya gazetesi şöyle bir makale yazı- men teyidine mini olacak hiç bir tey 

m·bildiriyor: · dikkat ve alaka ile takip ediyorlar 'W: y«: :ıroktar. 
Dqi§leri Bakanlığı müstetan M. ha maelede Türkiye ile F ran• ara • '"Montrö meselesi !tal ya ile Türkiye - ---.._..,.-........ ......,.......,._.~~-......,.-=--"" 

Vienot, din saat 16 den 20 ye ka • smda dostane bir hal çaresi bulunma- arasında doğrudan doğruya halloluna- I B a 1 kan re sı· m 
dm- Dl!i§leri Babnhğmda Türkiye smr temenni ediyorlar. caJrtrr. Türkiye siyaseten anla§ılmaz sc· 

bmüyüku··~re.lçisi Suad Davazla göriif. Sancak Araplara baAlı beplerle İta?°8y~ ~ar§ı.~ğuk. bir husu- sergisi 
,..... kalmıyacaktır met ve emmyets. zlık gosterdi. Bunun 

Satihiyettar birmembadanöğ- Cenevre,8(A.A.)-HavuA- yanlıt bir siyaset olduğunda hiç şüp· ı Ressamlarıouz Atina~ 
ıenildiğine ıöre, M. Vienot, Tür- jansı bildiriyor: Milletler Cemiyeti he yoktur. Çünkü Yunanı !zmire sal- a d i 
kiye büyük elçi.inin nazan dikkatini mahafili, lskenderun meselesinin dutan ve kan ihtilaflarını tahrik eden 1y8 eser g n er yor' ur. 
ı~n:.:tb:ct f~~~1d: ~T~.;k Milletler Cemiyeti konseyinin müza- İtalya değildi. Keza evvelce Türkiye Kurulması evvelce Balkan memleket 

kerelerinde sıraya konulmaamdan hakimiyetine ait olan Anadolu toprak· \eri arasında takarrür eden bir:nci Bal-
- Franuz anlafmasma mani olabi - evvel, Türkiyenin Cemiyetten çekil- lannda yerleıcn de İtalya değildir.(Ma· kan resim sergisi bu ayıl\ 25 inde A-
lecek mahiyetinin •iddeti üzerine L., · b mı · ~- t k 1 t· d + D.. çekmiftir. :ır meeini ve yahut enerjik siyasi ve as. -..enın u son cü esın""'n ı enderun ına a açılacak~ır. ~14 ilk Balbq r&-

Fransız hükumetinin bu mesele- keri kararlar almasını gayrimuhte • ve Antakyanın kastedild : ği a~iiJlıyor.) sim sergisi resmen Yunan hükftmeU ta 
mel telakki etmektedir. l'v1aamafih, İngiltere ve İtalyanın AkdenlZdeki mü- rafından kurulmakta ve Yunan htl"· 

yi itina ile tetkik etmekte olduğu ve b d' ~ d eğer tatmin edilmezee, Türkiyenin nase atının tavazzuhu ıger evletler- metinin himayesi altında bulu a~\ıı-
Tüıkiyenin de ayni tarzda bir tetkik- kendi hattı hareketini tamnmen de - le Akden'z münasebatının inki§afına yol dır. qm 
te balunmaamı görmekle l;>ahtiyar o- \ 
lacaiı bildirilmektedir. ğiştirmesi muhtemeldir. açacaktır.,, Bu ilk aergiye memleketimbden de 
l'r81181Z resmi •l•n•ına gllr• Tijrk mahnfili. Reisicumhur A- Otomobil kazası birçok eserler gönderilecektir. Gönde·! 

Landranın kanaati tatürkün, Sancnk Türk ahalisinin Tarlabaş·nda kömUrcU çıra~r on dört rilecek eserler arurnda bugün Y~_)'an 
l..omh 8 (A. A.) - Havas mu- Suriyeye ve umumiyetle Araplara yaşında Kazım dün akıam caddenin bir muhtelif mekteplere mensl,4p ~ • 

1-L.:..: L.-u:-=--or: Jyı· haber alan bir bağlı kalmasını menetmeğe azmey- k 1 1 . ld ""'' ·ı..: ...-n _,,. lemis bulunduğunu bildirmektedir. tarafından diğer tarafına geçer yn 2153 arın eser en o u6 '" gı""" eeki eaeı1'r-

9 ıicincikanun - l'J37 

"AhfeuJin.. k~ p Jtawm salla· 
ma:· sözünü heı-W.: bil.it v.e knllauır 
ama Ahfeş'ln kim oldıığu.np: bBeıı az
dtr. Bazı kimseler merak edıp l!IOl'uyoP
Bildiğµn ka.darmı söy,lttvın: 

1nıaın Ahfef; ~ en ileri ge
len sarfçılanndanmış. Kakllllere pek 
bağlı olduğu için herkesin sözünden 
Yanbo çık&rmağa .ka,lka.nwş. Bittabi 
her.kes de oııdau ka~ baş18JillŞ. 
Ahfeş talebesiz ve dinleyicisiz kalınca 
kendine bir keçi almış, derslerini ona 
t.a.krirı etmig. Arasıra: ' 1 Anladın Jl..l;?'' 
diye sorar, keçinin ipini çekip ba§Jlll 
sallatırmış. Bir sözü a,ıWunadan tas· 
vib edene, işte bunWJ.. isin "Ahfeş'in 

keçisi" derler. 
Bu yazıları niçin kendi imzamı• 

yazmadığımı da söyleyim. Şimdiye ka
~ hiç bir yazıma İtp7.8ı!l1 a.bnaktan 
çek,inro(tdim; zat.en bunları da Nunıl· 
lah Ataç'm yazdığını gazeteciler ve 
muhanirler arasında bilmiyen yok; 

.kiinseden gizlemiyorum. Fakat bu ya
zıla.rıt şajısi hislerimi ve - varsa - fi
ki!'lerimi işin iqine kan§tırma.dan. 
sırf sarf ve nahiv kaidelerini düşüne
rek yazıyorum. BUllwı için, onları 

başb bir imza ile yazınağı daha doğ· 
ru buldum. 

Yazılarından yanllt) çıkar~ kim
seler arasında kızanlar, giceaenler 
oldı.a. Halbuki ben heıt yazıyı qeğijı, 
ekseriya. sevdiklerimin yazıhlnnı oku
~. 0 ])~ lpQ ~eri~ 
değildir; biıtkis, fikirleri, clbnJıelıeFi, 
kullandıkları kelimeleıı-~ - akb
mm. yettiği kadar -~ mu
hab~ bk delili saya.Qij.irler. 

• • • 
~ ~V\U: ~ ttb.dit ~~; ~ 

yor ki: 
yı~~te~~~ 
3Qf& ~ ",.. ~-.. , ~ 
~~!---M.*8'-.t·• 
&ta.~~~?· ,.._.,,,., 

bu~ Da.~ k.va. ~-~ ,,. ..... -.~. 
" .. . 

.l.iiıtilM ~lı ~ ~ 
~...,.~~~-

~·· f!."O~ f!'Jırıt ~ ~ 
~.~ ~--4-
~ •.• IJRi ~fM ....... 
~~g~~~· 
- $1.IAt Det'vi§, 'b!ı. T. l.1f. 

tlç ~~. "H11seyiu ~t ve ~· 
met ~~ip" ~ ŞO»J:{I,. 4ejil,, "ş.a.ixler" 

deG ~ ·~ ~\e.».w ~ 
anl~ılryor: "Hüseyin Rifat ve Ahmet 
Muhtp, iki )J.qdql çi?ıen n~une olarak 
evvelp. gözttme çeır:eıyorra.r.'• Uç nok~· 
nın ye~ deği~~ hele "\ki" n!p 
m~Uffülle ~1'111~1 cüıaler' çok. ka
rıştmyor, anlaşılmaz bir hale getiri· 
yor. Fakat bu, belki sadece biJ: tertib 
~~it'. 

"Evvela" kelimesinin yeri çok fena. 
" ... evveW. gözüme ç.arpıyorhır''; sonra 

C.:VPmı~'lar mı? dik~at ec\ileeek in· 
sanlu olmadığı mı anla31hyoF! Suat 
Del'\'il el~~te ~u söylemek i.steme
mwtir. Q "evv~" keliqıeaj ya bilEbÜ• 
t® k.~lı ve yf.,hut ~ Jelirilme· 
1i: "Evvela Hüseyi.Q. ~üat ve Ahmet 
Muhip ... " 

O iki şair de ''nümu~lik" olmağa 
bilmem razı mıdır? 

Yine oy~: 

Blinde •~biT ~ ~· ita,. ~ mesq;siz. ~ •• t>ir 
orcfl111<1rps Pf@lcaö, ~ 
ıt~•., olan Kep~ ~yor. 

au cUmlede ·~v~" kelimesi fazla
dır, hatta manayı (leğiştiriyor. " ... pro
fesör ~ine yttk"'l\\iş", pro{esöt 
Q\m&ll\IŞ, olabRlf ~ektir. 0 

• •• Of4i· 
'ftM'YUS p~lqft ~sehıü§", dah• 
\y\ai '' ... ordi~ profesör olmuş" 

memlw:lan öğrenildiğine göre , Tür- Türk murahhasr heveti, muh. numarah otomobilin alıında kalmış, ya- 4en de b~ları bulunacak\no. Her rea .. 
kiyenin Lonclra büyük elçiliği Müs - temel olarak, Sancak ~yriaskeri ralanmıştrr. 

1 
sam Atinaya. a)lcak üç eser ı&ı~bi· AHFEŞ 

tepn. Sancak meselesinin çabuk bir hale getirilerek, Türkiye ve F ran Bu 88 hah ge 1en1 er 1 lccektir. Bunun iç; in göndel'ilecek e.er- ~=:::;;:::;::::::::::;::;:?::;:::;:;:;:::========:::: 

delMli idi. 

bir eurette halli için lngilterenin sa tnrafmdan birlikte garanti edil • lerin nadide olacağı ~üphesiadir. :n.er- AtilY!)'~ gid~tif. 
Fıamız hükumeti nezdinde tesir et- miş bir "Survie _ Lu""bnan _ laken Tiran elçiliğimize tayin olunan Alij lerin gönderilmesi işiyle mUrit vekA- ierginm tan1imini İstanbul aayla'll 

-:.J • Türk ve İnhisarlar Genel Direktörü 
mesini taleb zımnında, bir kere ge- derun muhtar devletleri konfede • Mithat bu sabah Ankaradan şehrimize lctindcn verilen emir UJıerim~ f\tMl 111. lalAh eimtoz idare edecek ve Külti1f 
çen hafta, bir kere de dün, Dışişleri rasyonu,, teskil edilmesini ileri sü • gelmişlerdir. nallar akademisi meşgul olmaya l;\lş - ba1'anlrğının ne§riyatı derleme direkt&-
Bakanlığiyle temasa gelmiştir. recektir. lamıştır. rij Selim Nüzhet birlikte gidecektir. 

Öğrenildiğine göre, İngiltere hü- Tahfldat haber(n1 Fransa da ğma dair çıkan haberlerin kat'iyen Balkanlar resim sergisine g~derile- Banaknlığın yayın direktörü Faik Re-
kumeti. Paristeki lngiliz büyük el- t ! kzlp ediyor esassız olduğu ve ne Türkler tara. cek eserlerin salı ~il aabahma ka • git bu •ı~ G\ktl Ş~ıtltr A&d .... 

..._-..~:..__----:ı:·:·!....c~aeo~~r~g~a~Clarc~~k~·a:=,~T~ü~rki::":_Ye:_:h:ü~-ı__.._~Paris 8 (A. A.) - iyi malumat hndan ve ne de Fransızlar tarafından dar akademiye teslim edilmi.f olmaaı ıindc ve Akademi dkfkt.Qrij ntflltRlf 
L.--d ir · tihazı asla dü üülme· ıarttır. Sergi münasebetiyle Pul ~ p.pmçü A~hk toplantısında buıuıı-

L-----~-~~~-~~~--..mmm.·~aiatit.· ~_J 
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~nim (Jiidişiiffı: 
trabnaı~oa -

m lYıcad$De 
~aıbnonyetnmn(ğ 
~ iki saat müddetle kar yağdı. Bu
lanb hav~, umumiyet itibariyle 1s
dı · uı~ mutedildir; don olma-

' Yerı ancak üç parmak kaphyan be-
Yaılık, .--~· .. h .. ··1 k lttnu - ~ı gun, emen ~zu me yo-
Zin. tuttu. Fırtına? Evimiz Karadeni
tn tanı. karşısındadır; dalgalar, beş on 
kaetJ-o ilerimizdeki kumluğa yayılıp 
b' Y~luyor; buna rağmen öyle müthiş 
S()~ l'Ui;gar da ışitmcdik. lsta.,bulda 
Yü.z daha kuytu yerde ve şimdikinden 
de kat daha sağlam bir binanın için
~tuzıu.duk: nice fırtınalar, temelle-

}{ .sarsardı. 
snı:asa~ gayet normal bir ~ışın ort.a

F' Yagan gayet nonnal bır kar ... 
nı.t :at, fordi hayattan içtimai ve res
oı..- nyata kadar her şey allak bullak 
'llVerut. 
Saba.b.leyin kalktık. 
- İ{ahvaıtı ! 
._ Süt gelmedi 
-Çaı y. 
~ ~er limonata rengindeki c:;e.'1me 

ne içerseniz yapalım. 
- ll'i suya ne olmuş? 
- Bitti. 

hıt- augün pazartosidir. Pazar kuru

' Orada tenekesini on iki buçuktan 
ne lar. Haydi git bak, başka ne var, 
~<>kaa, al ... Hem belki kar uzun uı
dtttı ~ar, daha pahalılanmadan o· 

ltotnUr ihtiyatnnIZI da çoğaltalım. 
~ aUgUn pazartesi olmasına rağ
%ı Pazar yerinde tek adam yok. tıaç 
ltıür 8.tasanız su da bulunmuyor, kö-

de, odun da... 

~leyse postalıaneye uğra .. tstan-
1 t>nk.. I>aketıer gelecekti. Dün posta 

""llUWü. 
~Sordum, efendim. Vapur, uğrama
~eç.ruş. Paketler de Trabzona 
~.Yollanmış olacak. Avdette bırn-

MO.JDE! .................. 
lstanbul yolları 

HABER - A'k.~m noı::tası 

Radyolarımızda 
Arapça neşriyat 

başladı 
Neşriyat Suriye, Irak 

Hususi bir kanunla 
berbatlık tan 
kurtarılacak 1 ve Mısırdan iyi 

Son zamanlarda pek ziyade bo
zulmuş olan İstanbul yollarını bugün 
kü bütçe ile tamir etmek imkanı 
bulunmaması ve bunun neticesi ola
rak bunların daha çok harabeye git" 
mesi Belediyeyi düşündürmekteydi. 
Belediye bu hali bir raporla Dahiliye 
Vekaletine bildirmiştir. Dahiliye 
Vekaleti de lstanbul yollarmm tamiri 
ve yeniden yapılmasının bir kanunla 
halledileceğini Belediyeye bildirmiş -
tir. 

Ioh·sar 
alınacak 

idaresine 
memurlar 

İnhisar idaresinin muhakemat şube
lerinde bulunan veya vuku bulacak olan 
münhallere tayin olunmak üzere imti
hanla memur alınacaktır. Alınacak me_ 
murların hukuk veya adliye meslek mek 
tehi mezunu veya aidliye hizmetinde ça
lışmış kıdemli memurlardan olması şart 
koşulmuştur. İmtihana gireceklerin mü
racaatları ayın 19 na kadar kabul edile. 
cektir. 

Çuvalların aitında 
kaldı 

Yemişte Hasır iskelesi hamalların dan 
Mehmet dün bir tüccara ait ardıyada 

fasulye çuvallamu istif ederken devri
len çuvalların altında kalmış, güç halle 
çıkarılmıştır. Mehmedin vücudu muhte
lif yerlerinden yaralarunı~tır. 

i 

işidillyor 
Hükumet Ankara ve İstanbul radyo

larının bundan sonra arada Arapça neş

riyat yapmalarını da muvafık görmüş 
dün akşamdan itibaren Ankara rodyo

sunda derhal bu program tatbik olun
muştur. İstanbul radyosunda da bu 

akşamdan itibaren program arasında A
rapça neşriyat yapdacaktır. 

Dün akşam saat 19,30 da Ankara 
radyosunda Arapça spikeri bütün Arap 
dünyasına hitap ederek, Türkiyenin Su-

riye vahdetini parçalamak emelinde ol
duğu şayialannm Türk ve Arap millet
lerini biribirine düşman etmek istediği-

ni söylemiş ve bu münasebetle Başvekil 
İsmet 1nönünün bu mevzula alakadar 
bir nutku Arapça olarak okunmuştur. 

Yapılan tetkikat Ankara \le İstanbul 
radyolarrrun Suriye, Irak ve Mısırdan 
iyi işitildiğini göstermişıir. 
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Zeınheı1 fırtınası 

t;ü.,.,,cı'Or.ıtwıı.. 

7,26 
Güra~ın .Bat • 

16,58 

- Bir telgrafım var. Çektir. -=====================~===== 
- R:u-tlan teller bozulmuş. ret, biraz canlılık, biraz didişme kabili-

n-"": Öğleyin yemekte yeşil salata bu- yeti gösterin._ Haydi aslanlar, yazık-
-~ tır, ayıptır ... Bu ne böyle? 

,,:. 5,158 12,21 14,45 16,58 18,35 5,40 

~ahçıvan dükkanlara getirmemiş. lYI NO) 
ZJe1er daıtında gömUlüymüŞ. Diğer scb- Not: Bana mektup yazmak istiyen GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU7 

e Yok. R Yağ b"ttl karilerime: Adresim (Vlı.la Nureddin - İngiliz_ Fran.sız askeri anla,şma.sı Alman - S .. em şey... ı . Ü 
~ana I>ara vermiştim ya, al. nye). yayı ktZdırmıştxr. 

- .ı:ok. 

- ~asıl yok! 
Ça, - R:öylUler, malfun ya, yağ yaptık
lıu-a ~ kilo filan getirip dükkiin
bitr Ira.kırlar. Bınilar toplanır ve sa
~ · ~albuki, 'bugün pazartesi olmnsı
dUJr.~en, hnva.Oan dolayı gelmediler, 
~nlarda da yağ yok. 11ersi için 

....,'b_edersek biie göre ayırırlarmış. 

....., ua.lık: al, zcytinyağıyla kızart. 
:f llakkalıann zcytinyaE;rrnı baynn
~ e?ıa bulmuşlardı, yiyemediler, u -
-~Uznıu" ....... . 
...._ ~eden kapalı şişeyle a.1. 
~ Soınuneu şişeyi siz evvelki gün al
'1. ~~ H.enı bulsak bile nafile .. Çün

" havac:ıa baltğa çıkan olmamış. 
, 'l'a"VUk söğüşü yiyelim. 
~ ~ tavuk fiatı 20-25 kuruş
~\'anm bozukluğu yüzünden o da 

hb- ll~. Konu komşudan 40 kuru
~ lrt-.. boros bulunabilir. Fakat tavuk 
~··Alayını mı? 
~ ""'w"tlXl, beni fena halde kw'lırdı. 

th..-.__~~ğa niyeti yok. Soğuk· 
-~" ~uğu tutmu.,. Mutlaka sui

hat'eket ediyor!" dedim. Giyi
d~ çıktmı. Söylediklerini bi
~ tahkik ettim. Ayniyle haki-

• • • 
Ih._, hısa.f _ 
• ~ bütnn memleketlerinde 
~ı Hem de nasıl. Başka diynr
~k, mesela Erzurumda, 

~hatlara bir şey olmaz! Halbuki 
~ ~a t.clgraf direklerinin tepe-

lY Yilksclmektedir. 
!tu Ytil iizımndeki 1200 hanelik bir 

lı clde~b~nda en tabü ve kat'iyycn 
~ ız, ~~~etsiz bir hava hadi_:;csi 

en bütU..~ hayatın inkıtaa ugra-
~·o1tt'lll- ll?ıikuJ gösterecek hicbir sebep 

C;.n-ı: 
nu ad ıyet, tabiatla pcn~l(>ŞCrek ve o-1 
nerek ~. adını her gün biraz daha ye- 1 dereeeYu~elir ... Tab·at püf deyince b'ı 
l<-'Jtsı .nıa.ıtlftp olmak cemi~·ctin ref-

erıncl ' " 1 
tılılı bu.ı en, hayatiyetinden cok malı-\ 

A tındtı(;.,l •• t ' ~ro.'t l" nu gos crır ... 
ler ... ~'Urddaşlar ... C:anım hem!ıeri- \ 

eytn, eylemeyin ... Biraz gay-

çeri Ja sı takarrür etm!§Ur· 
• Erzurumun kurtuluş günQ olan 11 §U 

• KaratıUk demir ve çellk fabrikalarını in batta EmlnönU hnlltevindc konfcraruı ealo 
§a edecek İngiliz grupunun mühendis ve us nunda bir kutlulııma yapılacn.ktır . 
tab!l§ılarmdan mürekkep 40-50 ki§llik bir * Hacca gitmekte olan Şark1 Türkistanlı 
grup bugünlerde şehrimiZe gelecektir. 85 ırkda,şımzz İstnnbula gelnıJ§tlr. 

• Koskada bergün 400 kişiye yemek dağı • Geçen batta içinde 68 kaçakçı, 1628 ki 
tııo.n evkaf imareti yemeklerinin serseriler ıo gtım.rUk ve inhisar kaçağı yakalanmıştır,. 
ve dilenciler yerine fakir mektep talebesine * Yugoslavya Uc talebe mUbadelcsi işi ma 
verilmesi için evkata müracaat edılıni§Ur. ar!! vekCtlet1nce tetkik edilmektedir. 

• Takas komisyonları teşkila.t.mm değişti • Kars gelecek sonbaharda iyt suya kavu 
rilmesl için tetkikler yapılmaktadır. şacaktır. 

* Ehliyetli lise ve ortamektep muallimi • Muslkişina.ıı Rau! Yektanm ölQmUnUn ı 
yetiştirmek lçln İstanbul yüksek lXl.Ualllm ve kinci yıldönUnıU mUnasebctlle dün akşam 
Ankara Gazi en.stitl.i.sl1 genişletilecektir. Ankara radyosunda merhum için bir konte 
OnUmUzdekl sene yüksek muallim ınektebine rans verllmi§ ve eserleri Çalmml§trr. 
200 fazla talebe almacaktir. • :M'.emleketıınlze gelip Ankaraya gittiğini 

• Maltepe belediyesi ]l,{altepenln kana!!zaa yazdığımız İngiUZ ı:nal1 erktuımde.n Alek 
yonu için belediyeler b&nk&Stndan bet bin aandr Git Bilhassa tstanbuı liman.mm ıslah! 
lira almak istemektedir. le diğer Umanların in§8.SJ üzerinde temaslar 

"'Mülga Darlll!Unun talebeleri iki aene zar da bulunmaktadrr. 
fmda mezuniyet imtihanı vermeğe mecbur • Ankarada bulunan tıınumı mntcttlşler 
tutulmuşlardır. dUn de maliye vel<Aletinde vekil Fuat Ağralı 

"' İ§ dairesi İatanbul mmtakaaı lmlrliğf nm nezdinde topıo.narak rnUfettlşllklerln ma 
dUnden itibaren Gıı.latada Bozkurt hanmdakl ıı vazlyet1 n.zerınde görll§m.uşıennr. 
dairesinde faaliyete geçm.ioUr. 

• M1ll1 aanayt birliği önUınüzdeki 937 ee Dıa,rda : 
nesi yeril mallar sergisi için Dim.dlden ha= • Amerikada grev gittikçe büyümektedir. 

lığa ~tr. Bu sene aergnin hazırlanma ==================-::== 
sile bizzat tktlsat vekaleti alftkadar olmak 
tadır. 

* 1st1nye dokunu eatm alma mtlzakenııert 
nin gelecek ay içinde ba§Jayıp tamamıanaca 
ğı an19.§llmaktadır. 

• Türk bava kurumu 6 ıutıatta bOyWc 

bir bo.lo tertip et.mi§tir. 
* Miııt tahvillerin Paris bo1'11L9mda yUk 

aekllğinl muhafaza etuği görülmektedir. 
lstanbııl borsa.smdıı. da tlyaUarda yükselme 
temıı.yUıa vardır. 

ıı: lııtanbul belediyesi yeniden bir hasta na 
idi ve bir de can kurtaran otomobili satın 
alml§lır. 

* Ticaret odasmda vapur navıunlannm 
yeniden tanzim için bir komisyon tetkikler 
yıı.pmaktadır. 

* Marı.rlf vekA.letl yapılan tefti§lerde soya 
dı lştnde mekteplerde ihmalle hareket edil 
dlginl gtirdil~den talebeye soyadlnrile bl 
tıı.p edllmestnl blldlrml§Ur. 

