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Hatayın ana yasasını görüşmek üzere 
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· dUnmeğe başlamışlar 
Maldrit 13 (A.A.) - Havas ajansınm 

muhabiri bildiriyor: 
Asiler, dün gece Garp parkında ta. 

arzuza geçmişlerse de bütün hücumlan 
milisler tarafından geri püskürtülmüş
tür. 

Asner dağınık bir ıekilde kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. Milisler bu arada 
Uç siper işgal etmişlerdir. 'tlniversite 
mahallesi önündeki hükumet cephesi 
şimdi düzelmiştir ve Moncloca mıntaka 
sile irtibat tesis edilmiştir. 

Muvaffakiyetli hiicumlar 
Madrit 12 (A.A.) - öğleyin müda-

faa meclisi tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre, Moucloca .mmtakasmda 

• hükumet kuvvetleri taarruza geçerek 
mühim bazı mevzileri işgal etmişlerdir. 
Bu kuvvetler, ayni zamanda Los Rozas 

(Devamı 6 tncıda) 
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Dikkat 

Lisan derslerimizden 

Almancayı takip edenlerden, 
derslerde anlıyamadıklan taraflar 
olanlarm, yarm saat onda Cağa). 
oğlunda Eminönü Halkevinde bu. 
lunmalan lazımdır. 
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Başvekil ve Ve1cillcr diin Tlaydarpaşada 

Hariciye V e:kili 
bu akşam 

Atinaya gidiyor 
Dün sabah şehrimize gelen Başve- miş ve gece Perapalas oteline dönmÜ§

kilimiz İsmet İnönü ile vekillerimiz öğ. tür. . 
leden sonra muhtelif ziya.retler yap· · 
mışlar ve bazı işlerle meşgul olmuşlar
dır. 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfk Rüştü Aras bu akşam· 

Şehrimizde bulunan Başvekil İsmet 

İnönünün reisliği altında Vekiller he • 
yeti toplanarak milstakil Hatay ana ya
sasını tesbit 'ıususunda bazı noktalar 
üzerinde görüşeceklerdir. 

· ki Sem{>lon ekspresile Atinada pazarte
si günü toplanacak Balkan konseyine . 
iştirak etmek üzere hareket edecektir. 

İsmet İnönü dün öğleden sonra Pe
rapalas oteline giderek rahatsız bulunan 
Maliye vekili Fuat Ağralıyı ziyaret et. 

· miştir. Hariciye vekilimiz de bazı akra
balannı ziyaret için Kadıköyü~e geç-

. . 
Hariciye vekilimiz Yugoslavyanın Nit 
şehrindo ayni toplantıya gitmekte olan 
Yugoslav Başvekili Stoyadino.viç ve Ro. 

manya Hariciye nazın Antone.skoya 
mülaki olacak ve beraberce Atlnaya gi• 
dilecektir. 

(Deoomı 6 rnctda) 

nn~nnteıredıe -Tramvay · şirketinin 
Krahn sar'asının t l b. · · l · · 

tekrarladığı a e e paso arı , 
yalan Ancak bin türlü . kayıtlarla 

Hllktl.met şaylaları talebeye · verilecek 
tekzip ediyor 

İngiltere hükfuneti, İngiltere kralı.. 
nın hasta olduğuna dair hariçteki ha. 
berleri tekzip etmekte ve hiikO.ınet ma 
hafilinde doktoralnn taç giyme mera
siminden evvel ve sonra bu merasi-

Senelerce süren uğraşmalar ve müte. 
addit müracaatlardan son~a. İstanbul 
Tramvay şirketi nihayet talebelere pa· 
so vermeği lOtfen kabql etti. 

meşgul olan talebelere paso verilmiye
cektir. Ayrıca paso alanlar da tatil za. 
manı bundan istifade ede~iyecektir. ~~t\ llşın bayramı 

'~~,.Şehrimizde de 
-.
11llle kutıuıan 

. 
cm 

· I min yorgunluğuna tahammül edebil • 
mek için krala istirahat tavsiyesinde 
bulunmuş oldukları ilave edilmektedir. 

Marttan itibaren kullanılmaya başla
nacak olan bu pasolar İ!ıiİn · şirket 8 
maddelik bir nizamname hazırlıyarak 

mekteplere göndermiştir. Şubatın yirmi 
sinden itibaren de pasofan dağıtmağ.a 

başlayacaktır. Hazırlanan nizamname 1 
m~cibince dışarıda herhangi bir işle . 

Dışarroa, sırf tahsillerine devam ede
bilmek için ayda 15-20 lira mukabilinde 
uykularını feda ederek çalışan talebe. 
lere paso verilmesi ve diğerlerinin al
aıklarİ pasol11rdan yaz i_>in istifade etti· 
rilme!Jle.si şirketin bu işte nekadar hüs.. 
nü . niyetle hareket ettiğini açıkça gös· Maltim olduğu veç:hne kralın nahif 

(Devamı 6 ıncula) (Devamı f incide) 
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!.~== Güzel ve gürbüz çoc~ müsabakamız 

24 şubat çarşamba günü Cağaloğlunda 
Eminönü Halkevinde yap.ılacak.tır 

Okuyucularımızın davetiyelerini almalarını rica ederiz. 
Müsabakamıza iştirak eden güzel ve gürbilz ço

cuklar arasındaki sc!ıimeler Kurban Bayramının 

3 llncü, yani 24 Şubat Çarşamba günü Eminönü Hal-
kevinde yapılacaktır. ' 

Çocukl.annı müsabakamıza iştirak ettiren okuyu· 
culanmız t~yin edilen günde Halkevinde bulunabil- · 
meleri için matbaamıza müracaat ederek davetiyeleri
ni aldınnahdırlar. 

· Davctiyclerit.ıi aldırmak isıi')·erıler '!imdiye ha
clar resimlerİlı altında çılwn 72 kr1ponu du bera· 
bcrll'rinde g<'tİr11u!liditlcr. · 

Se~melere yalnız 3 • 13 yaşmdaki çocuklar işti

rak edeceklerdir. 1 - 2 yaşında~i çocuklann resimleri 
bir. mütehassıs heyete verilmİ§tir.· Bunların seçecek
leri k:.lçükler kimler olursa vadettiğiıhiz hediyeler ve
rllecektir. . 
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Komünizm aleyhtarı devle ler 
niçin duruyor ? 

Bir harp eksperinin makalesinde okudum: "Şimdiye kadar Sovyet ordu. 
aunun blöften mi <ibaret olduğu, yoksa hakiki bir kuvvet mi teşkil ettiği 

ma!Um değildi. Lakin Bol§eviklerin ispanya hükumetine tayyare ve tank 
göndermesi üzerine anhı§ıldı ki, Ruslann yeni fabrikalarındaki malzeme, 
Çarlık zamanındakinc kat kat faiktir. Filhakika, gerek tayyareler, gerek 
tanklar birinci cins mamulfittandır. Bunun böyle olduğuna göre ayni 
maddeleri kullanan Bolşevik donanmau da fevkalade dem<:ktir.,, 

İşte anti komünist cepheyi kurarak Sovyetlere b:icum etmeye hazır. 
lanan devletleri düşündürecek birinci amfi... Onlar hop: ''Sovyetlerin içi 
de, dışı da çürük!" ümidine kapılıyorlardı. Fakat, modem ordu demek, 
bilhassa malzeme demek olduğuna göre, birinci iddia, bir hayli suya düşü. 
yor. İkinci ümide gelince, Sovyetleri bütün harici aiyaai iııtinatgihlar. 
dan mahrum bırakmaktır. Bilhassa meseli Fransız • Sovyet ittifakını 

bozmak ... 

Llikin, anti komünist devletler buna muvaffak olsalar iş bitti mi de. 
mektif? Sovyetlere hUcwn ederek onu parçalamak iııtiyen, tabi!, ne de ol. 
aa, &ert bir mftnie çarpacak, kendi de - parçalanmasa bile - zedelenecek, 
örselenecektir. Bu sırada tecavüze iştirak etmiyen, etliye, eütlüye karrı

mıyan bir bilyük devlet bulJnursa, o devletler muvazenesinde bir tefevvuk 
~emin etmiyecek midir? 

Meeell İngiltere ..• 
İngiltere, bir çeyrek asn: evvel, Avrupa devletleri arasında bir nevi ba. 

rb: tefcvvuka malikken, şimdi kendisiyle atbaıı beraber giden devletlerin 
de zuhQr etmesine tevekkill gösterir bir manzara alllUJtır. Peki ama, bu 
rakipler, Sovyc.t aleyhtan bir ehlisalib'e iştirak ederek kuvvetlerinden bir 
1mnınu kaybederlerse İngiltere, bu mücadeleye igtirak etmiyeeeği için ea. 
ld mUmtu mevkiini bulacak değil midir? ... 

Onu da kavgaya iştirak ettirmek? ... Fakat buna imkin mı var? ... O ki, 
Hlndiıtan yolunun tehlikeye dil§mesine bile • tek harbetmemek için -
Jt.eenne"' boyun eğmiştir ... Bir anti komünist maceraya atılır mı? ... 

Öyleyse? ... Sovyetleri parçalamak istiyenler de, meıhur hikayedeki 
tlçUncU açık göze malı kaptıran iki kavgacının vaziyetine düşmemek için, 
devletler muvazenesini muhafaza etmeğe meobur kalnuyacaklar nudır? ... 

Demek ki, sulhün "gayrikabili inkısam" olduğu baklanda Sovyetlerin 
ileri sürd~ğü tez doğru ... Üç be~ büyük devletin aralarında harbederek bir 
kaç bUyilk devletin bu işe seyirci kalması kabil değil ... Ya umumt harp, 
yahut da Habcı harbi, İspanya harl>i gibi bövle şakalaşmalar ... 

HÜSEYiN FARUK TANUR 

Bu ayın zengi 
Kuleli lisesi imamı 

lira kazandı 

er 
onbin 

• 

Tayyare piyangosunun son keşide-ı 
sinde büyük ikramiyeleri kazananlar 
birer birer belli olmaktadır. 

Göztepede Kayı~dağı caddesinde 125 
numaralı evde oturan Fevziye, Anka
ra Kültür direktörlilğünde hademe F.at 
ma, Gölcük deniz fabrikasında modelci 
Mehmet Ali, Yağkapanrnda komisyon. 
cu Bohor elli §er bin lira kazanmıılar
lardır. 

Akçaabadda elektrik fen memuru 
Mehmedin kızı Hadiye, Çorluda Ano
nim şirketi muhasibi Nedim, Ankarada 
Kü~ük Yozgatta kahveci Cemal, Adapa 
zarında adliye memurları, İstanbutda 

kumbaracı yokuşunda Anastasa da on 
bcıer bin lira çıkmıştır. 

Maraşta binbaşı Kemal, Beyazıtta 

Hamdi, Taksimde Talimhane caddesin. 
de Cuya, Ankaraıda MaJiye vekaletin-

de nakid itleri kısmında çalışan 13 me· 
mur, on ikişer bin lira; Uskü<larda Ye. 

nimahallede bakkal Boyacı oilu, Çanak 

kalede jandarma kumandanı Şehap, Es· 
kişehir tayyare fabrikasında Sırrı, M.a

raşta ilk okul müfctti§lerinden Orhan, 
Edirnede Oı;manlı bankası ikinci 'direk. 

törü Dorfanl, Kuleli askeri lisesi imjl.mt 
onbiner lira kazanmışlardır. 

Sulanıa işlerine 

51 milyo lira 
tahs · s e ildi 

Büyük Millet Meclisi dün Refet 
Camtezin başkanlığmda toplanarak 
1936 mali yılı muvazenei umumiye 
kanununa dahil bazı daire• bütçeleri
ne munzam ve fevkalade tahsisat ve
rilmesine ve bazı bütçelerde değişik
likler yapılmasına dair kanun layiha· 
smı müzakere ve kabul etmiştir. 

Bu kanunun hükmüne göre, 
muhtelif bütçelerin fasıllarına mun
zam dört milyon S 12 bin 636 lira da 
fevkalade tahsisat olarak verilmekte 
ve bazı fasıllar arasında da müna· 
kaleler yapılmaktadır. 

Bir diğer kanunla da orta ve gar· 

bi Anadolunun eularmdan istifade 
edilmek üzere §imdiye kadar çalışılan 
havzalardan ba§ka mmtakalarda yen· 
niden yapılacak eu i1leri için 5 1 mil
yon lira tahsis edilmiştir. 

Denizyollan ve Akay i1letmeleri 
idarelerinin yaptıracağı gemiler için 
1 O milyon liralık tahsisat verilmesine 
dair olan kanunun birinci madde!i
nin değiştirilmesine ve askeri izin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban· 
kası kanunlarına müzeyyel kanun la
yihaları da dün Kamutayın kabul et
tiği kanunlar arasında bulunmakta
dır. 

Bir kıraathane sahi-
• · bini ağır yaraladılar Uç devlet n arasını ıkı kardeşten biri zavalhy• ıara tuttuğu 

•• 

k 
•1 rı 1"'<' ll•Hl sırada Ufki ate~ etQJiş :a. • • 

a p a n 1 a p ~.~m scutt. altr1!uçukda Çar§l._~- met Eminin oğlu İbrahim kıraethaneyc 
~ ,.., pıda Y:rtdrz kıraethanesinde bir cinayet gelmiJ, müstahdemler tarafından .zor-

L h • t k • • f • k • • olmuştur: Çarşıkapıdaki Yıldız kıraet- la çıkarılınca fena halde kızımı. kıracı e . s an B n a Sim 1 1 r 1n1 hanesi ile üstündeki otel birkaç sene 1brahimi ölümle tehdit etmiştir. Bu • • • • kt • evvel İzmirden gelen Mehmet Emin ta· tehditler ~irkaç defa. tekerrür etmesi?e 
lerı $ fme eymış rafından satın alınmış, 45 yaşında tb- r~ğmen kıracı 1brahım aldırış etmemış-

Çekoslovakyanın Bükreş sefiri tara·ı kitaba bir mukaddeme yazmııt olan Ha
{mdan yazılan kitap yalnız Romanya i- riciye Nazın mUeltifi tenkid etmek §Öy
le Çekoslovakyanın arasını açmakla kal le dunun bilakis tasvip etmektedir. Bi. 
ına.nuf, Lehistanla Çekoslovakyarun naenaleyh, Sebanın bu kitabda ileri ııUr
da arasında bUyilk bir gerginlik husule düğü temenniler resmi bir mahiyet ikti-
getirmiştir. sap etmektedir.,, 

Bu arada gerek Lehistan ve gerekse Çskoslovakya Küçiik itiHl.ftan 
Çek parlamentolarında ıual takrirleri çekiliyor mu ? 
verilmektedir. Belgradda çıkan Politika gazeteıi 

Lehiatan parlamentosunda mebus Va Çekoslovakyanın Küçük Antantı terk. 
l~s!ci Ha:ic.iye Nazırına bir istizah tak. edeceği §ayialarmdan bahsederek KU
rlri vennııtır. çük itilaf erkanı arasmda tam teaanU-

Bu takrirde Çekoslovakyarun Bükreı dün devam etmekte olduğunu ve bunla. 
elt-ı·sı· Seba tarafından yazılan ve i.-inde 

:ıı :ı: rın harici siyaset sahasında hattı hare-
Polonya aleyhinde parçalar bulunan ki- ketlerinin asla dcği§memiı bulunduğu-
taba Çeko3lovakya Hariciye Nazırı mı yazmaktadır. 
Kroftanm da bir mukaddeme yazmış ol- -----

ması hakkında ne düşündüğü Hariciye 1 h ra ç malı 
Nazın Beck'ten sorulmaktadır. 

Mebus Vıalevski, Prag resmi mahafi. t k ı 
llnde Çekoslovakyarun Polonya ile dos- S O a f 1m1 Z 
tane teşriki mesaide bulunmak istediği
~ dair ileri sUriilen iddiaların doğru 

mu, yoksa Hiftan mı ibaret olduğunu da 
•onnaktaldır. 

Çekoslovakyada 
Sağ cenah muhalefet fırkası olan 

.. Milli Birlik,, e mensup ayan azası, 

Baıvekile Çekoslovakyamn Bükreş se
firi M. Sebarun kitabı hakkında bir sual 
tevcih etmişlerdir. Bu zevat, bilhassa 
bu kitabın muke!ddemcsini yazmış olan 
Hariciye Nazırının bunu yazmadan ev. 
vel, kitabın muhteviyatını tamamen bi· 
tip bilmediğini, hUkQmetin bu kitabın 

tevlit etmiş olduğu fena intıba karşısın
da ne yapmak ta!lavvurunda bulundu. 
ğunu ve nihayet Romanyadakj Çekos
lovak diplomasi mUmessili hakkında ne 
gibi tedbirler ittihaz edilmiı olduğunu 
sormaktadırlar. Bu mesele, sol cenah 
gazetelerinde büyük bir heyecan tevlit 
etmiştir. 

Lehistan<la 

Miktarları tesblt 
edilerek Ankaraya 

bildi rliecek 
tktisat vekfilcti ıehrimizdeki allkadar 

makamlara İstanbul piyasasırıldaki ihraç 1 

mallarına ait muhtelif stoklann miktar- ! 
lanmn derhal tesbitini ve b:Idirilmesini 
istemiştir. ihraç mallarından bir çoğu. 
nun en mühim stokları şehrimizde bu
lunduğu için buradan verilecek rakam-

1 !ara ehemmiyet verilmektedir. Vekile. 
tin diğer iktisadi mıntakalardan ayni 
şekilde muhtelif ihraç mallarının stok 
miktarlarmı istediği anlaşılmaktadır. 

Son günlerde bir kısım ihra~ mal:Jde
lerimizin fiyatlannda hissolunur bir 
düşkünlük görülmektedir. Yumurta ve 
fınd•k bu meyandadır. Bu da Almanya· 
<lald ithalat dairelerinin - her nedense 
- ihraç eşyalanmmn fiyatlarını dü. 
şük vermelerinden ileri gelmektedir 
Fakat muh~elif ihraç maddelerimizin 
.. tokli!.n tamamen bitmiş ve bazılarınıl'I 
da pek cilz'i kalmıştrr. Bu itibar1a ih 

rahim isminde bir adama kiralanmıştır. tır. 
Dün akcı.am Mehmet Eminin oğlu İb· Bir müddet sonra mülk sahibinin oğ- ıJ 

lu 2o yaşında İbrahim, kiracıları İbrahi- rahim kardeşi Etemle birlikte kıraet· 

me ortak olarak burayı beraberce işlet· 

meyi teklif etmiş, kiracı İbrahim de bu
nu kabul etmiştir. İki İbrahim bir kont
rat yapıp noterde tasdik ettirmişlerdir. 
Fakat sözleıilen hususat bir mukavele 
ile tesbit edilmemiştir. 

Bu yilzlden müstecir İbrahim ile Meh 
met Eminin oğlu İbrahimin arası açıl· 
Jniştır. 

İbrahim kıracthanc ve oteli 210 Erayaı 
tutarken Mehmet Emin 300 liraya çı· 

kartnuş, Mehmet Eminin oğlu İbrahi • 
min ortalık teklifine yanaımamıştır. 

Kira bedeli arttır:ldıktan scnra da İb
rahim l'.iehmet Eminin oğullarını kıra -
ethaneye sokturmamıştır. Birgün Meh-

haneye gelm'g, kardeşi Etemi İbrahimle 
.görüştUrmiye yollam·~tır. 

Etem kiracı İbrahimle görügürken 
20 yaşındaki İbrahim yandaki sokak ka
prsından içeri girip İbrahime üç el ate§ 
etm!gtir. Çıkan kurgunlardan biri kiracı 
İbrnhimin göğo:lne, diğeri koluna idabet 
etm'§tir. 

Kiracı İbrahim kanlar içinde yere 
yuvarlanınca Mehmet Eminin oğlu İb
rahim tabancasını cebine sokarak kardt
şiyle birlikte kaçını:ştır. 

Yaralı Bihhi İmdat otomobili ile Cer
rahpa§a hastahanesine kaldınlmı§tır • 
İbrnh!m ite Etem birkaç saat sonra ya
kalanmışlardır. İbrahime ameliyat ya· 
ptlmıştrr . Yarası ağırdır. 

Muhafazak:lr Zeas gazetesi Çekosto
vakyanm BUkre! elçisi Seba tarafırJdan 
yazılan kitaba tahsis ettiği başmakale. 

sinde diyor ki: 
raç maddelerimizin fiyatlarının daha I 
fazh dilşmeı;ine imkan görUlmemekte Fransa - Oh artık emniyetteyim. 
ve ibra~ tacirleri fiyattan tutmaktadır.lsaldıramaz! 