\ 

• Deniz ticaret mUdUrü Mutlt deniz lh Doktor _ Jiastalığımz fazla faali
rncnt mnllıı.nnm vapursuzluk yüzUnden uğ ı , etten ileri geliyor. Uutad tr'PJ'klc-
radı/'l"t mu kUH\tı tetkik etmek üzere bugün Y. . . . . b ,.1.-
b:mlre gldcceltUr. \ nnızt sı;:ın1e CTuun ycmclm için 

• ünlverslede bir stenografi kursu açılma fı,ç dört kişi bulwmz! 
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IQ) <e ır s Y1 o O o n n IFil 
4 tYJlf\HC~ 

awo lfl)<dlal'9'n~ 
Kitapsız kalan 
Mektepler bala var 

Maarif Vekaleti ders senesi bir 
hayli ilerlediği halde memleketin her 
tarafından yükselen kitapsızlık şika
yetlerini ehemmiyetle ele almış ve 
bu halin süratle önüne geçilmesi 
için icap eden tedbirleri ittihaza baş
lamıştır. Aldığımız malumata göre 
yapılan tetkikler yurdun birçok yer -
lerinde bilhassa ilk mektep talebesi
nin el'an kitapsız olduklarını gös
termiştir. Temin olunduğuna na -
zaran bu kitapsızlık derdi nihayet 
bu ay içinde tamamen hall~dilmiş o
lacaktır. 

Bu sene de maalesef mektep ki
taplarının vaktinde yetiştirilmesi im
kanı hasıl olamamıştır. Maarif Veka-

. leti bunun irfan hayatımızdaki nok
sanlığını alman raporlardan görmek
tedir. Bunun için gelecek sene bu 
halin önüne kati şekilde geçilmesi 
için şimdiden tedbirler alınmasına gi
rişilmiş bulunmaktadır. 

Mekteplilerde girip 
İlkmekteplcrin bazılarında grip ve 

anjin hastalıkları göıiildüğnüden ma
arif müdürlüğü hastaların adedini 
tesbit ettirmektedir. Şehrimizde grip 
çoğalmıştır. ----Nuri Conker 

ağır hasta 
Meclis ikinci reisi Nuri Conker ev

vellci gün bir "anjin dö puatı·in" neti
cesi ibuhran geçirmiş ve birdenbire 
hastala.nınıştır. Atatürk hastanın sıh
hatiyle çok yakından alakadar olmak
tadırlar. }.fuclis reisi ile vekiller ve 
meb'uslar kendisini ziyaret etmişler -
dir. 

Hastaya sun 'i teneffüs yapı1mrş, şeb 
rimizdcn doktor Neşet Ömer tayyare 
ile Ankaraya gitmiştir. 

Fort fabrikası dahil olmak üzere beş fabrika 
daha grevcilere iltihak etmiştir. 

* İngiliz - ttaı~ı Akdeniz anlaşması 
metni Yunanlstana bildlrllmlştır. 

• Yunnnlstruıın 1talyn arasında iki mem 
lekctl aH!.kadar eden meselelerin esasları 
üzerinde Atlnaua konuşmala.r başlaml§tır. 

* Bulgarlstanda yeni Türk barflerile tedrl 
sıı.t yapmak lsUycn bazı mUnevver Tllrk mu 
allimlcrinln işten uzaklaştınldıklan ve yerle 
rtne bir takrm medrese mezunları tayin edll 
diği haber verilmektedir. 

'* ttaıyanm, Milletler cemiyetinin önOmüz 
deki tople.ntısma iştirak edeceği zannolunu 
yor. 

• Amerika cumhurreisl kongreden yeniden 
930 tayyare yapılmasını ıstemi§tlr. 

'* Belediye halk operetine bet bin Ura yar 
dım edilmesi için §Chlr meclisinden mezunt 
yet istemiştir. 

• Galata.da bir firariye att olup hazineye 
intikali lAznngelen bir konserve fabrikası 
m satmak istiyc.nler hakkmda takibata g1ri 
§llmişUr. 

• Alman devlet tczgAhlarma 6 vapur ıs 
marlanmam hakkmda ihzarl mukavele Anka 
rada lm.zalnnml§tır. 7 vapur daha ısmarlan 
Jl18I için müznkereler yapilmaktadır. 

• Üniversitede g{Sz, burun ve kulak doktor 
lan için bir tckft.mül kursu açılacaktır. Ders 
ler bu ayın 20 ııl.nde ba,şlayacaktır. 

• Alman mlll1 mecllslnin yapılacalt top 
lantısmda HiUer evvelce mecllstcn aldığı dört 
senellk müddetin nasıl geçirildiğini izah eder 
bir nutuk söyllyecektlr •• 

• İngilterenln Akdeniz kuvvetlerini takvi 
ye için evelco hazırlanan p\Anda biç bir de 
~!klik olnuyaca.ğt ba~r verilmektedir. 

• 1nglltererle mUthl§ bir grip salgını var 
dır. Bir haftadıı 325 kişi ölmUştür. 

• Amerikada iki saf harb gemisi tezgtLha 
konmuştur.Topları Japon gemilerine konula 
cak toplara göre tanzim edllecckUr. 

• Iı'ıllsUn ha.dlsclerinl tahkik eden İngiliz 
komisyonu pazartesi gUnU F11lstlnden aynla 
calctır. Buna sebep yUksek Arap komitesinin 
uyuşmak istememesidir. 

• Varşovııda birkaç milyonun mevzuu bahs 
olduğu bir döviz ka«-akçılığ"I meydana çıkarıl 
mış ve Lehistan milli bankam memurlarından 
biri tevkif olunmuştur. 

• Deldka harlcye na?.ırr, Belçika fa:lst 
liderine İtalyan raclvoıarmdn "t··as! mı uklar 
söyleme mu ıuıdcslnin verilmiş olmasını pro 

l!JJiP~~ <dl<eırs 
Geçenlerde Pı::ya1ni Safa men ... mp oZ.. 

duğu ga.zetede bir fık-ra yUZ?tWJ oo bun
da, "Fransa için Alzas Loren tıetJ e 
bizim için Hatay odur" dcnıişti. Biz de 
bunun kat'iyycn doğru olmadığını, Al
:xıs Lorenin Fransız olıışunda şüphe 

olduğunu, fakat Hatay'ın Türk olu,.şun
da en küçük bir şüphe lntlunmadı§ını 
tasrih etnıi§tik. Bugiln, memnuniyetle 
görilyoruz ki, ayni gazetenin b<.ı§nıu
harriri Y1mus Nadi Pmprni Sa/aya 
ufak b-ir ders 'VCNnck-te ve dolayısiyle, 
"Cahil b-ir dostum oLacağma akıllı bir 
düşmanım o1masırn tercih ederim" sö
züne hak vcrdirmelı."tcdir. Yunus Nadi 
şöyle diyor: 

Hfila bu dakikada buna inanmak çok 
zor olmakla beraber eğer Fransa İs
kenderun - Antakya - ve ha.valisi için 
şimdiye kadar tutuyor göründüğü hat
tı hareketi değiştirme7.'3e nihayet ha
disenin sarih manası bundan ibaret o
lacak, yani Fransa cemıb hududumuz.. 
da biz Türklere ::nahsus bir Alzas - Lo
ren yaratmış bulunacaktır. Dostluğu
na samimi olarak kıymet vermek iste
diğimiz Fransanın hakikaten akıl er
mez haksız ve isabetsiz bir siyasetle 
yaratmış olacağı bu Türk Alsas - Lo
ren'inin Fransız Alzas - Loren'ine ben
zeyisi yalnız sekil itiba.riledir. Fransız 
Alzas - Loren'inin Fransızlığı veya Al· 
manlığı bugün biJe münakaşa olunabi
lecek bir mevzu olduğu halde İskende • 
run ~ Antakya ve havalisinden ibaret 
olan Türk Hatay ülkesinin Türklüğiln
de en ufak tereddüt ve iştibaha yer 
yoktur. ' 

!Ftrallfl)SDZ 
mHODetnıne 

e ifil IQ) lYı '1 tYı k 
<§l@stU lYl k 

Tan-'ın basmuharriri Ahmet Eml" 
Yalman Ankaradadır. Oradan gazeto
.~nc ya:::dığı başmaka'ledcn şu par9(l!JS 

alıyorıı.z: 

Türk gazctecilri, Fransız diplomasisi 
hakkındaki açık ve samimi tenkitlerile 
Fransız milletine en büyük bir dost
luk gösterdiklerine kaildirlcr. Çünkü. 
zaten Fransada da bütün aklı başında 
insanlar, eski diplomasi usullerinin ıs
lahı ihtiyacına tamam.ile inanmışlar
dır. 

Fransız diplomasisinin eski Babı!· 
liye mahsus (oyalayıcı) ve (süründü
rücü) usullerden kurtulması, dünya 
sulhU ve istikran için çok kıymetli 
bir değişiklik olacaktrr. Biz. bu diplo
masiyi çok yakınaan tanIYoruz. Karşı
mızda kat1 ve sarih bir teklif görme
dikçe, Fransa ile mUsbet ve ümit veri
ci bir müzakere yolunda olduğumuza 
inananı·~·<> "tu!rz. 

~®~~ırnva 
S©'ffıraso 

M Açık Söz" de günün en müJıim 'M
di.wsi, 1üç günifür "Zekeriya tt0fras1" 
mesc1esi4ir. "Tan'' gazetesi.ni t&is et
tilı.-teıt sonra" Açık Söz" e itıtİ.'.fOP edm& 
sayın arkada.~lamrıız, bununla "Tam1'
ttı 'bugünkü sahip1erinden Bay Zekeri
yanın ansiklopedmni mi kx:urtet~ 
istiyorlart 

Ra ı alemi 
sonunda 

Bir kadın ağır 
yaralandı 

Kunıçeşmede Meydancık mahallesin· 
de oturan Fatma isminde bir kadm 
Hüseyin isminde bir bakkalla evvelki 
gece gezmiye çıknuştır. 

Bu gezme sonunda Hüseyin ile Fat
ma Ortaköyde büyük Ayazma sokağın· 
da bir eve girmişlerdir. Burada rakı 

sofrası kurulmuş, geç vakte kadar eğ· 

lenti devam etmiştir. 

testo etmiştir. ~ 

Hüseyin sarhoş olunca kadınla kav
gaya tutuşmuş, bir aralık tabancasmı 

çekip sağa sola ateş etmiye başlamıştır. 
Cıkan kurşunlardan ikisi kadmm sol 
memesinin altına girmiştir. Fatmarun 
feryadı üzerine Hüseyinin aklı başına 
gelmiş, tabancasını beline sokup ev
den kaçmıştır. Yaralı Fatma Beyoğlu 
hastahanesine kaldmlrnış, bakkal Hüse
yin de bir saat sonra yakalanmıştır. Fat 
manm yaralan ağırdır. 



<:)(ize ll{k Doktor....,_ 
• 

verıvor.ı ~ 

B A v A N LA R Gazetemize, "'Gllzell1k doktoru.. adresi 

ne hakild veya mUstear adlarmızl& aora 
catmız suallerin cevaplarmı bu sUtunda bulursunuz. Bu cevapla.rr- Pamte anl&§Dlıı bulun 
duğuuıw: güzellik mUcsseses! vermektcdlr. Gllzelllginlzi nokaan bırakan kuwrl&rm.IZI bize 
yn.zmız. 

-63-
Kadıköyünden Muazzez F. imzasile 

soruluyor: 

"Bıındmı cıroeZ gönderdiğim mektup
mki sıw.limin tamam olma'Y'§ından, oe
mp oorllemiyooe{jini, ayni zamanda 
3iz de bıınun tcımam1a1111111.ş şe7\lini bil
airmi§tiniz. 

Bu:rada s11alimi tam o1araktan yaZ1-
yarılm: 

Burnumun çıkıntilığı 3 sene evvel 
'doktor Taptas tarofındon yapilan a
'fJtCliyatwn B<mra YGOOf !fGOO§ meydi; 

m gelmişt!r. Ve dcdiğim4:; gibi 'b-unm 
7cöprüm bira.: iğri; ~ d,e iırıhiraf 
tm-drr. V c bu çı'J..-ıntt da kcmiktmı iba
mttir. 

Cevap: 
Evvelce de tahmin etmiş o]duğu

mu:z: gibi, burnunuzdaki çıkıntı ve 
eğrilik doğrudan doğruya cerrahi bir 
ameliyat neticesinde köprünün ağ. 
ameliyat neticesinde köprünün inhi-
nıasaj veyahut harici ilaçlarla geçiş
tiıilmesi imkanı yoktur. Hatta bu-
Mn içindeki fazla et şişkinlikleri 
yüzünden olan dolgunluk ve ağraf • 

lir. Binaenaleyh siz güzellik dokto
runa değil iyi bir burun mütehassısı-
na müracaat ederseniz derdinize ça • 
re bulunur. 

Yalnız bizim de bir tavsiyemiz 
vardır. Eğer anlattığınız inhiraf yü
zünüze fazla çirkinlik vermiyor ve 
soluk almanızı zorlaştmnıyorsa, -ol • 
duğu gibi bırakmanız daha iyidir. 
Yok bu inhiraf seneden seneye artı
yorsa muhakkak bir burun mütehas
sısına kendinizi göstermelisiniz. 

Pek zayıf olduğunuz zaman bu 
gibi inhiraflar biraz fazla gorunur-
ler; Biraz toplandığınız zaman ise 
hiç belli olmaz]ar. 

Adana civarında 

Etilere ait 
eserler 

meydana çıkarıldı 
Adana civannda Liverpol tınivcrsi

tcsi namına hafriyatla me~gU.l bulunan 

Ni~lson argeoloji heyeti mühim netice-

HABER - Akşam postası 

Soğuk alğınhğ& 
~ş;o bOe 

önleniyor 
İngiliz gazetelerinin yazdığına gö

re, Londrada Davit ve Robert T om 
son adlı iki kardeş doktor tıb alemi • 
nin bütün son yüz yıl zarfında ara

YJP bulamadığı bir keşfi hem de mü
kemmel bir surette başarmışlardır. 
Bu keşif adi soğuk algınlığına mani 
olan bir çaredir. 

İki kardeş tam yirmi yıl çalışmış· 
tJr. Araştmıa işi Londrada Sent 
Pol hastahanesinin üst katındaki la -
boratuvarda yapılmıştrr. Bunlann 

ortaya koyduğu aşı insana yalnız adi 

soğuk algınlığına karşı değil, ayni 
zamanda bronşit, enflüenza ve bu ~ 
nun, zatürrie de dahil olduğu halde, 
bütün ihtilatlarına karşı muafiyet 
vermektedir. 

1laç toz, kapsül, yahut da mayi 
halde almabilmektedir. 

Tecrübeler hem Amerika, hem 
de lngilterede yapılarak yüzde yüz 
müsbct netice vermiştir. 

lngilterenin bütün mekteplerine 
gönderilen binlerce aşı şişesi ile bü
tün çocuklar aşılanmı§tır. 

30,000 faıreınınn 
satnftlb>D 

9 lkincikanun - 193 7 
-

Beş yüz defa 
evlenen çift 

~©11 nınıcn~ca ~all:(ayu ene veırftır&ce 
Bal aylarını hapishanede 

• • 
geçırıyor. 

Var§ovadan yazılıyor: hafta bir defa evlenmek suretiyle 
Mösyö ve Madam Oaron Lubels- birkaç sene içinde iyi bir servet top " 

ki tam 500 defa evlenen bir karı lamışlardır. 
kocadır. Bunlar evlenmek suretiyle l\ikah ve düğün parayı veren 
para kazanmış ve bunu kendilerine zenginler bulunamıyacağı şekilde da 
geçim vasıtası yapmı~ insanlardır. ima ıssız ve uzak yerlerde tertip edil· 

Bunlar evlenmek istiyen, fakat miştir. 
merasimi yapmak için paraları olmr Fakat bir zengin düğünde bulun· 
yan birer yetim rolü oynamışlardır. mak zahmetini ihtiyar etmiş ve niktıh 
Bir yuva kurmak ve 11ikah masrafla. memurunun önünde bundan bir ay 
nnı karşılamak için zengin insanlara evvel ayni insanların nikahında bu" 
mektuplar yazarak yardım dilemiş - lunmuş olduğunu anlamıştır. 
lerdir. Lehistanda bilhassa evlenmek Mösyö ve Madam Lobelski şimdi 
üzere olan yetimelere daima yardım bal aylarını hnpishanede geçirmekte
edilir. Bu açık göz çift böylece her dirler. 

BORIS KARLOFF'un 
en güzel ve en yeni filmi 

YÜRÜYEN ÖLÜ 

le.rda ilaçla izale edilemez. Muhak • 
lcak bıçakla bir ameliyat ister. Ame
liyat neticesinde hasıl olı\n çirkinlik 

ler elde etmiştir. lngilterede Bloners isminde bir · ı GÜLMEK, DOYA DOYA GOLMEK ... 
EGLENMEK ... KANA KANA ECLENMEK 

ISTIYENLER ... BUGON 
Ceyhan nehrinin bir k:ıvnm nokta- kadın, çiftliğinde fare yetiştirmekte -

anc.-ık ikinci bir ameJiyatla düzelebi • 

Bi~<Z. forunuz,fize. 
C<ıvap Vcır<ılim. ... · 

Ayni silahla ... 
(Gamli) imzasile aldığımız bir mek-

hıpta deniyor ki: • 
''Oa altı yaıındaymı. Kendimden iki 

% ya§ büyilk b1r gençle konuşuyorum. 
Her bulu§tuğumuz zaman beni ıevdi. 
jinden bahsediyor. Ben de kendialne 
yavq yavaı ısınmak ilz'ereyim. Fakat 
~ defalar bana gayet likayt kalıyor 
~ beni zehirlemek istiyor. Bense bilakis 

smda Misisten birkaç mil uzakta şimdi

ye kadar gCSrUlmcmif kitabeler, hUküın

dar heylccli, llihirbu heykeli bulmuştur. 

Şimdi bu heykelin yanında bulunan ya

zılann çözülmeaine ~ılmaktadır. Neh 

rin tapnnr yü.ıihıdaı ya.alamı kopye

si tamamen almamamıştır. Maamafih bu 

Eti hnkUmda.mun isminin Urldri • Tcıiup 

oldulu anlaJllmı!tır. Milartaıı 13 asır 

C'9VCl hüküm aünnü§tür. Bu hükümda· 

rm imıi §İmdiye kadar maltluı değildi. 

ŞUndi Etilerin son devirlerine ait fev
bl!de büyük bir §ehir meydana çrkmağa 

baJ!amqt:ır. Burası Arzova ıchridir. 

Bu fdırin mevcudiyeti biliniyor, fakat 

şehir gayet samimt ve mü§fik davranıyorum. mevkii tayin olunamıyordu. Bu 

t>nun bana karp likayt kalmaması i~in bir cenup devletinin myrkczidir. 
ne yapmalıyrm? Çok rica ederim, beni -------------
,a,u mesele baklanda tenvir ediniz.,. 

CEVABIMIZ: 
Size, ısına ısına kaynayacak hale gel· 

meden evvel bu genci §Öyle bir deneme
ye tabi tutmanızı tavsiye edeceğiz: O
nun sillihile ona bficum ediniz, yani ken 
<rınizi ona karşı lakayt gibi gösterini%. 
Hele hiç üstüne düşmeyiniz. Eğer aizi 
hakikaten seviyorsa telaşlanacak ve bo 
huyundan vazgeçecektir. Bu takdirde o
na ISinmanizda mahzur yoktur. Hem bel 
ki, o da kendisine karşı alakanrzın dere 
cesini anlamak için böyle bir yol tut
bttmustur. Şayet, tecrübeniz böyle bir 
netice vermezse, onu unutmamı: ve ala. 
kanm kesmeniz sizin için daha ha11rh 
olacaktır. 

Aeılr konuşma 
(Şiş1i Bahtiyar 7 K. Ay) imzasile 

mektup gönderen okuyucumuza: 
- Elinizdeki romanlan Ankara cald-

Clesinde Vakıt kütüphanesine getirip 
eski fiyatla ciltletebilirsiniz. 

2 - Yeni eserler hazırlamaktadır. 
3 - Bunu, biz de düşünüyoruz. For 

malar bitinceye kadar da vaktimiz var-
dır. 

ŞARABI 
Kibar Aleminin 
neş'e kaynağıdır 

NiHAT A. KUTMAN 
Şarabevi 

dir. Otuz bin .farenin sahibi olan 
bu kadın, yetiştirdii:i güzel renkli 

farcfen mer~kfılara satmakta, fare

lerle koşu tertip ettirmektedir. Yonca 
ve ıslak ekmekle beslenen fareler, 

büyük, küçük, mavi, beyaz. olarak 
aynhruşlardrr. Madamm en çok sev
diği beyaz .farelerdir. Bunlardan 
bir kolleksiyonu vardır. Bu fareler 

peynir yerlerse tüyleri kararmakta -ı 
dır. ' 

iPEK Sinemasına KOŞUYOR ı 
LOREL - HARDI 

Çocuk Hırsızları 
1 O bmılık büyük komedi filminde 

TÜRKÇE KONUŞUYORLAR 
Aynca: :Adananın lnırtuluı bayramı, yapılan ıenlikler ve tezahürat. 
İzmir Tuz istasyonluı - Tuz fabrikası, Türkçe sözlü ve izahath flln. 
leri. Paramomıt dünya havadweri. 

GÖZLERiN BUGÜNE KADAR GÖRMEDlGI, KULAKLARIN HiÇ DUYMADIGI BiR SANAT 
GÜZELLiK ve DEHA ABIDF..SI 

-
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YILDIZLAR 
KRALI ZiGFELD 

Filmini MELEK ve SAKARYA 
Sinemalarında görenler hayran kalıyorlar ve böyle bir filmin nasıl yapıldığını biribirine soruyorlar. 
DiKKAT: Filinin fevkalade uzunluğu dolayısiyle bu program hiç bir ili.ve yoktur. 
Seanslar: MELEK: 2. 4,15- 6,30,. ve 9 da SAKARYA: 2,15 - 4,30 • 6,45 ve 9 da. 

--::::::::::::::::::::::::::::::*:::::::::::::::: ;e::m:r: j i il J ii:.~ili§Rl!'eY:i§!ftli'. 
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TCRK sinenıasında 

YILMIYAN AD.AM 
PAULMUNIBetteDavia (Framızca) 1 

AŞK, iHTiRAS, DEHŞET f 
Ben bir pranga kaçağıyun filminden yüz defa daha güzel Hiç bir 1 
kadın aşla için bu kadar müthiı facia yapmamı§br. Hiç bir erkek 
ihtiraaı için bu derece §İddetli hareket etmemiıtir • 

Erkek ve kadm mücadelesinin askın en canlı bir nümunesi • 
Bir kadın onun için çıldırırken diğer bir kadın ondan kurtulmak 1 

için ölüyor. 
Bu kadar dehıetli ve meraklı film görülmemiıtir. i 

llaveten: EKLER DÜNYA HABERLERi. ilfi 
5c:=:::::::::::::::::::::::rr.::::::::::::::::r::r:::::::::=::r::-:::n==+.:a:eıi!=:numı:·• ······························. ····· .......................... ---. ........... - --····•-™ili . 

Mi ki Afrikada haydutlar 
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• 
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ve dftlencn 

Çingene 
kontes 

~ Pane §at.osunun yanma çiılge-ı ler- İpek portbebeler.. Çifter çıfter 
tııeler Çıergi kurdular. Kontes, evveli, süt nineler, dadılar. Etra.fmda herkes 
tıliı gibi bir kızdL Yağız oğlanlardan frr dönüyor .. 
İiato, ona ihtirasla, revkle, uzakt.an u- Bilhassa anne& de, hamilden pek az 

ıata 'baktı. Gözleriyle onu yiy~cekti sonra albastı'ya yabla.nara.k ölilverdi
~ Fakat, içeriye girmenin, girse ği için kıymeti bUSbütiln arttL Öyle 

e bir ınanolya kadar beyaz ve n.aze. ya;: ~dağ taş ortasında doğurun 
llin ola.zı Kont.es Monte Pan.e'ye el sür- ca netice budur. 

~ lınkanı var mı?. Sadece, uzaktan Zavallı kont esefleniyor, ağlıyor .. 
~ iç geçirdi... Kansmı kaybettiğine ıni acmm, yok-
h.~ nrip tesadüf: Asilzade kadrom sa, içinde doğan, yilreğini burkatan 
--cııt Ki.tı:idc büyüyordu ... Daha gari- §iipheye mi: 

~'nun kansı da gebe! İkisi de "Ne vardı 0 haldeyken dışanla.ra çı 
~ hemen ayni süra.tle şişma.nlı - kacak, çergilerin ~ gi~~k? .. ., 

1-r_. Bilhassa bu nokta m.ıdesnıı fena hal-
O Cün, yağız oğlanın karısı doğur- de bulandınyor: 

cbt~ lıtaşa gibi kapkara., kuplrunı bir _Bu kız. .. Aman yarabbi bu kız.. 
'Llkın: gözlerinlıı içi, a.çık kahve- Benim kızım mı?. Nasıl olur? .. ffiçbir 
'· Belki de kızm teninden daha a- benzerlik yok. !şte ecdadımın tablola
:; '1e yavru, bu haliyle öylesevimli, rı .. İşte büyük annelerim d: s~ sn_-a. 
~ kanlı ki ... Tam manasile bir Şunlar da. kontesin dedelerı, nınelen.:. 

}:)_. km.. Hepsi de mavi gözlü, san saçlı. Peki, 
~~kucağında çocuğuyla ça.drrm - öyleyse? .. Nereden çıktı böyle siyah 
~vakit, oradaki ~ a.1- çehreei ı Hem sonra, 

' bir kalabalık gördü: Şatonun teniyle, acaip Y e .. 
Çlııgene ça.dırlarmm yanında.. N_ için!.. . 1-~-· .A_-3_ Fakat bunların 1 '!..%.. 

"---:-.t'.lÇLu.&4 ww.u'W.o Niçin.. Fa.kat yaratıbi, a.caba böy e uu-
• ·~ lronteeln de bulunduğunu, ba.- Sen 
' Yerde aygın ba.ygm yattığım gö şüpheyle gilna.b.a mı giriyonun.. 
~hayreti ild misli oldu. affet.. Bir evlAdm mutlaka. ana.yaba.: 
~--. baya benzemesi l~zmıgelmez a. .. Belki '~oraya gelmişler? Neden alelA-

-- bir vamta getirterek ağrım tutan de. 
b...... - Yegine ümidi, tA>seJlisi bu ya.vnıcak~ eatoya nakledemem.lşler! Na- tı... Onun için, onun muhabbetini~ 
e:ıt Obnll§ da o .n.azlI, nazilt ltadm. Myle, ğinden bir tiirlü silip atamıyordu.. Hem 
~ kır ortamnda. c;ergi ?e köy ka- de o kadar sevimli, cana yakındı ki.. 
~ gibi doğuvermiş! .. A.nlıvama - OOrt yqma geldiği va.kit, kont, bfI 

~ evlldı :ır,_,.;;.....,.1,. usul usul, gün, heyecanından az da.ha bayılacak-
aJ.._, - . ...~~ +- Bir ilkbaıhar sabahı: çocuğu hare-
~ arkuma. saklanarak yaklaş- ~ 
""" 4aiızade n.evzadı bir silrü bez yığmı kt.tmı takip ederkm, onun, açık pen

~ ~-bırakmı:şlar, herkes amıe ile ceı'eden kuşlan heyecan -.e alAkayla 
t~ dtnledigDıi, aoma, plyanoya. yaklaşa -

ll%un fanteziyi pek seven dimağı- rak minimini pamı&kla.riyle, duyduğu 
-.. ~ heyheyler eııstt.: 8e8leri talrllde ye1tıendiğini gördO.. 

- ~ mkara kadar siyah üç ço- - Yarabbi.. Bu istidat, bu frtrl isti-
~ dalı.. var. Aralarında blr de be- dat nedir böyle. Halbuki benim ecda -:Z ~Hem bu benim maretk dIJn ve kon:reainkUer_ Hiçi>irinin musi-
~ g6nriin! kiden behreleri }'Oktu.. 

Cop! Kilçiik kontes büylldll ve kiliseye da 
~inkini brrakb, asilzadeniııkini dandı. Hayır, bu elin merakiyle değil, 

~.. orada.ki org'a beslediği aşk yilzünden! 
~ Sooz.a. gene, ağaçtan ağaca gizlene- Bu musiki lleti çalımı da o dinleme-
~ döndU.... siıı? Kıyametleri koparırdı.. Onun i-

C.~ çergiler, o akşam kalka.ca.ktı· çin, genç kızı, papaslar başta olnuı.k ü
~ yıkıldı, katırlara yilklendi. zere bütün dindarlar pek seviYorlardı. 
~ sahra.larm yolunu tuttu. RattA, fıkan.la.r için para toplamak i-

:::tdunsa bul artrk... şini ona havale ettiler. Dualar bittik-
~~~ bulmıya da im.kin mı var?... ten 80llr&, Jülyet, eline mukaddes ta -
~beyaz çocuk, nahif bir ana ba.- be.klarda.rı birini alır, halk &rasmda ge 
~ ihtimama muh~ bir maJısulü... zfnirdi. 

~ o mihneUi, meşekJal.tli ha.ya.- o aıraalrda., gene bir çergi, civara 
~~~. bir üci gün içinde gelmiş bulunuyordu.. Hattt, mevsim 

~-· ilerlediği için, gitmek zamanı bile yak-
~~. omuz silkti: l"§JDıştı. 

~:: -Adam sen de.. Benimki sağ ya... Bir çingene delika.nlısI, kilisenin ka-

~ lla.ra.ylard& yaşa.sın.. pımm açık gördüğil ve içenien nağm~ 
~ Kontes Jülyet, Monte Pane Ier ~ farkettiği için kalabalığa ~ bakilô bir kontes hayatı ya- karışmış rahlelerden birine oturmuştu. 

ili -. -

---
·• "'Eodaddan kalma" altm beşik- Onun da. önünden Jülyet geçti Ya-

"-- ğız oğlanın yüreği hop etti: _ _ _ 

"-Bimen bu! .. - diye diişündü. - ~==============-~ -
Satılmayacak eşya, ki

ra.Ianamıyacak ev, apar
lınıan yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

tuçuK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas!-
tadır. • 

20 kelimeye kadar beş 
def ast 

100 
....._ _ kuruşt:ur 

-!_ABER GAZETESi 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

zz .............. . 

Yıldrrmı, şimşek, bora, tipi hepsi ç:.arp- I 
sın ki bi.zdon bu! .. ,, I 

Ve çergiye dönünce arkadaşlariylc 
bahsa tutuştu: 

- Çıldırclm hı hergele! - dediler. -
Koskoca kontun km bi?.den olur mu 
hiç? .. 

- Göreceksiniz, göreceksiniz. 
Bir mehtaplı geceydL Kenıannu aldı. 

1 

Şatonun yüksek duvarları altına geldi. 
1 Aşkmtıı ve ümidinin bütün coşkunluğu 

ile çaldı .. Çaldı, galdı, çaldı .. 

Derken, bir pencere, sonra bir kapı 
açıldı. Sairfilmenam gibi, beyazlara 

biirünmüş bir esmer kız göründü. 

Oğlan yürüdü, kız arkasından. Sanki 
nağmeler bir zincir olarak ''muvakkat 
kontesin" boynuna dolanmıştı. Onu sü

rüklediler, sürüklediler .. Ta çergiye ka-

dar .. Ve çergi hareket etti .. Sahralara ~ 
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ABONE ŞARTLARI 

Sene ille 
e aylık 
3 aylık 
t ayıııc 

ı T4•lıi11• En•b• 
t•OO Kr. 2700 Kr. 
7301 .. ••50 .. 
400 f M 800 H 

1.50... .. 3C>O,,. •• 

Salıibi w Nesrı9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıi• qer (YAKIT) matbaaıı f 

-------
doğru. Küçük "Düşes" de onlarla bcra- •--H--A--B-E .... -R-,-.-n-~ 
ber .. Bütün serveti, samanı~ devleti, OUzelllk Doittoru 
ikbali arkasında bırakarak.. K u PO n u : 

Nakleden: (Ilaticc Süroy1.1a) 

Yazan: Niyazi Ahmet 

15 sene evvel bugün 

Birinci lnönü muharebesi 
başladı 

139 sene evvel bugün 
Avusturyalılar 12.000 kişi zayiat verdikten 

sonra bir toprak yığını haline gelen 
Kel kalesine gird·ıer 

1921 yılı 9 'kin ·L~- .. •• Bu söz yerini buldu. Dcze haki-ı CillUlllUD gunu, · d -
&...-- I b ·· b' · · katen iki ay düşmana karşı urmaga tam on~ sene evve ugun, ınncı ,. "lk ·_ı::.: 

ı - ·· h bes' L--1 dı b' ··n muvaffak oldu. Kaleye . ı gıı~· nonu mu are ı ~ a ve ır gu l h b" 
sonra muzafferiyetimizle neticelendi. vakit toprak~n {ab~ mış a~: ır 

Harp tarihimizin şanlı bir safhası istihkamdan . aş ·a . ır şey Y~ · 
olan lnönü harbinin uzun tafsilatını Deze yenı metnsler, yenı tabye-
yazacak değilim. Bunu her Türk bi
lir. Harbin on be§inci yıldönümünde, 
Türk tarihinin çizdiği ana hatları kr 
saca kaydedeceğim. 

Çerkea Etem ve kardeşleri isyan 
ederek düşmana iltica ettikten sonra 
düşman Bursa ve Uşak cephesniden 
Eskişehir ve Afyon istikametinde 
yürümeğe haşlamIJtI. 

Düşmanın kurduğu _plan §Uydu: 
Türk ordusunda çıkan ısyan dolayı
siyle birçok kuvvet Etemle birlC§crek 
cepheyi terketmi~ti. Bu, bulunmaz 
fırsatı kaçmnadan milli hükumet 
kurulmadan yıkmak laznndr. 

T aamız ba§ladığı gün hem Kü
tahya civannda Mi Etem kuvvetleri
ne karıı asker bulundurmak, hem. de 
lnönü ve Dmnlupmar mevzı1enne 
ilerlemek lazrmdı. Cebri yiirüyüfC 
geçen Türk ordusu 9 iki~cikan~n 
ak§amı f nönüne kadar ilcrlıycn duş
marun ~a çelikten bir duvar gi
bi dikı1di. 

işte ba§mda ismeti bulunan Türk 
ordusu. en çetin, en tehh"lceli anda 
milli hükueti teessüs etmeden yık
mak istiyenlere tarihin en büyük 
denini verdi. 

1797 
Alman seferi 
Avusturyalılar ltalyadaki muha· 

rebeyi idare edebilmek için _bü~n 
kuvvetleri kullanmak mecbunyetin
de kalıyorlardı. Bunun için Ren ha
valisindeki tecavüz hareketini btra
karak yalnız nehrin sağ tarafmı mu
hafaza etmekle iktifa ettiler. 1797 
yılı kışında yegan~ . hareket sahası 
Kel' in muhasarası ıdı. Fransa gene
rali Deze, ilk seferde bu kaleyi tam 
iki saatte çaptetmeğe muvaffak ol· 
muştu. Bir gün kale, tekrar düş
man tarafından sanlmca: 

_ Ben burayı iyi saatte zaptet
tim, hiç olmazsa iki ay miidafaa ede
bilmeliyim . ., dedi. 

ler yapbrdı. Müdafaayı kuvvetUı:n~ 
ren de bu yeni İn§&attı. Fransa ıhtt
lali senelerinde vuku bulan Kel har
bi, hemen hemen en mühim harpler"' 
dendir. Deze. birçok defalar huruç 
hareketleri yaparak muhasırlnrdan 
on top almağa muvaffak oldu ve tam 
12 bin ki~i telef etti. Fakat Avustur-
yalıların bu kadar zayiata rağmen 
muhasaradan vazgeçmek akıllanna 
gelmiyordu. Her ne bahas~a ol~rsa 
olsun kaleyi almağa ahdetmışlerdi. 

Fransız generali, neticenin kendi 
aleyhinde olacağını biliyordu. Huruç 
hareketlerinde muvaffak olamamıftı. 
Şimdi bir çare vardı: Teslim olmak. 

Fakat bunu yapmadan, kale da
hilinde ne varsa götünnek §artiyle 
§ehri teslim etmeği teklif etti. 

Avusturyalılar, galebe gene ken· 
dilerinde kalacağı icin teklifi derhal 
kabul ettiler. 

1797 yılı 9 ikincikanun gunu 
139 sene evvel bugün, kaleye giren 
Avusturyalılar, bir yığm topraktan 
başka hiç bir §CY bulamadılar. 

~hli~alih sm Üh a'cl'6l'le'ci 
u ' C) • 4 - • •) • 8 

~ te-İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kemıet.b 
. ~ ~=l~~line. Meşhur seyyah ve muhanir Lovell Thomas 
~ - 6 S - Dilimize çeviren: A. E. 

TUZAK Plafz tayayresine kO§tu. Pilot yerine 

Bu güç bir vazife idi. Fakat çocuklar 
işi öyle mükemmel bir surette başardı
lar ki ı SE - Ss ler tek kişilik birer avcı 
tayyaresi idi. Fakat makinistlerimiz 
bunlara dörder hafif bomba taşıyacak 

tertibat yaptı. Pilotlar tayyarelere ta
şıyabilecekleri kadar makineli ~üfek 

cephanesi yüklediler. Bunlar nöbetleşe 
havalandılar. 

tik çift, tan yeri ağarmadan çok ev
vel uçtu. Ben de Eltonla birlikte bir saat 
sonra yükseldik. Jenine varınca. bizi hay 

retlere düşüren bir manzara ile kaf§ılaş 
tık. 

OnbcşTürk tayyaresi aciz bir halde 
yer yüzünde duruyordu. İki SE~ hava
da daire çiziyordu. Henüz yere hır bom
ba bile atmamışlardr. Makinlei tüfekle-

rin tetiklerine bile dokunmamışlardı. 
Biz yaklaşırken tüfeklerini çatırdatmı • 
ğa başladılar. 

iki Rumpler ile bir Plafz tayyaresi 
hangarlardan birinin önünde duruyor
du. Bir Alman pilotu yaptığımız bülo. 
fa şöyle bir mukabelede bulunmak ka
rarını verdi. Yanlış hareket etti. 

tırmandı. Bir makinist gele1"ek pervane
yi çevirmeğe başladı. 

V c yuknndan aşağıya homurdanarak 
arkasında beyaz dumanlardan izler hı· 

rakan bir kurşun büzmesi indi. V~kes 
tüfeği ölüm püskürüyordu. Nereye git

mekte olduklarım göstermek için ar
kalannda iz bırakan kurşunlar, Alman 
pilotunun üstünde kümelendi. Zavallı 

adam, ıdelik deşik olmuş bir külçe ha
linde yığıh verdi. ikinci SE yer yüzüne 

lıir kurşun yağmuru daha salıverdi. Ma
kinist pervaneyi bıraktı ve daha üç adım 

koşmamı§tı ki, o da yüzü koyun yere 
yuvarlan::iı. Şimdilik bu kadarcıkla iş 
bitti. 

Birkaç dakika sonra ikinci bir Alman 
pilotu da aynı işi denemeğe kalkıttı: o 

da aynı şekilde ahrete kavutşu . 

SEs ler J enin üstünde ancak bir bu
çuk saat kalacak kadar petrol taşıyor-

du. Bu vaktin sonlarına doğru ben üzül

mcğe başladım. Çok geçmeden cenup 
ufukunda iki tayyarenin daha gelmekte 
olduklannı gördüm. 

( Deııamı var) 
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Almanlar Fasa asker · şV~~fiya;;,;;~~~0 

ihraç ediyorlar davası 
Bugün şahitler (Ba.ş tarafı 1 incide) 

Söylenildiğine göre Fransa Har
biye nazın Daladiye derhal Fasa 
gidecektir. Fransanm Atlantik Filo
sunun Fas ve ispanya sahillerinde 
yapacağı manevralara Daladiye ne -
zaret edecektir. 

Almanların İspanyol Fasında yer
lepneleri ihtimalinin Fransa için ga
yet hayati ehemmiyette bir mesele 
olduğu tebarüz ettiriliyor. ikinci 
bi.c Agadir hadisesinin vukuundan 
korkulmaktadır. 

Bugünkü Fransız gazeteleri, Fa
sa çıkarılan Alman askerlerinin geri 
almması için F rasız hükiimetinin i -
cap eden her karan vermeği göze al
dığını yazmaktadırlar. 

HABER: Filhakika bu hal, Almanya 
ile Fransa arasından harpten evvelkı 
gı1>i bir Agadir hadisesi çıkmasına sebep 
olmak istidadım haizdir. 

1911 senesinde Agadir açıklarına 

"'Mman menafiini korumak kaydiyle,, 
~len Alman gambotu ''Panter,, Avrupa-

~
be düşürmek derecesine getirmiş

ti Versay muahedesinin 141-146 mcı 
ddeleri ile Almanya Fastaki emelle

rinden vazgeçmiş bulunuyorsa da, Av
rupada dolaşan kuvvetli şayialara göre 
Aijnanya, V crsay muahedesinin bu mad
dderini de ihlfil etmeğe hazırlanıyormuş. 

llesmf Unlformall Alman 
askeri eri 

Kazablanka 9 (A.A.) - Bu son on 
gün zarfında muhtelif smxflara mensup 
üniformalı Alınan krtalarmm Melillada 
karaya çıkarak yerleştikleri bildirilmek 
tddir. 

ttç Alman torpito muhribile birkaç 
denizaltı gemisi Melilla limanında de. 
mir atmıştır. 

irçok Alman mühendisleri ve tek
niİl!sileri Melillanrn hinterlanddaki de
m "r madenlerine gelmişlerdir. 

Tahlıkell vazlyetlerden 
korku uyor 

:aris 9 (radyo) - Alınanların İs. 

panyol Fasına mühim miktarda asker 
se!17ketmeleri Fransa ve lngilterede çok 
fena bir tesir i,ra etmiştir. 
:ıBu hadisenin zannedildiğinlden tok 

daha tehlikeli bir vaziyet doğuracağın
a~ korkulmaktadır. 

nin bu hususta tngiltereye müracaat et. 
tiği söyleniyor. 

ihraç hazırhkları 

Paristen .bildirildiğine göre, İspanyol 
Fasmda Almanlar ihraç hazırlığı yap
maktadırlar. Bilhassa Ceuta limanında 
bu maksatla büyük bir faaliyetin göze 
çarptığı haber verilmektedir. 

Fransamn asi hUkOmete ihtarı 

Paris 9 (A.A.) - Resmi mahafil 
Fransa hükumetinin Burgos asi askeri 
hükumetine, Fransa ile ispanya arasın. 
da 1912 senesinde aktedili p Fas ta ecne
bi askerlerinin bulunmasını meneden 
muahedenin bu husustaki ahkamını ha
tırlattığını bildirmektedir. 

İspanyol Fası makamatınm Alman 
kttalan için kışlalar hazırlamakta oldu. 
ğu hakknda hariciye nezaretine gelen 
bir haber üzerine Fransanın bu yolda 
bir teşebbüste bulunduğu haber veril
mektedir. 

Suçlu ve 

Karısını 
dıktan 

güçlü! 

kaçır
başka 

Adamcağızı sokak 
ortasında döğmUş 

Şişlide oturan kahve<:i Yaşar dün Be
şiktaşta Valdeçeşmeainden geçerken 
İbrahimle karşılaşmıştır. Yaşar, kansı

nın İbrahim tarafından kandırılıp kaçı

rıldığını söyliyerek kavgaya tutuşmuı
tur. İbrahim daha baskın çıkmış, Ya
şan sokak ortasında dövmüştür. Tahki
kat yapılıyor. 

Bankalardaki 

Sahipsiz paralar 
Devlete geçiyor 

Memleketimizdeki bankalar on sene 
ve dalıa ziyade müddet sahipleri tara
fından aranılınadığmdan dolayı elle
rinde bulunan bu kabil mevduatı Cum 
huriyet merkez banka.sına tevdi etmiş
lerdir. İki senedenberi başlıya.n bu tev
diat her on seneyi dolduran paranın 

teslimi icap ettiğinden devam etmekte
dir. 

2999 numaralı kanun mucibince 
merkez bankasında da. iki sene sah.ip
leri veya varisleri tarafından aranılma 

dinlendi 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden Vasfi 

Rıza Zobu tarafından "Yeni Mersin" 
gazetesi aleyhine açılan dava münase

betiyle bu sabah asliye ikinci ceza hak 
yennde üç şahidin ifadesi alınmıştır. 

İlk şahid şehir tiyatrosundan Beh
zad Haki idi. Reisin sorgusuna şöyle 
cevap verdi: 

"- Bu yaz turneye çıkmış, Mersine 
gitmiştik. Orada tiyatro küçük olduğu 
için gazetecilere yer verilmemesini ka

rarlaştırdık. "Yeni Mersin" gazetesin
den tiyatro müdürü Rifata müracaat 
edilmiş, yer istenmiş. O da verilemiye
ceğini söylemiş .. Gazeteci de: 

. - Bedava yer vermezseniz ve ben 
buraya parayla girersem, aleyhinizde 
yazı yazarım, demiş. Yer verilmedi, o 

ada aleyhte yazı yazmış .. ,, 

Bundan sonra Mersin mahkemesin
den gelen evrak okundu, bunda Yeni 
Mersin gazetesinde "ne umduk, ne bul
duk, Darülbedayi şöhret saçmıştı, , 

başlıklı yazıyla hakareti tazammun et-
tiği iddia olunan yazılar okndu.Bundan 

sonra gene şehir tiyatrosundan Said 
ve Sami de dinlendi. Bunlar da işitip 
duyduklarını söylediler. Neticede bu i
fadelerin Mersin mahkemesine gönde -
rilm.csinc karar verildi. 

Sovyet Rusyada 

Radek 
Hak1'ında 

pek 
lttlhamlar 

~ 

agır 

4 ikincikanun tarihli Pravda gazete
si birkaç ay evvel tevkif edilen İzvesti-

ya başmuharriri Karl Radeki ve sabık 

Sovyet Londra sefiri Sokolnikoffu Sov. 

yet Rusyanın askeri mağlubiyeti için ça 
hşarak Rusyaya kapitalist rejimini ge-

tirmek teşebbüsü ile uğraşmakla itti
ham ediyor. 

Pravda gazetesinin ittihamlanna gö. 
re Radek ve arka.:iaşları Troçki teşki

latına dahil olup Stalinin emin adamları 

imişler gibi birçok parti grupları lider
lerini iğfal suretile ele geçirmişlerdir. 

İngiliz gazetelerine göre komünist 
fırkasında bir temizleme ameliyesi yapı. 
lacaktır. 

oFransa ve İngiltere bu meseleyi müş 
te.reken tetkik etıneğe başlamışlardır. 
Paris gazeteleri, Almanyanm bu hare
ketini "tehlikeli bir sergüzeşt,, olarak 
tavsif etmektedirler. 

dığı ve evrakı müsbite ile ispat edile- --------------

Londrada endi•• 

Londra 9 (A.A.) - Alınanların İs.. 
panyol Fasına hulfillerl hakkında Paris 
ile Londra arasındaki müdavelei efkara 
siyasi ve diplomatik mahafil pek büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 

Dün kabinenin içtimaını müteakip 

Edenin Fransız sefiri M. Corbin ile 
vulrubulan uzun mülakatından bilhassa 
bu mesele ile İtalya ile Bertin tarafından 
verilen notalara verilecek cevabın mev
%1.lubahs edildiği anlaşılmaktadır. 

Almanların İspanyol Fasına girdikle
ri, orada yeni kışlalar ve iaşe servisleri 
tesis ettikleri ve Ceuta sahillerinde tah. 
kimat yapıldığı hakkında Parise gelen 
müheyyiç haberlerden M. Eden bu su
retle haberdar olmuştur. Tetouandaki 
Fransız konsolosuna, oradaki makama 
ta yabancı askeri kuvvetlerin Fas top
raklarına ihracı memnu olduğunu umu. 
mJ vali namına hatırlatması hakkında 
verilen talimattan M. Eden haberdar e
djl.mitir. 

'Bu tedbirlerin İspanyol Fasındaki 
Alman tahrikatına nihayet vermeğe ka
fi geleceği burada ümit edilmektedir. 

rek almın.adığı takdirde devletin teşkil 
ettiği amortisman sandığına intikali 
lhmıgelmektedir. İşte bu dövizlerden 
ilk olarak teslim edilmiş ve şimdiye 
kadar maliye vekaleti hesabına mer • 
kez banka.smda muhafaza edilmiş olan 
larm iki senelik müddeti dolmuştur. 
Bunun için merkez bankası vadesi do
lan dövizleri amortisman sandığına 

devre başlamıştır. Bu dövizlerin sa
hiplerinin veya varislerinin Üzerlerin
deki her türlü hak iddiası kanunen 
kalkmaktadır. 

Ziraat hahkında 
konferanslar 

927 senesi zarfında yüksek Zira
at Enstitüsü hocaları tarafından muh 
telif mevzularda konferanslar ve
rilecektir. 

Ankarada Yüksek Ziraat Ensti
tüsü merasim salonunda verilecek 
konferanslar umumu alakadar ede -
cek mahiyettedir. 

1Ik konferans dün Doçent Dok -
tor Kadri tarafından verilmiştir. Mev 
zuu "Yumurta hasılatı, muayenesi 
ve Yumurtanın gıda olmak itibariy
le mahiyeti,, idi. 

Fransada korku ve teU•· Macar devlet naibi 
Fransız hükumeti dün asi general prens Oldu 

Franko nezdinde §iddetli te§ebbüslerde Macaristanın devlet naibi olan Ami. 
bulunmuştur. Almanların fırsattan isti. ral Nikola Horti mutlak bir hükümidar 
fade ederek İspanyol Fasını işgal etmele salahiyetlerile Altes Rua yal Prens Ni-
rin:ien korkutuyor. kola Unvanını almıştır. 

L'Oeuvre gazetesi. Almanyanın İs· Buna dair olan kanun layihası bu 
panyol Fasına asker çıkarmak için kahi ay çıkacaktır. Küçük bir ekalliyet olan 
leler arasında tahrikat yapmakta olduk- demokratlardan başka bütün siyasal 
lannı yazıyor. partiler buna muvafakat etmişlerdir. 

Echo de Paris gazetesi de Almanların Bu değişiklik yapılır yapılmaz Maca-
ı· 

İSJ>anyol Fasına külliyetli miktarda as. ristan Akvam cemiyetinden Triyanon 
ker çıkardıklarını haber veriyor. muahedesinin tadilini istiyecektir. Ma. 

İngniz kabinesi bu meseleyi tetkik et· carlann hakim olduğu toprakların iadesi 
mek tızere dün akşam fevkalade bir ve muhtelit yerlerde de referendu.m yap} 
toplantı yapmıştır. Fransız hükumeti- tmlması istenecektir. 