Bıt Jt!a]in.o hattı aklııkS(ı kimse baııa 
- "Journal de Moscoo,, dan -1•Polonyanın toksimini terviç eden bu 

~ 
• OtJfJ " lln garpte, mir ;ıtet1.., 

padan a~ ,,g ıll"'f " 
her köşcsıne so'kf' ğ'J. " fı 
leke imperatorıu 1z"-ı 

..natıı 
Birgen, Son r- ı:rıil : .. ~ 

''İngiltere ve. bir ıı.ı~ 
ratorluğu, etti ıkl "'u:te~e 
Birgcti ~·alnız bir J1l re•Je!I .M-

1 ·ıte ~"" torluğund&.n, n~eltİ ~ ~ 
istiyor. Bu t"Unll ıı .,r. 
tib hatası oldU~tıf!I: 
biraz aşağıda okU •rıl~· ~ 

Onıın yam bM: tr' 
b•-llfl blf :J 

tam gar tn-' 1;fifY 

dihıyanın d.ört~ if11~.A 
bir mfistern7e7 ·ıtfJI l'l'" O 

Demek ki Mu.Jli ıı,.11~· 
yani manasında kUge1diP 
nin bu manaya d~ . .ti 

Yine o yazıda~· ~ F'...4 
918 do eline bır f ili ~ 

·ıt~ ':# Fransa b1gı ~:;ı; 
manyayı kU4" erit'' oJ! 
elinden kolcn~'buıııı' 

Bu cümledeki ~ 
S··"' ıd •• kadar ıuzum .... eıce · ~ 

Baza.n "rnUste~ir ıııef!l;f. 
nl" •.. Bir ya.zıd~ .,,,a.r A 
kelime kullanın daiı11" f'T 'f 
yoktur; fnsa.nı ~!11' ed" 
lime arasında b ııe"~ 
farkları ararnal!a urıedltf 1 
muharririn kasete~ ~ 
nalar çıl<antıne.SI ,, ' 

• ' ,JIJ 
IJT·:uffıl':JI 

Partinin 1i8 h 1# P"' 
yom erT..Gnı.nı~nı.11~ tJ 
t ''·1 • gibı, . •" ır ... cn 

11
z,ert 

ba.ş!angıcınM ~ııl;. 
manla gevşeme tfiJ ·rttO ti 
me"idir. lıf otör 't'eıct' 
btılımmı:ı1,dır. 31. ./., 
hurivet, 12. 

2
· butıııı ... ıf' 

Bay Tekin AlP• ıs.f{l~.,~ 
. · anlı) t6t,ıJ, 

men, işi ıyıce ••ı.fo /YJ' 
rine anlatarnıyo~;dır'' ,;;,: 
altında bulu~ıı. ıci orı~'l.i 
siti temin edcrıın fiır'r ~'. 
irin cswr ndcn ter~riııc! ~~ 

"'b t tiıttıut Oıım1ııt ;;sJ' t'J 
il er" ., 

kin Alp imzas e,1ııJ<1ı$!ı~ 
B. Tekin A;lP nıısıl ıe 'l 

Avrupa dillerıııc f'J 
leceğini dUşUnilY0~ıti~ 

1. . traıısfo ıJY. 
po ıtıquc. .b1er tt1' 
nebilir• bu terltı ·~e ic .. ıllf 

• 1• Jcelıw ı·~ 
muhaldmk te ·~: . ı; 
caya baş vu ıurıı.bıı:r·i f' ı 
kc1imesl icn.d 0 ;;.jc::j!Jef ~dl 
nhosc", şckUrı de ıjtiCl11e (,o 
v 'b' ''rnetıı.pO ~est J• 
rn.ı gı l ~111" 1'0•1 · de ıı ml\essccıe1crın ı~wrl' tll 
tebilir. Nitck',;rettırı01i 
manıı.sında, tJ ) ~ rF ' 1 bir gazete çıl•ıtl 11 * , 

u:ıır# ~ 
A-..n•ıı•rdıl11 • -" ,...... . ~·fl··· 

Mno!ı bir 12 31. {0~ ~ 
postn, 12. · ~: #d 

''Falan, f alııJl t;tırif'' ~ 
tUrkr.enin "ya.rı· ·ııoeıı fi"' .J 

. 1 diler ') "ıf'"' nı onlar {e~, c16fifl1 • ~"ft 
me "m:ı.refe ( ıııı ";l• 
Demek ki onl~~ı11ıı:ıı defi'~ 
cdatmm kttlln dıtl'' <"~ 
"filanca bir ıco.·f,(le 1>11 ' 

konuşma diliJl'I' 'j 
z:ıman yapnıa.Y1ı. •ff' 

d8 ~! 
AkaY tlB~ 

ucr~. ~.lj 
. ıcetleriJ1il' ,;~al 

Vapor ıır rrıi•Yo~ ps~ 
tayin eden 1'0. • bit 

· urrı ;'J yapmıı ve ıç "-.; 
mittir. ,_'jaf• . ..Al ~ 

Komisyon tıertP~-.11. . ucre v 
Halicin bılet fe~?a~ 
mamasına kar':,., - ~ 
rara Ticaret 

0 
.. ~e ~ 

0,rrı•"'.ıı 
Suat Kara . teııP ~ 

. k rnU• 
etmıyere bilet 111, murahhasları ueceı c 
tenzilat yapıla~. ı~ l 
bunu bir rapor _d 6~ ~ 
receklerdir. • ıcJ' Hı 

Akay idare•• ·fe jlldll~ . tarı ,,. 
tenzilatlı bır •tti'" 
ceğini vaadz,ııar;% 
darpaşa ve oata' :., 
40 para ve A ,,e:r
ha fazla oıacatı 
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Nafizin 
eseri 

1 l~~~ 
. 

Gene beraber okuyalım: 
Beni, yarın önihıde diz çök-rn1ü.ş gören 

biri 

Dedi: "Nerede alnında tac ola~ı eslci 
gurur' 

Cihangirler soywulan gelen bir şark 
şairi. 

Bir kadın ayağına lıa81Z böy"le 1 
başııurur 1,, 

Dedim k--i: "ôp.~cm bile yıllarca bcıt 
o dizi 

Sönmez alnımdaki nur, dinmez 
içimdeki hız. 

Görmedin mi foprağa yiiz süren bir 
denizi, 

Görm.cdin mi göklerden .-ruya dil.şen 

bir yı 1dtz 1" j 
"Akar su", işte. her sayfası böyle 

yük0 ek soydan bir şark şairinin asil 1 

eseridir. Yazık onunla alakad:ır olnu
yac:ıklara ... 

(Va - Nti) 

Mahktim olan kurşun 
hırsızları 

Dün, sabah karanlığında Fatih cami
ine merbut medreselerden 100 kile kur. 
şun çalan sabıkalılardan Hasan oğlu 
Hasan ve Mehmet n~ diğer Ali mes

ruk eşyayı bir el arabasına koyup gö
türürlerken polis tarafından görülerek 
yakalanmışla :idrı. 

Hırsızlar polisi görünce arabayı ve 
pabuçlarını yolda bırakarak kaçmışlar. 
bunlardan Mehmet Fatihte boya fab-

rikasının arkasındaki evlerden birinin 
bahçesine girmişse de ev sahibi tarafın 
dan yakalanmış, diğer hrr.aız Hasan da 
evinde bulunmuştur. 

İki ortak diin derhal cünnümeşhut 
mahkemesine sevkedilmişlerdir. 

Mehmet, reisin; 
- Bahçede ne 

karşı: 
anyotdun? Sualine 

- Yoldan geçerken düştük! cevabını 
venniş ve kurşunlan çaldığını inkh et
mişse de suçu işlediği son ikrarile 

sabit olduğundan her ikisi de üçer ay 
on be~ gün hapse mahkQm olmuşlar. 
dır. 

Kızılay 

merkezi 
Taksim 
IAğvedlldi 

Tiyatro aanatkarlan cemiyeti 
altında bir cemiyeti himayesi 
alan Kızılay Teksim nahiye 
l!ğvedilmi!jtir. 

namı 

altına 

merkezi 

Bir yalancı 
mümin 

Camiden Hur'an 
çalarken yakalandı 

Dün Fatih camiinde bir hırsızlık ol
muştur. Mehmet Ali isminde bir adam 
camide namaz kıldıktan ve dua ettikten 

sonra çı:carken iki kıymettar Kur·anı 

Kerimi de aşrrmağı unutmamıştır. Fa
kat mabedi soyan bu yalancı mümin 
çabuk yakalanmıştır. 

ısta n bu un rengi 
iki türlü olacak ı 

Yeni şehir planında cadde ve so· 
kaklardaki binalara verilecek müşte-
rek rengi tayin ile meşgul olan ko
misyon şimdilik kahve rengi ve gri 
rengi muvafık görmüştür. Tabii bu 
i§ planın tatbikinden sonra olacak, 
fakat 13ekli değişmiyecek olan ana 
caddelerde yakında tatbikma geçile 
cektir. 

Halkevinde divan 
Edebiyatı gecesi 
Dün akşam Eminönü halkevinde çok 

kalabaJ•k ve mümtaz bir zümrenin hu. 
zurile "Divan edebiyatı gecesi., yapıl
mıştır. 

Gece, Agah Sırrı Levendin ''Divan 
ekiebiyatının tarihi seyri,. hakkında bir 
konferansı ile başlamış, bundan sonra 
Pertevniyal lisesi felsefe muallimi Mu-

vaffak Fuzuliden parçalar okumuştur. 
istiklal lisesinden bir talebe de Bakiden 
baZI par~lar okumuştur. 
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GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
Kral Alckaandr ve Fransız hariciye nazırı 

Bartoyu öldürenler kürek cezasına ma.hkQm 
oldular. 

Paramızı 
koruma 

Aliil Da.ı'ltalma©J ok mı 

Veni bir talimatname 
çıkarıldı 

Vekiller heyeti Türk parasının 
kıymetini koruma kanununa dair ye
ni bir talimatnameyi kabul etmiŞtir. 

Bu talimatnameye göre Türk ta· 
biiyetli vapur idareleri hariçte bulu
nan şahıslar ve müesseseler lehine 
ifa etmiş oldukları nakliyecilik hiz. 
metinden mütevellit olarak bu karar
nameden evvel tahsil ettikleri ve ede 
cekleri navlun dövizlerinin emirle
rinde bulunan kısmını elde ettikleri 
tarihten itibaren 15 gün zarfında dö
viz olarak memlekete getirip bir ban· 
kaya satmağa veya kendi namlarına 
Merkez bankasına yatırmağa veya 
Maliye vekaletinin tayin edeceği es
ham ve tahvilatı hariçte satın alıp 
memlekete ithal etmeğe mecburdur
lar. 

Türkiyede bulunan bankalarla bu 
eşhas ve miiessesatm hariçte bnlu· 
nan eşhas ve müessesat lehine yap· 
mış oldukları hizmetlerden doğan ve 
docağak olan komisyonlar ve buna 
mümasil hizmetlerden mütevellit a· 
lacaklnr yukarıdaki hükme tabidir. 

Muayyen bazı işler için hariçte 
bulunanlarla kendi dövizlerine tasar 
ruf hususunda Türkiyedeki sigorta 
şirketlerine evvelce verilmiş olan mü
saade ve salahiyetlerin hiikmü baki
dir. 

A rubacı ve kamyon
cuların müşterek 

şlkayetleri 
Ttcaret odası İstanbul yük araba

cılariyle kamyon sahiplerinin yaptığı 
bir şikayeti tetkik etmektedir. ilk de· 
fa arabacılarla otobomilcilerin birleş· 
tikleri görülen bu şikayet son zaman
larda lstanbulda çoğalan hususi kam
yonlardandır. Birçok müesseseler 
ve ticarethaneler kendilerine husu
si kamyonlar almışlardır. Fakat bu 
kamyonların başka müesseselerin İş· 
!erinde de ücretle çalı~tıkları anlaşıl
maktadır. Gene bu şekilde hususi 
müesseselere ait arabalar da vardır. 

Arabacılar ve kamyoncular lstan· 
bulda nakil Yasıtalarına ait işlerin 
gittikçe daralmasına başlıca sebep o· 
larak bu hali göstermekte ve odanın 
bunun önüne geçecek bir karar alma 
sını istemektedir. 

Arabacılar ve kamyoncular ayni 
şekilde bir müracaati bekdiyeye de 
yapmışlardır. 

Ctımhuriyetiıı b-ugilnkii. 00., makale. 
sini frnıail lıfüştak Mayakon ya..-mı§tır. 
Her §ey olup bittikten sonra Pame 
gidctek Hatay işini Jcar • .ştırmtya uğra. 
şa;ı Suriye 1ıeyetim1en bahsetmektedir. 
Suriye heyetinin bıı çalışmal.arıtıdan 

endi§eye dü§ecek bir durumda olm.adı
ğımızı i§{l,rct edcıı nwharrir, Suriye 
heyetine Tiirkiyenin Hatay işind.e 

tuttıığu yolu bir daha 1:xık etmeyi mü
nasip gördüğiln'il söylemektedir. lsrrz.a.. 
il Mii.şt.ak makalesini şu satırlarla bi. 
tiriyor: 
Eğer Suriye zimamdarları henüz Ce

nevre müzakerelerinin nasıl çetin şe. 
rait dahilinde ve ne büyük bir azinı ve 
irade kuvvetiyle neticeye varıldığını 
bilmiyorlarsa Pariste bilhassa. sorup 
öğrenmeli ve memleketlerine dönerek 
işlerine ona göre düzen vermelidirler. 
Hatayın idare, kanun, adalet, kültü. 

rel ve ekonomik inkişaf yolları henüz 
açık çizgilerle kağıt ilzerinde tesbit e. 
dilmemiş olmakla beraber bunların ya.· 
zılışmda ve yapılışında nasıl bir ru1i 
hakim olacağını herkesten evvel Fran
sa murahhasları anlamışlar ve aarili 
bir haktan çıkan bu zaruret karşısında 
inad etmemek gibi bir hakseverlik göe .. 
termişlerdir • 

Suriye hüki'ımeti bundan ya gafil bu
lunuyor, yahut mütegafil davranıyor. 

Bizce bunların ikisi de yanlıştrr, zarar. 
dır, ve beyhude vakit öldüren bir is. 
raftır. 

Bugün bürolarda hazırlanmakta o. 
lan projeler dün verilen kararların şe
kil ve kıyafet almasından ibarettir. Ye
ni yapılan ve yapılacak hiçbir şey yok~ 
tur. Nasıl ki değişecek veya değiştiri
lebilecek hiçbir şey olmadığı ve olamı. 
yaca~ gibi... 

Hala anlatamadık mı? 

Tan Başmuharriri Ahmet Enıin 
Yalman, çocuklar için ruhi bir te,davi 
yurduna. ihtiyaç oldıığıına i.şaret eden 
bir mıaknle ya...~1.§tır. .AhUil..."t bozuk 
çocukları ıslah etmek ifin böyle bir 
yurd k"ttntlmasını çok iyi bulduğımu 
söyliyen Ahmet Emin diyor ki: 

Memleket suça karşı esaslı setlereı 
bu kadar muhtaç olduğuna. göre Adli. 
ye &.kanlığının bu yurt üzerinde e.. 
hemmiyetle duracağını ümit ederiz. 
Çocuk mahkemelerinden bahsediliyor. 
Çocuk için böyle bir ruhi tedavi yeri 
bulunmadıkça mahkeme ne yapar? Bu 
günkü "sıbyan' hapishane koğuşlann· 
na ceza diye gönderilen her çocuk suç
lu sınıfından kurtanlmn.mış, biJB.kis 
zorla buraya yaklaştırılmış ve atılmış 
demektir. Adliyenin yalnız yaşama 

masrafını ödemesi suretiyle, bu yurt· 
taki salılh imkanlarından daha yüz 
su"lu veya suçluluğa namzet çocuğu 
istifade ettirmek mümkündür. 

Adliye Vekaletinin, sağlık ve içti • 
mai v ,.. ım Vt"1·fıletinin dikkatlerini 

1 Ç E R J D E : 1 ba.şlanmıştrr. Uç 11ahit dinlendikten sonra <ı Habcş!standa ticaret için Japonya llC' bu g-i\zel irtimai te~bbüse c~lbetmeyl 
• Şehir mlltf>h:ıssun Proat Fransndan §Oföril.n serbest olarak muhakemesine karar ltaı~·a arasında bir tloorl muahede imzalaııa 

ril vazife 1:-i ır:.,, Çok muvaffakıyetli ne. 
martta ~hrlmlze dönecektir. ve mi~tlr. cakbr. 

• Belediye ten heyetinin mlma.rlarm ve * Pamuklu iplik buhranının kökünden hıı.l * Roma ga.zetelcrl Ma.ltada ttaıye.n doRLu tice veren bıı teşebbüs, ~eni~lemeli, 
ı~ıı.at mUhendtalcrinJn mes'uliyet ve aalllhl· ll için sa.nayiin muhtaç olduğu pamuklu ı lkl tngtllz müstemleke memurunun azlini memleke+in bnska yerlerinde de kuru. 
yetlerine dair hazırladığı talimatname bitmiş iplikleri "V,, listesinden klerlng listesine ltaıyaya kıır§ı dll§manca hareket addetmek lacak örnelrleri, bu~inkü hapishanele. 
tir. Şimdi kalta ve wıtaıa.r hakkında bir ta• geçiren bir kararname hazırlanmıştır. , tedirler. rin ~ok rirJı-ln çocuk koğmJlarınm yeri-
llmatname ha.zırlanmaktadtr. • Maarif ldareııl ekalliyet ve ecnebi mek•; • ıtaıya vellahdinin bir oğlu olmuştur. 

t 1 ri d b ni almalıdır. * Burııadakl Osmanlı bankası aoygımcula. "P e n e lr ayın dört hafta üzerinden dr• * DUnyanın her tarafından demir ve çelik ---------------:----
rmm dunışmaııma dün de devam edilerelt tıı 30 gün itibar edilerek muanımlere maa, ! buhranı ile fi~atlarda lhtlkl\r görUlmPktcdir.I 
tahitler dinler.mlştir. Duru11maya bugün de verilmesine kat't olarak karar vermiştir. ı Buna sebep 1111!\hlanma yanşıdır. 
de\'am edilecektir. * Mersin llkmektep mua111mleri bayramda * !>tnrtJn onu ile 22 si arasında ttalya.dn 

* GUmrUk ve inhiaarlar vekili All Rana Antal<yaya gltmrğe knrar vermişler ve btt· hUyUlt deniz m".llevralıı.rı yapılacaktır. ~:c-
Ankarada toplanan gümrük müfettişlerine nun için müsaadı> istcml~lerdlr. aollnlnin de hizznt hazır bulunacağ'ı bu ırıa• 
bir ziyafet vermiştir. * KaradenJzden Akdenize dün İspanya ne\•ralara birine! ve ikinci :ııoııır iştirak ede 

• Zağreb ta.hrl konsolosumuz MilA.n Mariç hükfimetine alt büyUk bir gemi geçıniştlr. cektir. :Manevralar, Lilıya sahillcrind"' -rral·· 
lta ettiği bUyUk hlzmet1ere mükı'!.!aten tahrl Gemi Rus Umanlarmd:ın gclmelttedlr. Ha• lus ile Tobruk aralarında yapılacaktır. 
başkonsolosluğa terfi edilmiştir. muleslnln ne olduğu mal(lm değildir. j * İngilterede bUyük bir bahri lnşW faı:.· 

* 88.§k& yerlerde yerleşecek ve altı aydan • Bazı gazeteler yeni yapılacak yolcu sa• lly~U vardır. Yeni gemiler ııuya in~ımı~ 
tazla misafir kalacak vatandaşların bebeme lonu yeri üzerinde belediye ile liman idaresi ve tezglh:t konulmuııtur. ÖnUmUzdekl hafta 
hal ıra.halli nütus idareı;ine haber vermeleri arasında ihtilM çıktığını yazmaktad:rlar. !arda 2G harp g'!IDi!!i birdrn tcchiz ve teslih 
hakkında bir tamim yapılmışbr. Liman idaresi bu hususta daha evvel ışehlr• edileccktlr. 