Kitap ve mecmualara 

Maarifin 
yardımı 

Bundan sonra başka 
esaslarla yapılacak 

Maarif V ckaleti birçok kitap, mec
mua ve risale sahiplerinin Maarif Veka
letine müracaatle yardım istediklerini 
göz önünde tutarak bunu tanzim eden 

bazı esaslar tesbit e~ştir. Bu esaslara 1 
göre bundan sonra kıtap sahipleri eser 
çıktıktan sonra iki nüshas·nı ve eğer ter

cüme ise aslını da Maarif Vekaletine 
göndererek yardım istiyecekelr ve veka
let uygun gördüklerine eldeki tahsisata 
göre yardım edecektir. 

Mecmualara yardım, dilek mukabil'n
de ve her nüsha çıktıkça o nüsha için 
ayrılan yardım parası verilerek yapıla

caktır. 

İstanbul Asliye üçüncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Hatice tarafından kocası, Rume
li kavağında Hamam sokağında 40 
No. h evde mukim Ahmet aleyhine 
mahkememizin 936/ 1548 numarası 
ile açılan boşanma da~asmda: Müd-1 
deialeyh Ahmedin ıkametgahının 
meçhuliyeti hasebiyle olbaptaki dava 
arzıhali ilan suretiyle kendisine teb
liğ edilmiş ve bu kerre tahkikat günü 
olarak 11/2/937 perşembe günü sa
at 1 O olarak tayin edilmiş olduğun -
dan müddeialeyh Ahmedin mezkilr 
gün ve saatte mahkemede ispatı vü
cut etmesi ve ya bir vekili kanuni 
göndermesi lüzumu tebliğat maka -
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

( 645 7). 

Müşahitlere hakikati 
göstermiyorlar 

. ._,....,.... 
(Baş tarafı 1 incide) 

Halk mümessilleri tarafından müşa

hitlere halkın haklı davasını anlatan tel
graflar çekilmiştir. 

Heyet Kmkhana geldiği zaman ya\. 
mz Fransız milis kumandanı ile Antak
ya belediye reisi Ethemin adamı Sanile 
görüşmüştür. Halkın hakikati anlatmak 
arzuları daha evvelden alınan sıkı ted
birlerle izhar ettirilmemiştir. 

sııah zorı •e 

Heyetin sadece mandater memurlar. 
la ve mahalli hükumet erkanile temas 
etmelerini temin için uzun zamandanbe 
ri alınan tedbirlere rağmen yer yer halk 
tezahürlerde bulunmaktadır. Bu teza
hürlere mani olmak için yeniden müsel
lah kuvvetler faaliyete geçmişle11dir. 

Sırf bu maksatla kMıunusaninin üçüncü 
günü ~ntakyaya kuvvetli bir jantlar. 
ma müfrezesi gönderilmiştir. 

Tehditler 

Heyet Antakyaya geldiği zaman me
salihi hassa zabiti Abdülgani Türkmen
le avukat Hayriye, Sancağın Suriyenin 
parçası olmadığı hakkında tezahüratta 
bulundukları takdirde en ağır şekilde 

cezalandırılacakları bildirilmiştir. 

Köylere Türk halkını tazyik için da
ğıtılmış olan zabıta ve milisler vazife
lerine devam ediyorlar. Bunlar müşabit 
lere karşı köylülerin nasıl bir tavır at. 
malan lftzım geldiğini anlatmaktadırlar. 

Aksi harekette bulunurlarsa malların

dan değil, canlarından da olacakları köy 
lülere söyleniyor. 

Biz TUrkUz 
Müşahitler Reyhaniye civarına Bey

şehir köyüne geldikleri zaman yanl~rın 
daki kumandan Bono bitaraf müşahide 
ri Şaban namında birinin evine misafir 
etmiştir. Şaban, kumandanın adamıdır. 

Müşahitlerin bir hainin evine misafir 
edildiğini haber alan Beyşehir köyünün 
Çerkez gençleri toplanmışlar ve müşa. 

hitleri ziyaret etmişle11dir. 
İçlerinden fransızca bilen bir zat va

sıtasile bu mıntakada Arap bulunmadı
ğı, cümlesinin Çerkez ve Türk olcl~~kla. 
rım bildirmişlerdir. 

Kumandan Bono lafa karışmış, köy
lerde Arapların da bulunduğunu iddia 
etmiştir. Gençler kumandana mukabe!e 
etmişler, iddialannı redıdetmişler ve: 
"- Biz Türkleri istiyoruz.,, 
Demişlerdir. 

Müşahitler Reyhaniyeden geçerken 
yolda rasge1dik1eri bir köylüye şu suali 
sormuşlardır: 

"- Reyhaniye halkı hangi soydan-
dır?,, 

Köylü ahalinin kamilen Türk oldu. 
ğunu söyleyince kumandan Bono tekrar 
söze karı"mrk i ~temi~tir. Bunun üzerine 
:ı:eki bir köylü heyete ~u sözü söylemiş
tir: 
"- Eğer karşınızdaki Fransıza sora_ 

cak olsaydınız buraya kadar zahmc-t 
etmenize hacet kalmazdı. Halkın size 
söyliyeceği işin en doğrusudur.,, 

Müşahitler heyeti Kırıkhan yolu üze. 
rinde Ağa köyüne vardıkları zaman is
tihbarat zabiti tarafından karşılanmışlar 
dır. Müşahitler bu köydeki ahaliye: 
"- Bu sazlardan yapılmış evlerde 

nasıl yaşıyorsunuz? Rutubetten mütees 
sir olmaz mısınız? Hükumet sizin sıhha
tiniz için tedbir almaz mı? diye sormuş 
lar. Köylülerin verdikleri cevaplar şun. 
!ardır: 

"- Hükumetten hiçbir yardım gör
medik. Bizden ancak fazlasile aşar ver
g isi alırlar. Onun için bu hale düştük. 

Ev yaptıracak halimiz kalmadı. Hüki't. 
met Kmkhım:ia yalnız Ermenilere ki
lim dıığıtır. Bize birşey vermez ... 

Rum, ermeni ve yahudl 
mUmesslllerl aöylUyor 

Müşahitler tskenderunda bı,ılunduk

larr zaman etlerinde Suriye ' bayrağile 
heyeti karşılayan Halepli Alaeddin, Sa. 
lahaddin, Baki ve avenesini kabul etmiş 
terdir. Heyet bunlarla birkaç saat kadar 
görüşmüştür. Bundan sonra Rum İlyas, 
Rafat ve Bazil Balk ve Ermeni Hayık 
Balabandan mürekkep belediye heyeti 
müşahitleri ziyaret etmiştir. Bunlar mü
şahitlere Suriyeye tabi olmak istemedik 
lerini, müstakil Sancakta Fransız man
dasının ıdevamını istediklerini bildirmiş. 
terdir. 

Bu sözleri işiten Şamlı mutasarrıf 

vaziyetten cok miiteessir olmu~. Halepli 
Aiaeddin ve Bakiyi heyet yanına soka-

rak belediye heyetinin sözlerini tekzip 
ettirmek istemiştir. 

İskenderun civarı köylüleri müşahit• 
lerin şehre geldiklerini işittikleri zamarı 
şikayetlerini anlatmak için kafileler ba• 
tinde yola çıkmışlardrr. Yol baş1arınl 

tutan jandarmalar, köylüleri şehre bı• 

rakmamışlar ve aralarındaki rr1icadete• 
sabahtan akşama kadar sürmüştür. 

Halk mümessilleri telgraflarla müşa
hitlere vaziyeti anlatmışlar ve davaları• 
nı izah etmişlerdir. 
MU,ah tler k mlerle geziyor 
Müşahitler heyetine Şam istihbarat 

reisi kumandan Bono refakat etmekte• 
ıdir. Tercümanlan da bir Ermenidir. 

Yeniden tevkifler 
Antakyada yeniden ihdas edilen se• 

beplerle birçok Türkler mahkemeye se~ 
kedilmişlerdir. Türkler hakkındaki ta• 
kibat devam ediyor. 

Antakyada neler oldu ? 
Müşahit heyet Sancağa geldiği sa· 

at polis11!r tarafından güzergllida bil' 

lunan bütün kahveler kapatıldı. Kendilt 
rile Türklerden hiç kimse temas etme· 
miştir. İstihbarat ıdairesi her türlü teza· 
hürat ve nümayişin menedildiğini bi10 
mum anasırın münasebattar olanların• 

bildirmiştir. 

Türk halkı sakin bulunmakla berabtt' 
içinden gelen bir hisle her şeye hazırla11 
maktadır. Hatay bayrağı gençler tarafıı'I 
dan hazı~lanmıştır. Açılması için ilk fıt' 
sat bekleniyor. Hükumet ve asker bit• 
kaç gündenberi mülayim bir vaziyet 
almıştır. Şehir içerisindeki devriyelet 
azalmıştır. Bununla beraber şehrin be:' 
tarafından ihtiyat tedbirler alınmıştır'• 

Müş1hit heyetinin gelmesi münasebeti. 
le Şam isyanında icraat yapan umurıt 
Suriye istihbarat reisi kolonel Kolet gel· 
miştir. 

Arap taraftarlığını takip edenler Af• 
fan mahaltesine ehemmiyet vermişler. o 
rada arakiye giyenlerin adeidi birkaÇ 
yüze baliğ olmuştur. MalOm eşraf tarıı· 
fından tertip edilen mazbatalar vat~ 
Araplara imza ettirilmektedir. 

Araplık ve Suriyelilik siyaseti 
eden entrikacı Suphi Berkat ta birkaÇ 
gündenberi bazı Türk ileri gelenterilt 
görüşmüş ise de halk tarafından nefret 
ve ademi emniyetle karşılanmıştır. 

Türk halk mümessili Abdülgani Tür~ 
menin müşahit heyetle görüşmemesi İ" 
çin her çareye baş vurulmaktadır: 

Çin de 
isyan 

Tekrar başladı 
Bu s~fer 9 f{eneral 

birden ayaklandı 
Pekin: 9 (A.A.) - Şimali garbi Çi11' 

de bulunan 9 general Nankin hükumeti
nin emrine itaatten imtina etmişlerdi!• 
Bu generaller Sianfu müzakerelerine bıl 
gün Şankayşek tarafından takip ediJell 
hattı hareketin ka'iyyen uymadığım ili 
ri sürmekte ve Tunguvanda Nankin ııil' 
kumetine ait 9 fırkanın bulunmasını prd 
testo eylemektedirler. iki kuvvet arasıfl 
da müsademelerin başladığı bildirilmetc' 
tedir. 
Konsolosun kızı .11 öldUrdUlel" 

Londra: 9 (A.A.) - Röyterin Peıd11 

den bildirildiğine göre. eski İngiliz J<011 

solosunun 17 yaşındaki kızı bayan v~ 
ner Puçeuda öldürülmüştür. _..,/ 

Beyrut kalesinde 

Sekiz Türk 
• 

gencı 
lşkence içinde fnliyot 

Yeni Adana gazete$ine Beyrut ıil" 
habirinden §Öyle bir telgraf gelmiıtir:, 

Çok yakından alakalı bulunan tı1' 
kaynaktan öğrendiğime göre Beyrutt' 
Fransız askeri kalesinde sekiz Türk g~ 
ci mahpus bulunmaktaWr. Bunlar b 
buçuk ay evvel bu 1'aleye tıkılmıştar:; 

içlerinden yalnız bir tanesinin a ~ 

öğrenebildim o da Sait Halefidir. ~ 
gençlerin ayaklannda pranga var İ!' 
Dayak ve işkence içinde inlemekte& 
ler. 

Bunların buraya niçin getirildiği~ 
kimse bilmemekte fakat Sancaktarı g 

tirildikleri muhakkak santlmaktadıt• 

,. 
' ' ,. 
t 
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Almaoyaeın Sarka = 

akın ihtimalleri 
ip ,.,: ~ p~fQ1J"lll.ge]m. DaflY, He-

A.'J1rıı. ~t'lik, 361aiz orta ve pk\ 
it· q. pa '1aıeınlekctini henilz gezm~ <>-
ııı '1lır- bit-~, "Hit'ler ~rica yü-
a. ae'' irinıZi makalesi giiriü:mektedir. 
ı:ıı ?ne~ misıakmın sıtlJı. ve sükıln e-
w \IQr n4.en bahse.detı oo Almanyanın 
e- b1t kc ~ihtimallerini kıblil eyliyen 
.~ deniliyar ki: 

a. ,., k ık.tatörler Orta ve Şarki Avrupa-
,,. dt\tJ 98if ~ir gölge salıyor. Her kil&ük 

latuı et, liitıer ve Mussolininin tasavvur 
lClh ~·. kendine göre en iyi yaptığı 

at .YGr lltihıne göre, istikametini tayin edi· 
e· ~1ŞUrası manidardır ki, muhtelif a

d'1n ~~ sahip olan her türlü siyaset a
ki 1 ıJe .görüştüm. Bunlardan yalnız i-

;e• b~~ı, kendiliklerinden Cenevreden 
e" Ytse ttiıer. Diğerleri hep ''hakiki" si -1 
a· ti konuştular. 
b~ Ve şarki Avrupa, kendi haline 
ti}tı ,1lırsa, işlerini halledecektir. Vak-

.a· la,~ 'baıı.ıt fıçısı" tabir edilen Bıı.J,kan-
u· ııibın §aY,anx dikkat bir siikun hüküm 
ııe ~ektedir. Noktai nazar farkları 

gar·~ kaldırılıyor. Yugoslavya Bul
la b~nla çalışıyor. Hatta Macaristan 
b~: llıüna.sebetini ilerletiyor. ıCi 

er 

ıfl 

·r· 
r· 
et 
et 

e1 

Clı.ttıger ta.raftan Balkan misakı rnev
l'b..u_r ki, hiç olmazsa sulh içersinde 
~ ~ azmine dellllet ediyor. Ancak 
hJı: !tı.tdan ve Berlindendir '\ı.'i, ra.hatsız-

~hnek~ir. 

~ * ~ ~ 
l.lllf b ve Berlindeki diktatörlerin da 
~ anla,şmaya vardıklarını veya 
~e eceklcrini zannetmek hatadır. 
~de olsa, tecavüz, diktatörlük siste-

F\ e nıeknuzdur. 
tiet kat ayni zam.anda bariz bir reka
tn.,_~b. i var. Bunun mevzuu Avus

~ı· -ndlr 

Jtaı ~uz anlaşması yapıldıktanberi 
.f· Al-~ pe}ıasma olarak .Avusturyada 
o ·~ tıtJ.fuzu nrb:nıştır. 

aÇ et~l~ memleketler Viyana.ya orta 
·ıı· 'bGn er gönderiyor ve fakat Almanya 
~ · ~ k ~lçl gönderiyor. Burulan da Al-
~~ Avustµryayı her gün da.ha 

aÇ )'e ~~ nüfuzu altma getirmc-
ilt Btı ğı anl&.§llır. 

it._ a.tıla,ıım.ca şu mesele kalır. Bun·et -a~~ 
lca.ı:n -~""1l lJitıer enerjisini hangi isti-

r~ !111~. ç_ıevirecektir. Bu sualin cevabı 
i· '·"'liitlerin eskidenheri dillerde do

ax.... ea.rka doğnı bir t;azyik yapma-
_,,, eeııil' ~ Vaziyette bu barclmtten müte

le~la~k devletler küçiik antant dev 
l'\l.g olacaktır. Yani Çekoslovakya, 
~ oSl~vya ve Romanya ... Diğer cihet 
~ b~lfıp devlctlerdi?p. Macaristan .. 

garistan ... 

1 llıu. *""~ 
)1 ~ el'in bu işe başlaması için ne~-1, ll:ı.UVa.f Ik görebileceği tahmin edi
<llt- ? Bulgaristan fakirdir, uzakta -
'-.., tecnt edilmiş bir haldedir. Bu 

~' yapılacak en iyi şey, onun 
R~ sat~almak ve bilmuka~le 
-4.~ USulıyle ödemek.. (Klerıng 
'btt- lc p~ lisa.nmda yeni ve ilemşümul 
~.elırrı.edir). Bulgaristana Almanya 
'.l1t ~Ve ihtimal harp levazımı teda-

lr .. _ebilir. 
-.....:ı> levazımı Sofya hükfunetinin 
~ele nıa.kbul ·~L>'lrt' Çün. kü ~•i e g""lıı~ ır. 
~~te pek alaka göstermiş olan 
~ ie . Ordusunun dikkat ve allkam -

aa;ka.nıetıtı değiştirmeye yarar. 
1-tı ~ a ldacaristan geliyor. M.acaris -
~ . enıi bir. meseledir. Macarista
~~ği yegane şey, tabi olduğu 
t~ on. ınuahedesini tadil ettirmektir. 
l'~t hudutlarını genişletmek istiyor. 
~ 'bu emelinin tahakkuku Maca -
lt~k ~o~ulariylc mücadeleye sev
hi ..\ tır. Bu sebepten Macaristan da 
tıokt:anya için muvafık bir hareket 

ll ı olanıaz. 

I<uç~~ Asonra küçült itiW kalıyor. 
~at1ı b'ıtıın.r manzumesi, bellibaşlı ve 
O da~ 13ebep için teşekkül etmi§tir.: 

ıı lla ll:ılrıı car~tanm bir inti}rnm a.lması-
,rJ ı..u .. 0lınakarr. bif ~ l:Ult •t· 

muamele ya~~ l~elecekti,\? 
Üç küçük itil.Af dostundan en kolay 

ele alınacak olan Yugoala.vyadxr. Yu -
goslavya herhangi bir şa,rtla istihsala
tmı elden çıka.rm.a.ya teşne bulunan zi
rai bir memlekettir. tt&lyaya karşı a -

ÜçUncU 

Kır koşusu 
Avusturyanın Admira takımı ~ 

iman zecri tedbirlere ~den ken- btanbul atletimı ajanlı~ tarafıı*ian 
di hesabına müteessir olmuştur. Onun tertiP. edilen üçüncü kır koşusu 17 kL 
için bir Alman veya herhangi diğer nunusani pazar günü sabahı Veliefendi 
pi~ onun makbul1ldt1r. ~dan b~ de yapıl~calctır. 

Mısır takımını 
m 
:ıı 

ka Almanyanın Yugoslavyaya doşt ol- 3000 ve 5000 metreden ibaret iki qıe- 2-1 yendi 
b ması Ma.caristanı ~ a.z rencide ede - safe üzerinde yapılacak olan bu kır ko-Admı·r~ 

ceğe benzer. Macarlar komşuları ara - şusunda._ ayni zamanda çalı ve hendek l CL 
smda en az Srrblara kızar. atlama gibi manialar da bulunacaktır. • 

son maçında Iskende7 
Diğer taraftan Almanyanm, üç ayrı Müsabakalara pazar sabahı saat onda r ıye 

unsurdan teşekkül etmiş olan Yugoş; başlanacaktır. 
lavya krallığına yakla.şmasınm diğer~------------....,.-~ 

muhtelitine de galip geldi 
bir şayanı dikkıı.t noktası, bu memle
ketin İtalyaya karşı olan endişesidir. 
Yugoslavya, Sırblar, Hırvatlar ve Sl<>
venlerden müteşekkildir. En büyük ar
zusu da bunları tevhid etmektir. Bu 
dakikada Yugoslavya, Hırvatlarla an
laşmıya uğraşıyor. Ve Hırvatlar, S!ı'P
Iarm aksine olarak kato}jktirler. Ve 
etraftan sempati aramak vaziye
tinde olunca, bittabi Romaya teveccüh 
ediyorlar. Bunun için ve buna. ben.zer 
bjrçok diğer ~bepler dol_a~Ş_iyle Bel
grad Romadan hoşlanmıyor. Ve binne
tice, Berlindeki daha kuvvetli ve rakip 
diktatörlükten teşci edilmeyi umabilir. 

• • 

Peru - Brezilya 
Maçını Reru 2 - 3 

kaybetti 
Brezilya milli takımile Peru ekibi ara-

sındaki maç Brezilyada yapılmıştır. 

50 bin seyirci önünde oynanan bu mü. 
sabaka çolç asabi bir hava içinde cereyan 
etmiştir. 

Maçın on bc.§inci dakikasında Brezil
yalıların günün ilk sayısını kaydetmi~
ler, dört dakika sonra da gol adedini 
ikiye iblağ etmeğe muvaffak olmuşlar. 
dır. 

Dört dakika içinde ıiltüate ~ gol 
yiyen Perulular ldcrhal kendilerini top-

Almanyan.m Çekoslovakyaya. yaklaş- lanuşlar. müsabaka fevkalade &ilratli 
ması ise ~ameı;t bMJta türlüdür. Ev oynanmağa başlanmıştır. İlk dewe baş 
vela Hitlerin ~oslov~anll) içinde kaca gol kaydedilmeden Z..-0 Brezilya 
dostları vardır: BU~ bir Alınan ekal-

lchine bitmiştir. 
liyeti... Bunların mi.ihim bir kısmi, va.- ikinci devrede ~ütün a~ P~-
kit vakit Berline va.zlfeten giden bir 

Mıamla Noel ve 
yıJbaf{ tatillerinde 
müsabaka yapnıak 

ta olan Viyananrn 
Ad.mira talmru. ge
çen hafta nasyonal 
Sporting klüp ata.. 

dmda ve on bin 
ki§i önünde Mmr 
milU takmıile çar • 
pı~ıtır. 

Mısırlı bir hake • 
min idaresinde oy. 
nana.ıı o~ takım 

1ar ıu tekilde çık

nuşlardır: 

Admira: Platacr 
- Sall. Marihska 

- Harııdl. U rbo • 
nik. Yohsk - Vo. 
gel, Hahniman, Sta 
imber, Bigan, Vo

Brczilya gel. 

lider tarafından teşkilatla.ndırılınıştrr. rulular rakiplerini müthiş surette zor. 
lamağa başlamışlardır. 

Mıaır takımı: E-

Sonra vaziyetin bir de askeri görü-
nü§ii vardır. Çekoslovakyanın orta Av- Bu tazyik altında b~ 

müdafaası fazla mukavemet ~östercme-
rupada gayrimuntazam surette uza - miştir, 12 inci dakikada Peru ilk 'olünü sat - Ali Kar, A . 
nan hudutları, Alman ırkına mensup yapmıştır. Bundan sonra kuvvei manevi Sare - Hüseyin 
ahali ile yer yer sarılıdır. Almanya. ta- ycleri yükselen Perulular otuzuncu da- Far. Siycnti, Ka -

'11 I ,., -··--~-

rafından vaki olacak bir hücum esna- kikada beraberliği de temin etmişlerldir. ıım - Abidin, Ş~- . 
smda., Çekoslovakyanm pa.yita.htı Prag f ,,_,,1Ad h L! .... , taf K Admıra - Mısır- milli Bu beraberlik oyunun ev-~d e eye. -.u, .-us a, e • 
otunılmıyacak bir yer olur. Bu tehli- canlı olmasına sebep olmu§; iki taraf da mal, Muhtar. 

takım. maçımn yumndclu, UJkm8U ~ 
aa{haaı 

keye k~ı koymak üzere Çekoslovak- galibiyet için didinmeye başlamışlardır. Oyuna Mısırlıların Viyana müdafaa. 
ya, Fransa ve Scvyet Rusya ile askeri Neticede Perulular ü'stün oynamalanna s:rnda btılan bit hUcumile baJlan.mıJ ve 
m.is,ı.k yapmıştır. rağmen son dakikalarda talisizlikleri bundıan ıonra akınlar karJılıklı olm.uı-

Hele Rusya ittüakı Almanlarda yüzünden bir gol yiyerek maçı 3-~ kay tur. 
hayli infial uyandmyor. Bu ittifakın betmişlerdir. Admira sekizinci dakikada istifade e-
maddi kıymetinin ne ı;>lduğun,u gözden dilemiyen bir korner kazanmışsa da on 
ge~irmek şay~ı dikkat olur: Dilzelf me birinci dakikada geriden bir ara pası a. 

Haritaya bir bakarsanız Rus ordula Dünkü nüshamızda (Spor klüpleri- lan Bigan vasıtasi1e ilk say:ıy:ı yapmış-
rının yaklaşmasın~ temin edecek yega- ne ayrılan paralar) a ait ya?.dığım.ız tır. 
ne geçit, Lehistan hariç tutulursa, Ro- bir yazıda Topkapı klübüne ayrılan 29 uncu dakikada havadan gelen to-
manyadrr. Acaba Romanya, onların 

para yanlışlıkla 1250 lira gösterilmiş- pa çıkan Mısır kalecisiniden daha atik 
g~mesine müsaade edecek midir? Ç.e-

tir. Bu yektln 350 olacaktı. Tashih eder davranan Bigan takımı hesabına ikinci 
koslovakya buna "evet'' diyor. Çünkü ve özür dileriz. golü de kaydetmiştir. Bu arada birçok 
Sovyet - Çek misakı, Almanya mUtear- -------::--:-""'.~-:--------~==-:-:--==--==-~-::--:-.:--:::--:-=:::-:---:----:-:--=:
nz olduğu zaman f~liyete ge~cektir. 
Ve bu takdirde, Milletler Cemiyeti mi
sakı mucibince, Milletler Cemiyetinin 
diğer azası gibi Romanyanf!l da Çe
koslovakyaya. yardıma gelmesi icap e
decektir. Çekoslovakya bq şarta gµ -
veniyor. 