• Orta tedrisat umum müdUrUnün rclsllğ'I cll!k mütehas..•nsı Prostun fikrini almııı oldu• • Yeni Japon bütçesinde milli müdafaa 
altında dün maarifte bir toplantı yapılmıa ttundan böyle bir lhtllM mcı:zuubahs d!'ğll" kısmı bütçenin yil?.de clllsnl tutmaktadır. 
ve 200 orta tedrisat mualllminln kıdem zam• dlr. 1 ılı Amerlkada otomobil sanayllndc grevler 
mı almaları hakkında hıı.zırlanan liste tetkik * Sadıkzadelerin lOOmUr vtıklü "Füruzan.. nihayet bulmuştur. Grevin dflvıı.m ettiği <112 
edllmlııUr. vapuru Kumkale önünde karaya oturmuştur. gUn zartmda patronlar 160. amele de 40 mll 

FUru:r.am lrnrtıı.rmk i~Uyen ".Anadolu., şilebi yon dolar zarar etmJşlerdlr. * Birkaç gUndilr §ehrimizde bulunan Ma· de karaya ot11rmu11 fakat sonradan kurtul· 
arlf vekl\lett yüksek tedria&t mUdUrU Cevat 1 • Amenka den•zcileri, reisicumhurun dc·ı 

muştur. 
Ankaraya dönmUcotur. ni:ı.::llcr hı:ıkkında meclise verdiği kanun ka. 

Y * Hall<cvlerinde hava bUcumlanna karşı 
• Trakya mektcplerlnl tt'ttlş etmekte olan a.lmacnk tedbirlerle meııgııl olmak llzere bul edildiği takdirde umumi grev yapmağa 

tık tedrisat mUdürU İsmail Hakkt "ehrimlze karar vc:mişlerdir. " birer bUro açılmıuıma. karar verilml~tir. 
dönmU~tür. * Dalıillye vek1lctl yeni taşra teşkllfıtı, * Papa, ttalya kralının 'Habeşistan lmpu• 

• Tayyare cemiyeti Kurban bedellerile kur ratorluğunu dlln g<lnderdlği bir telgrafla ta• projesile nUfuıı müdllrleri Uç amıfa ayrılmak 
ban derll!!rlnln toplanması lçtn hazırlanmalt tadır. nımı§lır. 
tadır. • Almıın ha\·a nazın general Göring Lehls 

• Geçen sene Çatalca yolunda vukua gc- D 1 Ş A R 1 D A : tan reisicumhurunun avıarmn l§Urnk etmek 
len otobUs kazurnm muhakeme.sine ağır • KudURten Londraya dönen İngiliz tahkik tızere önUmUzdekl halta Lehistana gidecek 

ceza4a ve ,aCOr JDdlp meTkut ol~ halde heyeti ilk toplanttsım )l!ILpmtflır'. l Ur. 

L man f aresi yeol 
vesait yap ırı~'or 

Liman idaresinin, lstanbul lima· 
nında zaman 7.aman bilhassa ihraç 
mevsil':'lerinde göriilen nakil v3sıtası 
noksanlığının önüne geçmek için ye· 
ni nakil vasıtaları ısmarlıyacağım 
yazmıştık. Liman idaresi bu nakil 
vasıtalarını ısmarlamağa başlamıştır. 
Kırk parca olan bu nakil vasıtaların
dan ~av;,a, şat ve duba nevinden 
asıl biiyük bir kısmı dahilde yaptırı
lacaktır. Yalnız harice bir su gemisi 
ile iki romorkör ısmarlanmaktadır. 
İdare bunların hepsinin azami yedi 
aya, yani gelecek ihraç; mevsimi ba
"Şına kadar teslimini şart olnrak koy
muştur. Bu suretle gelectk ihraç 
mevsiminde tüccarlar vesait yoklu· 
ğiyle karşılaşmıyacaklardrr. 

liman idaresinin daha evvel ısmar 
lamış olduğu birinci parti mavna. 
ve dubalar ikmal edilmek üzeredir. 



17 milyon Türkün göreceği ve hiç unutmıyacağı son otuz senelik 

tarihimizi hakı1d film vesikalariyle gösteren Türkçe .Cblü büyük film. 

Cum uriyet 
Lozan 

HABER - :Ak!am J>08t:asI 

• 
1 abı Yakırıd8 ~ 

istiklal harbi nda terakki hamleleri TCJ~,I, 
sineması 

Ecnebi İfga)i, umumt harp, ittihat ve Terakki devri, istipdat 

R Gazetemize ... GUzclUk doktoru" adresi 

ne hakfkt vey:ı mCstcar adlarmızla sora 
cağmız sualle& cevapınruıı bu slltunda bulursunuz. Bu eevap~ıın· Partste ımlıışmrş bulun 
duğumuz r;11zclllk mtl~es~ vcrn::_kl~r.:... GOzelHgtnlzl noksan bırakan kusurlarmm bize 
yazttu2. 

-103-
M. Güzin imzasiyle soruluyor: 
1 - Yüzümün gergin olmasına 

l<arşı tavsiyeleriniz. 
2 - Saç1arıınm dökülmesine en

gel olmak: Saçlarını ve kökleri gayet 
incedir, deri kısmı da yağlı ve biraz 
kepeklidir; saçlamnı ondüle de yap· 
hnyorum. 

3 - Yüzümü lc:olonyayla silme
li miyim,? 

4 - Hamamda çok durmak, yü
zü tabunla yikamak zarnrh mıdır? 

Cevaplarınızı beklerim. 
CEVAP: 

1 - Yüzünüzün gergin olması 
Cierinizin kuruluğundan ileri gelir. 
Yağsız ciltler sabunla yıkanmama
lıdır. Sabun böyle derileri büsbütün 
kurulaştırır ve gerer. Kuru deriler 
şu üç şeyden birisiyle temizlenip bes 
lenmeliclir: , • ' 

A - Eyi bir Kold krem : 
B - Lanolin 
C - Domuz yağı • 
Lanolin biraz kalındır zor eunı· 

çıkarmaması için pek kuru olması 
lazımdır. 

2 - Saç1anmzm dökülmemesi 
için derinizi daima temiz tutmanız 
her gün sabah akşam ikişer dakika 
müddetle gayet temiz bir saç fırçası 
ile fırçalanmız. Sonra da kafatası 
derini7.e üç dört defa Hintyağı ma-
sapı yapmalısınız. Gerçi Hintyağc 
tik!indirid bir şeydir ama saç kökle 
rini çok kuvvetlendirir. 

Yan yarıya Hintyağı ile büberiyc 
ciçeği yağını karıştmrsnuz. Bu yağı 
Mısll" çarşısında bulabilirsiniz. 

Bir akşam üstü saç göklerinize 
sindire sindire bununla masaj yapar. 
başınızı bir tülbentle iyice bağlar ve 
yirmi dört saat böyle bırakırsınız. 
Sonra sıcak hamama giderek iyice 
temizlen irsin iz. 

3 - Deriniz zaten gergin oİduğu 
için yüzünüze kolonya sürmemeli
siniz, deriyi büsbütün kurutursunuz. 

4 - Hamamda çok durmak za· 
rarlı mıdıT, değil midir ki, bu mesele 
vücut ve tabiatinize bağlı bir iştir. 
Fakat sa~ ve yüzünüzü sabunla çok 
yıkamak tıizin için zararlıdır. 

Iür. Kokusu da iyi değildir. Bundan 
ho~lanmazsanız ötekilerini kullanabi. 
lirsiniz. Kullanacağınız şey, gecele· 
yin yatmadan bir iki saat evvel yüzün __ Y_e_n_i_e_s_e-rl_e_r:_. -------
her tarafına iyice sürülür. Burun ucu 
ile çene derhal silinir. Çünkü fazla Balk bilı;?fSİ haberleri 
bırakılırsa yağlandırabilir. Öteki kı- Eminönü Hnlkevi Dil. Tarih ve 
sımlar da yaım saatten bir saate ka- Edebiyat §Ubesi tarafından her ay 
dar bırakılır. Sonra ipek kağıdı ile k lmak la (H n b'l · · h b 

h · bir "lb tl T · çı arı ta o n a ~ ı gıaı a er 
ya uct·ııd~cek tti len elmm ıdını~. leri) nin (64) üncü sayısı çıkmıştır. 

1 ın mru o up o a gmı an· •. . . . . l 
lamak cok kolaydır. ince bir ipek . .Halkbılgısı H~berlcrı,, mem eke· 
k.ağrtla ;ilinir. Kağıtta yağ izine ra!t· tımızcle çıkan yegane ve ço~ k;ymet 
lamazsanrz çok kurudur. Bu tecrü- li folklor mecmuas:::dır. Bu ılını mec· 
beyi bilhassa sabahleyin yapmak la- muayı bütü~ ! arihçiieı:e, Ede~iyat· 
zımdır. Çünkü cildin sabahleyin yağ çılara ve Dılcılcre tavsıye ederız. 

Ba~ ad Bülbül .. 
İstanbul halkının çok iyi tanıdığı ve güzel seslerini her akşam Mısır 

rndyosunda dinlediğimiz 

Münire Mehdiye ve Ahmed Al!ôm'ın 
İ§tirakile yapılmq binbir gece efsanelerini tasvir eden Türkçe sözlü ve 

Şark musikili bir filmdir 
~""' " : ~ ' ./ . " •· -. '"-. . . . - . .. 

Bugün L E K sinemasında 
Beyaz perdenin en meşhur ve en büyük artisti 

Bugüne kadar yarattığı en güzel rolde 

GHAY 
Nefis bir aşk ve ihtiras şaheseri 

Aynca programa ilave olarak: 1 - Canlı filim (Fransızca nüshası). 2 -
Paramount dünya h:ıberleri, Bay Tevfik Rüştü Aras Cenevrede v. ı. 

Eğer o lakayt 
değilse ... 

(Birsen) imzasiyle aldığımız bir 
mektupta deniyor ki: 

"17 yaşında ibr genç kızım. Yü
züme bakılacak kadar da güzelim. 
29 yaşında bir genci s~viyorum. Bun 
<lan bir sene evvel birisiyle ni~nb 
idim, ayrıldım. Şimdi sevdiğim erkek I 
kendisini sevd![:-imi bilmiyor. Bunu 
ablasına söylemem doğru mudur? 
B:ına lutfen cevap veriniz.,, 

CEVABIMIZ: 

Bu gencin ablasiyle samimi gÖ· 

riişüyorsanız söylemenizde mahzur 

yoktur. Ancak .sevdiğiniz gencin de 
size kaı-{lı tam..ımen J" kayt olmaması 
lazımdır. Eğen onda size karşı küçük 
bir alaka seziyorsanız ve ablası da 
geniş düşünceli bir kadınsa size bu 
hususta yardım edebilir. 

Beşiktaştn Mehmet imzasiylc 
mektup yollıyan okuyucwnuza: 

Çapadaki Radyoloji enstitüsüne 
müracaatinizi tavsiye ederiz. 

.. ~ :(. "' 
Kör, t:o al, sa{lır 

o abilir, yalnız 

100 i ası 
u unan 

b·r ayan 
Aranıyor· 

Tophanede Boğazkesen cadduin
de 137 numaralı düklıiııda manav 
Kemalden aldığımız bir mektupta 
şöyle deniliyor: 

"19 yn~mda genç bir Türk yiğitİ· 
yİıD. Orta mektep mezunuyum. 
Şimdiki halde manavlıkla metgulüm. 
100 liraya ihtiyacım var. Onun için 
100 lirası olan bir bayan anyorum. 

Kör, topal, dilsiz, kel, sağır, dul 
olsun evlenmek istiyorum. Reeml 
nilcih yapace.ğım. Bu ilamını gazete
nize yazmanızı saygdarmıla dilerim.,, 

Talibi varsa okuyucumuzun dük
kanmn başvursun. 

Emsa s z bir 
şaheser: 

Ş L 
lER 

ve 
L(>RETfA VOUNG 

Telepati ile 
2<0>D©OO kOllomet 0 

ıre mesarıF®~<elr)) 

Muhabere! 

Madanı N al<lmıc 

Evıerıfl18 
rekor~ 

iki senede ~ 
karı al9dc! 
çlngefle. 

zbııııJe 
Yugoslavyanın ıııı1 ~ıt! 

biri, iki senede alt e~ 
Icnme rekoru tesın 1.,1' 
lcrin acayip yasa ve <Jef' 
adam bir haftada bC1 el, 
nabilmiştir. . de c~ 
Zhunje çingeneterın .. tiil' 1'~ 

n!I bil t'-1 
mi erkek ile ka:•.r ~ıı 
ğüt ağacına bagla ~.~ 

. ..~··t ag 
şanmak ıse sogu 

pannakJa olur. ··ğiit • 
Bu çingeneler '° ~o~ 

dan sepet yaparlar: cı o 
·htıY3 

mm da dallara 1 bllr)'' 
sık boşanmak ınec 
anlaşılıyor 1 O 

<e@ 'lf I u ~-~ 
~@ı;~,,~ 
aŞD ~ 

Uzun mesafeden Telepati vasıta· Doksan yaşında :So ~ 
siyle muhaberenin şaşılacak bir neti- yaşında Vera pyas 11 ~.} 
cesi bu hafta Sunday Ekspres gazete- biribirini bekled~;:aıııı f" . 
sinin bir muhabirine anlatılmıştır. ta Romanyaıun Ç 

Ruttledge istikşaf heyetinin 936 mişlerdir. ııı~ 
da EYerest dagw ma yola çıkmasından Bir vakitler F~5 ı•"'ıc 

1 k bır 
evvel, heyete mensup profesör J. mensup para f ~ 

1877 Tu··rk. M.osk~ıo·H 1Z B. S. Haldnne'nin kansı madam Şar- b" ""' 
da Bu .. kreşte bır . lot Haldane ayni heyetin nakliyat §C· ..ttı 
sahı.pl•rinden ı:enı;·· a' fi C. J. Morris")e anlaşarak, her ayın .. tı P 

12 sinde düşüncelerini 20.000 kilo· zel kızilc tan ş':Ja;· ev 
metre mesafeden kendisine gönder· rüşte aşrk olın b81JS&I' ~t' 
mek teşebbiisiinde bulunmasmr ka- zengin anne ve bir ı;:ıb~' 
rar laştırmıştı. borcu olan genç rö' 

h 1 2 . d ı· mek istcrncrnişle ı. .. e 
Madam er ayın sın e e ıne Aradan aJtırııŞ s~ 

bir deste iskambil kağıdı alacak ve . ıanaw . b 
Everest eteklerinde kendisine fikirle· Marzatç pcl~s ·1isil11 /ı 

d w l d dmıiylc eskı se\'gı _,tı tini gön ermege ça ı~n a amm, ne ç· eaııu J"", 
dütündüğünü bu iskambil kağıtların· onun ıimd! . 1;e ya~:ıd1 ., 
d k w w k yoksulluk ıçın t_,,.jo t an o ·umaga ugraşaca ·tı. iJ'"r 

Harp ve onu • set'" 
Madam Haldane'nin gazeteciye 'l sinı!l 

söyediklerini dinliyelirn: Dyasenao aı e 

"-Bütün bu iş sadece bir tec- _ti_.----:::. 
rübeden ibaret olmakla beraber ara 
sıra r,IJ.orrisie arkadaşlarına ait rre~e
lelere dair aşağı yukarı bir fikir edine· 
biliyorum. Her tecrübenin yüzde 
ellisi muvaf fokıyetli neticeler veri
yor, diğer yüzde ellisi ise manasız çr 
kıyordu. 12 nisan sabahmm pek er
ken saatlerinde mister Morrise dair 
çok canlı bir rüya gördüm. Kocamın 
bana bir deste mektubu verdiğini, 
bunlann üstünde de pullarından ta- =======~ 
mdığım üç mektubu gördüm. Bunlar 
Morristen geliyordu. 

llk mektubu açtmı okumadan 
bir yana bıraktım, ikincisini açtım n] 
tında şöyle bir cümle okur gibi ol
dum "damı için öteki mektuba ba· 
kın,. 

Üçüncü mektubun diğer iki mek
tup gibi yarılarak açılmış olduk!a· 
rmı gördüm ve kendi kendime "pul· 
larr çalmak için bunları Çinliler aç
mıştır,, dedim. Uyandığım :zamar 
takvim nisanın 12 sini gösteriyordu.ı 

Temmuz 12 de aldığım haberler, 

Mi ki edi er arasında -22-

St.N SAA'T 
t>OKuZ..J?A 

r--:;_==-, ~~ '/ A TT'"I ot M. 
tÇıN SUA1'E'"TlMl 
Ot:~ ,·~-ri Re. Jv\El-L\ 

\i AF \~Eı.E R 
RE"iSt .1 



!:lir tip 

lngilizce 
Almanca 
Fransızca 

as RTF ! 

ile nalıı:aTt ederdi. Fak.at, o, iri yapılr, 
c~elidir· Bir boksör gibi, yahut da 
bir Roma gladyötörU gibi adali, etli 
bir auratı vardır. Daima bir ıey dUıü.. 
nUyor, :zihninden muadeleler hallediyor 
sanki .. Bir kat apğrda, bir kat yukarı 
da. .• Kahvede otururken, yumruğunu, 

fecriati pirleri gibi çenesine ldayayıp 
§8hadet pannağrru yanagmdan gözleri. 
ne doğru yükseltir .• B5ylece bir mUte. 
fekkir tavn takmrr.· 

Halk, elbette, bu cakalan, bu fiyaka • 
lan da yutmazdı. U.ldn, liseli, zengin 
evl!dıydr ..• Babasr, civarın sekiz dokuz 
köyilne birden sahiptir. Elini cebine 
attrmrydr, manda gözlerini, yeni gümüş 
liralan §Ikrr şıkrr çrkartrr, bütiln masada 
kilere birden: 
"- Ne haddinize! .. ,, gibi bakarak, 

kahveciye şöyle bir fünirane baş işareti 
yapar: 

- Hepsi bende L 
Atar parayı mermer masmn üstii. 

Ve şrrankl .. · 
ne! .. 

Giyim, koşam da ona göredir. Başta 
mölon 9apka, sırtta aiyah palto, palto • 
nun yakasında beyaz ipek kaşkol, eMe 
ıı.an gilderi eldivenler, ayakta çizgili 
pantalon, getr, rugan iskarpin.. Hiç aıa. 
ğı kurtarmaz .. 

Liseli..· 
Birgfin dert yandr: 
- Elmacık kemiklefim şi' değil 1 .. 

delil. 
"Şi9ll değil,, i "ıişml,, anladım: 

- Hayır, şişmemi} 1 dedim. 
- Gazfime tek g6zlük uymuyor da .. 

• diye tamamladı .. 
UyuyımJ, bu dumanlr, bu kokulu kah 

veye, bir de tek gözlfik takarak gelecek. 
miş .. Bakın hele .. Tek, halktan büsbll • 
tUn teferrllat etsin .• Tek, mOnevvcrliği 

bilsbUtUn tebarilz enin-. 

Baıka bir itirafta daha bulunifo: 
- Biliyorum.. Bu kılık, İstanbul için 

züppedir, ldemodedir .. Fakat burada böy 
le geçiyor .. İstanbula gidince spor bi. 
çimi giyerim.. Sveterlerim var .. Burada 
ltulanamıyorum... Hafif dü§er .. 

İçerler dururum bu oğlana-. i 

Fakat en içerlediğim, bütün palavla . 
rma beni ıahit göstermek istemesidir. 

- Ne günlerdi, değil mi o Parkotel. 
de ... 
-? ... 
- Hani beraberdik .. Celal Sahir de 

varldr .• Poker oynamı§trk .. 
- !!· .• 
- Yanımdaki siz değil miydiniz yok. 

sa. •• Ha~ Hikmet MUnirdi .. 
- tlıtimal ..• der geçerim.. 
Parkotelde ne benim Alemler yaptı • 

ğmı olmuftur ne Hikmet Münirin .. Ne 
orada merhum şaire rastla.dım, ne de 
poker oynadım ve ne ide zaten oyna • 
rur· 

Ve: 
- Biz münevverler.. . diye beni de 

glSsterir ... 
- Estağfurullah ... der, ezilir, bUztL 

lUrUm .• 
Kendim! tcriki cUrüm olmaktan kur. 

tarmak isterim .. 
- Nerede biz, nerede münevverlik·. 

Sahte, mutabasbrs bir tavazu göste rir: 

- Ben tabit değili • der . • Fakat siz?. 
İkinci bir "estağfurullah!,, vacip oldu. 

ğu için zeytinyağı gibi üste çıka1' .. 
Çatlanm, hülfisa çatrr çatır çatlarım.. 
Ah, elimde sihirli bir 15.stik olsa .• Bir 

çelme takrp §U oğlanı yere düşürsem. 

üstüne çullanıp alnmr, o l§stikle silsem 
silsem, kafasın'.dan o yanın, o uydurma, 
o cakadan başka hiç bir şeye yaranuyan 

, tahsil karikatürünü silsem.. sonra, ba. 
basmm mukadder mirasmr §U fakir ka. 
sabanın fakir mektebinin aç çocuklanm 
okutmağa vakfctscm .. Ah, elimde , bu 
iktidar olsa·. O zaman eminim, bir ha. 
yırlı iş işlemiş olurum .. ÇünkU her şey. 
den evvel, bu ferzend, dükkancı çırağı 
mr .olur, marangoz yamağı mr olur, bir 
baltaya sap olurdu. Ve memleket bir 
faydalı unsur kazanrrdı. Kendi ide yedi. 
ği ekmeği alnının teriyle hakkederdi. 