Yunanistar-.a 
evleneceği 

döndükten sonra 
rivayet edilen 

Cim Londos 
Fa.kat Romanyaya yaklaşırsanız, At• d 

miişkülatm daha. çoğaldığnu görürsü- 1 na a 
nüz. Evvel.8. Romanya., diğer küçük 
devletlerle müşterek olarak Hitlerin b:t
raktığı intibaa yabancı olmadığı gibi, 
siyaseten dahi daha ziyade sağ cena
ha temayül ediyor. Eğer Romanyada 
bir hükfunet değişikliği olursa, - her ne 
kadar muhakkak gözüyle bakıl~azsa 
da - Romanyaıun daha. ziyade sağa ~ 
mayül etmesi muhtemeldir. 

Romanyan.m Basarabya. ilzerinde 
Rusya ile eski bir ihtilafı vardır. Ve 
i~ bu ihtilaflı arazi üzerindendir ki 
Rus askerleri geçmek ihtiyacında ola -
bilir. Romanyalılar diyor ki, ~""ı" Rus 
lar bir kere içeri girdiler mi, artık çık
mazlar. Binaenaleyh Sovyet - Çek as
keri ittifakının askeri kıymeti bu nok
talar üzerinden rr.ülahaza edilmelidir. 

Netice itibariyle, Almanya, Yugos
lavyayı kazanarak, Romanyanm korku , 
larında.n istifade ederek Çekoslovakya 1 

yı t.ecrit edebilir. Ve böylece doğrudan 1 
doğruya hücum için bir remin hazrrlİ
yabilir.,, 

Cim Lond,osun lstaribu"lda Kw1ryani ıile yaptığı maçtan bir göriü~ü.J 

Aylardanberi Afrikada güreşen Yu-1 
nan!ı Eehlivan Cim Lonldos son ~üsah· 

keli olacağını At\na gazeteleri yazmak
t:: dırlar. 

fırsatlar kaçıran Avusturyalılar Mma. 
lılann şiddetli ve sert bir oyunile ~ 
la.şmışlardır. r 

40 mcı dakı"kada Şakir Mısır tümrt
nm ilk ve son golünü atmağa mnnffal:: 
olmuş birinci haftaym 2-1 Viyanalılir 
lehine bitmiştir. lı 

İkinci devre çok sert ve favulH1 eeftr 
yan etmiştir, bu kısmıda Admira oyım
culan isteksiz ve durgun bir oyun o~ 

mışlar kalenin 2-3 metre y.u:ıma kadir 
sokulduklan halde gol ata,ma.ı:qJ)la~ 

15 inci dakikada; müsabakanın ba~ 
danberi fedakfir bir oyun oynayan Mı.. 
sır kalecisi Esat sakatlanm.I§ yerine Y~ 
ya imam ikame edilmiştir. 

Devrenin sonlarına doğru ~ ı

sırlılann hSkimiyeti altına girınipe ~ 
Viyana kalecisinin güzel ku~an '.fJ• 
yesinde bc:.raberliği temin edcmeııUp&, 
maç ilk kısımdaki gollerle ve AdminıQtıı 
2-1 galebesile bitmiştir. k 

Günün en iyi oyunculan Mrm ıakL 
mmdan kaleci Esat, Admiradan ~a Jcıa.. 

leci Plaster ile müdafi Marlbska olml'll" 
tur. ~ 

Admira Mısırdaki aon milaabai:aamt 
İskenderiye muhteliti ile OYllam~~ 

3 kanunusanide yapılan bu maçın ~ 
kısımnr 3-0 bitiren Admirahlar ~ 
ci haftaymda da bir gol daha kaP. ~ 

rek maçı 4--0 kazanmışlardır. 
• T 

ıstanbul atletizm, 
ajanı 

Atletlerin idmanla~· 
gelmemesinin 

sebebini soruyor.! 

"t-

ıI 

gelecek 1 ılat, diğer mmtakalardan 
Jıf tnait lç~erhangi tehlikeye karşı koy- ---------------
.~ Olsa b" kurulmamıştır. Fakat ne de 

kasını da Carol Zimbusko ismindeki Ar-

rikalı güreşçile yaparak memleketine 
dönecektir. 

Zimbusko maçından sonra Yunanista 
na dönecek olan Lonidos Atinada iki ec
nebi pehlivanilc kar§ılaşacağı mı.ıhakkDk 
ise de, bunların kimler olacağı Londosun 
Yunanistai:ıa davetinden sonra beJli ola. 
caktır. 

İstanbul atletizm ajanlığı atletlerin 
kış idmanlar ıiçin Galatasaray kulübü sa
lonunu haftanın iki gününde atletlere 
tahsis ettirmiş ve bütün kulüplere Mr 
tamim göndererek atletlerinin bu idmaW
lara iştiraklerini istemişti. 

Şimdiye kadar yapıfan idmanlarda 
bir~ok sporcularm gelmediğini nazafr 
dikkate alan ajanlık kulüplere tekril
müracaat ederek, atletlerinin kış 11(. 
manlanna niçin gönderilmediklerini 'V~ 
çalışmak için ne istediklerini sormuşti1~. 

ı;~ ' u:yuk 
pi• ll.ı:n !'ia.t-k bir bloktur. Ve Almanya- HA.SER 

ıstanbulun en c;:ok sat.lan 
h a kiki akşam gazete sidi 

il~nıarını HABER'e 
ve.-'t\nıer kAr ederler , 

lUJı. u~ ~ akın etmesine yarıya.cak yo-1 
ıtt• ()lduh ~~e bulunuyor ve hudutları WIMi•ilflfl!Ml••~Ll'-W!!'-IM'1 
1 
•• !I· ~ ~bı Dluhafazaya azmetmiştir. 

tna1t tasa lınanya şarka doğru uzan -
g( b~~u besliyorsa. bunun ta-j 

çiıı kiiçUJc itni!a n&Sil bir 

Londos Carol Zimbusko ile bundan 
sekiz ıenc evvel Atinada kar§tlaj?Wştır. 

Bu ilk müsabakada çevik harekat ve 

kuvveti sayesinde Yunanlı §ampiyona 

heyecanlı dakikalar yaşatan Afrikalının 
bu defalri maçd~ da Yunanh için tehli. 

Ayni gazeteler Londosun Afrikada 
seviştiği bir Rum kızile Atinada c~Jene

ccği rivayetinin de dönmekte olduğunu 
da ilave ediyorlar. 

Alına<:ak cevaba göre atletlerin iil'
tiyaı;lanru karşılamak üzere atletizm f e
derasyonundan ~rdrm istenecektir. ~ 

c 



Serserile
rin şifresi IHlaık ce't!:mnş ! 

Titiz, ~ırçm ve aksimi mi aksidir. 

Beri in 
dan 

polisi tara 
keştiedildi 

ın- İstemediği halde bir yemek davetine 
gitmek vaziyetinde kalmıtşı. Misa
firlikte aksiliği tuttu. so&ada çocuk 
gibi huysuzlanmağa başladı. Çorba
yı soğuk, eti az pişmiş, sebzeyi yağ
sız, pilavı diri buluyor ve bunu ka
baca söyliyordu. 

Berlin pol° s müdürlüğü serseriler 
şubesi reisi yalnız Almanya değil, 
aşağı yukarı bütün yukarı Avrupa 
serseliri, dilencileri arasında . parola 
olarak kullanılan bir şifreyi elde et
miş ve bu acaip olduğu kadar da me
taldı olan vesikayı neşretmiştir. 

- --~ • 
.i. [ lM.J 1 9. v ıJ. ~ 
ı.~ /d. <J=. l8. €B 
3. C() ''·mi /!. l ~. 

,/ J. 1 /t ~d. r,ı.. 
tr' 'L..J 

/J. ## J,/: t 
o /'/'. L..-1 J,J,, j2J 

9 - Büyük bir "V" harfinden 
başka bir şey değildir. ve binada otu
ranların varlıklı kimseler olmakla 
beraber ancak ehline sadaka ve yi. 
yecek verdiklerini ve bu adamlardan 
bir şey koparmak için hasta ve me
calsiz görünmek icap ettiğini bildirir
mış. 

1 O - Bir çekiç resmidir. Bu alet 
çalışma timsali olduğundan yüzde 
doksan dokuzu haylaz olan serseri-

.. Misafirinin aç kaldığını gören ev 
sahibi fena halde mahçup oluyordu. 

- Size bari başka bir şeyler teda
rik etsek. Biraz kaşar peyniri ister
misiniz) 

- Kim bilir içinde ne kadar kw1 
vardır. 

lerin pek sevdikleri bir şey de değil- - Biraz meyve) 
dir. Manası da: "Burada insana yi- - Çürümüştür! 
yecek, içecek ve hatta para verirler. - iyi aklıma geldi, evde biraz sı-
Ancak çalışmak şartiyle!.. Yoksa a- ğır dili var. Ondan ister misiniz) 
nafordan sadaka alınamaz,, dan iba- - Hayvan ağzından çıkmış şeyi 
rettir. yemek mutadım değildir!. 

11 - Serserilerin, dilencilerin Misafirlerden biri müdahale etti: 
korkusundan çenelerini biribirine _ O halde size yumurta getirsin-
vurduracak bir işarettir. Parmaklık 1 Siz .. ası'bi yumurtadır1 . h . h lA • "B d er. e en mun . 
yanı apıs ane a ametı.. unra a, ...................................................... ·-····· 
dilencileri, serserileri hapse tıkıyor- • 

- .. -· ..... -.. 

o 
--- •'"-.. ..--. ....... _""1 

'. . 
·' ... 
•' .. 

1 
)r. 000 ır. \,\/\/ .ı3 . VAôA 

ıar aman gözünüzü dört açını .. ma- Maniler 
nasma gelirmiş. Çölde nefer - l8tediğinız rau yu1n..u ?·taları getirdim kumandan. 

-&0 . il. © 

Eski tabirle .. hane berduş,, geçi
nen yersiz yurtsuzlar derbederler bi
:DDirlerinin işini kolaylaştırmak için 
ılralarmda kararlaştırmış oldukları bu 
işaretlerin adedi elliyi geçmekle bera
ber Berlinli zabıta amiri bunların an
cak 24 tanesini halledebilmiştir. 

1 - Bir mustatil içerisinde üç ta
ne yarım daire vardır ki: .. Buradan 
çabuk uzaklaş; bu binaya sokulma 
çünkü sahipleri çok hadit kişilerdir. 
Köpekleri de vardır. Aman dikkat!,, 
demek imiş. 

2 - Bir köpek dişinin çok iptidai 
bir resmidir ve oradan geçecek bir 
omuz4aşa kendisi için tehlike olabi
lecek o hayvanın vücudunu ihbar 
edermiş. 

3 - Biribirine geçmiş iki dair<:. 
biraz maharetle hareket edildiği tak· 
dircle ev sahibinin bir dilim ekmek ve 
yahut bir bardak şarap verecek ka 
dar merhametli olduğunu gösterir
mış. 

Eyavh! Ho'[Jis1uıneyi boylam.ak tehli
kesi var hal 

4 - O ç ehram kadın etekliğini 
temsil edermiş ve o evde erkek bu
lunmadığına işaretmiş. 

5 - '"Polise dikkat! Burası çok 
tehlikelidir!,, manasına gelen ve bu 
işareti gören serseri, tabanları yağla
yıp, oradan biran evvel uzaklaşırmış. 

6 - Büyük daire ekmek somunu 
işareti imiş ve o ev veya çiftlikte o
turanlann r.-ık cömert ve gurbet dos
tu olduklarına alfımetmiş. 

7 - Bu üç mini mini yuvarlak 
metelik resmi imiş. "Bu binada ica
bında sadaka verebilecek iyi kalpli 
insanlar var. Mesele onların merha
metlerini debreştirmektedir.,, demek 
ımış. 

8 - Biribiri içine konulmuş iki 
daire ise ev sahibinin ekme~ini ve 
parasını çok kıskanan hasis bir adam 
olduğunu gösterirmiş. 

12 - Evde horos gibi bir çıngı
rak tertibatı vaf."dır! "Dikkati Dikkat! 
Buraya öyle hırsızlama girilemez!.,, 

13 - Çit resmidir; yani mania 
.. Buradan içeri girilemez, ciddi tehli- • 
ke var. Durmadan uzaklaşın!,, işare
tidir. 

ı 
: . : . . 

Yeter sevgilim yeter 
Bu göz yaşı, bu keder 
Gel şu lasa hayab 
Geçirelim beraber. 

Hastayım gel bak bana 
Ben kaldım uzak sana 
Ne acı bir ölümdür 
Sensiz ya~ak bana. 

Güne§İ seçemedim 
Nurunu içemedim 
Sen benden geçtin ama 
Ben senden geçemedim .• 

······················-············ .. ··········-·--····· 

Arkculaşw:rına firar etmek lüzum1mıı 
gizli işaret'le tavsiye eden bir serseri 

14 - GU.ya bir kapı resmidir. 
Yani .. Bu kapıdan bir kap uzatırlar
sa sana bir sıcak çorbacık olsun ve
rirler,, demekmiş. 

l 5 - ( 1) ve (2) numaralı işa
retlerin şiddetlisidir. "Burada köpek
ler, hem de müthiş köpekler var. Ka
pıya çok sokulma, hele geceleri bu
ralarda hiç dolaşma!,. parolasıdır. 

l 6 - Bilhassa hırsızları alakadar 
eden bir rumuzdur. Manası da: "Bu 
binanın kilitleri pek sağlam değildir. 
maymuncuğa pek dayanamazlar.,, 

17 - Tuhaf manalı bir işarettir. 
"Bu evde genç, içli ve hassas kadın
lar vardır. Bu mahluklar kolayca mü
teessir olurlar. Kendilerini acındıra-
rak para sızdırmak çocuk oyuncağı 
gibi bir şeydir. Hele kendilerini gül
dürmeğe muvaffak olursanız işiniz 
iştir . ., demekmiş. 

-TİYATRODA 

- Seyirciler bu aJc:pm nasıl' 
- Namevcut! 

Baytar - Meıee-e .. rJel 

Aşka 
kadına 

ve 
daiı' 

~ Aşk öyle bir hastalıktır ki tedavisi 
ancak kendindendir. 
~ Kadınlardan korkan ve çekinen bir 

erkek tekemmül etmiş bir insan demek
tir. 

}$. Sevdiğin zaman korlana, sevildiğin 
zaman kark. Çünkü aşk ancak o zaman 
cehennem olur. 
)} Kadın vaadı su üzerin:deki kuş tüyü 

gibidir. 
)} Kadın sevdiği zaman çocuk gibidir, 

elinden tutulmadan yürüyemez. Fakat 
sevmediği zaman şeytana yolunu şaşırt
tınr. 

~ Yılan balığını kuyruğundan, kadı· 
ru dilinden yakalayan adam bir şey tu
tamamış demektir. 
~Sevişirken bütün kusurlar meziyet, 

aynlınca bütün meziyetler kusurdur. 
~ K.admlann aşkı her şeyin ilstünde 

tutmalarına sebep, bir kadını seven er
keğin ondaki kusurları görmemesidir. 
~ Kadının aşkını kazanmak, erkek 

dostluğunu muhafaza etmek nisbeten 
kolaydır. Asıl müşkül olan şey erkeğin 
dostluğunu kazanmak, kadının aşkını 
muhafaza etmektir. 
~ izdivaçta aşk bir ekmek diliminin 

üstüne sürülmüş reçeLdir. Budalalar 
evvela reçeli yalayıp yutar, sonra da 
ekmeğin yavanlığından şikayet ederler. 
Aklı başında olanlar bu reçeli ekmek 
dilimini katık ederek yerler. 
~ Kadın olmak hakikaten müşkül bir 

iştir. Yalnız güzellik kifayet etmez, ay
nı zamanda sevimli olmalı. Namuslu ol· 
mak kafi gelmez, namuslu olduğuna 

etrafındakileri de kandırmalıdır. 

l 8 - Çok kati manalı bir işaret- -========================
tir: "Buradan ümit yok!,, Kati keli-
medir. Zira dairenin içindeki salip 
en zayıf bir ümidi bile hiçe indirecek 
kadar keskindir. 

J 9 - Bir mustatilin ortasında 
kalınca bir nokta, .. "Ev sahibi yum
ruğuna güvenen güçlü, kuvvetli, sert 
ve haşin bir adamdır,. cümlesini anla
tırrmş. 

20 - Bu işaret ise bilakis serse
rileri sevindirecek, gözlerini hırsla 
parlatacak bir alamettir. Çünkü "Ev 
sahibi korkak, sümsük herifin birisi
dir. Biraz diş gösterecek olursan sa
daka, yiyecek, içecek koparırsm 1,. 
demekmiş. . 

2 t - Pek manidar bir iı;nett:r. 
Uzun saçlı salip dilencinin, serse.rinin 
ancak pek dindar, pek müdekkik gö-1 
rünmek suretiyle para koparal.ıile-e-1 
ğine al<lmetmiş. Görüyorsunuz ya 1 
Serseriler insanların her türlü zaafla-j 

rmdan istifade yolunu pek ala bili
yorlar! 

22 - "Ekmeğin ancak çiftliğe 
çekilebileceğini,, yani ev sahibinin 
pek hasis ve cimri bir kimse olup an
cak hırsızlık suretiyle kendisinden bir 
şey alınabileceğini göstermekte imiş. 

23 - 4 ve 9 numaralı işaretlerin 
bir araya gelmişidir ve ev sahipleri
nin haleti ruhiye!erini tamamiyle 
tavsif eylemektedir, manası da: "Bu
rada zengin kadınlar oturduğunu ve 
sadakayı ehline vermek iddiasını gÜ· 
den bu bayanlardan ancak hasta ve 
mecalsiz görünmek suretiyle bir şey 
koparabileceğine,, işaretmiş. 

24 - Bu son işaret serserileri 1..-·~1~~~,~~~~~=~~tl' 
dehşetten donduracak bir alamettir. · 
Manası da "Bu evin sahibi burada 
şüpheli bir dilenci veya serseri görür- - Tabancamın kurşunları yok, ayol 
se hemen zabıtaya haber uçurur.,, gi-1 al! 
bi korkunç bir cümle imiş. 1 

- Beni tev1:if ediniz bay poı:~, kttft 
mı vııram.adır:ı. 11 apse hak ~ 
dmı! 

- Fransız karikatürü~ 

- Beraber gc1d;ğin sarışın kadını ti 
mmtyorum. 
- Ckçcıı ya;: gördüğfüı esmer kfJ,dıl 
o canım! 

:r aJ lril ~ n ır 
S. S. S. meşhur gayri zekilerd~ 

dir. Sözum ona ta;ısil de gördııS 
halde mesela iki kilo ekmeğin ~· 
para ettit}ini hesaplamaktan acizdi' 

Geçen gün arkadaşlardan biri elı 
deki cep defterine bir hesap yapJ11ıı 
la meşguldü. Bir müddet sonra }ll' 
detle defteri kapatarak söyledi: 

0 - Küçücü~ ?ir hesabın içill 1 
çıkamadım, gıc:tihçe S. S. S. ne , 
nüyorum. Aksiliğe bal"Tll ki s. s~ 
bu sırada odaya girmiş bulunuyo 
Bu sözü işiterek kızdı: ı 

- Yahu adam ol, gittikçe budfl 
laşıyorsun ! 

ra~g ırtYı ~a ~a.1 ıı:ııa' 
'\!: D lii1 ©! <e lfl) ~ lYı )'-! lYı il' 

el - Ne yapıyorsun garson, J11 
dille tabak temizlenir mi? 

- Merak etmeyin pasam, zB1 

mendilim temiz değil! 

A~onno , 
Bayan - Sen akıllanmıyaca\, 

srn Ayşe, bana getirdiğin iskart'1 

rin birisi sarı, öteki siyah.. ~ 
Hizmetçi - İyi ama hanıntc.I~ 

öteki çift iskarpin de öyle .. 



~40tı Nagi "Rio ~ µJmfn
..... "it&e roMnd.e • 

Kate fon Nagı 
gazeteci 

mi ~u sene Jstanbulda ancak bir fil -
~ gördüğümüz sevimli Macar yıl
Çe\-" Kate fon Nagi Fransızca olarak 
rot~iği son filminde bir gazeteci 
V j Yapmaktadır. Filmin ismi "Rio 
de0.~nda" dır. Kate fon Nagi bu film 
h B e Y a z Kadm T i c a r e t i" 

• it k ı n d a gazetesine h e y e 
~bir röpörtaj yazmak için bile bi. 
d" U kadın tüccarlarmm pençesine 
~rek dansöz oluyor ve Brezilya 
~·ediliyor. Fakat orada çetenin 
di" ıkat.en kurbanı olmak üzere iken .::r bır gazeteci, Jan Piyer Omon 

fınclan kurtarılıyor. ı 

Gı eta Gaıbo 
hasta 

Aşk sa/1neleri 
ve yıldızlar 

Son günlerde Holivutta heye- Bir sinema mecmuası, öpüşme 
canlı bir şayia dolaşmaktadır: Greta sahneleri lıakkıncm bazı artistlerin 
Garbo hasta!... mülalealarını toplamıştır. ) azıyoruz: 

Yıldızın bir müddettir ortada gö- GEH.1 KUEı{: llk zamanlarda 
rünmesile de teeyyüt eder gibi gö rol icabı öptüğüm yıldızlara deli gibi 
rülen bu şayialara göre Greta Garbo aşık olurdum. Şimdi artık a!.ştım. 
kırk dokuz kiloya kadar diişmüş ve KLODET KOLBER: Aş!~ snh-
yatağa girmiştir. Mensup olduğu neleri beni asla hcyecnnlandnmaz! 
şirket bu şayialan tekzip etmiştir. Fa- MORIS ŞÖVALYE: Artistlerin 
kat arkadaşlarından Ces Ralfa yıldı- yüzleri ve dudakları o kadar boyalı
zm bizzat söylediği sözler bu tekzibe dır ki heyecanlanmağa imkan tasav
cevap olarak ileri sürülüyor: vur edilemez. 1nsan ba]mumundan 

··-Kendimi fevkalade zayıf his- bir heykeli öptiiğüni.i wnneder! 
sediyorum. Müthİ§ istirahate ihti- MARI GLORI: Stüdyoda ben 
yacım var.,, başka bir şahsiyet olurum, öpüşür 

Mey V e st ve ken katiyen baska bir his duymam. 
Hatta nefret ettiğim bir adamın stüd-

r en k 1 i f ı I m yoda sabahtan akşama kadar kuca-

Renkli filmlerde rol almak istiyen ğında dursam bile! 
artistlerin kilolarından epey feda- ÇESTER MORJS: Aşk sahnele· 
karlık etmeğe mecbur kalacakları an- rine bayılırım ve beraber oynadığım 

:ırtiste daima sahiden aşık olurum. laşılryor • 
.. llahlann bahçesi,, filmini vücu. Yalancıktan olsa kollan arasında 

da getiren meşhur renkli film müte- güzel bir kadn .utmak insanın tabii 
hassısı Losnig Holden in beyanatına hoşuna gider! 
nazaran 1,58 boyunda ve elli kilo DlK POVEL: Karışık meselelere 
sikletinde bir yıldız renkli filmde sebep olmazsa aşk sahnelerinde rol 
abullabut ve şişman görünecek, 84 almağr pek severim 1 
kilo ağırlığında aktör eğer Jon Prö- RIŞARD AR LEN: Aşk sahnele
miye rolü yapacaksa hiç olmazsa se- leri hoşuma gider ama artist kadmlar
kiz kilo zayıflamak mecburiyetinde la öpüşmek o kadar zordur ki 1 Kimi 
kalacaktır. ..kolunu şöyle tut,, der, kimi "başmı 

Bu hesaba göre Mey Vesti renkli fazla eğdin! .. dert vesselam! 
filmde görmek seyri hayli komik bir KLOD MEY: Aşk sahnelerinde 
manzara teşkil edecektir. kendimi unutup işi ciddi sandığım 
~ M.arlen Ditrihin fiiınlerir..de göe zamanlar çok olur. Fakat birdenbire 

terilişi ancak beş altı saniye süren ö- rejisör "tamam! Oldu!,, diye bağır
püş sahneleri stüdyoya en aşağı se- rmca insan başından 8f8ğl bir kova 
kiz bin liraya mal olmakta.dır. Çünkü soğuk su yemiş gibi olur! 
bu kadar kısa süren sahnelerin çevril-\ HANRI GARA: A,k sahneleri, 
mesi bar.an hazırlık yüzUnden saatler- rol olsun veya hakiki, beni muhakkak 
ce sUrUyor. heyecanlandmr! 

KDÇDK HABERLER 
~ Onilmil7.dek1 aym dördtinde:n it~- ~ ~ posta nazın Farley'in 

haren Londranm büyilk sinemalarm ... Amerikada 'filmleri san.sür eden tetki
dan biri programla.rma on dakikalı·....,....ı-~ getlrlleceği anlaşılmak -
bir televizyon kısmı ilAve edecek, Lon- tadır. Bu vazifenin mukabilinde veri
dra istasyonundan verilecek neşriyatı len ücret senede 189.000 TUrk lirasr
mUşterilerine gösterecektir. Yakında 
Londranm bUtiln sinemalan bu şekilde 
hareket edeceklerdir. 