Yoksa, hiç bir işe yaramıyan, tahsili 
yanda lrnlmrş bir liseli.. Dağlara taşla • 
ra ... Evlerden, ailelerden uzak .. Şerrine 
lfinetl.·. 

(Va - Nd) 
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HABER 
AKSAM POSTASI 

·ıoARE EVi t 
lstanbul Ankara Caddesi ...... 

Posta kutusu ı lstaobul 214 
Telgraf adresi: ıstanouı HABER 

Yazı ışıerı telefon~ ı Ull72 
' idare ve ııan ..... , 24S~ 

ı ABONE ŞARTLARI 
J Türlci11• , E~n~bı 

Senellk t400 Kr." 2'700 Kr, 
e aylık '73o1 .. 14~0 .. 
3 aylık 400 •• 800 .. 
1 ayıık 1501.. 300 . .. 

Sahibi ve Neşr19al Mudürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) matbao•ı 

HABER'in 
GUzclllk Do1'toru 
Kuponu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

392 sene evvel bugün 

Yemenin bir şehri z .t ildi 
ve nihayeti g~lmi en 

başlanğıç o du 
ferlere 

Sinan Paşa Arabistan fethi hatırası için 
ilk önce bir çeşme yaptırdı, sonra da 

muazzam bir tarih yazdırdı 
- Mutahharo kardeşin senin en macliycn kalp para çıkonr ve mesu• 

büyük düşanmdır. Ondall seni kur- liyetini başkalarına yükleterek idam 
taracağnn, bütün nüfuz senin eline. ettirdi. 
geçecek, yalnız bana Taz

0

ı ele geçir- Yalnız zulum ve yalnız §ahsi men· 
mek için yardım et. faat için her şeyi feda eden kuman· 

- Kabul ediyorum .. İstediğin yar danlar yüzündedir, ki asırlarca Y C9 

dımı csirgemiyeceğim. men Türk kanı emeli. Başa geçenler, 
Tek.lifi yapan Yemende ikinci ola- idareyi ya başkal~ın ellerine veri· 

rak Beylerbeyi nasbedilen birinci Se yor, yahut öldürüyorlar, bir kan§ık .. 
limin kölesi Uveysdi. Mutahhare, lıktır gene başlıyordu. Bu haber üze
Zeydiye imamı Şerafettinin oğlu idi. rine lstanbuldan yeniden bir ordu 

ittifak muvaffakiyetle sona ereli hazırlanarak ölüm çölüne doğru akı
ve 1 54 5 yılı 13 şubat günü 392 sene yor ve mahvoluyordu. 
evvel bugün Ta'z ele geçirildi. Mahmut paşadan sonra tek gözlü 

Bu zaptın neticesi tarihte zincirle- Murad ile Rıdvan adlarında iki ku .. 
nerek uzayan muazzam hadiseler mandan birbirlerine girdiler ve neti· 
doğurdu. Uveys leventlerin birisi ta- ccde Mutahhare uzun ve derin bir 
rafından hançerlenerek öldürüldü ve uykudan uyanır gibi gözlerini açtı,. 
katil Hasan pehlivan başa geçmeğe Adamları ile muhafız askerleri bas-ı 
uğraşırken Osmanlı imparatorluğuna tudı, hepsini mahvetti. Artık Mutall 
sadık Ôzdernir buna meydan verme- hare Emirülrnüminin ilan cdilmi}ti .. 
den Hasan pehlivanı öldürerek aynı 
zamanda Uveysin intikamını aldı . Şimdi buraları yeni baştan fethet• 

l~te zincirleme hadiseler buradan mek icap ediyordu. Bu sefer Sinan 
başlar. Padişah, Uveysin yerine Bey paşa aynı fethetmeğe memur edildi,. 
lerbeyliğine F erhadı tayin etti. Sinan paşa, Arabistan valilerini. 

Ferhat, Arap kabilelerinin birço- kumandanlarını birbirine kataralC 
ğunu itaatı altına aldıktan sonra Is- harbe girmişti. San' ayı zaptetti. Fa· 
tanbula çağrıldı ve yerine Özdemir kat Mutahhare peygamberin kendisi 
getirildi. Ozdemir yedi sene ~ü~üm ni gönderdiğini işae ederek taraftarla 
sürdükten sonra lstanbula donunce rmın cesretini artırıp Sinan paşa or• 
padişaha Habcşistanı fethetmek iste- dusunu perişan etmeğe muvaffak 
ğinde bulunduğunu bildirdi. oldu. Fakat Sinan sayısız askerin 

Cesur kumandan, otuz bin kişi ile ölümii ile neticelenen mağlubiyetten 
Habeşistanı fethetmek için hareket yılmadı hücumlarına devam etti ve 
ederek biiyük muva.ffakiyetler ka- muvaffak oldu. 
zandı. Osmanlı imparatorluğunda Sinan paşa bundan sonra Mekke 
Habecıistan fatihi unvanını alarak ye gelerek namım ibka için bir çeşme 
ilk H~beşistan valisi olarak Habeşis yaptırdı. 
tanda öldü. _ Bu çeşmeyi gören benim Ara-

Özdemirin ölümünden sonra ye- bistnn fatihi olduğumu anacak .. diye 
rine Neşşar, daha sonra Karaşahin öviinmeğe başladı. 
ve daha sonra da Mehmet paşa geçti. 

Bu idarecilerin adlarını işaret ede- Bir gün: 
lim. Neşsar bir yazımızda da anlattı- - Paşa dediler, zaman saraylan 
mız gibi yakalattığı adamları ikiye yıkıyor, elbette çeşmeyi de yıkacak:. 
biçtirdiği için bu adı almıştı. Karaş~- Bu, çok doğru idi. Çeşme nam~ 
hin gözlerinin şiddetinden ve rengı- ibka edemezdi. İşte o vakt çaresını 
nin esmerliğinden adlanmış, Mahmut buldu. Vakalannı bizzat analataralt 
paşa öldükten sonra "maktul,, laka- bir tarih yazdırdı: Elberkul yemani 
hını almıştı. Çünkü sağlığında ona fi fethülosmani. Bu tarih Sinan PB§ll· 
ad veremiyorlardı. Bu adam miit:.:e.-- :__n...:.ın=-.:n..:..:a:..:m....:..:.:m..:..:ı_i_b_k_a=-y-a_m_u_va_ff_a_k_ol_d_u_._ 

250 ton e 

• Y y,e • 

le 
a 
• • ? n z. 

Alimlere göre e et ! 
İnsanların yaşadığr müddetçe ne ka -

dar yemek yediğini bulmak için Ameri. 
kan ve Alman alimleri bir hayli zaman
dır hesap edip durmakta idiler. 

Bir adamın günde ne kadar az ekmek 
yediğini göz önünde tutacak olursak, 
bütün hayatı müddetince yediği ekmeğin 

200.000 den 250.000 kiloya kadar çı -
kabileceğini hiç aklımıza getirmeyiz de -
ğil mi? 

Gene filimlecin hesaplarına inanmak 
lazım gelirse bir adam hayatı m:iddetin
ce 12000 yumurta yermiş! Bu kadar yu· 
murta, büyükçe bir apartman dairesini 
doldurur ve bu kadar yumurtayı en bil· 
yük bakkal dükkanında 'bile bir arada 
bulmak imkaru yoktur. 

Et mesele;ine gelince 70 yaşma varan 
bir adam yaşadığı müddetçe 14.280 den 
1 7 .340 kiloya kadar et yermiş. Bu mik -
tar büyükçe çapta 40 dana, 45 koyun 

ve .:3000 den 3500 tavuğa muadildir .. 
Hayatı m:iddetince bir adamın yediği 

balrk eti kaç kilo tutuyormuş biliyor mu
sun uz? Tam 51 O O kilo 1 kocaman bir 
alamana kayığı bu ~ar balığı ta§Iya. 

maz ! Orta çaplı bir mavna lazım! 

Patates insanların esas gıdalanndan 
birisini teşkil etmektedir. Bir adam öm

riinde 30600 kilo patates istihlak eder • 
mişl Bu kadar patates bir defada taşı· 

yacak kamyonu bütün dünyada bulama· 
yız. 

Bir insanın yediği muhtelif sebzeler 
153 kiloyu bulmakta, çiy ve pişmiş meY, 
veler de o kadar tutmaktadır. 

İçki meselesi de birçok kitap ve he

saptan sonra tesbit edilmiş, bir ada.mm 
ömni müddetince 125.000 litre içki iç-

tiği anlaşılmıştır. Bu kadar su koca· 
man bir ı-üzme havuzunu ağız ağıza dol
durur da artar bile! 

Bilginler en sonunda da bir insanm 

teneffüs ettiği hava miktarım hesapla
mışlardır. Bunlar bir adamın dakikada 

17 metre mikabı havayı teneffüs ettiğini 
göz önünde tutarak, hayatı müddetince 

beş milyon metre mikabı hava nefes a
lacağı neticesine vannrşlardır ki bu ka .. 

dar hava ile on dane büyük Jeplin dol .. 
durulabilir. 



Asilere gönderilen 
yeni gönüllüler 

._.... 
f 

Asi askerler faaliyette 

_ (Ba§ ta.rafı 1 incide) 
mmtaıiasında da muvaffakiyetli hücum 
1ar yapmışlardır. 

Süngü stlngüye muharebe 
Ma-drit 12 (A.A.) - Süngü süngüye 

yapılan bir buçuk saatlik bir muharebe. 
den sonra, hükumet kuvvetleri, asilerin 
Garp parkı mıntakasmda yaptıkları pek 
tiddetli bir hücumu tardetmeğe muvaf
fak olmu~lartdır. Asiler, miil :.,, miktar
da. zayiata uğramışlar ve n. ,ler üni. 
versitc mahallesine hakim olan Casa 
'del Gardayı işgal etmişlerdir. 

Barselonayı bombardıman 
Salamanka: 12 (A.A.) Madrit radyo

ıunun verdiği bir habere göre, bir asi 
kruvazör perşembe günü Katalonya 
sahillerini bombardıman etmiştir. 

Asllere yapılan Alman ve 
Italyan yardımları 

News Chronic~ gazetesinde olcun
muştur: 

Malagada kazanılan muvaffakıyet • 
ten sonra asilerin Madrid ile Valansi
ya arasındaki yegane yola doğru iler
lemelerinden, İtalya ve Almanyanm 
cesaret alarak ademi müdahale komite
sinin faaliyetini geciktirme tabiyeleri. 
ne devam edecekleri ve bir taraftan da 
general Frankoya yardım için daha 
çok insan ve malzeme göndereceğinden 
korkuluyor. 

Kanaat şu merke'Zdedir ki, Alma.nya 
dan İspanyaya çok az Alman gidecek
tir. Bunun sebepelrinden birisi ilk 
gönderilen birkaç yüz S. A ve S. S kıt. 
aları mensupların.m asi karargablaıı:. 

Faşist zulmünden herkes na asla varmadıkları, fakat yan yolda 
kaçamamış bu işten vazgeçmeleridir ... 

Sevilla: 12 (A.A.) - Malagadan Fa İtalyan ''gönüllü" leri hala bilyük 
şiat zulmUnden kaçarak Almeriaya 25 miktarda gönderilmektedir. 
bin kişinin geldiğine dair Ahmara vali- İtalyan gönüllülerinden birçoğu Ha 
sinin beyanatım asi general Lano kat'i beŞistana gittiklerini sanıyorlarsa da . 
olarak tekzip etmiştir. Yapdan hesabta güneşin arkadan doğup önlerinde bat
bu kadar halkı taşımak için on bin kam tığını görünce vaziyeti anlıyorlar. Di-
yona ihtiyas olduğu tesbit edilmiştir. ğerleri hemen 3000 italyan lireti ala _ 

İtalyan takviye kıtaları cakları vaadiyle gönüllü yazılıyorlar. 
Malaga, 12 (A.A.) - Dün öğleden Bu gönüllüler, hemen tamamen işsiz-

ıonra bir İtalyan harp gemisi Malagaya ler arasından yazılmaktadır. 

g~lerek bin İtalyan askeri karaya çı. Talebe pasoları 
k.,rmıştır. Yeni Malaga makamları, ih-
raç hareketinin vukua geldiği rıhtım (Baş tarafı 1 incide) 
ttrafma, herhangi bir kimsenin yaklaş- terir. Bundan başka, haziranda bazı 
masma mani olmak üzere bir polis kor. fakülte ve diğer mektep sımflannm ta-
c!Önu çekmişlerdif. ti1 olmaları şirket tarafından vesile itti. 

:Asilerin intikam kaygulan haz edilerek pasoların itilnridan düşürü~ • 
' 1Beş bin hükumet taraflısı ahali, Ma- leceği de muhakkaktır. 
Jaga §ehrinde asiler tarafından muhake İstanbulıla talebeye paso veren bü-
IJ.liYe çekilmitşir. tün şirketler, bunun yazm drı ku!laml. 

1 Asilerin, Malaga şehrine girer girmez ma~mda mahzur görmedikleri gibi üs
ilk ldüşündükleri şey intikam almak ol. telik yalnız verildiği yer İ!r~n deği!, bü
~ştur. Onun için hemen hususi mah- tün hatlarda muteber add~derler. Pek 
kemeler kurmuşlar, 33 hakim tayin et- yakın bir mazidt kurulmu; ı.ı!an Üskü. 
ınişler bu suretle mahpustan kütle ha. dar tıc:mvaı şirketi, henilı. sarfettiği 

Jinde muhakemeye başlanuşlardrr. parayı bile çıkarmamışken, bütün tale-
Ş:.mal kısmına doğru asi safları ara- belere tenzilatlı tarife tatbik etmekte 

mnda gizlice harekatta bulunan hüku- ve üstelik ihtiyacı olanlara - yazın lda 
met taraftarları, içerisinde, Kutbeden muteber olmak şartile - paso verme~
gelen 1000 Alman askerinin bulunduğu tedir. 
ıevkiyat trenini tahrip etmek imkanını İstanbul tramvay şirketi kafasının üs. 
bulmu~lardır. tünde Kayadan Çetin bir yumruk gör-

- Deyli Herald'den - medikçe galiba yola gelmiyecek ! 

Finlandiyaya gidecek olan 
Milli güreş 
takımımız 

BugUn Romanya vapuru ile şehrimizden 
hareli et etti 

HABER - '.AlCşam postası 

Adanada 
feyezan 

Tehlikesi mi ? 
Adanadan dün akşam gelen bir teL 

grafta Çukurovada şiddetli ve devamlı 
yağmurların başladığı ve Seyhan nehri
nin tekrar yükselmeğe başlıyarak bir 
buçuk metre kadar yükseldiği haber ve
rilmektedir. 

Nehir kenarındaki mahalleler halkı 

evvelki seylabı hatırlıyarak korkudan 
iç mahallelere kaçmağa hazırlanmakta. 
dırlar. 

lngiliz Krah 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

ola.n bünyesi, çocukluğunda kendisine 
pek ziyade teyakkuzla bakılmasını za
ruri kılmıştı. 

"Cavalcade" mecmuası, hükumet 
tarafından toplatılmış olan bugünkü 
nüshasında şöyle diyordu: 

"Esham borsasında, muhtelif meha
filde ve batta parlamento mahafilin. 
de, hükümdarın yeniden sar'a nöbet. 
leri geçirmiş olduğu.na dair bir şayia 
dolaşmışttr. Fakat bu şayia kralın et
rafındakiler tarafından tekzib edilmiş 
ve hükümdarın sıhhatinin her zaman
dan daha çok iyi olduğu beyan olun • 
muştur." 

Eski kralın evlenme projesi 
Daily Express gazetesi Viyana mu

habiri yazıyor: 
Sabık İngiltere Kralı Vindsor Dükü

nün Madam Simpsonla evlenmek hak. 
kmdaki karan kat'ileşm~tir. Londra. 
dan kendisini ziyarete gelen hemşire-

Kral Altıncı Corç birkaç gün evvel 
bir merasim esnasuıda 

si ve kaymbiraderi ile, müstakbel evi
ne ve mali vaziyetine dair konuşmasın 
dan çıkan meseleleri Madam Simpson. 
la müzakere etmek üzere Kan şehrine 
üç defa telefon etmiştir. 

Vekiller Heyeti 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Atinada hazırlanan programa göre 
Yunan başvekili Metaksas, hariciye na
zırlarını bizzat istasyonlda karşılıyacak. 
ttr. 

Hazırlanan programa göre, pazarte
si akşamı Yunan, salı akşanu, Yugoslav 
çarşamba akşamı da Türkiye sefaretha
neleri Balkan hariciye nazırları şerefine 

ziyafet verecektir. Bu ziyafetleri resmi 
kabuller takip edecektir • 

Pazartesi günü akademi salonunda 
açılacak Balkan matbuatı birliği celse. 
sinde Ytınan başvekili Metaksas ve Bal 
kan sefirleri hazır bulunacaklardır. 

Kongrenin diğer celselerine Atina ti
caret odası salonu tahsis edilmiştir. 

iktisat Vekilinin meşguliyeti 
Şehrimize gelen İktisat vekili Celal 

Bayar dün öğleden sonra Denizyolları 

idaresine giderek orada meşgul olmuş 

ve bilhassa Alman tezgahlarına yeni 
ısmarlanacak vapurlar haklmııda izahat 

Olimpiyatlardanberi ecnebi teması 

yapmamış olan milli güreş talnnımız, 

Güreşçilerimize federasyondan Seyfi Ce- almıştır. Bu arada vekilin riyaseti altın-

bir iki aybk antrenmandan sonra bugün 
büyük bir şimal turnesine çıkmaktadır. 

Evvelce yazdığımız gibi 56 kiloda 
Kenan, 61 kiloda dünya şampiyonu Ya-

şar, 66 kiloda Yusuf Arslan, 72 kiloda 
Salın, 79 kiloda Adnan, 87 kiloda büyük 

~uatafa ve ağır sıklette de Çoban Meh
mctteıı tnilteşekkil Milli güreş takımı-

mız bugün saat on •Üçte Galata nhtımm

&n kalkan Romanya vapurile Kösten 
ı:tef.O mütcveçeihen hareket etmişlerdir. 

nap ile antrenör Pellinen refakat etmek- da deniz müsteşarı Sadullah Güney, 
tedirler. Denizyollan mütehassısı ve idarenin 

Kafile Romanyadan doğruca Finlandi- müdürü Sadettin Semin ile şeflerin iş. 

yaya gidecek ve ilk karşılaşmayı bu ayın tirakile bir toplantı yapılmıştır. 
22 sinde Milli Finlandiya tak·miyle ya - içtimada, vapurların ısmarlanması 

pacaktır. mukavelesinde ufak bazı tadilat yapıl-
Bu mühim çarpışmadan sonra ayni ması takarrür etmiştir. Bu iş ağlebi ih

memlekette üç temsili müsabaka daha timal pazartesi gününe kadar hazır ola. 
yapılacaktır. cak ve mukaveleyi hükumet namına ik-

Bundan sonra İsveçe geçecek olan tisat vekili imzalıyacaktır. iktisat veki
peh1ivanlarımız, orada maç yapacakları timiz pazartesi günü liman idaresine de 
heniiz malCım olmamakla beraber İsveç gidecek ve iktisat vekaletine bağlı bazı 
güreşlerini seyredeceklerdir. • müesseseleri gezecektir. 

13ŞUBA~ 

Mar8şıll_b_ayra~ı ~ 
. . :rna' hayat çerçeveleriJUD • ·seJel' Kahraman Mara.şm ecnebi işgalin

den kurtuluşunun yıldönümü dün şeh. 
riınizde Eminönü halkevinde büyük 
merasimle tesit edilmiştir. 