~ Şarlonun Rusyaya gidip filmle
rini orada yapacağı teeyyüt etmekte
dir. 

~ Büyük artist Harri Borun aslen 
Yahudi olduğu bazı gazetelerce yazıl
mıştı. "Pour Vous" ya yazdığı hatıra
larından memmmiyetle öğreniyoruz ki 
bu haber doğru değildir. 

~ Sahrayıkbirde bir film çevirmek 
üzere yola çıkan Amerikalı rejisör 
Tomton Frilandm akıbetinden endişe 
ediliyor. Kendisinden ikinciteşrinin on 
beşindcnberi haber yoktur. 

~ Klodet Kolber meşhur bir yıldız, 
olmasını bir hastalığa borçludur! Klo
det Kolber muganniye olmak hevesin
deydi ve bu gaye ile musikiye çalışı
yordu. Boğazından rahatsızlandığı için 
musikiden vazgeçmeye mecbur kalın
ca dramatik küçük bir rol aldı, istida
dı göriildü ve gitgide meşhur oldu. 

~ Holivudda filmlerde yıldızlarm 
1 

giydiği roblar o filınden sonra başka' 
filmlerde, ikinci, üçüncü derecede ar
tistler tarafından giyildikten sonraı 
saklanır. Bu roblann birkaç sene son
ra. eski devirlere ait filmlerde tekrarı 
kullanıldığı da vakidir. Mesela 1921 de 
Polanegrinin giydiği bir rob geçenler
de stüdyonun gardrobundan çıkarılmış 
ve mevzuu 1921 de geçen bir filmde 
kullanılmıştrr. 

~ Şarl Buaye 40 ya~ındadır. Kate 
fon Nagi'nin boyu 1.60 dır. Fredrikı 
Marşın yaşı 40 dır. 

1:} Bazil Zaharofun hayatına dair 
Amerikada çevrilecek f'lmde Pol Munl 
Con Barimur ve Edvard Robenson oy
nıyacaklardır. 

1:} Simon Simon umumi harbin i 1 
lin edildiği seıre ve günde doğmm;tur. 
Haşarı ve hırçın tabiatlı oluşunu ken·, 
<fü•ı hın-e hamlee"yo!'! ! 
~ Fransız muharriri Jak Dövalinl 
~bur piyesi ··Tovarlş" Amcrikada 
filme alınacaktır. Baş roller Şarl Bua 1 
ye ile Klodet Kolbere verilmigtir. 

dır. Amerikada nazırlar iEıe senede bu 
pa.ranm onda biri olan 18900 lira üo
ret alırlar. 

~ İtalya.ya gönderdikleri filmlerin 
pa.ra.smı döviz .kayıtlan dolayısiyle a
lamıyan Amerikalılar orada kalmış pa 
ralariyle ttaıyada filın QeVirmeğe ka
rar vennişJerdir. Bu şekilde yapılacak 
ilk film eski Bağda.da dair olacak ve 
"Arabistan geceleri" ismini taşryacak
tır. Baş roller Şa.rl Buaye ile Sllviya 
Sidney ve Madlen Karol taraf mdan 
temsil edilecektir. 

~ Nevyork limanmda meşhur hür
riyet heykelini yapan Fransız heykel
traşı Ba.rtoldi namına Fransada bir 
film yapılacaktır. Film i~in lizmıgelen 
tahsisatı, artistin doğduğu ~bir ol~ 
Strazburg belediyesi vermiştir. 

U/anın yeni yıld1::l.arrncLcın Jenya Niko'laycva 
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Milli miicadele senelerinde 
Enosis vapuru nasıl Kahya kızdı: "Bin duka altunu ha? .. Kontesi 

zaptedilnıişti ? bu paraya kim iade eder? Onu lstanbulda 
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Zabtt: "Madamlar, mösyöler, bu dakikadan satsak .daha karii Çıkarız ! ,, ~ 
itibaren içinde bulunduğunuz Vapur Geçen tefrikaların hülasası: ( - Bir sual daha ... Söyle ba.ka.yım zata. yol verdiklerini göstermekle bet' oı 

Tiirkiye Hüktimetinin eline geçmiştir" dedi Beyinlerinde bir takım fesatlar kay_ kıznn, efendi büsbütün ihtiyarlarsa ne bcr, bizim iki harema.ğuına.; !Q 
naşan iki harem ağası, esir taciri Ha.. yaparsın? _ Saklarun ı k8.hya. ! _ dediler. ~ 

- Ben Türkiye Büyük Millet ve güverte yolcuları arasından as- cı Muata!anm konağında dolaşıyorlar. , ..... 11 
Meclisi hükumeti bahriyesine me:-. kerlik çağında bulunan Yunanlıları GUzel kızların nasıl terbiye edlldikle. - Gelincik macunu veririm. Ta.bit Beşirle Nesim, hemen, perdeleıib eJ• • 
sup zabitlerden yüzbaşı izzet kap- geminin baş ambarına hapsetti ve rint aeyrediyorıa.r. tarçınlı... kasma. saklandılar. Zira, kAhyanm tce.· leı 
tamm. Beynelmilel "La Haye,, ihti· ambarın başına da silahlı bir Türk - Daha ihtiyarlarsa? 1 bahatslz de olsa, in88.Illan a.r..arla.tMI' il\: 

lafnamesinin ahk:fımma tevfikan hali neferi nöbetçi olarak bırakıldı. Odalar bir sürüydü. Kiminde, kız- - Derim ki, Hacı Musta.fanın kah- adetiydi. ı~ 
harpte bulunduğumuz Yunanistan Bu suretle müsellah neferlerden bi- lardan biri yabnIŞ, öteki onun diğleri- yasında çok iyi bir macwı olduğunu 1 Cırtlak ve a.ksi sesi, duyuluyorouı ~ 
devletinin ba.ndrasmı taşıyan vapuru rısı kaptan kamarası yanında, köp- ni oğuyordu: vaktiyle işitmiştim .. Ondan bir aldrr • - ~tirin o kızlan burtı.ya. . deri ta 
nuzu 'fıülrumet metbuam namına te". rü üzerinde ; diğeri makine kapurta- - İhtiyar zenginler, oğul.maktan çok sak .. Siz, hala çok gençsiniz, çok zinde- gönderilmiyecekler .. Ne fidye&I llztııı• 
kif ediyorum. smda; üçüncüsü de boş ambarı hoşlanırlar. Bilhassa güzel cariyeler siniz ama, efendim, eh, ne de olsa genç- ne bir ~yleri. Biz ofiları güzelce buts' 

TiiTk zabiti bu sözleri tufan bi( ağzında mevki almışlar, İzzet kap - tarafından oğulmağı severler .. Oraları· lerde bile böyle yorgunluklar olur.. da elden çıkarırız!.. Ha.sis heriflerltl 
ses, vakur bir eda iles öyledikten son tan da "Enosis,, in kumandasını ele na değil, şuralarına şurala.rma basa- - Aferin kızım .. Çocuk olması için zoruna bak .. Bin düka altını verirler" 
ra yolculara döndü ve: almış bulunuyordu. ca.ksın kızim .. Hah, hah ... Tamam .. Fa- ne yaparsın? m~ .. Nedir bu?. Nerede göHlli:iiülf!.ı 

-Madamlar, mösyöler, dedi, bu Ahmet onbaşı dümene geçerek kat öyle hamur yoğurur gibi değil. Bir yirminci asır kadını bunu oku- İşte odaları şurada! 
dakikadan itibaren içinde bulundu- lostromoluk vazifesini görmeğe baş- Şöyle şöyle, nazik nazik.. yunca bir mürettip hatası sarur: "Ço- Kontes ve damd<>nörleri içeri getıtn· 
gun- uz bu vapur Türkiye hükumeti- lamıA , t,~ftinci Türk bahriyelisi ise Ba,.şka bir odada, nazari bir imtihan , ....... ,,. ~ 

1" U9 cuk olması?" ... Sa.km "düşürmesi" ye. w. Ya.lruz kontes milirteSııa 0111.CaA v 
nin eline geçmiş bulunuyor. Merak icap eden mahalle gönderilmek üzere vardı: rine böyle Y8.Zilmasm ?.. der. Çünkü 
ve endi~e etmeyiniz: Malınız ve ca- ihtiyat olarak bırakılmıştı. - Kıznn, söyle bakaymı. Mesela 
nmız tahtı emniyettedir. Verilecek Bu suretle 1300 tonilato hacmi genç bir sahibin vardı; onun gözdesiy- zamanımızda, kadnılan ekseriya alaka 
emirlere, itirazsız itaat ettikçe, bir istihabisindeki "Enosis,, isimli va- din, sonra ihtiyar bir adama satrldm; dar eden budur. Eski devirlerdeyse, 
lolmıza bile halel gelmez. Lakin Ş!.r puru yüz binlerce liraya varan kıy. o, sana "eski efendin nasıldı?'' dediğ"i bir cariyenin çocuğu olması, onun baş 
raamr da ounutmayıruz ki en küçük metli hamulesiyle Tiirkiye Büyük zaman ne cevap vereceksin.. sedire kurulması demek olduğu için 
bir itaatsizlik ve se:.-keslik "Enosis,. Millet Meclisi hükumeti bahriyesi Kız, Çerkes şivesiyle konuşmakla be- tedbirler bambaşkaydı. Kadınlara. bu 
i Kara.denizin karanlık derinlikleri- tarafından zaptcdilmiş oluyordu. raber, dersini bifdi. Dedi ki: tedris edilirdi. Çocuk diiş.ürmek ise, 
ne sürükliyebilir. Harp zamanında • * * _ Efendim, derim ki: "O, gen~ti a- asla böyle resmen ö&'retilmezdi. Ancak 
ve harp mm takasında bir dü§mall va- Yolcu far korkulacak bir şey ol - ma, nafiley~i ! Çok halsiz, mecalsiz, ök pek büyük bir kabahat işliyen kadın-
purunda tevkif ohmduğunuzu hatır madığmı ve Leonid::ıs kaptanın sü.rüklü, tıksmklrydI. Hem sizin gibi ı hır bunu biribirlerinden öğrenirlerdi. 
dan çkarmaymızl... biraz evvel vahşi haydutlar diye akıllı da değildi. Siz her cihetçe maşal- :tki harcmağası, odaları ö:nünden 

Ti.irk zaritinin bu sözleri yolcuların tavsif ettiği Türklerin hakikat halde lah ... Başka kızlardan da işittim: Si- geçtikçe daha bırçok acaip manzaralar 
tela~ Ye heyecanlarım bir hayli teskin çok kibar ve centilmen insanlar ol - ı zin emsaliniz yokmuş.,, gördüler . 
etti. Amirlerinin arkasında dimdik duğunu görüp anlamışlar , endi· - Bunu niçin söylersin? Ta.m drşarı çıkacaklardı ki, birden-
dunnakta olan beş Türk babayiğidi şeleri zail olmuş ve birer birer kama- - Çünkü bUtün erkekler, ken<lileri- bire kapılardan biri açıldı. Beşirin ar. 
emir bekler bir halde hareketsiz du- ralanna çekilmişlerdi. nin methedilmesinden ve başkalarına kadaşlarmdan üç dört haremağası be-
ruyorlardL (Detxımı oor) faik sayılmasından hoşlanırlar. .. lirdi; el pençe dıvan durup büyük bir 

Yüzbaşı lzzetkaptan, yolcuları~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~-~-~--~-~ ......... ~--......... ~~~~~~ 
böylece teskin ettikten sonra tekrar 
Leonidas kaptana dönerek: 

- Kaptan efendi, dedi, tayfaları 
nm güverte üzerinde toplayınız! Yal 
mz çarkçılarla ateşçiler mevkilerin -
den ayrılmasınlar ... 

Ve arkasında duran arslan bakış
lı T ürk gemicilerine dönerek şu emri 
verdi: 

- Ahmet onbaşı, yanma bir ne· 
fer al, makine kapurtasmdan kim -
senin dı~an çıkmamasına dikkat et. 
Kim r~ etmezse ates ! .. 

Sudan çıkanlar ıslak elbiselerini 
çıkarıp otelden getirilen çarşaflara 

sannıyorlardl 

lki Türk bahriyeli~i. topuklan 11Büt:ün ördef.tler 
Üzerinde hızla dönerek makine dai . bir arada yüzüyor• 
resinin istikametinde uzaklastılar. .,, 
Bu müddet zarfında Lconidas kapta· Gütenbergin muavini, on polisle be-

erd.gı~· · ·· · .. E 05•15 raber, Kempinslci lokantasını iyice sar-nm v ı emır uzerıne n ,. 
in Y unanh tayfası ve zabitanı güver mı~tr. Gütenberg henüz lokantaya gel-
tenin bir tarafında dizilmişlerdi. memişti. Polislerden birka!;ı. lokantanm 

Biraz evvel güverte yolcuları a- su mahzenini aramağa koyuldular. Lo
rasmda atıp tutan bu adamlar şimdi kan tanın garsonları: 
üç Türk h:ıhriyelisi karşısında kor - - B:z şimdiye kadar burada böyle 
kularmdan tir tir titreşiyorlardı. bir mahzen görmedik. diyorlar ve bu 

izzet kaptan, karşısındaki süriiyü İ1}in bir rüyadan ibaret olduğunu söyli
bir müddet süzdü. Soıua zabitleri işa- yorlardı. Polis hafiyesi her tarafı göz

ret edere!:: den geçirdi. Hakikaten lokantanın zc-
- C.ı.eminin zabitleri silahlarım min katında böyle bir mahzen göreme

şu önümdeki masaya brraksmlar ve di. Acaba üstaıdı aldattılar mr? diye dü
kaptanlariyle birlikte kaptan kamara
sına girsinler!.. Emrini verdi. 

Bu emrin derhal ve büyük bir 
tehalülHe icra edilğini söylemeğe ha
cet g.Öl!l'nÜyoruz. 

§iinürken, lokantanın kapısı önünde bir 
otomobil kornası çalınmağa başladı. Bu, 

bir polis otomobiliydi.. 
Polis hafiyesi : 

- İşte üst:ıt yetişti. diye mmldand:. 
Gütenberg imdada yetişmişti. 
Polis hafiyesinin yanındaki garson: 

"Enosis:.~ zabitanı biribiriyle mü
saDc.b edercesine tabancalarmr Türk 
za&itinin Önünde duTduğu nasır ma
sa21m &.zerine bıraktılar ve süvarileri - Benim duracağmı yerde, arkamda. 
önde,. ~lan eğil{ hir halde k<:.ptan ki elektrik düğmesine basınız. Bir kapı

bmarasma kapand,far. nın açzldrl:rrm göreceksiniz! Yirmi ayak 

fzzet kaptan maiyetindeki nefer- merdivenle inin:z .. Yer altında bir demir 
laden birisine döndü: kapr ile karşıfoşacaksmız 1 Bu k:ıpryı 

- Hasan! emrini verdi; kaptan 
ICaına~asma &enden izinsiz kimse gi
rip <;ıfcmryacak .. 

Türk neferi kamaranın kapısına 
ltadat: ileriledi ve orada çevik bir ha
rd:etle kasaturasını mavzerine ge· 

şiddetle itiniz. Fakat, sakın içeriye gir
meyiniz! 

Demişti. 

. Gütenberg garsonun sözlerini ihtiyat
la dinliyordu. Otomobilden indi. Lokan-

taya girdi. Muavinile görüştü: 
ç~dilden sonra nölhctini beklemeğe 
başfucl'xı.. - Ne yaptınız? 

bt ftap.tan bu sefer Yunanh - Hiçbir .şey bulamadnn, üstat! De-
~ya &bdü ve: mindenberi arıyorum .. 

- AırlCamdhn geliniz!.. Emrini - Neyi arıyorsunuz? 
veıuifu. - Size haber verilen zemin katrnı .. 

Yonanltlar 'Fi.irk zabitinin peşi Yürüdüler .. Gütenberg, bir camekan 

sıra yürüdiı1er •. Mrrtebaki iki neferi
miz iee en arladan geliyOt"furdI. lz • 
zet kaptan " Enosis,, in esir tayfasını 

bölmesinin yanında duran garsona so· 
kuldu. Şöyle bir araştırmadan sonra, id.u· 
vardaki elektrik düğmesine dokundu. 

Duvar birdenbire ikiye bölündü ve geniş 

bir: antre meydana çıktı. 
Polis memurları ve lokanta müstah-

demleri hayretle birbirlerine bakrştılaıı . 
- Kimdir bu adam? 
- Meşhur polis hafiyesi Gütenberg .. 
- Belli. Şeytana benziyor herifin b:ı-

kı§lan, gelir gelmez duvardaki düğme

nin sırrını keşfetti .. 
- Merak etine .. Aşağrya inince, o da, 

öteki ördeklerin yanına düşecek. 
Po!isler merdivenden inmeğe başladı

lar .. 
Gütenberg yukardan sesleniyordu: 

- Aşağıda bir kapı görürseniz, bana 
sormadan açmayın!.. 

Gütenbergin muavini ilk hamlede yer 
altına inmişti. 

- ti stat 1 İşte' bir demir kapı var bu
r~da .. 

Diye bağırdı. 

Memurların bir kısmı lokantayı, diğer 
kısmı da ara ile mcrd:veni, ve zemin ka
tını tutmuşlardı. Gizli çetenin yeni b'.r 
tuzağına düşmemek için. Gütenberg ih
tiyatı eklen bırakmıyordu. 

Lokantanın kapısına da birkaç tane 
resmi po!i:; dikilmi~ti. 

G:ırsonun fedakarlığına hiç diye:ek 
yoktu .. Ne dedi ise aynen çıkıyordu .. 
Gütcnberg yer altındaki demir kapıya 
~iddctle dayandı. Kapı birdenbire a:dma 
kadar açzldr. 

Bir çığlık .. Birçok erkek sesleri: 
- imdat .. imdat .. ölüyoruz .. 

Gütenberg kapınm kenarına çıkınca 

tutunmamış olsaydı, hayretinden az kal
sın ötekiler gibi, suyun içine düşecekti. 

Polis hafiyesi, Semrayı, komiseri ve 
kaybolan taharri meurlarını suyun için
de görünce §aşırdı : 

- Geçmiş olsun hepinize! diye hay
krrdı. 

Demir kapı, suyun seviyesinden yedi 
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sekiz metre yüksekte idi. Bu kadar ıde· 
rin bir su mahzeninde günlerce kalan 
S4mra hala yaşryordu. Komiser: 

- Ben bir dakika bile kuranderde 

dursam, nez1e olıuduın .. tt~ gündür bu
rada ölmediğime şaıyorum .. 

Diye bağırırken, memurlardan biri 
derhal bir ip merdiven bularak mahze
nin içine sarkıtmağa başladr. 

Suyun içinıdeki ördeklerin şimdi hep
si birer arslan kesilmişti. Kurtuluş daki

kalarında derhal canlanan esirler gibi ip 
merdivene sarıldılar .. Birer birer mah
zenden yukarıya çıktılar 

Sudan çıkanlar ıslak elbiselerini çıka
rıp otelden getirilen çarşaflara ve rop 
dö ş:ımbrlara sarın1yorlard1. Komiser 
soğuktan titriyordu: 

- İşte, sudan çıkar çıkmaz aksırma
ğa başladım, üstat! Aman bize sıcak bir 

çay .. 

Semr:ının bunlardan fazla şlkayet et
meğc hakkı vardı. Zavallı kızcağız gün-

lerdenberi yalnız su içerek yaşıyordu .. 

Vücudu zayıf dii§mÜ§, 
<lamla kan kalmamıştı. 

yüzünde bir 

Gütenberg herkesten önce Semraya 
konyaklı bir çay ikram ederek: 

- Geçmiş olsun .. Toptan biı: banyo 

yapmış oldunuz. Umarım ki bütün öm~ 
rünüzde bundan sonra plaja gitmezsiniz 1 

Diye şakalaşıyordu. 

Mahzenden yı~karıya çıktıkları :ıcı

man lokilntada müşteriye hizmet ede·\ 

cel: bir tek garson kalmamıştı ı 
Gütenberg. bu heyecanlı muvaffaki-

yetinden polis müdüriyetini haberdarı 
etmek için s~brrsızlanryordu.. ı 

Bir aralık muavinine: 1 
- Haydi, telefona koş! Polis müdü-1 

riyetine vaziyeti anlat 1 ı 
Diye bağırdı. Muavin telefona koştu, 

bürleri ağlıyorlardı .. 

Kahya. devam etti : 
- Od.alan işte glll"88t olacaJıı:. .. Oll" 

la.ra da icap eden teı1ıiye vtti~· .. 
Bir Küşü!a tayin olunsun! 

Kahya, maiyyeti ve kadınlar gö:t.Ml' 
ka.ybolduktan sonra, iki kardeş ha.re ' 
mağası, küçük hadımların daireeiD6 
girdiler. İlk kısım, ak. a.ğalenndı. Bfill' 
lar, ekseriya hıristiyan oğla.nla.r ıdf.' 

sından devşirilir, ha.dım edilirdi. sa.tı • 
şm, güzel çocukJa.rdı. Ve o mm&tiıfl •: 
sakim Adetleri mucibince, konaklardlı fj .. 

t r· saraylarda kadinla erkek ort.&Si blı' tD 
1
6 

oynarlardı. y &§lan ilerleyince, kitnbJtıı n 
rUtbelerl artar, devletin büyük 131eri· ~ 
ne bile geçerlerdi. Eğer istida.tsrt.selsf• l~ 
tabla.klr ayvaz bile olurlardı. ::. 

Onun l~in. bunlara., doğrudan dogrll• 
ya. U8tün k örn bir ta.heil ~hyor
du. Tahsil esnasında zek8.ları teb~ 
edenler, mma.nenin züppeleri ha.linM 
da.ha yük.Sek ibir tabstı göı1iyo1'1ar, öte-
kilerse, ayv&.Z yet~&k bfr seviyede 
brrakılryordu. 

Kapılardan birinin ömmden geı;.et' 
ken, bir an durdWar. Bir hoca. bu ,.ıc .. 
ağalarına. "Gül dalma bülbül kond'U 
fıkrasını anlatıyor, iş.t& böyle za.rif uı· 
mihlerle efel'ldilere kusurları ihtar e ' 
dilrncliym iş.. . _ 

Hoşsohbetlik , şakacılık, türlü tüt1ll 
fıkralar bilmek, dolkavlikhık... öğr'C' 

tilcnlcr bunlardı .. 
Bir odanın önünde daha durdular. 
Hoca soruyordu : 
- Zamanın üç tuğlu bir veziriniıl 

konağındasınız. Bir tuğlu bir vezir, Ji· 
yarete geldi. Sizin efendi mecliste olul'' 

sa o bir tuğlu vezirin eteğini nasıl ~ 
persiniz, efendi mecliste yoksa nası1 
öpersiniz ... 

Senelerce tclısiline rağmen, genç tJ' 
Iebc, bu meras:m kaidesini bellememif' 
ti. Esasen itiraf etmeli ki, bu kaidelet'• 

bcllenıniyecek kadar çoktu. Kekelectl1 

durdu. 

Hoca: 
- Beş sopa vun.m ! - emrini verdi. 

İmtihanda hazır bulunan ağal~ıı 
biri: 

- Aman, unuttunuz mu? Yarın stt' 
gi günüdür. Sopalarm vücudunda ıji 
kalır. Müşteri beğenmez belki! 

( Dcoomt var) 

fakat konuşamadan döndü: 
- Telefon tellerini kesmişler, üstat ! 

- Ne diyorsun? Demek ki çete b~l~ 
faaliyetine devam ediyor t.. 

Gütenberg, banyodan çıkan komisere 

sordu: 

- Otelde şüphelendiğin bir ki""' 
var mı? 

- Herke:ıten. Fakat, ilk önce atf 

başıyr tevkif ettiriniz 1 Çünkü ~fi' 
bizi mahzene götüren odur. 

Gütenberg aşçrnm tevkifıni emreCÔ' 
Fakat, aşçı çoktan kaçmqtr. 

( .lJeııGm4 mr) 
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ıs.ao: pıtıitıa d 
Yatroau k aruı musik1sf, 19, Şehir tl 
20 'l'Urk onıedi kısmı tara!mdan bir temsil, 
dJ.n ve ~US1k1 heycU, 20,30 MUnir Nured 
ııt \re ıı:; adaşı.an tarafından TUrk musiki 
22 aJarıs ~ Oarkılan, 21 saat ayan, orke.stra, 
ıı~ e borsa haberleri, ve ertesi günUn 
\ ' 22,30 plllkla sololar, 23 son. 
11'"1iA· 
ıa,05 • 

20,05 :~o!on, halk şarkılan, röportaj, 
le11, t, haberler, hava, prognını haber 

8Por 20 2" ' op ra • • " gramofon, 20,55 §arkılar, ve 
tıunı.ı~ l"Çaları, 21,25 §ıı.rkılı masallar, 22,55 
ltıı.rııavaı d:tlr, haberler, hava, 23,25 Viynnada 

8 .. • 23,35 eğlenceli konser. 
.ı:..Ittt..."\"· 
17 os . 

len~ e~lenccli yayın, 19,05 spor, 19,20 eğ 
nıuaıltı:Ytn, 20,05 edebi yaym, 20,20 oda 
ltl ~20,50 günUn aküıl.erl, haberler, 21, 
~r tr cğlenecll yaym, 23,05 hava, ha 
fotıııı '~r, 23,35 gece musikisi, 1,05 gramo 

lltl{ lnuslkisi, 

18~: 
.05 d6 

~ hav Portnj, 18,20 eğlenceli musiki, 19, 
20,05 it; havadl.ıı, 19,15 musikinin devamı, 
aile~ nterans, 20,25 oıuı konseri, 20,50 su 
havaı~C\rapJar, mektup kutusu, 21,115 dans 
6<ı tec:e' 22,35 saat, hava haberler, spor, 22, 
l> konserı. 24 haberler 

t\ttt . • 
ıs.o:'i· 

l~.85 Or~ratlk nasihatler, 18,15 gramofon, 
OrJteaıra cstra konseri, 20,35 havadis, 20,45 
bıoton, konsert, 21,35 hava, konuşma, gra 
24,a5 hakonuşma, 22,35 operet, KUçUk bayan 
ltolf..\. va, haberler, 24,50 dans musikisi, 

l . 
t 9,55 t 
lı~ ll§lzm haberleri, 20,05 gramofon, 

lıatıer1 Propagand8.8l, 20,25 yabancı dillerde 
l> er 21 rop~ ,10 saat. haberlı?r, hava. turizm 
~a Ya dası, 21,45 karıoık musiki, 22,05 
!ara daız. Yrlu. isUrahaUerdo konferans, kitap 

• haberler, en sonra dans mwrikisi. -......__ 
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SARAY 
run.K 
HELER 

iPEK 
SAKARYA 
Yii.DiZ 
MUM.ER 
oU.llAZAB 
l'AN 

ŞIK 

ŞARK 

BEYOCLU 
ı Saadetim sensin 
ı Yılmayan adam 
ı Zigfeld yıldızlar kralı 

Çocuk hırsızlan 
Zigfeld yıldızlar kralı 

ı Prog'11lmmı blld!rmemlştlr 

ı Altm kelebek ve Hortlak 
ı YUrüyen ölU 

ı 1kl yavrucuk ve Uçuruma 
doğru 

ı Mazurka 
ı Şendul ve Haydutlar 

tuzağı 

ASRI ı Altm zincir ve Ölüm 
uçurumu 

1'STORY A ı Kahraman haydutlar ve 
Kara odanın earan 

OUMURtVET ı Programını bildirmemiştir 

ISTANBUL 
FERAH 
l\lll.U 

fltLA.L 

~7.A.K 

ALEMDA.B 

ı Çölde bir Tllrk genci. 
ı Ruz Mart 

ı Ye§ll domino ve M'alek 
kaçakçı. 

t Aşk güne~ 
Yeşil domnlno ve Bftml 
yen ıstırap 

KEMAi.REY ı Programını blldirmemi§tlr 

OSKUDAR 
llALE ı ÖlUm peri.81 

BAKIRKÖY 
M1LT1YADt : Aşk htlzUnleri 

MİLLi 

BALAT 
ı Parla esrarı ve ua.veten 

bir kovboy fUınJ 

TiYATROLAR 

~ehir1Yqafrosu 

111111111111111 

llLlll 
WUI 

TEPEBAŞI 

SUSTUK 

fl'ramm Tlyatromnda 
Operet 1mmı 

L"OKS BAYAT 

~l'ldi kendine 1000 kellme ile 

<D 

F='ran_sızca dersi 
La famille Durand 

Resim: 1 

l.a t!a-:ı.L& ~vure : (resim). 2 - Le grand-pere: (büyük baba). ~ -
(%'tle)n. ınere: (büyük anne), 4 - Le pere: (baba). 5 - La. mere: 
~le r.~ 6 - Le fils: (oğul). 7 - La fille: (kıze1ıldt). 8 - Le bebe: (Jcü. 
li"re~(kittk). 1 - I..e fauteuil: (koltuk). 10 - I~a pipe: (pipo). 11 - Le 
l>ian0 . ( ~J. 12 - La lcttre (mcktttb). 13 - La tablc (ma.stl). 14 - Le 

· Pıyano). 15 - La balle: (top). 16 - La poupee (bebek). 

R ABER - Akşam postası 

Sinema aıttistleri gibi 
Yüzünüzün şeklini ve ifadesini 
değiştirmek sizin elinizdedir 

Çehrenin şeklini değiştirmek, ilk 
nazarda, boş bir iddia gibi görünür. 
Halbuki, iyi bir tuvalet ve makyaj sa
yesinde çehreye bambaşka bir mana 
ve şekil vermek kabildir. Nitekim si
nemalarda çalışan birçok makyajcı
lar bu sanati o kadar tekamül ettir
mişlerdir ki, mesela, bir filmde gör
müş olduğunuz Avrupalı bir artist, 
başka bir filmde mükemmel bir Ja
pon kadını olarak karşınıza çıkar. Fa
kat, herkesin bu şekilde makyaj yap· 
masına tabii imkan yoktur. Esasen 
artistlerin sırf sahne için yaptıklan 
makyajı taklit etmeğe kalkışmak gü
lünç ve çirkin olur. 

Maamafih, yüzün mana ve şekli. 
ni oldukça değiştirmek her kadının 
elindedir. 

Saç tuvaleti 

Yüzün şeklini ve hatta tenasübü
nü değiştiren en büyük amil, hiç 
şüphe yoktur ki saç tuvaletidir. 

Mesela; çehreniz kısa ve yuvar
laksa ve bunu uzatmak istiyorsanız 
daima yüksek saç tuvaletleri tercih 
ediniz. Esasen en son modalar da 
öyledir. Saçlar alından, şakaklardan 
ve enseden kaldmlarak tepede topla
nır ve bir nevi "Taç,, şeklini alır, ya. 
hut da bükleli çenherler halinde kat 
kat yapılır. Çehreyi uzatmak için, 
bilhassa alnı açmak lazımdır. Fakat, 
elmacıklarmız büyük ve yanaklarınız 
tombul olur da bunlan zayıf göster· 
mek isterseniz saçları şakaklarınıza 
indirin. 

Uzun bumu, çıkık bir çenesi o
lanlar, profillerine bir ahenk vermek 
için, kısa bir saç tuvaleti tercih et
melidirler. Mesela, ensede yapılan 
büyiikçe bir bukle çenberi, yahut, 
önden arkaya doğru inen güzel buk
leli dalgacıklar profili güzelleştirir ve 
başa zarif bir şekil verir. 

Maamafih, umumi bir kaide ola
rak şunu söyliyelim ki, çehreyi genç· 
leştirmek için en iyi usul, saçları ha· 
fifletmek ve şakaklan açarak düpe
düz fırçalamaktır. Saçlara fazla buk
le, dalgacıklar ve sair girinti, çıkıntı· 
lar yapmak bir kadını daha yaşlı gös
terir ... 

YUz tuvaletı 

Yüz tuvaletinde, yani makyajda, 
bilhassa kaşların vaziyeti büyük bir 
rol oynar; 

Canlı, nüfuz edici, "'şeytani,, bir 
bakış elde etmek istiyorsanız, kaşla
rınızı, {uçlarını şakaklara doğru kal
dır3rak) alttan cımbızlaymız. Bu 
şekilde, tabii yerlerinden daha yuka. 
rıda duran kaşlar, ayni zamanda çeh
reyi gençleştirir. 

Maamafih, gözleri çok açık olan
lar, (Mecazi manada değil!} bu şe· 
kilde kaş yapmamalıdırlar. 

"Badem gözlü,, tabir edilen, u
zun ve çekik gözlere malik bulunan 
bazı muammalı (enigmatique} çeh
relere "Japonvari,, İncecik kaşlar ya· 

J 
;" 

" 

/ 

1 

1 numaralı resimde gllrdüğı'l.nüz kadın 
turlalıklı bir makyaj1JJ diğer resimler
de gördilğünüz şekilde yü..~nü değ~ 

rebil.miştıir. 

pılırsa, çehre müessir bir mana alır. 
Fakat - söz aramızda - erkekler
den birçokları bu §Ckilden hoşlan
mazlar. 

Boyalara gelince: renkli pudra
lar ve pudradan evvel sürülen .. fon,. 
lar da çehrenin değişmesinde büyük 
bir rol oynarlar. Mesela, burunun 
alt kenarlarına koyu renkte bir pud
ra sürmek bumu küçük gösterir. 
Burun deliklerinin altına gölge ver· 
mek de bumu kiiçültürse de, bunu 
yapmak bir hayli tecrübeye bağlıdır. 
Sakm, biiyiik bir buruna açık renkte 
ve çok purda siirmeyiniz, çünkü onu 
büsbütün büyütmüş olursunuz. 

Usulü dairesinde yanaklara, çe· 
nenin altına ve etrafına sürülen koyu 
renkler, bilhassa çift gerdanı olanla· 
nn işine çok yarar. Umumiyet iti
bariyle, tabii renklerden biraz daha 
koyu olan tenler, yüzü zarif gösterir. 
Fakat, koyu renkler, ayni zamanda, 
çehreyi biraz ihtiyarlattığı için, bu iki 
seklin fayda ve mahzurlarını hesaplı. 
yarak hareket ediniz. 

Yanaklara, çeneye ve kulakla
rın civarına dağıtılan kırmızı renk 
yüzü canlandırır ve küçültürse de 
bunu yapmak için büyük bir tecrübe 
lazımdır. Aksi takdirde bu çok çir· 
kin olur. 

Birçok kimseler yi.izlerine ben ya
parlar. Yüze orijinal bir tatlılık ve· 
ren bu usulü, bizce, ancak gece tu· 
valetlerinde tatbik etmelidir. 

Dr.r'akcarm ,akll 
Boya ile dudakların şeklini 1 ~ • ... 

.. 
~ 

'""""' ~ 

~ 

2. 

tirmek. bir hayli güç olmakla bera
ber kabildir. Bunun için, dudakların 
esas hatlarım sert ve kuru bir "ruj .. 
la çizmek lclz.ım. 

Dudaklara adeta bir "kalp .. §ekli 
verenler var. Ru moda, eskiden çok 
rağbet gördüğii halde şimdi azalmq• 
tır. 

Joan Kravford ortaya '"dört köte 
dudaklar,, modasını attı. Alt dudağı 
çok çirkin olan Kravford, bunu mü. 
balfıgah bir şekilde boyayarak çirkin
liğini kapatmağa çalıştı. Birçok kim
seler de bunu yeni bir moda olarak 
taklit ettiler. 

Bu şeklin, bazı kadınlara bir nevi 
"Sex appenl,, verdiği inkar edilemez 
Maamafih bunda mübalaga etmemek 
lazımdır. Aksi takdirde çok çirkin 
olur. 

Dudakları, tabii vaziyetlerini boz
madan boyamak, hiç şüphe yoktur 
ki, en güzel ve en kibar bir şekildir. 

Fakat, dudaklarınızın sekli her ne 
olursa olsun bunu büyük bir itina ve 
dikkatle yapmak lazımdır. Çünkü, 
bir kadının güzelliğini "yapmacık gü
zellik,, kadar hiç bir şey bozmaz . 

Güzellik Doktoru 

KURUN doktoru 
N ecaeddin Atasa~un 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm· 
da daire 2 oumara 3 de hastalan· 

nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ve kadar muayene parasn
dır. 
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Taksimde abide karşısında 

Kışlık ~ ~ lb V D Salonunda 

U TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 
YALNIZ .a, ~~ ,1a fi!~ ~~PJ~ll M!? 