Eminönü halkevi pek az görülmüş 
şekilde kalabalıktı. Merasime saat 
14,30 da İstiklal marşıyla başlandı ve 

mış hareketler ve h~::seıetiP 
Bu hareketler ve ha . ,, ""~ 

. . if. gibidır· 11 ' ' mucızelerın tar ı ··~·Jelle tılJ 
Heyecanlı bir sesle so ••• nsll 

aJkl~ .. man zam.an şiddetle aıı1 Jll 
sımdan sonra Necib f. ~" f!l!Ji' 
h . " if' C'eÇJl'liŞ ~ arekatm tar ıne b • • bSi 
ne şöyle devam etınişt~· Jlleııı 

''- Bütün kudretJerı rulıttı! ft 
bütün mucizelerin ~~~··c:U, ~ 

Herkes istediği gıbı . ~;r e 
virler dilediği prerı~~!ll· ~ 
dönsün. ben ruhçu dov -· . . ~· cegım. !l wtı . ~ 

Bütün bunları M~aeııtıefl·!t 
Ç k ..ninJerill [1 1 

rum. ocuklu o:-,:-. r yatıı. t~ 
lını dinlcdi•~im yıgıtle ıııcWr 19 
tanlar memleket~.~~r~c.bııl '~ 
ya aleimni yer yuzune ~r-ttPt ş >İ 

·~ l'•·ee;- !A. .. 
ettirecek olan yertn1:ı· ıııır MI 
dağları delen Ferha.dd~Jl e~..O~ 
dollu ruh, orada ve ru. de''); tJŞ- 'f 
karetJer altıp~a .k.ald!~3,rıı~ ~ 
tecellilerinden bırıne endi e~ 
~er bütün imanlarını. k ı.t.P r 

_ . ·zrnalııfll ,-e 
tugu çelık mekanı . dlat' 
rupalı or:ıda, bütün ıca._1111;. ~ 
larile birden iflas. ~deC~p111ıı iC 

l'J crasimde söylediği hitabe alk:ı.§larla Maraş, benim 1çın ·th'Uyıı 
karşılanan Necip Fazıl Kısakürek t . . - dan dOo •·i • ı 

kürsüye ilk gelen şair Necip Fazıl Kı. 
sakürek şu hitabeyi irad etti: 

"- Mara.şhlar! 
Memleketinizde doğmadım. Fakat 

babadan oğual, oranın kıdemli bir fa
milyasından geliyorum. Kendimi yüz -
de yüz Maraşlı sayabilirim. Maraşa 

ekliyebilerek hiçbir şerefim yok. Fa. 
kat Maraşlı olmaktan gelen bir şeref 
taşıyorum. Bu şerefi, içimde rasgele 
bir duygu değil, sistemli bir şuur ha
linde besledim. 

Küçükken büyük babam bana, gözle 
ri derin bir daussıla çukuruna ka~mış, 
Maraşı, Mara.5lıyı, Maraşm t~mı top. 
rağıru, bağını bahçesini, suyunu hava
sını anlatır dururdu. 

Maraşhlar! 

Memleketiniz ta o azrnandanberi gö
ziimde, garblıların meşhur bir kelime. 
sile ifade edeyim, bir (phenomene) 
dir. Bu kelime, efsane diyarları ve o 
diyarların insana aklını iflas ettiren 
mefkurevi hayatı gibi, adi zaman ve 
mekan ölçülerinin dışına çıkmış, kuru 

asnısız, dogru iJıteJ> r. 

gelme bir ht..mleyle. ~ş Jtll~ 
dan Jrnltuktaki ihtira ;;.yyıııŞ ıı (t 

. kO~·- -0~ 
betmiş ve diışman:rnı dn bU' itti~ 
leket de~il. ayni Zflına~lt se11d1 

1-e 
kiki kahranıanlar~ ç ]<ıyısrıı~ecl 
bucak olan m~huıun ifıı . cehre 
kend;sine dı>nk bır - t 

de bir beldedir." bil ~U 
Şiddetle alkrşlan~~ııı .~ 

sonra Halil Gürün dikı;ııt bl ~~ 
senelerine ait şay~~e 'fıll:l~~ 
kasını anlattı. Nadı. ·ini olı ~ 
luş için" isimli bir ~11 ·rıdr,tl 

. talelJeSl c ıı. 
biyat Fakültesı ıtırı; f 

.. k de • ~ Mümtaz Kısaknre f!ıı1'11 ~ 
.. . . k d ve bunu 1 tq 

şıırını o. u u . nbeJet' b 
. • .k. nrı·n hıt, ı:!l 

sırır,cn 1 1 ~e ıde ae • 
Dün g~ce P:ırkote 10 ,.eri~ 

d .. .. wol bir ba _.-fi~ ar suren gu"""' · ?Jıı..- -il 
Dün bu münasebetle pıltıl1~~, 

·ırı yn '~ karada da merası tıı1tt, 

Erzincanın }{ıtr-+ııı~#. 
ıı:ııı • 

B ·· Erzincanın ıı • f. 
d ... ~~ ünasebetiylc bll-ııP'l' 

onumu m iıtl ) 
d~ Halkevinde meras 

A MANYA. dl 
ta ep erini bil~~!1 

(B<ı§ tarafı 1 incide) Siyasi mahaf .:hiJll 111 :t'~ 
şeylerin gazetelere aksetmemesini manya arasında ~ll uıtı~~&ı 

b .. ruk Jll ·ııo 
istemiştir. lakadar eden u~ kal'lııtı11 bJ'1 

Bununla beraber iyi malumat a- ilk adımın atıldıgt p.Jf11tlrı , ,e 
lan mahafil, Alman büyük elçisinin, Locd Halfaks. l c;or11"~.:ıı~ 
Almanyanın müstemlekeler hakkın· çisinden birkaç st13 b:JJİl'~bil 
daki talebini haklı göstermeğe çalış-- ceyi arkadMlarıoa .. ~11ıcert l 
mış olduğunu söylüyor. lemiş ve şiro'dilik rııtı isti) ıİ 

1' .,.,, 
Büyük el _i, müstemlekelerin Al- Zaman kazanına ) _,.,, 51,l?' 

manya için haiz olduğu iktısadi e· . l Z (A·A· plll1 ı 
hemmiyetini göstermeğe uğraşmış ve Par•s, Rbbel'ltro Alıı1~~ 
Afrl.kadakı' Alman müstemlekeleri- hafil, M. Von 

1 
k Jı~ 

. 1 h'l" f o)Clrf.\ 'rbi 11. 
nin İngiliz imparatorluğunu asla teh- mın er 1 a ına .t roet~ 1·cilıı1_ıı: 
dit etmiyeceğini söylemiştir. F ran- müstemlekata aı )ere gır~ıııı~· 
sız - Sovyet misakının tadil edil· hemen müzakere ve fi'/ 
mesini istemişse de, bu misak dolayı- tememiş o1masında;0v)'et ; , 
siyle, Almanyanm silahları tahdit yalnız Fransız dd il,,ıeSr ' 
etmeğe müteallik mukavelelere işti· munzam bir rna _e ttf11ııı11hııf 
rak etmesinin beklenmemesini söyle- Avrupa vaziyetini~ tirtl~e 

11 
~ 

. t' h ll d 1 . . ·ne ıŞ • de mış ır. a e i mesı ışı ...... esıfl 
A b·ıdirw )91'• Bu arada merkezi vrupa mese- lunduğunu ı Jılf ııı 

leleri ve bilhassa Çekoslovakya, Me- son derece rn~mn:ı~ıırı~;. ~ 
mel, Danzig ve Avusturyadaki AJ. Bazı mahafil, ~te 0 )0 ffefl' 
man ekalliyetleri meselesi de mevzuu k k · t rneı-. B ı azanma ıs e Jllııı e~ -~ 
bahsolmuştur. Alman büyük elçisi general F rankonu

1
n Jlli.i:t:~ ·l': 

bu meselelerden herhangi birini, Al- dirinde müstakbe d !ıtt ~ıı ~f 
manyanm harp sebebi saymıyacağı- . ·n a )ııl1 
nı söylemiş ve bilhassa Çekoslovak- sında vaziyetıoı ekte ~~Jef· ~ 
ya ile mevcut meselenin, Alman mil- cağını ümit etf!l )ctev-1 ,~ 
letine şayanı memnuniyet bir statü talaasını serdetftle 0tııı1 4f 
verilmesi Almanyanm bu statüyü Japonlar A.IJtltl rtııf • 
kontrol edebilmesi şartiyle musliha- bultıY0 A.) /Ji; 

(Ar ıJiıv-ne bir surette hallolunabileceğini ila- Tokyo 1 2 . · bil I ~e 
ve etmiştir. ' esioıfl A e (f, 

Shimpo gat:et ...,tj9te-ı;, 1~~· Almanyanm dört senelik iktısa· ın ı•· ,. 
re, Almanyan d"t ıı0 ·~ di planına gelince, büyük elçi, bu . A 'ktı.,... • f11•· 

planın iktısadi bakımdan bir inziva lerı ahlak. ve. 
1 1 tidB' ı11 , 

dan muhıktır. p J·~e! ~ 
manasında o l m a d ı ğ ı n ı, Al- k tlerı oıeı et .k~ 
manyanm beynelmilel bir mesai bir· olan memle e d vtıt11 ı~ 

ğtı e 1'B ~~ liğıne iştirake hazır olduğunu, fakat uzaklaştırma rkede , tİJ 
şimdiye kadar kendisine yapılan tek- detçe sulh teh 

1 d 1'İ f~ 
liflerin müphem şeyler olduğunu, ponya, hali.h~~li1'eli 
ikrazat tekliflerinin ise faiLi yuksek sız ve sulh ı~ın 
olduğunu söylemiştir~ dir. 
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: ~kt•;Eııcan efendi,. mübdli 

:! Şadi sahneye 
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4~ka Onecek mi ? · 
ti;~da bufunan sanatk8rm Çankaya takımı) Paristeki serb st 

a ro, uz hakkmdaki Hataya gidiyor güreş müsabakaları 
~ d .. .. 1 . bt~ uşunce erı Ankararun Çankaya k):ibü kurban D 6 
Ctı~ >'İiıı tsJc· bayramı tatillerinden istifade ederek is. o n ·e o rge IC r ~ tt12ıı· 1 sanatk~ 

~~etli il "errn k .. urlar.ndan Biz rnuhakak ki, bu sahada, daha epey tikllllerine kavuşmuş olan Hataylılarla 
~. l:ı111 sı olaralc e Uzere ve Hal. zaman garp tekniğinden faydalanacağız karşılaşmak üzere Antakyaya gidecek • 

e lan 
'ıc.ıı" •l'lcada!ı Ankarada bulu. ve bu faydalanma müstakil, milU Türk t:r. 
lir ~o t~cnd~, ın~~t ~u m~nase · tiyatro ckol'ü kurulduktan ~onra ıda b:r Bu hususta Çankaya klübll idare he. 

bıı ~\:§~ Yol u duyJe dıkkate iş birliği halinde devam edecektir. yetl, Hataydaki sporcularla temasa gL 

Çok çetin bir müsabakadan sonra 
berabere kaldılar '&' 11uı~d~ııt:r .. 1ktibas Müstakil Ankara ~almesi rişmiştlr. S ,, l\llkara Şadı dıyor ki: - ---------

~--:~htına dY~lculuğum, ye _ Ankara da müst~kil bir lklhne.nin ya~a. 15 U S p Q r fa rl a n t r e-
,,111 une •. yıp yaşayamıya:agı hakkmqakı teredut. 

':14t ~Crılcr'·· liarelreti cedgım şayi. leri ben yersia bulurum. Bu bahis üze. n ö rU n un vazife s f-
l · • ~d.. ve bu a ın en evvel 

"'" bıı,. "1-r.. tada gazeteciler rinde kat'I kanaatimi sizqu §ekil de söy. ne n İ ha V et Ver İ 1 d İ 
tlld )a ~ liyebinrim ki, benim Ankarada gördü • 

:ııı_ ll~ev· . Geçenlerde mukavelesi yenilenmiye-~""' l' L •nın d 1• ğüm sahne sevgisi, temac;ıa .ıevk ve ar. 
"'""')o tıtrıır avet ısi ola - 'f rek işi bıraktırılmı§ olan atletizm an-

" 4'h.... tıılll b'J ııahncue d" . zusu İstanbulun çok üstündedir. T _ 
'" "~il ı e. Çi.i J onmeyı trenörU (.wevis) den sonra antrenörler 

' '·bcpıc· nkü, beni sah . Bunu çok tabii bulmalısınıa: Anka . arasında en az m~ almakta ola.n ıu 

~ r Olduğu gı'bı' duru. ra bu.aün yüksek mektepler. memurlar, 
sporları muallimi Maear A. Fronşuinin 

• ,,. münevverler ve seçkin bir .ıümre şeh· de tahsisatsızlık yüzünden vazifesine 
L.. ~~il, g~el -ı ri olmuştur. Hatti bural!lıld müst3k:J nihayet verilmiştir. 
'll~~U(sclt sanatlar içindeki tiyatro uzun b:>ylu bir devlet yardımı. ----- -------

~tten bi~natıariyle anlatan na ihtiyaç bile hissetmeden yaşıyabile. Bu hı; ftaki liır 
~ ~, tllı~ ıvolan Şadi; Türk cek~ir. J<OŞUSU fçln 
\ ~ ti~lto e bilhasaa yeni Halkevlerimize dli~en büyük Atlet"ızm 
.~.0td? tnektcbi için acaba vaıHe 
~L ı • 

)"< "G ~U %r. l'i ''- Tiyatro bahsi Uzerinde, en müs. hakem 1 er~, 
'' :k &ahne~~~r? tnektebini, bet i~i yapacak olan te ekUlümilz şüp .. 
tıı. ~ larlk t • ıçın •tllmış ilk hesiz ki Halkevlcridir. Halkevleri, Türk ça gv f ılıyor . 
""Q bil ~tk!r elakki ediyorum· 

\tu' it, ~ .. ıtı h kızının bir amJtör heyecanı içinlde sah-
~ lc11 Cllei bar ayatını garan. lstanbul atletizm ajanlığından: 

ı~ ~ \oc laYıla llt~ gelı:nesi tabii nesine çıktığı müessesedir. Halkevlcri, l _ l 4 şubat 93 7 pazar günü 
~ ~t·ir otan hır hale ~clme. memleketin iki yilze yak•n köşe~· .Je F enerbahçe stadı ile Kalamış yolu 

b llet Caktır.,, tiyatro zevkini kuran ve yayatı mües . üzerinde yapılacak kros şampiyona· 
1<t ~tiıı l'e tiyatro seselerdir ve bu zevkin bir ahlAk haline smm dördüncü müsabakası için isim-
\~ta '-tıatlcar gelmesi, benim kanaatimce, gene onlar leri yızılı hakemlerin saat 10,30 da '.a •ırıın d ın hayatı ve is. 

11 ı._ erce · vasıtasiylc olacaktır. Bu itibarla, Türk Fener stadınd~ bulunmaları rica o-~''• . esı ne olmalı 
' 

1 
le 91Yet!e durulan ve tiyarosunun istikbalini, Halkevlerimi . lunur. 

' t t ~,_tıetlcclendirilrnemiq zin ellerine vermişizdir, diyebnirb:.,. 2 -
1 

Adili Giray, Ahmet Said. Re-
" Atinda ş d :ı ceb, hsan pekri. M. Nuri, Hüsa-.. "~o"'. a i §Öyle dü. '·"' ,., s 1 meddin, Nuri, Cehdi Şahingiray. 
~~· ' •c..,e aç arı ~~~tııı \._~ htd n, benimseyen ve Şehir lerlmlz arası oda 
• ~.~~et O}:: esirgemiyen enır gece içinde 

'-.~ bİllıayc . Yl k.idar, aa. GÜ r eş 
~ ır:~ ~ '~u~ınc nıazhar ol. Beyazlanan 
~~\hithittlıeın Udur. Yalnız müsabakaları 

ı., •t ~t:nu Ur değildir. Bu a rt•ı st 1 
., ~ )t~l\j~"et r gibi kayıdlarla Ankara, zmir, Eskişehir ve Balıke. 

tıı. J on air tehirleri aras:nda, ve her ıchlrde Ct r.. kla .. . u muayyen ve .... ~ "''ı vazıfc] . . birer defa kar~ılaşılmak üzere gı'.lreş mü 
li) r d tıl"ııl~31 . cndırınış bir ubakaları tertibi kararla§tınlmııtır. Ni 

,.., cıtflıdur • bılıncrn ne de -
'('(ı "-1>11. ?.,, sanda yapılacak olan bu maçlar için 
~ "~leh· güreş federasyonu hazırlıklara başla • 

Ilı.."-. \ 'r~~ne talebe mıştır. 
ı:'ll:'>'t. lro --n 
\ ~ ~~~!tıe1ctebine 
• ~,~ ~, tn taaıı talebe seçer. 
~~ ~: ille diter 1ı "lsır: iatidat 
,~ t~ 'ıtbin ıcı §•rtıarı taşıyan 

''\~ b.ııı~ tdtr, ~t:lerf~i, talebe 

~ ~ı... tı 'on lrenır ve diı>r 1 
-... •o,q d ?aiti . 1 

~ ~~t b 'i'•nacağı rnuvaffok ol-

Halk evi 
Futbol turnuvası 
Eminönı:i halkevinden : 

Paris güreş mevsiminin en mühim 
maçı geçen pazartesi günü Fransız 
şampiyonu Deglanla Amerikalı Don 
George arasında yapılmıştır. 1 

Ba~tan ba~a büyük bir heyecan 1 

DflgJruı • .l>Qn GB(J'f'g maçının 

h~Je<>a'ltlı bir sa/hMt 
içinde cereyan edel} bu maç, 1,30 
saatlik bir güreşten sonra beraber · 
Jikle neticelenmiıtir. 

llk devreyi , 53 dakikft 14 sani· 
yede Don Jorj kazanmı§, ikinci dev
reyi 27 dakika 38 saniyede Deglane 
üçüncü ve kat'i devrede, her iki ra
kip bütün gayretlerine rağmen bir 
netice elde edememişler ve maç l , 
30 tıaııti geçtiği için hakem beraber
lik karan vermiştir . 

Bu maçta, Don Jorjun, bilhatısa. 
sürat v e atılganı~ Qcgl~nm itıe e
nerjisi nazarı dikkati celbetmiıtir . 

Teknik cihete gelince , bu, her 
ikinsinde, ve bilhassa Fransız şanı ~ 
piyonunda aon haddine kadar teka
mül etmİAtir. 

Maçtan-sonra yaptıkları beyanat -
ta Amerikalı pehlivan 90 dakikalık 
maçın kendisine kısa geldiğini ,.e 
"finişli,. {yani kat'i netice elde edi. 
!inceye kadar giireşmek) maçın le
hine neticelenebileceğini söylemi§· 
tir. 

De<>;lan d~. tekrar güreşmeğe ha · 
zır olduğunu ve .. finişli., maçı kabul 
etti(;ini bildirmiştir. 

1 
' 

Şimdi, Don Jorj'la Deglan arasın® 
yapılacak ikinci maçtan sonra Don 
Jorj gnlip geldiği takdirde, Bulgar 
pehlivanı onunla kar§ıla2acak ve onu 
da yenmeğe muvaffak olursa dünya 
şampiyonu Ali baba ile çarpı§aca}< .. 
tır. 

Maç Deglanm s;alebeeiy)e netice
lenirse, o zaman da Değlanla • Dan 
Kolof intikam maçı yapacaklar ve 
bunların galibi de dünya §ampiyon
luğu için Ali babayla sürqcccktir. 

Fal<at her ne olursa olaun, Fran~ 
sız güreş organizatörleri, dünya 
şampiyonluğunun Pariste yapılması -
na çalışmaktadırlar. S 

F kat, Amerikalılar bu i§e razı 
olacaklar mı} Bunu biz:o zaman 
gösterecektir. a.ı1 

RlGOULOT - PESSMANN 
Avni gün, Fransız:-Rigonlot ile, Le:. 

tonyalı Pcasman da kar§ıla§mJ§lar ve 
maç 14 dakika 2 2 saniyede F ranııc 
zrn ı:?alebesiyJe netfoelenmİ§tir. 

Malum olduğu üzere, Rigoulot; 
üstiiste iiç Olimpiyatta dünya Hal 
ter ı;:ampiyonluğunu kazanmıf ve 
l 7 dünya rekorunu deh~etli farkları::, 
kmnıstır. 

B~ndan iki sene evvel de pro
fesyönel olmuş ve RÜrcşc ba~lamış • 
t"l'. 

Maçtan diğer bir görünil~ 

Dünvnnm en kuvvetli ademr oldu· 
ğuna şÜphe olmıyan Rigoulot, b~ 
son maçında bir hayli terakki eseri 
göstermiştir. Bu bariz yüeelme, ma 
çı seyreden, Don Jorp, Dan Kolof 
ve Değlam bir hayli koşkunlandmnŞ 
tır. ~ lıl lıc 'Ytcan d ltuvvet, isti· 

tt ~ . ilet, ı ır. 1 
"'ttt....~i lllcbe lı 
)~'llit C) il '•hn a rken, mc. 
\;ıı~t1'1'1 iten ~le~~nde istida.1 
''e~e ~ daha ~ecrı. seçmek ve 

Evimiz Spor şubesi himayesindeki 
klilpler tarafından 14.2.937 pazar gUnü 
futbol lik maçlarına Borkurt ve Bakır. 
k8y sahalarnda a§ağıdakl programa gö. 
re devam edi!ecektlr. Alakadar klUplere 
tebliğ olunur. 