~ l.z~~.f~ t ~*i!Jff~,ffff ;;~f~;, r1 ?1 lfr~t~f~~tlf;~ı ıı~ 
~~~BİR PUDUA VADDI~ 

~
(_; . 
ı . . 

::5auah doımzdan akşam 
saat be;;· kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo!:. lşte; havalandınJ. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nm garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
}andırma usulü, Parisli blr 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafit 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa drıha saf ve daha ha. 
filtir. Bu usul, Tokalon 
pudramnın istihı.arıııda 
kullamlmaktadrr. İşte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tat.aı~ası ile Kapıaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve 
rir ve modası geçmiş vt: 
yüze bir makiyaj şeklini 
venneden ka!ın adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu ~em 
Tokalorı pudrasJ yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünıni
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun ' terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

A vrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden mühendisi yetiJtirmek üzere müsabaka ile A vrupaya 
•il> tnlebc tahsile gönderilecektir. isteklilerin qağıdaki flU'lları haiz olmaaı 
·-.mıdır. 

A - Türk ohnak. 
B - Maden ocaltlamıda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhab tam olmak 

'Wıhı muayene Ankarada yapılacakwj 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerden biriıi

•dw,up yazabilmek. 
D - Y 8§T 18 den aıağı 25 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M • T. A. Enstitüsünde 25 ikin

dllDun 937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazannuı 
1tJlmalda beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile 20 
~da bulunmak ıartbr. 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yu. 
~yazılı dillerden birinden yapdacaktır. 

4 - T nhsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
mocburi hizmete tabi olduklarmd.an, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
~ üzere bir bnhhütnrune verecekler ve bunun içinde muteber kefil gös
tCN1CCklerdir. 

5 - fstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakaamı, 
nddep, tehndetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 lata fo .. 
tojraf ve dilekçelerini 2111 /937 per!Cmbe günü akşamına kadar Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri 22/11937 cuma 
günü sıhhi muayeneleri yapbrılmak üzere, öğleden evvel bay Hasan apar

tımanmdaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilin olunur. (2119) (3673) 

ıŞLETMESı 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba, 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

IE•-AMl'Bll Han telefon: 22740 1!1-llJll' IK.ı'll~l 
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yorsun uz ki, madam Boviye sizi krala· 
tercih etti. 

- Çokiyi 1 Başka söyliyecekleriniz 
var mı? 

- Affedersiniz maıdaın, madam Bovi. 
ye bana bilhassa, birkaç cesur ve sadık 
adam bularak size getirmemi söyledi. 

- Niçin? 
- Sizi muhafaza etmek için madam, 

sizi müdafaa etmek için.. Size söyl~im 
tnadam .. Tehlikeye, büyük bir tehlike
ye maruz bulunuyorsunuz. 

- Unutmayın ki İspanyadayız, mös
yö Büssi. İspanya kralı ve Engizitörü
nin muhafazası altında bulunan bir ka-

dına hünnetsizlik göstermeğe cesard 
edecek bir insan tasavvur edilemez .. E
sasen işte kardinal Montalt da yanrmda 
ldır. 

- Fakat madam, burada mevzuu 
bahsolan kral Filiple onun tebaası de. 
ğildir ! .. Mevzuu bahsolan kral Hanri 
ile onun adamlarıdır. Bu adamların 

Fransız oldukları için ispanya Engizi
törü ve hatta kralı onlara vız gelir .. Bir 
kılıç darbasmın bana vız geldiği gibi. 

Bu anda, Faustanın uzaktan görmüş 
olduğu ve Büssi ile konuşmasına rağ

nıen hala gözucuyla takip ettiği süvari 
tepeye doğru yaklaştıktan sonra döne. 
ıneçte birdenbire ortadan kayboldu. 

Fausta Büssiye döndü: 

- Hakkınız var mösyö, dedi. Onun 
Için yardımınızı kabul ediyorum ve ar
kadaşlarınıza benim namıma teklif etti
ğiniz şartları da şimdiden tasdik ediyo. 
tuın .. Bu yiğit asilzadeler kimdir? 

- Sabık kralın kırk beş yaverinlden 
en cesur ve en sadık üçü Mösyö dö Sent 
ıiaHn, Mösyö dö Şalabr ve Mösyö dö 
'!'.!otıseri. 

~austa bu 3 genci tanıyor muydu? Dük 
do Gizin feci ölümü ile halkın ağzında 

dolaşan bu üç ismi duymuş muydu? .. 
Bu kuvvetle muhtemeldi.. Fakat muhak 
kak bildiği bir şey varsa o da, Dük dö 
Gizin mertçe yapılan bir dövüş esnasın
da öldürüldüğü ve kat'i darbenin ona 
Pardayan tarafından vurulduğuydu. 
1Jst tarafı onu alakadar etmiyordu. 

Onun için kendisine takdim edilen 
üç silahşor hürmetle eğilince gülü~e
di: 

- Prenses Faustanın maiyetindeki 
vazifenizin size müteveffa üçüncü Han 
rinin maiyetindekini aratmaması için 
elimden geleni yapmağa çalışacağım, 
dedi. 

Sonra Büssiye ldöndü 
- Ya siz, mösyö? Siz de prenses Fa. 

ustanın maiyetine giriyor musunuz? 
Bu soruşta belki de hafif bir istihza 

vardı, fakat Büssi bunun farkına varma· 
dı ve derhal cevap verdi: 

- Beni mazur görünüz madam, bir 
müddet için serbestçe hareket etmek 
istiyorum. Maamafih, sizi kral Filipin 
sarayına kadar teşyi etmek şerefine na. 
il olacağım. Orada görülecek bir hesa
bım var ve o zamana kadar Büssi Lök
lerkin kılıcı sizin emrinize §ma!dedir, 
madam! 

Bu anda, meçhul süvari tepenin ar. 
kasından tekrar göründü, atını iyice ya
vaşlatmış sakin tavı:-la kendilerine doğ
ru ilerliyordu. 

Fausta hiçbir heyecan göstermedi ve 
tekrar Büssiye dönerek: 

- Mösyö, b:ni saraya kadar teşyi 
etmek llıtfurılda b-.ılunduğunuz için çok 
teeşkkür ederim. Fakat tuhafıma giden 
bir şey var; sizi duyan, Hanrinin benim 
iizerimc koca bir ordu gönderdiğine za. 
bip olur. 

- Madam, eğer üzerinize gönderilen 
şeY, bir ordu olsa idi emin olunuz ki 
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Tam manasile asil insanların kılığına 

girmişsiniz. Yani size yakışır bir kılığa. 
itiraf edin ki siz ıde bu vaziyetinizden 
oldukça memnunsunuz ... Bunu düşün. 
dükçe ben de memnun oluyorum .. Şim 
di mi.isaade edin beraber içelim! .. 

Ve Büssi sandalyeye kurularak dol
durulan bardağı bir nefeste içti. 

- Şimdi mösyö Büssi, Lutfen bize 
meseleyi izah ediniz. 

Büssi Löklerk, bir müddet onlara 
baktı ve birdenbire: 

- Prenses Faustandan bahsedildiği
ni hiç duydunuz mu? diye sordu. 

Sent Malin hayretle gözlerini açtı: 
- Fausta mı? .. Hani şu Dük dö Gizi 

titreten, papayı devirerek onun yerine 
geçmek istiyen kadın mı? 

- Evet!.. İşte o Fausta 1.. Kralları 
korkutan, ona aşık olan yüzlerce erke. 
ğin gözyaşlarına, ıstıraplarına aldırma

yan vaktile ''dünya melikesi,, ismile 

anılan Fausta !.. İşte mösyöler, sizi o
nun... Faustanın hizmetine almak isti. 
yorum .. Kabul ediyor musunuz? 

- Hiç tereddüt etmeden ve büyük 
bir memnuniyetle mösyö 1 Prensesin 
yanırıldaki vazifemizin mahiyeti ne ola

cak? 
- Kral Hanrinin maiyetinde bulun

duğunuz zaman v.ızifeniz ne idise, pren 
sesin yanında da ayni olacaktır Kralın 
hayat :nı korwnağa memur edilmiştiniz. 
Şimdi de .. Faustanın hayatını koruya-

caksınız? Kralın bir emrile kılıçlarınızı 
kınlarndan çıkarıyordunuz, bu defa da 
Faustanın emrile öldüreceksini; kralın 

yaverleri idiniz, Faustanm yaverleri 
olacaksınız. 

- Bu vazifeyi kabul ediyoruz, mösyö 
Büssi Löklerk, fakat anlayamadığımız 
bir nokta var. Prenses Faustanın !düş
manları o kadar çok ve o kadar müthiş-

midir ki, bizim gibi muhafızlara ihtiyacı 
olsun? 

- Size söylemiştim! .. Mücadele çok 
sıkr olacaktır 1 Kellelerinizi koltuğunun 
alarak döğüşeceksiniz 1 

- Böyle şeyler bizi korkutmaz, yal. 
nız şu dtişmanların isimlerini söyleyin 
de yanlışlık olmasın. 

- Prensesin düşmanlan yok. Düşma 
nı vardır .. Yani bir tek 1 

- Bir tek düşman mı? Ve siz de bizi 
bunun için maiyetine alıyorsunuz! .• 
Mösyö Büssi herhalde canınız alay et
mek istiyor? .. 

- Alay etmiyorum! Prenses, siz Ü. 

çünüz, ben ve daha birkaç cesur adam. 
bu düşmanı ortadan kat'dmp kaldıra· 

mıyacağımıza şüpheliyim l 

- Bu şekilde ve bu sesle konuşan ve 
bu kadar korkak siz misiniz Mösyö Büs 
si? Sizi 5.deta tanıyamıyorum. 

. - Evet Mösyö Şalabr ben! .. ve tek
rar ediyorum bu vaziyetimiz de bite 
onunla başa çıkacağımızdan emin deği. 
lim. 

- Eh, mösyö desenize insan kılığına 
girmiş Azraille döğüşeceğiz ! .. 

- Evet! Belki Azrail, belki de şeytan 
kılığına girmiş bir adam ... O adam ki, 
Bastilde mahpusken oradan kaçmış ve 

yerine hapishane mü:iürünü kapatmıştc. 
O adam ki bundan sonra kaleyi yalnız 
başına zaptederek bütün eı;irleri kur
tarmıştı. Onu siz de benim kadar tanır 
sınız, çünkü o zaman ben hapishane 
müdürü, siz ise mahpustunuz 1 

- Pardayan! 

Bu isim, üs hançereden ayni zaman• 
da çıktı ve ayni esnada üç arkadaş aya. 
ğa kalktılar.. Sanki düşman karştların
daymış gibi, elleri gayriihtiyari kılıçla
nna uzandı, gözlerinde dehşet ve korku 
parlıyorldu, 

> Q 
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- Görilyo"!m ki, işin ~kaya gelir 
tarafı olmadığını siz de anladınız. 

- Pardayan 1 Demek ki onunla müca 
dele edeceğiz?. Demek ki onu öldüttce 
ğiz? .. 

- Evet onu ı.. ~imdi de Uç ki§inin 
fazla olduğunu iddia edebilir misiniz? 

- Pardayan 1 •• Fakat her ıeye rağ. 
men biz ona hayatımızı borçluyuz. 

- Öyle ama Monseri, unutma ki bu 
borcumuzu ödedik 1 

- O lda doğru ya 1 •• 
- Mösyöler, karanruzı 

ustanın maiyetine girerek 
karşı yürüyecek misiniz? 

veriniz, Fa· 
Pardayana 

- Günün birinde nasılsa bir kılıç 
darbesile ölecek değil miyiz? Ölüm gibi 
şeyler bizi korkutmaz mösyö Büssi 1 
Eveti. Tekliflerinizi kabul ediyoruz. 

- O halde mesele yoktur mösyöler, 
Fausta ile yaverlerinin, şereflerine ve 
hepimizin zaferi için içelim 1 

- İçelim 1 •• İçelim!. 

- V c şimdi mösyöler, hiç vakit kay 
betmeden yola çıkalım. 

- Nereye gidiyoruz, mösyö? 
- İspanyaya 1 

-IX-

PARDAYANLA FAUSTA KARŞI 
KARŞIYA 

Büssi Löklerk, Monseri, Sent Malin 
ve Şalabr Fransadan geçerek Pirene 
dağlarını aştılar ve Katalonyaya girdi· 
ler. 

Orada Faustayr göreceklerini yahut 
hiç olmazsa izini bulacaklarını ümit e. 
diyorlardı. 

Hem istirahat etmek hem de biraz 
malQmat almak için Leri:da kasabasın· 
da konakladılar, 

Daha henüz inmişlerdi ki Bilui. haıı
cınm ağzını ara.mıı ve hancı ıu cev~br 
vermişti: 

- Senyör 1 Bahsettiğiniz aıil prenacı 
Fausta vakia kasabamızda konaklamak 
suretile bize ıeref verdi, fakat bir saat 
kadar evvel Saragoı yoluyla Madrite 
hareket etti. Prenaea arabada ıeyahat 
ettiği için ona yetişmekte gilçlük çek. 
mezsini.z. 

Bu cevap Büsaiyi tatmin etmİf olacak 
ki atından indi. Diğerleri de onu takip 
ettiler. 

- Ben ve arkadaşlarım fena halde 
acıktık, bize alelScele bir §eyler hazırla· 
yın yiyip gideceğiz. Fazla ihtimam et
meğe lüzum yok; ne varsa getirin .. 

- Taliiniz var, senyör. Daha bir 
kaç dakika evvel birçok nefis yemekler 
pişirdik. 

Bir müddet sonra hancı, ekmek, hat
lanmış et, kocaman üç baş soğan, suda 
kaynamış nohut ve bir parça peyniri 
içeriye getirdi ve bunları masanın üzeri 
ne yerleştirerek mağrur bir eda ile: 

- Böyle nefis taamlar, buralarda her 
zaman bulunmaz! dedi. 

Ve Monseri evvela yemeklere, sonra 
hancının yüzüne baktı: 

- Bu mu nefis dediğin yemekler be· 
adam. ömründe yemek mi görmedin? .• 

Büssi, yemeğe başlayarak cevap ver· 
di: 

- Fazla aç gözlülük etmiyelim ve bu 
şekilde yemeklere alışalım çünkü hı.ıra. 
da yiyeceğimiz yemekler aşağı yukan 
hep böyle olacaktır. Bereket ki, lapan· 
yolların hamur tadılan ve pastaları çok 
lezzetlidir, karnımızı onlarla doyururuz. 

Dört arkaldaş bir saatlik istirahati 
müteakip atlarına. binerek dört nala 
Saragos istikametine yollanmışlardı. 

Bir müddet sonra da uzaktan, altı ka· 
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tırın yavaş fakat emin adımlarla çektiği 
bir araba göründü.. Faustanın arabası. 

Küçük taşlarla örtülü olan Saragos 
yolu yılankavi bir şekilde dağların etek 
leri boyunca uzuyordu. Mukabil tarafta 

ucsuz bucaksız, çıplak bir açıklık görü. 
nüyordu ve yol bu açıklıktan geçerek 
yükseliyordu, öyle ki, yolda giden bir 
kimseyi, yolun herhangi bir noktasından 
görmek kabildi. 

İşte Fausta arabasının penceresinıden 
bakarken, uzakta, çok uzakta bütün hı· 
zıyla kendilerine doğru gelen bir süva

ri gördü. Ve ayni zamanda arkadan ken 
dilerine yaklaşan dört süvari arasında 
Büssiyi tanıdı ve düşünmeğe başladı: 

- Büssi Löklerk burada 1 •• Bu adam 
acaba ispanyada ne arıyor? 

Sonra, işareti üzerine yanına yaklaşan 
Montalta: 

- Kardinal, dddi, bu süvariler benim 
lC' görüşmek isterlerse mani olmayın. 

Montalt selam verdikten sonra, kafi. 

lenin ön tarafında giden muhafızlara 

yaklaşarak bazı emirler verdi. 
Fausta da arabanın yastıkları arasına 

iyice gömülerek haşmetli bir tavır aldı 
ve bekledi. Fakat esrarengiz bir kuvvet 
onun gözlerini, demin gördüğü ve şim
di gitgide kendilerine yaklaşan karaltı
ya doğru çeviriyordu. 

Blissi ile yaverleri, arabanın yan ta
rafına gelerek, şapkaları ellerin'de oldu
ğu halde Faustanın kendilerine sual 
sormasını beklediler. O zaman Fausta 
başını çevirdi ve gülerek sordu : 

- Hayrola mösyö Büssi Löklerk be
ni mi kovalıyorsunuz? 

Büssi eğildi ve hiç ses çıkarmadı. 
Fausta hiç bir merak ve heyecan ese. 

ri göstermeden bir saniye ona baktı ve: 
- öyleyse sizi dinliy~rum mösyö, 

dedL 

- Madam, beni sı.zc Monmaı ter ma· 
nastırının başrahibesi gönderdi. 

- Ya? .. demek ki Klodin dö Boviyc 
Fa ustayı unutmadı, öyle mi? 

- Prenses Faustayr tanımak şerefine 
nail olduktan sonra onu unutmak kabil 
mi? 

Bfüısi söylediği cümlenin Fausta üze
rinde yaptığı tesiri anlamak için dikka t. 
le kendisine baktı, fakat Fausta her za
manki gibi lakayt duruyordu ve ayni 
sakin sesle sordu: 

- Madam Boviye benden ne istiyor? 
- Kral Hanri dö Navarın sizin bu-

raya niçin geldiğinizi bildiğini ve mese. 
leyi en küçük teefrrüatına ka'dar öğren 

diğini size haber vermek istedi .. Seneler 
var ki madam Hanri, Fransa tahtına o-

turmak için çalışıyor ve bu yolda faa
liyette bulunuyor. Bngün, artık hayali. 

nin tahakkuk etmek üzere olduğunu 

zannediyor. işte tam bu anda, siz, onun 

bütün ümitlerini mahvedecek bir i"e 
girmiş bulunuyorsunuz .. Dikkat edin 
madam 1 Çünkü Hanri sizi yak;:ı1am2l: ve 

sizden kurtulmak için elenden gelen her 
çareye başvuracakt·r. I Dikkat edin ma· 
dam!.. 

- Beni ikaz etmenizi size Klod · n dö 
Boviye mi tenbih !tti? 

- Evet madam 1 

- Bana, kr:ıl Hanrinin ?"onmırtl"I 

manastırında d:ıire ki ·n1adığını söyle li 
ler .. Bu doğru mu, rr.ösyö' 

- Tamamile doğrudur mada"!'I. 
- Kralın çok çapk•n oldu;;ıı r3 

söyleniyor .. Klodin İ"e genç ve Ff 1-

dir ve rivayct!ere gc:-c c.. .un r h ibe oL 
ması kr<ıl·n i'tlfa't ehıe~i:ıe mani olarru• 
vormuş. 

Büssi gülümsedi: 
- Anlıyorum madam.. Fakat görü-
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Ton Ton Amc:ınm size bu nuıc~
rasıru anlntcınk için uzun uzun 

satırlar knrnlamaya !Uzum yok. 
• Zat~ reşme \ıaknr bakmaz nnlnşı. 

lryor. Ton Toıı Amca ufacık bir fino 
köpeğinden Jcurt\llmnk içln bu du. 

vara brmıındı ve duvnnn arltıısınıı 

alladı. Fakat köpekten kac::nrl.;cn 
nt'Vl" lmrml'l<ıtır-ını t"l:lrflvr1 muz. 

HABTDt - ÇOCUK HAllTAST 

eeı~11~cı.
larmın yer 

·~~ Jileri, ölüle
n_I\ l'\lhlan:
na tahtadan 
kaplar yapıl

mazsa, bunlar ortalıktn ser
seriİer :gibi, dolaşacaklarına 
inanırlar. Bunun için ölen 
arlaml&rm yüzüne benziy.en 
Wltıcfaıı:.kaba saba "Şekiller-ya• 
parlarve bunlara Tao - Tao 
derler~ Bu Tao'lara bijyük 
saygı-ve sevgi g9sterirler. 

* * * Şimdiı bazı 
sütunlarda. o -
yukla:r görürsü 
ı:nüz: :Bunlar. 
eski ı zamanlar -
da askerlerin 
mızraklarrnu:la~ 
yamaları için 

oyulurdu. Şimdi süs yerine 
kullanılan bu oyukl8r~ o za· • 
manm adetinden kalmıştır. 

~· ... };$. 

Güneş t>azan 
niçin 

k ırrnız·ıdı.r 7 
Güneşin muhtelif zamanlarda 

rengini değiştirdiğine, meacl4 
doğarken ve batarken daha km 

mızı olouğuna her .haldC dikkat 
etinipinizdir. 

Fakat:. kendi..kendinüe bunun 
.setiebiiıi hi!(. 'SOl"dunuz mu? 

Gffiıeı ; ufuıda ·iken,. huzme
lerL atmos(eriiı: :içjnd.e, ôile ~-

ri~den daha ·fazla mesafe· :kate· -
derler ve· tiu. mesafeyi kateder·· 

ken, mavi~ mor, eflatun gibi en 

.ıma· ve en berrak humıderi at
·mosfer içinde dağılırlar. Yal-

nız en uzun olan kırmızı huzme
ler, dağılmadan atmosfere girer 
ler. 

İşte bunun içindir ki, güncı 
sizden uzaklaıtıkça daha kırmı
zı görünür. 

Çinde feyezan müthiş 
bir felak,eltir 

İlkbahar yağmurlu olur, ya -

lıut k)t ~~hll1'1-<:tn~ fula yaf
nw• yağana, Çinlilw, ~......._ 

si mümkün olmıyan felaketlere 

Çinliler· f elUket. kar~· 
sı.ıula da· serin· kanlıdır. 

hazırlanrrlaL .Zavailı 'Çinli t ba
§lna gelecek felaketi karşılamak 
için dünyada onun .. kadar techi • 
zatsız baıka kimse "yoktur. Fe
yezan ı onlar için ölüm kadar kor
kıınçtiır. Bundan 1enra acliıt . se
tir; Adile daima. kıbaran _·aul&
ı:ın pepndm yüTUr, arkadaıl· 

da bulaşık . baatalıklar ortaliğı ka· 
ııp kavurur. 

Çindeki' bliylik ırmakluın 

Aferikanm en :ceaur yedileri 
Muais kaliilesinin- erkekleridir .. 
:Bu adamlar bir tek mızrak ve 
. kaJJcania , arsfaıLavma çıkarlar 

ve bu müthiş Hayvana saldırarak 
ö1düriirler. 

}} 'f tc 
Göz. üzerine yazılan .. en iyi ·.e

aer .meılıur g9z mütchanw pro• 
fesör Jozef' Plato taraf.mdan ya:. 
:zıhmştı.. 1,Jin .en dikkate ~r 
tmn :bu. Belçi,kali .filiiaiiı~ ana
dm. doğma kör olmasn:In-1 .. 

1} ,,. ~ 

Birçok ailelerin efradı harbi 
umumide seferber edilmiılerdi. 

Fakat Amerikalı Madam Libby. 
nin ailesi bu işte rekor la~r. 
Madam Libby'nin 24 erkek to
runu vardı. Bunlardan yirıniai 
harbe· iştirak etmiş ve iıfu gari
bi hepsi sağ ve salim olarak ev• 
lerinc döiımüılcrdir. 

sulan taşıp da, yataklarından 
·d.Jtanya (ulayıncat erkek, ç~.ıık 

.4ayva.o. b.« ~~{ al~ ~lStih:ür~ ö
lüm .saçan dili, çamurdan ya -
pılmış evleri de alıp yer yü
zünden siler. Feyezanda kaz -
tarla, ördelder canlarını kurta -
nr. 

Sular kabanr.ca, Çinli evinin 
·hasır damına çıkar, burada caru
nı kur.taracağını sanır, ne bot 
ümit ... 

1'932 :Mançuri feyczam Japon 
toRlaruıın · yapabülap .aardan 
çok daha büy.ük~c:Wırdıer.vüetrde 
gı;tirmişti. llcle arkaandim· pat 
lak veren kolera.. miitlilı bir'.i!et 
halini almak üzereyken, temizliği 
çok seven Japonlann sıkı tedbir· 
leri sayesinde fazla genişleme-o 
den aöndilrUldü. 

Çinlilere kalsaydI. bu ·müt:hlf 
JcOlera. biltün 'Asyaya .. yayWiliınr.. 
dC BWqık' liutalili:· .IİatJDm" 
da•. Çinli: 

- Onu dütünmezaen belki 
de bizi bırakıp gjder l 

- ·· 
ÇiUe· 1Mrj Urr biZ. 

rme!ini iğ• 

Diye ~üııilı; ~unun.. içia .. 
ıdir ki'ÇinlLba§ItlI dcrttenJlİl"·fHr .. 

:Uh .kur.taramaz.. 

.Dünyada bir· Çinli. kadar ka

dere nza düşüncesinde olan kimo 
ae yoktur. Sevinc.Lolduğu kadaı: 
en l>üyjik fcliketi de ayni seri.Q 
lCanlıhkla kar§ılıyan bu ada~ 
vaziyet! ıalah içln Hiç bir teıeb. 
büste bulunmağ~Jwkl§maz. Bu• 
nun içindir ki" bqı; 'da' bcl1daıı 

kurtulmaz. 

, .. ..... .::._ .. ... .... ·•" __ _ ,. . _ " ... 1 !. ,.:·., 

Babanız ve y:ı 

~-~ aı.·:b.eyil)iz sig~
~ ı:a ıçıyorlarsa,.ta~ 

nıdıklannda.., hi
ris 1 • .:: ~ôyle bit oyun. oynamala 
rını kend.ilerindc.n rica edin, bu 
oyun sizi. iyi güld.ürecektir. 

Ahbaplarına . bjr s:g!lra ikram 
ederler v.e. bir tane. de kendi.ağ.~z

larma korlar. Sonra. lnıtuılan 

bit kibrit, çıkarf\rıak gizlice: bu
nu: ortel1imdan kıı:aclar ve re.si~ 
de görüldüğü gibi pannaklariyle 
t~ttlıktan sonra. xakarak; ahbap -
larına uzatırlar. Tabii ahbaplan 
kibriti yanmıyan. ucundan' tuta·

rek aJacak· ve · elinde ltrnk bir 
kibrit ' çöpünü görünce hayret 
ed_ecektfr. 

O · zaman babanız veya ağabe
yinizde bir şey olmamış gibi ' l~ -
kayt tavırla, kibritin· Y,anan- par
çasiyle kendi sigaralarını yakar
lar. 

Plnpoo sporcular 
I:itnri C"'ddock iıminde 71 

lik bir İn~iı ıpo~usu kendi.ya
tındaki bütün sporculara· (bu 
yqtaki~ sporculara, ait. meydanı 
bof, bulmuş ola(:ak) mey,dan1 oku· 
maktadır. -

Yapılacak müsabaka şudur: 
50 dakikaı içinde: bir mil 

:(1609 metre)' yüriiyUı- bir- mil 
. kilrek çekme, bir· mil biSiklet ve 
nihayet 100 yarda (91 metre) 
genitliğindo· olan .Nfddt. çaymı 

yüzerek geçmek. 

lhtiyar sporcu henüz kimse -
den muvafakat cevabı almıı ol· 
rnamakla beraber Fransızlar, ken 
disiyle boy ölçüşebilecek bir ba
bayiğit-· bulduk:lanm iddia ediyor
lar. 74 yaşmdaolan 'bu Fransız 
bisikletle 60 kilometreyi tam iki 
saatte katetmektedir~ Bu hava
disi veren Fransız gazetesi: 

"Öteki yanılarda ,da lngilizi 
yenmemesinde hiç bir ıebep yok
tur.,, demektedir. 

Öyle ama, İngiliz mağlup ol-

.... 
HA111!:R - ÇOCUK HAFTASI 

/ I' aydalı uğra,malar { 

Pul albümünüzü 
güzel leşt 1 r mek 

için 
Bir pul kollcksiyonu ne ka -

dar güzel oh.ırsa olsun, albümün 
sayfaları ralnız meırileket is -
m~yle alt:nda pul dizisini ihtiva 
ederse can sıkıcı olur. 

Bazı pul meraklıları, hem bil
gilerini, arttırmak, hem de her 
zaman. karıştırılan. albümlerine 
daha.güzellik;ve tenevvü vermek 
içjn yeni bir çare . bulmuşlardır. 

B_akrn ne; yapıyorlar.: Meseli 
Bcrmud: pullanna: tahsis edilen 
aayfayı ' alalım. 

Sayfanın. en· üstiliıde , bulunan 
Bcnnud 'isminin altındş ştl'izahat 
verilmektedir: "Antiy adalanmn 
§İmalinde ve Atlantik oriaamda 
buuhıan adalar gurupu (tahmil. 
nen· 3601 küçült ada) ~ lngiJtereye 
ait 1 oliın ·bu adalar 1522 ' de· Ber -
nudez namında· bir· lıpanyof ta· 
rafından keıfediliniıtir. Nüfusu 
af&it yuıli.an, 22.000 dir Ye ekse
risi yerli ahalidir.,, 

Bakın, böylelikle hem malt\· 
matmız artmış olur, hem de al
bümünüzde bir değiş.iKlik yap,
nu.ş olursunuz. 

Eğer insan ba.zı arılar ka
dar müteqasip kuvvette olsaydı 
10 tonluk bir yükü kolayca çe
kebilirdi .. 

dukça "ben kendi yaıundakilere 
meydan okudum, yani 71 ya
ımda olanlara, halbuki Fransızı
zın yqı 74,. derse ne olacak? 

- Meral; etmeyini.z, yeni ayakkapkır. anooJt .. ilk.1 ki giin.sı7ccır. 
- ·Milkcmmel!' Ô'ıjüıyse onları iki gifo sonm giynu:yclxq'llzr, 1 

G .l neş saatleri 
saat:ıe 

bi·r gider mi? 

Saatler her zaman güneş kad
rarilariyle mütabakat1 etmezler. 
Bunlann biribirleriyle tamamen 
uygun oldiıklan yegane za
manlar; 15 Nisan, 15 haziran, 
31 ağustos ve 24 kanunevveldir. 

Buna mukabil en büyük fark 
da te~rinisani ayında oluyor. Bu 

devre . es.nasında güneş.! saat -
lerdcn 16 dakika geri kalır. 

Ga.rl p bir göl 
Y.ugoslavyanın Serknice ka

sabası civarında, mesahai sathi
yesi birçok kilometre murabbaı 

işgal eden bir göl vardır, ki va
sati derinliğ~ 18 metreyi geçmea. 

Her sene, ilkbaharda bu göl es
rarengiz bir tarzda boşalir ve 
bütün yaz mevsimi müddetince 

kuru kalır. Köylüler bundan· is

tifade ederek orada mükemmel 
ekin ekerler. 

Uzun boylu 
askerle·r 

Fransada, askeri hizmetlerini 
ifa etmek üzere, sıhhiye heyeti 

• huzuruna çıkan gençlerden bazt• 
ları lüzumundan fazla kısa boy· 
lu olduklar.ındarİ, askerlikten mu• 
af addediliyorlar. 

Şimdilik. rekoru Louis Ben
nard isminde bir köylü kırmıştır. 
Boyu 70 santimetredir. 

Bu rekoru Bemard'm elinden 
kaP.mak için, rakiplerinin bir.kaç 
fırın ekmek yemeleri icap eder . 

ULMıA\CA 

A, B, C, D, E anahtarlann"' 
dan hangisi gördüğünüz anah .. 
tar deliğine uyar. 

Doğru bulanlardan ilk üç k{., 
şiye sıra ile ;elektrik fen eri, fos-< 
yon ve krem. Aynca iki yüz kişi .. 
ye de mu'htclif hediyeler verile " 
ccktir. 

H~AB:-E-:R 

ÇOCUK Sl\YFASJ 
Bilmece ltuponu 
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TOGO'NUN 
•• •• • 

DUŞUNCELERI 
Küçtık Togo sevimli, ince bir 

socuktur. Gerçi daha altı yap
na varmamııtır ama, yafina gö
re çok açık gödür. Anne ve ba
blıu ona hayrandırlar. Çocufun 
kendine göre kurnazlıktan var -
dır. 

Togo'nun dütüncelerinden lf
H birkaç miaal aöyliyeyim: 

O henüz okuyup yazmasını 
bilmez. Geçen gün eline bir 
Jnartun kalemi almıı kiğıt üstü
ne bir ıeyler karalayıp duruyor
du. Babası ona dedi iri: 

- Ne yapıyorsun orada 
Togo kartılık verdi: 

- Sana mektup yazıyorum. 
- Bana mı yazıyorsun? Peki 

ama sen yazmasını bilmezsin ki 1 
- Bilirim baba 1 

- Ya! .. Peki öyleyse bana yaz 
dıklanru oku bakayım 1 •• 

- Öyle ama babacığım; mek
tubu yazanlar değil alanlar o -
kur 1 aen oku bakayım. 

Birgün evlerinde eş dosta çay 
veriyolardı. Togo elinde paata 
tabağiyle girerek bir misafire 
mattı. Bu misafir şakalaşmak i
çin ona: 

- Pastaların çok lezzetli. Yol-

.~ 

- En aon yetişen dişler han 
illeridir?. 

- Takma difler ! .. 

-'"' M4f(fLIR.) 
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da bunlardan yemedin mi? deyin 
ce , Togo: 

- Hayır bayım yemedim ama, 
iyi olup ctlmadıklarını anlamak 
için hepsini yaladım. Buyurabi -
lirsiniz r 

Karplığını verdi. 
Evlerinde verilmekte olan bü

yük bir ziyafette, misafirlerin a
rasında bilgisiyle ün kazanm·ı 
bir bayan vardı. Çok seyahat 
etmi" çok okumu olan bu ka -
dm her ıeyi bildiğini iddia eder
di. Her hangi bir konuya dair 
kendisine sorulacak bütün sual · 
lere karıılık bulup verirdi. Bu -
na da herkes hayran olurdu. Sof 
rada sırası geldi bir sessizlik ol
du. Yaz tatilini Gerede köylerin
de Beşlerdeki ninesinin yanında 
geçirip gelmiJ olan Togo, bu 
sessizliği fırsat bilerek bu bilgin 
bayana ıordu: 

- Bqler'in nerede olduğunu 
bilir misiniz ? 

Bayan suali hiç benimaemiye -
rek: 

- Hayır küçüğüm bilmiyo -
ruml .• 

Karşılığım verince Togo hiç 
düşünmeksizin: 

- Öyle ise bir ıey bilmiyor -
sunuzl .. 

Dedi ve bilgin geçinen Bayan 
söyliyecek söz bulamadığı için 
başını tabağına eğdi. 

Birgün Togo'nun babası evde 
bir bet liralık kaybetmişti. Bey 
hude yere bütün evi alt üst etti
:ıer, parayı bulamadılar. 

Togo babası yok iken nasılsa 
beş liralığı .buldu. Konsolun al -
tına uzak bir kö9eye düşmüştü. 
Bakkala koştuğu gibi bütün beş 
liralığı beş tane tek liraya boz -
durdu. Akşam babası gelir gel -
mez Togo ona beş tane birer Ji. 
ralığı uzatarak: 

- işte baba, kaybettiğin bet 
lirayı buldum. 

Babası ise: 
- Pek; ama, benini:i bir tek 

bet lirat-ktı ! 
Deyince , Togo sırıttı ve en 

tatlı !lesiyle: 
- Evet, biliyorum babacıfım, 

Fakat bana ·mükafat verebilme -
niz için bet liralığı bozdurdum. 

Karplığıru verdi. 

lıte görüyorsunuz ya.. Para 
meselesi bile Togo için hiç de 
güç bir it sayılmaz. Finanı itle
rinde büyük zekiaı vardn. GU
nün birinde onu bir banker gö
recek olursam hiç ıaımam. Bü
yük parayı bozdurarak küçük 
parçalara dağıtmak, kumbara • 
sında biriktirdiği ufaklıkları de
ğiştirterek büyük para yapmak 
ona pek kolay gelen itlerdendir. 
Ancalı: tuna dikkat edin : 

Togo'nun tarihe hiç de heves 
yoktur. Bu iatebizliğine akıllı
ca bir sebep olmak üzere bat -
kalannın hikiyelerine kanpnak 
m~afık değildir. Deyip geçer. 
Fakat babaaı hiç de bu dütünce-

de değildir. Oturur ona uzun 
uzadıya tarih anlatır. Birgün oğ
lunu heveslendirmek için dedi 
ki: 

- Togo tarih dersinden bu ay 
iyi bir numara alacak olursan sa
na bir kilo fondan getireceğim. 

Togo fondana bayılırdı. Er
tesi günü okulda öğretmenin ya
nma sokularak: 

- Bayan öğretmen babam ta
rihte iyi bir numara alırsam ba
na bir kilo ~'ldan armağan ede
ceğine söz vcrdl. Kuzum öğret -
menciğim bana iyi numara verin 
ne olursunuz? Fondanı beraber 
yeriz ... 

Dedi. Bayan öğretmen buna 
çok kızdı. Çocuğun teklifini gidip 
babas·na anlattı. Babası da To
go'yu bir güzel azarladı. 

Togo bir de annesinin kabul 
gününü hiç kaçırmıyın yaşlıca 

bir bayan vardı. Bu bayan da
ima bütün misafirlerin gitmesini 
bekler, akpm yemeğine davet 
olunması için en sona kalırdı. 

Birgün ~ne herkes gitmit To 
gonun annesiyle babası sofraya 
oturmak için yatlı bayanın kalk-

Harflerle resim yapıyorum 

Ciıo !J 
('\} 
)( 

- 1769 da ne n!du?. 
- Napolyon doğdu. 
- Pek lll, 1774 de? 
- Şey.. Bay muallm.. Na• 

J: olyon bq yaıma girdi. 

masnu bekliyorlardı. Salonda To 
go ile bir an için yalnız kalmıt 
olan bayan: 

- Sizin evde uat kaçta akpm 
yemeğini yerler küçük dostum? 
Diye eorunca, kadının nasıl dav
ranmakta olduğunu bilen To
go: 

- Bayan siz gider gitmez bis 
de yemeğe oturacağız.. Kartılı

ğıru verdi .. 

Togo'nun okula yeni batlamıt 
olduğu ilk gilnlerdL Saçtan 
bem beyu, saygı deler yaşlıca 
bir bayan onu sevip olqarken: 

- Okumağı öğreniyor musun 
yavrum? • 

Diye ıordu bizim Togo da: 
- Evet, Bayan teyı~ dört 

harf biliyorum. 

Ka. ,ılığlru verdi. Bayan bu 
cevaptan memnun olmut Jibl 
göründü: 

- Oh ne iyi! .. 
Şimdi ıorgu sırası bizim kil • 

çük afacana gelmiıti: 
- Peki, siz kaç. harf biliyor

sunuz? 

- :len mi yavrum? yinni altı 
harf biliyorum. 

- Peki ama, ben sizirt yaşını
za gelince her halde ıizden çok 
daha fazla harf öğrenmiş olurum. 

Zeki Togo küçük çocuklara 
mahsus patavatsızlıkla böyle ra:;t 
ge!e ve deli dolu söylenip durur. 

Papagan gibidir. Yanında ne 
siiylense, muhakkak kapar ve 
günün birind~ bunu kendi aklı -

run gidişine göre kullanır. Onun 
için anne ve babah. çocuktan •:n 

önUnde konuşacaklarına çok dik 
kat etmelidir. 

11::.aveci. 
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