Meşhur Bulgar pehlivanı Dan Ko· 
lof bu maçta hazır bulunmu§ ve gü~ 
re~i biiyiik bir dikkatle takip etmiş • 
tir. 1\1;.-llum olduğu iizere, senelerden 
beri dünya şampiyonluğuna göz dik
miş olan D~n Kolof, bundan bir müd ----------

1
--.-

~et evvel Deglam ma"l~etmi§ti. Mısırda at etızm 

~ b~l't Jcıı ll:ıınatlıdır. 
:l'\o '-tıtıı lalebe 
~~ ııı~qtb· Uyor ? 
ıı" 'llc koıa l 
\~ Ct~) •ebe ! 1kla kıı ta-

~d •. tt, •·ı. hı l:ayet basit 
ve '"''41\c · • 

llıcıır11 Yı •Pn yıllara 
~ \İl\ lı..... r tel&kki etmiş • 

":' t-~ ~ ı.ı'll) ı.~ tı llte\'Je . 
\ .. ,ıııdt 'vıııti ı '-tı l'i temsil şu . 
\' \ı...hıı \altı ~i, btı•~na bakarak, 
\;. ~ı "tl d t1l te14 ~sıa ıon se -
~~~'lllııltınrıuh ~kı, Yerini nor. 
t~1>cı d u~ d ~ ırakrnaktadır. 
ı .'lif ı... oı, o&U§ 11 

\._ · ltt "Q&tl }'ıai}'J Yı annm, 
~\ tni., ıı, b!Jb e, Yarattığı bu 
\:'tıı ~~ b~ batırı aaaa, devletin 
~~'~ııı,. ~bir ııa:Yılır bir mev. 

l'ıııd ftdaktı 
ı.._ ~· C11 10 .ırlıktan çe. 

::~~~;~abası Racing k/Üf) 
Saha komiseri Yekta Anil: Chelscaya 1- 8 yenildl 
Şimendifer - Akm B takımr §İlt h11kem Parls'n tanınmış klllplerlnden Racing, 

Kamil, saat 12.30. Şimendifer - Yesil, İngiliz Chels:a takımiyle yaptığı mUea. 
direk saat 13,45 A takımı ı:k, hakem Nu bakayı 3 _ ı kaybetmi.,tir. 
man, Bozkurt .. Akın A takımı lik saat İlk devre 1 golle Rasingin galebesiy. 
15,30 hakem Abdürrahman. le nihayetlenmi ede ikinci devrede co}( 

Balmköy aahaaı: ilstün bir oyun çıkaran Chelııca rakibine 
Amerikanın gli:z:el aktrislerinden 231 Saha komiseri, Ya.,ar Aı;ıTTl"ell": iiç sayı yaparak maçı kazanmıştır. 

ya~mda Barbara Peper 1932 senesinde Bakrrköv - Akaarav B §İlt ıta.at 14·15 Racingde oynnm:ıkta olan lımirden 
müthi} bir felaket geç'rmi~ti. O yıl Hakem Abbas Toksöz. Balmköv • .Ak. Vahap bu maçta takıma ithal edilmemi§ 

aarav eaat 15,30 hakem Bahattin Ulu. i 
gangster denilen Amerikan haydutları ör A lik. t ·-------------
Şikagoda kızcağız·n eözıerı önünde ha--------------- E Romanya 

Futbol baı• antrenörü r an sa -ba,iyle iki erkek akrdeşini ölc!ıUrmU~ler~ :!.lif - B • ı t • • d 
di. Kmn başındaki bütün saçlar bir ge- M. Boots uz us un e 
ce içinde bembeyaz oluvermişti. Barba- h 
ra bunun üzerine göbek adını değiştir- Anliarada cahş~cak 0 ey maçı 
mi§ ve ilk ad olarak Silver, yani gümüş Futbol Baş antrenörü M. Boots'un Fransa ve Romanya bu:ı: üstünde ho. 

\.~, tır nra tabi·a· k' 
\ı .~ tb • 1 ır 1 ---------------

ismini almı§tır. Türk spor kurumu tarafından Ankara. key takımları beklenen müh!m m:isaba. 

\\~ ~~~er doıa,, . S k İ 
ya davet edildiğini dün bildirm:ttik. Al~ kalannı bu ak~am Pariste Pale dö spor. 
dığımız haberlere göre baş antrenör da yapacaklardır. 

• I{ •ıı "l ltı~ ta J ısı yle, ben 
~ ~ ~e beı~:itıd le benin gene 
~11t.,, ~l'lliıı:t. en kolaylıkla 
~~'\ ~ ~ 'dcl'ittı. ~u kanaati. 
\ )~~~~ta; istidadı tec. 
~~~~ () eı,i'iı Rcn~leriıpizi 
'\~ ~ıı tl~, ~ 'au, Çok pr~ 
~~Ol~ttcndi istDdadma 

' itılcit bulabilecektir 
"-~ af .. cttircrek ol. 

dOnecektir. 

Dünya 
şampiyonluğu 
Şamonikı, 12 (A. A.) - DUnya ski 

ıampıyonasınm neticeleri gunlardır: 

4X10 kilometro bayrak yarı!ı: 1 
Birinci Norveç 3 saat 6 dakika 7 sa~ 

niye, ikinci Fin1~ndiya 3 saat 7 dakika 

4 saniye, üçüncü İtalya 3 saat 8 dakikaj 
48 saniye. 

bundan sonra Ankarada çalışacak ve İs~ ----------
tanbul i~in İngiltereden üçüncü bir an. Lovelok 
trcnör getirilı:cektlr. 

SD~vye • Sıpaır'\taı 
1 - 1 berabere kaldılar 

Çe!<oslovakyanm meşhur iki takımı 

Slavya ile Sparta klüpleri, ~ok heyecan. 
lı bir karşılaşmadan sonra Prag kupası 
final maçında birer golle berabere kal.

1 
mışlardır. · . · & 

Sporu hıraktı 
Berlin olimpiyatlarının b'frinc:lerin -

den olup dünyaca tanınrru§ atletlerden 
Yeni Zelandalı Lovelok atletizmi terket 
mi~tir . • 

Buna da sebep devam etmekte oldu., 
ğu tıbbiye mektebini ikmal ederek dok .. I 
torluğa baş1amıı olmasıdlt'! 

Son müsabakaların u 
neticeleri n. 

Havaların fena olmaama rafnıen ı~ 
kenderiyede atletizm mUaabakalan ya • 
pılmı~tır. Al.nan teknik dereceler ~un -
lardır: 

100 metre: George Fohoumc 111 Hen 
ry Kohen 11,110, Teodoslu 11,2.10. 

800 metre: L. Halavni 2,7,1.10, Gor. 
don 2,8 2.10, Muhamet 2111 4.10. 

1500 metre: 
AmbMlsbah .5, 13; Sam bit Mi sah S, 16, 

Henry S,20. 
3000 metre: 
Ambousbah 10,18 4.10; Kerim Sian. 

ta 10.20 4.lOı Sayant 10,24 8~10. 
YUksel: atlama: 

Muhamet Santlk ı,as metre, Hilmi 1,6 . ' 
Uzun atlama: 
Capal's 6,18 ınc:tre, Uisa 6,11, M. A, 

HUseyin 5,65 metre. 
Cirid atma: 
Hayent Kotmp 53 metre. 
Disk atma: 
Kamil Aziz 31,44 metre, Behi~ 31,03 

metre, Mnntikas 31,02 metre, Marinakis 
29,35 metre. 

Gülle atır.a: 
Kamil Aziz 12,35 metre, '!!ehlç 12,28 

metre, Hont Kinsou 12,10 metre. 
11 O metre manialı : 
Muhamed Sşdık 171 Hal&vani 18,4-10 

Vauyaa 19,4.10, o 

.. 
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YAZAN! ~©lgaıır WaıDOace ÇEVİREN: fa 
M c- cera ve aşk romanı 

Sa.vinl fazla bir aöz söylemedi ve onları 
içeri aldı. Bellaml de gazeteciyi görilncc 8f'

sl.ni çlkarmadt. Bllft.kis, güler ytiz göıoterdi, 

ve Valeriyc: 
- Sizi görmekle pek memnun oldum, dedi, 

komşu geldlğtnlzl daha yeni haber aldım. 

yoksıı.. 
Bellaml misafirleri h l-;; kullanılmayan ye· 

mok salonuna götUrdU Orada eski rt>slmlcrle 
dolu b1r galeri vardı Bu resimler nefis e~ro 
Jerdl. Gazeteci bunları görilnce hayret etti : 

- Bellaml si7Jn resim kolleksiyonu mı.• 

rakmız olduğunu bilmiyordum. 
şato sa.h1b1 gazeteciye soğuk soğuk baktı : 
- Ben hayatımda paradan gayri bir §eyi 

kollck81.yon yapmadım. Bu resimleri de şato 
ile beraber aldnn. Bana, yıı.nm mllyon lira 
kıymeti var amma, iki ıniıll eder dediler. 
:Mis Hovet, stze bilhassa şu ta.bloyu göster• 
mek isterim bu tabloya "Bereli kadın .. dlyor 
ıı:ı.r. Flaman ressamlarından birinin. Sağ k~ 
tunda bir bere varml§ da.. 

'Ne gtılerek llft.ve etU : 
- Ekseri kadınlar berelcrlnf sa.klarlar. 

Fakat o zamanın kıı.dınlan bugtlnUn genç 

kızlan gibi değtllennJtı? 
Bu, bir tuzaktı. Valcri tarkma varmadı ve 

tuzağa dUştU: 

- Herhalde. dedi, ben değil. Benim ıol 
kolumda. dlrseğimde bfr bere vardır. Küçük· 

ken dllşm(lştUmM 
Birdenbire durdu. Tuzağı anlamıştı. Fa• 

kat artık geçti. SlSylemf§ bulunuyordu. Bel· 
lam! ağtr ağn' 10rdu: 

BellamJ ağır ağır sordu: 
- Demek çocuklu~uzdanberi ııol kolu-

mızun dirseğinde bir bere vardı. 1 
Şlmdt artık kanaat! katııetmitU. MI.aafü• 

lerl alıp küt11phancyc götürdü. Hal ve tavrm 
da.n onların biran evvel g1tmeıı1n1 1Bt1yordu. 

Gazeteci: 

- KulelerlnlzJ göstermlyecek mJsinJz ? 
Diye sordu. İhtiyar homurdanarak cevap 

verdi: 
- Bu kaim duvarlı yerlorin lıl1a Hoveti 

ıal!!.kado.r edece#tnJ zannetmiyorum. 
- Eilft.lds mösyö Bellami. 

- O halde buyurunuz. 
thttyıır bir saniye diyerek mllsaade aldı ve 

MUblnln oda.sına gidip kulelere giden yolun 
kapısının anahtarını aldı. Bu esnada 8:9-vinl 
de onlara iltihak etti. nellam.J kAtibln!n ken 
dilcrlle olduğunu görmekle berabel' eeııtıı1 
ı;ikttrmadt. Tekrar re.slmlerln olduğu galeri• 
a"cn g~tner. Sônra küçük b1r kapıdan, bt1y11k 
merdivenlerl çıkarak dört klSp bir -.?ona g1.r 

diler. Bu salondan bir merdJveııle kubbeli bir 
maıızcne iniliyordu. BellamJ: 

- IAmbayı yakayım. 
Dedi ve elektrik düğmeetnl gevtrdl. Bura

n, kubbe31 Uç bUytik sütuna dayanan bir 
geni§ salondu. İhtiyar tzaha.t verdi: 

- Bura.ın eskiden haplııhane idi. şu dil" 
val'larda gördüğllnüz halk&la.r& mabpuıılar 
'V8 esirler bağlamTdı. Ne dersiniz ld1s Ho. 

yet? 
- Fecaat! 
- Burası, dedi, öteki kUçUk he.plshan~ 

Jerln yanmda bir cennetUT miıı Hovet. Eğer 

bılp balanak 1.atersenlz glSrUnrUnUz. Fakat 

tavsfye etmem. Hem merdivenler çok diktir, 
bem de oralarda elektrik yok, fenerle inmek 

lt&zım. 

- Görmeğf pek isterdim. 
Bcllnmt mecburiyet altma g1.rm.l§tl. savı• 

iliyi gönderdi, bir fener getırttt. İndiler. 

Baklkaten fect yerlerdi. Adeta birer 'kiSpek 
Jrulübe.sf gcnlşllğinde olan bu yerlerde birçok 
ımıs.nıar ııenelerce yaşamışlardı. Nasıl yqt.• 

mı§lardı. 

Bell&mi izahat veriyordu : 
- lote §il mermer maaa gibi şeyi gördUnUz 

bli1 T Burası yatak tdl. üzerine dikkatle ba· 
karsanız. senelerle üzerinde yatanların vU
cuUarmm Jzlerl çıkmıştır, görUrsünUz , 

Genç kız heyecan içinde idl: 
- Yarabbi, dedi, insanlara blSyle ceza ve

:renter ne cana.varlarını§? Hem ne diye blSy 
le azap çektlreceldcrlne çabucak öldUrmü• 

yorla.rdı. ? 
Bellaml hayreUe baktı . 
- ÖldUrüp de, dedi, ortadan kalkmaları 

sankJ fyf mı? H em niçin? Bir düşmanı öldU
cıtınUz mU elinizden kaçtı demektir. Hal• 

buld, bu düşmanı bir yerde muhafaza etmek, 
ara sıra gidip onu görmek ... 

- Bu ne ? 
Genç kız ayaklannm dibinde açılan kuyu 

gibi b1r yer görmU~tU. BellamJ ona cevap 
vermedl. Sadece ba§mı yukarı kaldırdı. Vn· 
lerl onun bakışlarrru takip edince her şeyi 

onla.dl ve gözlerini kapadı. Tavanda bir hal• 
l<& vardı ve burası bir darağacı idi. Te
vandald halkaya bağlı bir ipe adamlann boy 
nu geçirildikten sonra bell<'rinP bir tekmf'l< 
\'Unıluyor, çukura dUşünce, asılıyorlardı. 

Yukan, aydmlı~a cıkınca, Valcrl raha t 
nete.s aldı. Fakat blrd,,nbfre: 

- Mfüıyd Bellaml dNH. slT.i yalnız olarak 
glSrcı:ınır miyim ., 

Genç kız a.klından geçen bu sözleri s övlr· 
nıek lçln bUyUk gayretler sarfetmlştl F a· 1 
kat kendini tutamtı.mI!}, söyle)1ver~tl. Bc'.

1 

l&m1 BS§Irdr. ŞUphell şUphell ~aktı. 

- Tabtı :Mis Hovet, esasen çayın kütUp. 

hanede bı:ı.zrrlanrnasmı söylcm!,'ltlm . ts t ersc· ı 
JlJz tçer ve .!Ollra görUşürllz. l 

YUrtıdWcr. Valert bu teklife pl§man oı. 

rntı1ttı. Fakat artık ok, yayından çıkmlı~ı. 

Geri dönUlemezdl. Bir hizmetçi. çay hi:r.mt · 
tini görUyordu. P.ellami : 

- Fllip Mrede? 
Diye sordu. lo'1llp, yeni başhadcmenin ismi 

ldL 
- Onun, bugün izin günü. 
- ~e kadar da çok izin günU var. 
Fakat Bellami kendini toparladı. Miıınlh• 

!erin yıı.nmda hiddet etmesi doğru değildi. 
Çay içildikten sonra Br.llnmi gRzeteciye . 
- Holland dedi, Savını sizi şatonun dlg-eı 

taraflarında dolaştırsın. bizde biraz mis H<• 
vctle görüşelim. Herhalde uzun sUnncz zan• 
nederlm. 

- Hayır. 

Gençkız bunu söylerken başka şeyleT de dli• 
şünüyordu. Gazeteci ile beraber gitmek isti 
yordu. Fakat kı>ndi kendine "korkak, al• 
çak! .. dedi.. Zaafına galebe çaldı. Kapı gaze 
tecl ile kAtıbinln Uzerine kapanıp da yalnız 
kaldıkları vakit, Bcllami, geldi, ocağın önUn 
de durdu, ellerini cebine koydu ve genç kıza 
bakarak dedl kl: 

- Şimdi, Mis Hovet ne istlyorsanra söyle 
yln1z bakalım? 

Sesi sertti. Bir tı>hdit manast da vardı. Bu 
mana genç kızm dlSğ'llşkenllk hislerini kam 

çıladı, ona cesaret verdi ve gayet sakin dedi 

ki: 
- Mösyö Bcllaınf ııizd?n bir ~y öğrenmek 

istiyorum. 
-Size ö~enmenlz IA.zımgelcn her ~eyi 

.söyliyebilirlm. 

- O halde annemin nerede olduğunu !ÖY" 

Jeyinlz? 
BeUa.minin yUzUnde hiçbir adale titremedi. 

Gözleri bile kıpırdamadı. Sadece bakıyordu 
Genç kız tekrar etti: 

- Annem nerede? 
Bellaınlnln vücudunda. bir Urper:me oldu 
a~m bir köşesi kıpırdadı ve eli tehdttkAr 
bir surette kalkh. Valeri, bu hiddetin karfı
mıda tltrlyerek geri çekUiyordu. 

(Devamı oor) 

(Geçen tefrikalann hülasası) 
Padişah, buyıırıın dityor. 
Oçiincii Muradm yeni gözdesi VP.. 
nedikli konte.~. huzııra giriyor • • * lf. J(. 

Küçük kontes ilerledi. Kendi memle. 
ketinin adeti üzere, yerlere kadar iği
lerek ve bacaklarını uzun etekleri al -
tında kırarak boyunu alçaltıp yükselt
tikten sonra, durdu. Sonra, bir de ala
turka selam verdi: 

Padişahın önüne kadar yürüyerek 
ayaklarına kapandı. 

Üçüncü Murad, bir saray tabiri kul. 
lanarak: 

- Etme! • dedi. 
Sonra, kontesi kolundan tutarak 

kaldırdı. Gülümsiyerek, yanına oturt
tu. Gözlerinin içine bakarak: 

- Ay gibi güzelsin... Sen ay parça
sısın! Adın Mehcemal olsun!- dedi. 

Canfeda, kapının eşiğinde duruyor -
du. 

- Çok g\17.el bir isim buldunuz. .. 
Tam da yakıştı aslanını... Hakikaten 
pek yüksek şairsiniz... • dedi. 

Üçüncü Murad, kontesi hayrete dü. 
şürecek bozuk ve dejenere bir kahkaha 
attı: 

- Allahını seversen söyle... Doğru 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 

-8-

" mu? ... Beğendin mi? ... Çok mu muva
fık düşündüm ... 

Canfeda, dalkavukça iğilerck: 
- Tabii değil mi ya, aslanım ... Şev

ketlim, yalnız hanedanın şah Selimine 
değil, şair Baki efendinin zevkiselimi-ı 
ne de tevarüs ettiniz .. . 
Şah Selim, babası ... Şair Baki o de-

virde yaşıyan en büyük §air... Sonra 
"şahıselim" ve "7.evkiselim" diye yapı. 
lan kelime oyunu ... 

Bunlar, padişahın pek çok ho.suna gitti. 
Bir kahkaha daha attı: 
- Dur! sana ihsan vereyim .. 
Ellerini çırptı: 
- Kız! .. diye sesle.ndi. 
Köşede, duvara gömülü gibi duran 

kaim perdeli bir yatağın içinden bea 
baş birden uzandı: 

- Gel buraya kız. .. 
- Hangimiz efendimiz? 
- Biriniz gelin! 
- Beşimiz soyunuğuz, efendimiz! 
- Soyunuk gelin, zarar yok ... Bu • 

rada yabancı mı var? ... Canfeda, kü§fı 

faruz ... Zaten o hepinizi seçip muaye
ne edip bana getiriyor ... Bilmediği bir 
yeriniz var mı? ... Mehcemal de ortağı-
nız. .. Değil mi? ... Ondan da gizli bir 
şeyimiz yok!. .. 

Kontese döndü: ·~. 
""l Jlll··· - Yok! degı (!i)tleıı 

V -..:ı'kli kJZ btl en-;uı l<" 
~ey anlıyamıyara İır~e 

- Yok ... • diye 
Padişah : ~ 
_ Açın öylc)'St dBl<i • 

şiniz de dişarı ı;;urfl 
tirin... ~cı 
Yatağın kadife o·dJ· . 
Burası yatak 11~ılts.ttt 

yatak ... Fakat }lflıın!g.tııı 
ki asri apartJlll !< d 
pek daha geniş, pe c: 1<ıJ 

· ·ne ııe~ Çünkü işte. ıçı vsızııı 

bii bunlar orndıı 'ısrııı'. l 
Padişahın da Y~Jtı }<1

4 

yordu. Demek kı ıı b~ 
de yatabiliyor . .ı\.: sıtı 
manm her odnSJtl büil' 

tutıL -~ 
şöyle dursun - o u!{'!I' , 

Ne kuş tüyii yrdıı.s bıııı! 
1 J . 

şaflar, yorgan n 1<iııt1 

h . . · ;;.n1·yere1< 1 " 
epsını cıb ·: . eııeri e • 

atarak kimını t et ' . ·uııı 
disahın emrıne 1~ '19 ııtl 

Art arda a.ŞB"1 ı.ıı)~ 
' ıarıı ,, 

Kontes. on ti 
Kendisine: ...,11d31' 

d ·~.., h sor•" t 
- Pa ıi>""'· , :sıı dC 

mek momnudut·~ ·ıdir: • 
rinc muta:bık degı 
mişlerdi. d. file 

Fakat o, ~c~. :ıefil~ 
aklına. gelenı SO) a.dı: 

· · tutaıtl _ı için cencsını . c>. 
- -Pek beğcndıfll 

• ? _.ti 
- Neyı - . bIW" ,1t 

H .. sn il intiJııı . · ,,,. 
- u l>ifl ~ 

da.Irklarınızın her bir ~'' 

Geril la, rnaynıun ada m a nasıl 
Hakikaten de. uııttı.v 

çin, bir ressaJll ~a :ıı~ /, 
çizgileri aralal'I: ysft · 
rirse. beş kı~ de;iilill ~ 
saçlarınm. gozl f ' çullanacağını 

bir h a lde 
kesti remenıiş 
ilerl iyordu 

' t ıa~1 6' manca yoJıu '!'le ' 
. 'birJerl giJeriyJe bırı 

T arzan son bir yumruk darbesiyle 
ensesini de kırarak düşmanını niha -
yet cansız bir kütle haline getirdi. 

Gorillalar beyaz adamın bu muvaf
fakıyetine o kadar şaşmışlardı ki, 
bu §a§kınlıkla sersemlemişlerdi. 
T arzan yerde de bir külçe gibi kıpır
damaksızın yatan cesedin göğsüne 
bastı, ve galip gelseydi tıpkı şimdi 
ayaklan altında yatan Gorillanm ya • 
pacağı gibi sesinin en üst perdesinden 
zafer narasını haykırdı 1 

Sesi ağaçların gölgelediği muaz· 
zam ormanda akisler yaratarak tek· 
rarlandı. DalJarda oynaşan küçük 
maymunlar bulundukları yerlerde kı· 
pırdamaz oldular .. Papaganlar sus· 
tu.. Ta uzaklardan bir arslanın kük
remesi, T arzanm narasına aksi sada 
oldu. 

Eski T arzan, kararsız ve sersem 
gibi duran Gorillalara meydan okur
sma haktı. Maymun - adam ölen 
şeflerinin yerini almak hırsiyle, bu 
maymunlardan birisinin kendisine 
hücum edeceğini biliyordu. Nite · 

kim Gorillalardan birisi tehditkar 
bir yürüyiişle kendisine doğru yak -
laşmıya başladı. Küçücük, hiJekar, 
kırmızı gözlerini rakibinin üstüne 
dikmişti. Üzerine nasıl ve nereden 
çuJlanacağını kararlaştıramamış gibi 
mütereddit ilerliyordu. Tarzan ha
yatını GorilJalar arasında geçirmişti .. 
Gerçi bunlar, gövdeleri bakımından, 
kendisinin aralarında büyüyüp yetiş
tiği kocaman maymunlardan, farklı 
idiler. Bunlarla Kerçak kabilesi dili 
ile konuşmağa karar verdi: 

- Ne istiyorsun? yenilmez T nr·ı 
zana karşı gelmeğe mi .:esaret edi· 
yorsun?.. 

1 
Diye sordu. 
GoriJla şaşırır gibi oldu. r "-l""n

bire cevap veremedi. Neden sunra: 
-BenAkutum! .. 

Diyebildi. T arzanın umduğu gibi, 
Gorillalarm bu cinsi de kendini yetiş· 
tirmiş olan mayunlarm dilini konuşu· 
yordu. Hayvan tekrar söylendi: 

- Ben Akutum, Molak öldürül
dü. Ben kral oldum. Çekil git yoksa 
seni öldürürüm 1 

- T arzanm Molakı ne kadar ko· 
laylıkla öldürdüğünü gördünüz. Kral 
olmak isteseydim seni de öldürebi
lirdim. Fakat T arzan, Akutun kabi
lesine kral olmak istemiyor. Barış 
teklif ediyor. T arzan size yardım e· 
debiJir, siz de ona yardım edebi1irsi
nız. 

Büyük maymun T arzanm hu söz
lerine: 

- T arzan, Akutu öldüremez .. di· 
ye böbürlenerek cevap verdi. Kimse 
Akut kadar güçlü değildir. Eğer Tar 
zan Molakı öldürmeseydi Akut bunu 
yapacaktı; çiinkü Akut kral olmağa 
hazırdır .• 

T arzan cevap yerine münakaşa es 
nasında dikkatini biraz gevşetmiş 
olan maymunun üstiine şimşek hızi· 
le atıldı. Kolunu yakalayarak var 
kuvvetile büktü, maymunun fırlattı
ğı ıztırap iniltisinin işitilmesine vakit 
kalmadan, yere yuvarlanmış ve boğa 
7Jna çelik parmaklar yapıştırmıştı. 

T arzan yavaş yavaş parmaklarmı 
srktr.. Fakat diişmanına son soluğu
nu aldırmadan, bir fırsat daha ver 
mek istedi . Altında hareketsiz duran 
maymuna : 

- Ka goda? 
Dedi. Akut az evvel Tarzanın kol

l a rı arasında Molakm kırılan kemik· 
lerin in çatırtılarını işitmişti.. Bunu 
şimdi iyice hatırladı. Duyduğu müt 
hiş acı ile yorgulan mor dudakların 
dan: 

- Ka no ..ı .,, ı 

S_öz.leri döküldü. Tarzan elini gev-
1 

ıettı: 

- Akut! Sen yine kral olacaksın du. 
Tarzan kral olmak istemiyor. Fakat Padiı:1ah: C~ed' 
senin müttefikindir. - 1~tc 0 da ·r ııJıC~ 

Tarzan bunu söyledikten sonra si! · dedi.:. gı yııl<1~ .,ıeı 
maymunu büsbi.itün bıraktı. Gorilla nruııl biribırıil~ıııılrı 6:/ 

d b b di7.erse, o da. ~ d t yer en, aşı eğilmiş ir halde ve ha· .. rııtno !< 

fif h fif h 
yakıcıtırarnk r ...tı ·· 

· a · omurdanarak kalktı .. Şef· · "' ıfll ıw ı 
liği elinden almaya hevesli bulunup ben isteıniY01:ıJcrdrJl· 
bulunmadığım anlamak için kötü kö hm bu beyinSl dtll• ~ 
tü sağa sola bakarak kabilesine doğ Üçüncü 'tı{ıırnnJJ' d { 
ru ilerledi. b:1"5ı za~~? sa~:n til<~ıı:..ıf 

Maymunlardan hiçbirisi böyle bir nırlendıgı ~ rııfl1·" p·ıJ 
tehlikeyi göze almağa kalkışmadı. - tsteınıyo efllııl···rf 
Bilakis o kendilerine yaklaştıkça, ge· tiyorum, ~:~:ı biıst'\ııİ 1 

bi konu3ın_. tıe) _ti~· 
ri geri çekildiler. Çok geçmeden Tar ler ... Hepsi JttıŞ .. 1'ıl l"' ~ 
zan da sahilde yine tek başına kaldı. k rdJ .. -'eti 

sen bir lfı 1
. ·ı:ıderitıv -'~ 

Artık hiçbir şey umurunda değil· Onlar. kendıl s0J'11'';.. 
di .. Moloktan aldığı yaraları yıkadı. Mutlaka bir sl)ıfeJldiJ11' 
Vahşet halinde yaşadığı yıııarda mad fendim, ha.yır ı~i. bıl11~141 
di acı ve sızılara karşı kaşerlenmişti. Kızle..rda.Il b ·r -.-r 
En kısa zamanda hem müdafaa hem ··yıe ef11l - Bize o __ .:ıı. A,J 
de hücuma yarayacak silah temin et ~n h ıcız..v · ~111"'' ~a 

Padi9<W· drtl!U...- ~· 
mek lüzumunu düşi.indü. Gori11a1r1a _ sus. dı~. Jl'ljj ~ 
karşılaşması, uzaktan uzağa gelen _ Gördanuı j;!t 

vahşi hayvan sesleri Rikoffun en lrm dersiniz, .~Jlbitt ~ 
tehJikeli bir mmtakayı seçmiş oldu· p aıcınh. bl dl' a .....- bn-Şıtl ~ 
ğunu gösteriyordu. Yatağının., ~ibİ· 

Sahilde dalgaların kopardığı ucu bacını ka'O?~ F.~_tl_ 
sivri bir kaya parçası buldu. T arzan zerine yürtıdil· ıP.:~. J 
bunu sert ta~lara sürte sürte büshü· Iadı. ıııt ~c~ 
ti.in inceltti ve nihayet onu, pek ipti Kızlar, ut)' ~ö 
dai bir bı<;..ak haline soktu. yedikçe herrı b!lr:t ~ 

T arzan elinde tuttuğu bu silahla ç1şıyorınrd1· r.. ~ 
ağaçlarm <' '"f'qma d"'ldı .. Yürürken et .......... 't'I J. 
r~fmı bi.iyi.ik bir dikkatle gözden ge ı r······-··············~,,g 1 
çiriyor, eskiden vasıflarını bildiği sert • (f2>® ~ Y/ ,,, A 
~~. tahta veren bir cins ağacı arıyor F' 8 .!;,~I' 

Çok geçmeden, gövdesi boylu bo- o ~ f ' r 

yunca yere uzanmış olan böyle bir ,:O·_J 
ağaç buldu. ince, sivri .bir çubuk o anla )1 9 

b w d .1 w SDl J' yonttu ve ıçagınm yar ımı e aga· bir 
cm gövdesine bir delik delerek bunu Jlle''ıtl 
kuru yosun Ye incecik dallarla besle- Bu m~raJdI bsŞtıf''' 
di. de bir yazı ••• 

1 ••••••• ,·Deva,nt var) ............... . 



'iman arti stlerıni n 
8 ı: 

kazançları 

Sorigünlerde neşredilmiş olan. bir 
:ltatistik Alman sinema sanayiinde ar

SAB:ist ve figüranların kazandıkları pa
l'UB.aları göstermektedir. "Film borsası,. 
MELnda mukayyet bulunan 867 figüran
!1'~ian ancak yüzü (günde 8-10 saat ça
nLlışnuİ.k suretile) ayda 150 mark (75) 
SUMira kadar) kazanmaktadırlar. 290 er· 
~l.&ek figüran giiçlükle 75 mark kaza-

nıyorlar. 170 kadın figüranın kazanr1 
r~ ayda 50 (25 lirayı) markı geçeme

m.ektedir. 
~"' Ya artistler? ''Sinema artistleri bir-
ŞARliv. 4000 rt' t' t gı,, ne mensup a ıs ın am ya-
.\SKnsı, yani iki bini, iki senedenberi er 

ruçük bir film çevirmemişler ve işsi2 
~~1'almışlardır. 

Bu dört bin· artistten ancak iki yü
ct~ıiÜ filmlerde kilçtik roller almışlar ve 

ki sene zarfında ayda ancak va.cınti 
50 mark kazanmışlardır. Bunlardan 

ı<-.~ı:ıirçoklan . radyo ve · tiyatrolarda c;a· 
'111 ı şmak suretile vaziyetlerini kurtara
tttl...ı'ilmişlerdir. 

\i',A Senede 400 marktan fazla kazana-
;~~ilen artistlerin 'adedi 1134 dür. Bun-

:ı.rdan ~ yüzü senede 400-1000 
1ark arasında; 420 si 1000-6000 
nark: 62 si 6000-10,000 mark; 64 ü 

R..\l.0,000-20,000 mark; 54 ü 20,000· 
)0,000 mark; . 19 u 50,000-lOQ,OOO 

nark kazanmaktadırlar. 
.. Aı Bu 19 artist arasında: Hans Al

>erS, Emtil Yanin~. · Villi Friç, Ha
yuz Rüman, Jan Kipura, Lilyan H.ar

MtL.,ey, Renate Mü)ler, Mağda Şnayder, 
1 ı Marta Eggert, Yeni Yugo gibi yıldız
-ıar vardır. 

KlOJÇCK 
~rJHA·~lE~lL~R 

l l} Londrada. Fransız rejisörü Jak 
Feyderin çevirdiği ''Zrrhsız şövalye,, 

filini tamamla.nmıştır. Filniin yıldızı 
Marlen Ditrih bugünlerde Londraya 
dtinecektir. 
l} 1ki senedir film ~virmiyen Sul 

Carol yeniden sinemaya dönmüştür. 
l} Jorj Bankroft tekrar sinemaya 

başlamışt.Ir. Artist ~nlerde bir 
apandisit krizi geçirerek ölüm tehlike
si atlatmiştır. 
l} Bir mUddettir Hindistanda lndor 

mihracesile beraber yaşayan Holivut
lu yıldız Gail Patrik Amerikaya dön
müştür. 

l} "Goldvin Follies,, filminin 40 mil
yon franga mal olacağı anlaşılmakta· 
dır. 

• l} Ronald Kolman yeni çevireceği 
"Zendanın mahpusu,, filminde iki rol 
yapacaktır. 

l} Lilian H.arvey ile Villi Friç ''Yedi 
tokat,, isimli bir operet filminde rol 
almışlardır. 

.. 

. . 
Janet Mak<lmıald ile Ne'lson, Eddi, stiidyonmı içinde kurulmuş sahte bit balıçcde "tek ba§kırınat" bir ~k ~ 

Filnıler, ıstanbulda nasıl T ü rkçe 
sesıendiriliVo.r ·? 

Bir kapı açılıyor, arkasından bir da-ı 
ha ve loş bir salona giriyorum. 

Buranın duvarları, tavanı hep ku -
maşlarla kaplanmış. Bir köşede orta 
boyda ibir sinema perdesi ve perdenin 
önünde de insan boyunda sehpaların ü
zerine yerleşmiş üç mikrofon. 

Perdenin karşısına düşen duvarda 
üç delile görünüyor ... 

Salonun öbür ucunda, acaip bir ku
lübe duruyor. İç.ine iki kişi ala.bilecek 
büyüklükte olan bu kulübenin ön tara.... 
fm.daki geniş ve kalın camlarından; 

içindeki birçok saatler, ziller ve tele
fonlar göze çarpıyor. üst kısmmda da 
küçük bir oparlör var. 

~llkar-d& ilk görünüş lı&tJarmı size 
kıeaca anlattı~ bu yer, tpekfilm 
stüdyosunun ses alma odasıdır. 

"' il- ~ 
Yerli film ~virrnenin zararlı oldu

ğu anlaşıldıktan sonra filmcilerimizin, 
bilhassa ''Dublaj" a, yani Avrupa ve 
Amerika filmlerinden münasip olanla
rı ti.irkçeleştirmeğe ehemmiyet verdik
leri ve bu iş üzerinde çalıştrklan ma
lumdur. 

- Filmciler bu hıı,susta diyorlar ki: 
- Yerli film çevirmenin zararlı ol-

duğunu görünce bu işten vazgeçmemiz 
icap etti. Şimdi yabancı memleketler
den gelen filmlerden münasip olanları 
türkçeleştirmekteyiz. Halk bu şekilde 
ha.zırlanmış filmlere fevkalftde rağbet 
gösteriyor. Fakat bunu temin edebil
mek için bizlerin de iyi filmler seçip 
türkçeleştirmemiz icap etmektedir. 

Bu· izahattan sonra ibir filmin nasıl 
seslendirildiğini bizzat seyrediyorum. 

~ ~ ~ 

Biraz evvel yukarda şeklini anlattı-
ğım ~ada 6 kişiyiz. ı 

Biri ben, biri işi tanzim ve idare e
den müheıfdis Osman İpekçi ve SÖZieri 
hazırlamakla ma5gul olan İhsan İpek
çi ile mikrofonların başına geçmiş du 
ran bir kadınla iki de erkek ... 

Mühendis camlı kulübesine girince 
bir zil sesi işitiliyor ve birden odadaki 
ı§ıklar svnüyor, duvardaki delikten 
bir ziya parlıyor ve perdede sinema 
oynamıya baŞhyor. Fakat bu garip bir 
sinema oynayış. Filmden 20-30 metre
lik bir parça kesmişler, ,.e yalnız bir 
sahneyi ihtiva eden bu par<>a daima 
de\.Tediyor. Perdede hep ayni sahnenin 
tekrarı.nı görüyoruz. Film üç kere ka
dar sesli olarak devrettikten sonra 
.dördüncüde ses kesiliyor ve bu Sefer 
mikrofonların önüne dizilmiş olanlar, 
perdedeki hayallerin harekatını iyice 
takip ederek tıpkı biraz evvel filmin 
fransızcasmda i3itilen tonla konuş

maP-a ba5ılıvorlar. Bu hareket bir. üç, 
beş, sekiz kere tekrar ediyor. Salonrla 
ha~ka en hafif bir güriiltU bile yok. 
Hattii filmi oynatan makinenin sesi 
dahi duyulmuyor. 

Yalnız perdede, avni sahnenin dur
mada_n devamı görülüyor, ve mikrofon 
başındakilerin konuşuşları işitiliyor. 

Birinci, ikinci seferinde, filmdeki a-

ğız hareketlerine pek de uymıyan bul· kısmma, ses a.1ma. dairesine emirler 
konuşmalar, 5 inci 6 mc~. te~rian. - v~?yor, ziller çalıyor ve bu sırada bir 
ma.dan sonra, tamamen duzelyıor. İşin ı düğmeye basınca, tepem.ir.deki kilçük 
iç yüzünü bilmesem, perdede gördükle- bir hoparlörden, mikrofon başmdaki • 
rim tUrkçe konuşuyorlar sanacağım. ler.in· söyledikleri sözleri işitmiye baş. 

1şt.e vaziyet bu kadar tabüleştiği sr- lıyoruz. Mühendis, hoparlörden akse • 
rada bir zil sesi işitiliyor. . den seslerle perde üzerindeki adamla,. 

Mikrofon başında konuşanlar vazi - . rm. ağız hareketleri biribirine tama
yetlerini hiç değiştirmeden, filılıdeki . men ·uya.cağı zamanr tam bir sabırla 
sahne devrettikçe, tekerlemelerine de .: · bekliyor. Film tekrarlandıkça mikro • 
vam. diyorlar ... Ve biraz sonra ayni fon ~m.dakiler söylilyor, söylüyorlar, 
zU sesi bu sefer arka arkaya iki de-. Nihayet mühendis vaziyeti beğeniyo~ 
fa işitilince IŞiklar yanıyor, perdeye ve zile b}ısıyor, bu (hazır ol) demek· 
akseden hayaller kayboluyor. Mikro - tir. · 
fon başındakiler derin bir nefes.'ala - Artık herkes dikkat kesilmiştir. MU .. 
rak susuyorlar... · hendis birdenbire birçok düğmelere 

Artilc filiılin ir 1Wriıeel seslenmiş- basıyor, önünde duran saatlerin ibr&o 
tir... leri IJeeSiz sessiz. harekete geçiyor. Ve 
Camlı hücrenin küçük penceresin :_ bütün buiılar zil Ust üste iki defa çalm 

den mühendis baş~r çıkarıyor veba- caya kadar devam ediyor. 
ğınyor: :ı. ~ ,,. 

- Mükemmel oldu çocuklar. Haydi İşte okuyucularnn, bir film böyle 
bakalım, 185 inci sahneye hazırlanın... duble ediliyor. Yani aslında.ki Usan. 

O zaman herkes üstünde muhtelü . başka dillere böyle çevriliyor. Fakat, 
kağıtlar, lambalar ve bir de 'telefo~ du bu o kadÜ .ka.rışrk bir ~ ki, size yu. 
ran bir masanın ba.şma geçiyor .. 'Bu • kardaki birkaç satırla anlatmama im
rada söylenecek sözlerin fra.nsızca..a·- kan oldu mu doğrusu pek bilmiyorum. 
sılları ile türkçe terrümeleri durmakta Ve aklınızı büsbütün karıştırmamak 
dır. için, işin esasını teşkil eden ses alına. 

Tercümeleri hazırlamış olan İhsan odasından sonra gezerek izahat aldı· 
İpekçi, herkese gelecek sahnenin söZle- ğım muhtelif teknik teferrüat için .de 
rini ezberletmeye başlıyor. . tafsilA.t vermeye kalkmıyorum. 

Aradan ~ dakika geçmeden gen~ · Y:alruz sire şu ka.darmr söyliyeyiın 
ziller çalıyor, elektrikler sönüyor. Bir ki, işin en güç tarafı, filmin aslı ile, 
az yukarda verdiğim tafSilit içinde yİl.ni resimleri ile, başka. boş bir film Ü• 

filmin başka bir sahnesi tilrkçe seslen- zerine alınmış olan türkçe seslerin bir
diriliyor. Bu sırada bir şey nazarı dik leştirilmesidir. 

katime çarptığı için lambalar tekrar ''Montaj" denilen bu ameliye için 
yanar yanmaz soruyorum: büyük bir sabırla günlerce çalışma.K 

- Peki, nasıl oluyor da türkçe ·mu- · l.'ü:ım. 
haverelerde ağız hareketlerini filmde- Bir filmin dublaj yapılmasını iğne 
ki ağız hareketlerine bu kadar mükem ile kuyu kazmaya benzettim ben ... Bi .. 
mel uyduruyorsunuz? . zim rahat koltuklara kurularak bir 

- Çok basit, diyorlar. Mesela fi1.m- saat içinde seyrettiğimiz bir filmin yal 
de fra.n.&zca söylenen bir cümlede kaç nız ·türkçeleşmesi için düzünelerle a,. 

hece var onu hesaplarız. Eğer artist dam gece gündüz 15 - 20 gUn ~alışı .. 
8 heceli bir cümle söylediyse, bu cü.m~ yorlar ... Ya tam bir film çevirmek için 
lenin türkçesini de mutlak 8 heceli o- nekadar emek 13.znn, arlrk onu siz dü-
larak tertip ederiz. Ve işin bund{ln şünün... " İzzet lllulıittirı APAK 
sonrası, perdenin karşısın!J. geçip söz. • ·A 
lerini türkçe olarak tekrarlıyncağı .ar- il 
tistin hareketlerini bütün bir dikkatle 
kkip ederek mikrofonda konuşacak o
lan arkadaşa kalır ki, bu da oldukça 
~ç bir iş olmakla beraber, mUkemme
len başarılmaktadır. 

Daha fazla konuşmamıza imkan yok
tu. Yeni bir sahnenin yapıhrinsma baş
lanıyordu .. Ben bu sefer işi, mühendi
sin garip odasına girerek. takip ettim. 

Burada oturmak, bilhassa benim gi
bi iri insanlar için oldukc:a sıkıntılı 
bir iş! Kapı kapandı mı, artık dıı-:arda 
top atılsa, içcrde~ duyulmuyoJ\. Yal
nız öndek! geniş camdan, gene perde 
Uzerinde bE>liren hayallerle, mik:ı:ofon
ların önUne dizilenleri seyrediyorum. 
Yanımda duran mühendis µsulcacık 

mırıldanıyor. . 
- ·Vaziyeti hiç kımıldamadan ve ka- RÖber Taylor, Gncta. Ga.rlx> ile beraber, 

nıatayı sarsmadan takip etmenizi ri-ı ç,evirdiği "Kamelyalı Kadın" filımtnq!t., 
ca ederim... Sonra telefonla makine Arman DilooZ roliind6. 
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ŞARABI en tabii 
ve en lezizdir 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukük 

L~I...! 1•w• d 
JJAKJm •guı en: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Rasimin nısıf hissesine sahip ol • 
duğu lstanbul Küçükpazar Ayazma 

Eyer takımı 300/ 340 adet erat _.-,----~~---ll!Blm:'3 
eyer takımı kapalı zarfla cla:iltmiye DOK TOR 

Kemal Özsan konmuştur. Hepsinin tutan 21000 
lirada. Evsaf ve prtııamesi parasız Ornlog - lJperatôı 

. , Bevliye Mülehassısı 
olarak süvari şubesinden verilece(< ffrakôy _ Ekseltıiynr mağtfza.ou 
tir. llıale 20 şubat 1937 cumartesill yanında. Her 11iin f>(jlt>den ıonra 
günü saat 12 dedir. llk teminat 1575 2 dtm 8 e kodnr . Tel : 112.% 

liradır. Eksiltmiye gireceklerden i1· -------------
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun, 
2 ve 3 üncü maddelerinde istenen KURUN doktoru 

belgelerle birlikte J&lus ve tirket ol. Necaeddin Atasa~un 
ıun eyer takımı işlerini yapabilecek Her gün 16,30 darı 20 ye kadar 

L!lelide Tayyare apartımanların · 
derecede ıan'at sahibi olduğuna dair da daire 2 oumara ~ de hastaları 
iktisat vekaletine bağlı mahalli sanayi 

11 01 kabul eder. Cunı:ı rt"~; günleri ı" 
müfettişliğinden alınacak vesikalarla 1 den 20 ye kadar muayene parasız· 
teminat ve teklif mektuplarım havi :._d_ır_. ____ , ______ _.. 
zarflarını en son saat 11 e kadar 1~••11-.-,,-.--:-raıaı::n~•ll.'ll:lm~~=ı::J 

Ankarada M. M. v. Satmalma ko· ı Göz E ekim 
misyonuna vermit bulunmalan. Dr. !-- ükr J Ertan 

(593) (650) Cağaloğlu Nurucamanıye cad . .Nt kapıaı san Tirnur mahallesi karakol 
sokağında eski 2,2 mükerrer yeni (Cağaloğlu Ec.z:anesı yanında • 

feleton. 22566 72,2 numaralı üzerinde odaları olan ==========:-================
dükkanın nısıf hissesi açık arttırma divenle ı:;ıkılır. Her birinde iki küçük ill•••••~ilEl!Zi't'iiii!Blmi31~ 
suretiyle 29/ 3 '937 pazartesi saat 14 
de sahlacaktır. oda iist katta helası bulunan iki kat· 

tan ibarettir. Tamamının kıymeti 1860 li 
nldır. DeJlalive resmi ve ihal .. nulP ~'JtI bedeli dörtte üçü bulduğu 
müşteriye aitir. Armnıya r.Jreba"'lek t:ıl:::iirde en çok arttrranm üzerine 
için yüzde 7.5 nisbetinde pey akçe . ihale edi!e~ektir. isteklilerin yukan
si yatırmak laznndrr. da gösterilen gün ve saatte Beyoğlü 

Tafsilat: Köşe başı bir dükkan ve dördüncü sulh hukuk mahkeme~ine 
bir bodrum ayn kapıdan ahşap mer- baş vurmaları ilan olunur. 

KAÇIRILMAZ B!R FIRSAT 
Pangaltı Hnmrun civarında az ki

ralı ve az kazanç vergili bir bakkal 
dükkôm devren satılıktır. isteklilerin 
sabahları saat l O - 12 ye kadar Ga· 
lata Hürriyet hanında 2 numanıya 
müracaatları. Tel: 40063 l 

aşı 

çıka 

---------------------------------~~~~~~~~-------------



BEYOCLU 
SA&AY ' Şahane melodl 
rt7RK ' DördUncU &§k 
MEi.EK • Şanghay 

IPU 1 Halk k&hraman•an 
8A&AR1'A 1 Ne§e ile 
m.oız • A§k günqt 
stJHER 1 şov bot 

u.&AZAll • Kızıl Çayır ve HUcum ta-
buru 

r.ui • Ye,şU domino ve Brodvay 
melodi 

ışm • Korkusuz kaptan 

!ŞAM 1 Brodvay melodi ve HaV1l 
kahramanlan 

.\SKJ Son uçuı ve Bozllmbo 

korsa.nlan 
\~TORVA • Şeytan adası ve MumyaJg. 

rm serveti 

l't!".\IURJYET Koraa.nlar detineal ve Meç 
MI kuvvet 

ISTANBUL 
ır ı;;ı ; \R 

\ili ı.t 

Htı • .\l 
\l' . .4-
U.F.:'lfO~R 

Kl';M \J , Rtı;l' 

Prosramrnı bildirmemiştir 

t c;aplcm genç ve Kızıl çayrr 
t Bay Tekin 

KUçllk prenses 
Bay Tekin 
Hıı.vıı knhramanlan v• .Ot>-
nlzaıtı kaçakçılan 

KADIKOY 
IL\U: Yeşil d;,mfno 

USKl.JCA~ 

tlALJ: ltargarita 

BAKIRKOY 

UL'11VADJ : Siyah fncJ "Josetln Baker., 

1/YATROLAR 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
BAHAR TEMIZL1ôl 

.Sehir'iı,ı&Jfrosu s perde komedi 
• ~ Yazan Hal.it Fahri Ozan 

llUUJllllllll BO~ ~ .. 

l~'t,11, 
Operet kııunJ 

' ŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yuwf Ziya 

ımn 

• 
Be.atellyen: Muhlla Saba. 
lıaddlıı 

• • 
BİR DEFAYA MAHSUS 

16-2-937 salı ak§amı 

NAŞİT 

AŞK MEKTEBİ operetinde aynca 
NAŞ1T tarafından 1 perde komedi 

"Tayyare gitti,, çanlarının çalma
sı henüz "tehlike yoktur,, demek de
ğildir. Sığınakların terki ancak ami
rin müsaadesi ile olur. Bundan son· 
ra sığmak güzelce havalandırılır ve! 
tekrar kullanılmağa hazır bir hale 
konur, ihtiyat su alınır, aralık ve 
çatlakları olup olmadığı araştırılır. 
Varsa tıkanır. 

- Caddede çok dikkatli olmalı, pat
lamamış bombalara dokunmamalı,. 
Bunları en yakın polis mevkiine ha • 
her vermeli, "gaz tehlikesi var" diye 
işaretlenmiş yerlere girmemeli ve ü· 
zerinden geçmemeli, hasara uğramış, 
çatlamış evlerin yakınından yürüme -
meli, hiç bir yerde beklemeden her -
kes işine gitmelidir; Zira hava ta· 
arruzu tekrar başlıyabilir. Korunma 
teşkilatı tarafından herhangi bir işe 
memur edildiniz mi, asla itiraz etme
den ve fazla bilgiçlik iddiasına giriş
meden hemen o işi yapmalı. 
Kendine ve etrafına yardım et 

Tayyare bombalan tarafından en 
çok vukua gelebilecek olan yaralan· 
malara karşı nasıl muamele olunaca
ğını herkes öğrenmelidir. Evlerdeki 

Ordu hastahaneleri için dört bin 
bet yüz metre erat ve dokuz yüz met
re subay hasta abahğı kumatı §artna

yardımcılar ve ev amiri ilk yardım 
usullerini mutlaka bilmelidirler. Bun· 
dan başka zehirli maddelerin tesirle· 
rine karşı ne yapılacağım da her fert 
öğrenmelidir. 

Zehirli muharebe maddelerinin te
sirleri biribirinden çok farklıdır. Bun· 
lar, farklarına göre birkaç grupa ay· 
nlmıştır. En az zararlıları gözleri tah
riş eden ve gözyaşı akıtan gazlar o · 
lup bunlara karşı hususi tedbirler al· 
mıya lüzum yoktur. Gazın gözlere 
yaptığı tahri§ tesirleri temiz ve açık 
havada zail olur. 

Mavi haç gurupu: Evvelkine nis
beten tehlikelidir. Gözlere, boğaz, 
burun ve nefes yollarına şiddetli te
sirler yapar ve kusmıya sebep olur. 
Buna karşı süt faydalıdır. Sodalı su 
ile gargara yapmak, kireç koklamak 
ve kalevi göz merhemleri kullanmak 
iy~dir. 

Yeşil haç gurupu: Ciğeri zehirler 
ve o dereceye kadRr bozar ki nefes 
tamamen kesilir ve insan boğulur. 
Bu suretle zehirlenmiş olnlar derin 
nefes almamalı ve katiyen hareket 
etmemelidirler. Gaza maruz kalan -
lar, nefes yollarına ıslak bezler tut· 
mak suretiyle gaz bulutu içinde kur· 
tulmağa çalışmalıdırlar . 

San haç gurupu: En tehlikeli ııaz
lar bu grnpa dahil olanlardır. Zira 
bunlar yalnız cif!ere değil, cilde de 
tesir yaparlar. Elbise ve ayakkabı -
lardan az zamanda içeri geçer, fakat 
tesirlerini derhal göstermezler .. Bir 
kaç saat sonra cildde yanık kabartı· 
lar yaparlar. 

Bu sebep}~ elbiseyi daima dikkatle 

• 
esır-

leri 
aramalı, iizerinde şüpheli ıslak leke· 
ler görülürse derhal çıkararak o le· 
kenin altına gelen cildi hemen tedavi 
etmeli. Bunun için suda halledilmi§ 
kireç kaymağı sübyesi kullanılır. 

Tedavi şöyle yapılır: Evve!a cil -
din üzerinden sarı haç maddesi bir 
pamuk veya bez parçasiyle silinir, 
sonra kireç kaymağı mahluli.i sürülür, 
on beş dakika kadar öylece bırakılır, 
ondan sonra bu madde de tekrar 
dikkatle silinir ve cild bir yağ madde
siyle ovulur. Sıcak ve sabunlu banyo· 
lar dehi ayni işi görürler. 

Zehirlenmenin hangi maddeden i· 
]eri geldiğini anlamak mühimdir. Bu 
anlaşılmadan doğru tedavi yapıla • 
maı:. Zehirli maddenin ne olduğu« 
kokusundan anlaşılabilir, biraz da ze'" 
hirlenme hastalığının kendisinden de 
belli olabilir. Bugün kullanılmakta 
olan "mavi haç,. gazlan hafif bir 
duman ve yanık kokusu verirler. "Ye
şil haç" gazlan ise, leş kokusu, iğrenç 
ve kusma tevlit eden pis kokular n~ 
rederler. "Sarı hac,, grupu hardal 
ve pclagontin (Sardonya yaprağı), 
kokusu verir. 

Fakat bu kokula:J değiştiren di~er 
bir takım aldatıcı kokular da esas ze• 
hirli gaza ilave edildiği takdirde, hftn• 
gi nevi gazla zehirlenildiği kokudan 
anlaşılamaz. 

Yeşil haç gazlariyle zehirlenenler• 
de nefes darlığı, öksürük ve boğulmıt 
alametleri görülür. Eger tesir ilerle • 
mi~se kan kusmalar vaki olur. S1:s:ı 
haçla zehirlenenlerde nefes yollannm 
tahrişi, cild kızarması ve göz kızarma 
ve zehirlenmeleri görülür. 

mesinde değişiklik yapıldığından 1 ------------
ıubat 937 tarihindeki eksiltmesinden K en d 1 ken d 1 ne 1000 kelime ile 
sarfınazar edilerek yeniden eksilbne- F an 51 ca d e rs 1-•İ 19 ıubat 937 cuma günü saat 15 r Z 
de Tophanede aatmalma komiayo· Resim : 5 
nunda kapalı zarfla yapdacaktır. Hep 
sinin tahiıiiı1 bedeli on sekiz bin lira- u n din er 
dır. ilk teminab bin üç yüz elli lira- ( Bir yemek ) 
dır. Şar!name ve numunesi komis· 
yon da görülebilir. isteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde ynzılı v~sikelerle beraber teklif 
mektuolannı ih:ıle saatinden bir saat 

------------------- :!\l'vel komisyona vermeleri. (327) 

Her eczaneden 
arayınız. 

FOSTASI 

yaprnağa 

bir fikir mec-

Fiatı her yerde (5) kuruştur. 
~ ........................... ,, 

(620) 

Maltepe Askeri lisesi için 3200 
çift Tire çorap 1 mart 937 pazartesi 
günü saat 14,30 da T ophnnede sab
nalma komisyonunda açık ek~ilbne 

ile alınacaktır. Tahmin bedeli 960 
liradır. ilk temjnatı 75 liradır. Şart· 

name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (336) (681) 

Maltepe Askeri lisesi için 800 adet 
yün fanila 1 mart 937 pazartesi gü 
nü saat 14 de Tophanede Satmal
ma komisyonunda açık eksiltme ile 
almacaldır. Tahmin bedeli 1560 li· 
radır. fik teminatı 117 liradır. Şart· 
name ve nümunesi komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
lariyle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. <337) (682) 

Askeri Tıbbiye okurlan İçin 1352 
adet yüz havluım 2 mart 937 salı gü 
nü saat 15 de Tophanede Satmalma 
ko-:nisyonunda açık eksiltme ile ah -
nacaktır. Tahmin bedeli 676 liradtr. 
tık teminatı 50 lira 70 kuruştur. Şart 
name ve numunesi korr-;syonda r;örü

leb!.lir. ls'ek!ilerin belli saatte kanu 
ni vesikalariyle be:raber komisyona 
gelmeleri. "339,, (713) 
--------- --- - -

HALK OPERETİ 
<;ıchzıı.debaşı Turan ti• 

yatrosunda 
\k!'!t\m saı.t ::>OM 

F~Trt JT /\ Mtı. M 

ESKİ TA~ 

':ı.van Safive konseri 
N""'t '"'•'"''-' l>l•'l'de 
GUndUz 14,30 da 

1 - La salle a manger: yemek od.ası. 2 -T 'hô+", le maitre de mai
snn: ev sahib-i (eri.el:). 3 - L'hôtesse, la maicrcsse de maison: 
ev sahibi (kadın). 4 - L'invite, le convhe: d~uetli. 5 - Le côtc: 
yan. 6 - Le bout: uç. 7 - Uı domestiquc: 1. 'zrr.ctçi. 8 - La dame: 
brıyan. 9 - Le coutcau: bt~'ak. 10 - La fourchettc: çatal. 11 - La 

cuillcre: kaşık. 12 - Le verre: bardak. 13 - La serv:iette: havlu. 
11. - Le morceau de pain: ekmek parçası. 15 - Une assiette: bir 
ta.bak. 16 - Le plat: sahan. 17 - La table: m.asa. 18 - Un huilier: 

bir yağ ve sirke takımı. 19 - La bouteille. le flacon: §'i§e. 20 - Le 
buffct: bi=fe. 22 - Les rideaux: perdeler. 23 - La pendule: 8Mt. 

24 - Le bibelot: biblo. 25 - La tablette de la cheminec: ocağın i'8. 
tii. 26 - La cheminec: ooal:. 27 - Le ta.b'eau: tablo. 23 - Le t.To.. 

phce: zaf C'T hatırası olarak saklmu.ın ~e"J:er. 29 - Le mur: duvar. J 

30 - Le lu.stre: aııi.zcli lamba. 31 - La nappe: masa örtü.sil. 



r Her Akşam -----, 

Beyoğlunda LONDRA Biraha ... 
nesinde 

.KESER. 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat. saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralammya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga • 
ranti muhassenatı bunlar · 

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü. Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan -

dmlmış yegane hafif pud -
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan .pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nm istihzarmda ku1lanıl -
maktadır. işte hunun için· 
dir ki. T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışrr cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta -

bakası ile kaplar ve yüze 
tabit bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kaim adi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud· 
rası yüze yap1şık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud·• 
ra" tabir ederler. Artık nı) 

parlak burun, ne yağlı cf t 
görünmiyecek, belki rüz • 
gar. yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö -
rünecektir. 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beyoğlu kaymakamlık 
binasının zemin katmdaki lokanta 937 veya 938 ve 939 seneleri mayıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna-

mesi Levıızmı müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makh'tlZU ile 19/2/ 937 cınna günü saat 14 de da
hni encümende bulunmalıdırlar~ .(B.), __ (707)_ 

EGE 
G 

EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

E . Türk Tokatlı idaresinde Yeni açılan E GE 
1 
t: 
G 
EGE 

Çok temiz ve nefis alafranga ve alaturka yemekler mutena nadide mezeler 
Çok mutedil fiyatlar. Bir tecrübe Wid!r. 

Adres : Bahçekapı Arpacı Hanı 
EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

• 1 

. at' 
t"fOVÖg O horde hemen işlemeğe hözır olan 

- . 
Banyo aretini tanımıyorsunuz • 

• , .... - ' ,.: .. 1 ""'"" ·- ., 

• 
; Duş DERHAL \ 
( . 
! Banvo - 1S DAKiKADA . ~ı 

AVACA?J,--5DF·B~11 

- \ızAHATt lsti~lal Caddesi NO· '~ 

' 
KURBAN BAYRAMINDA YALNl~j 

KlZILAY GAZETf;P 11 

CIKACAKTIR fi1~~ 
llinlannızı hu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kı:ııfoya yardım olac31ıtff· . ~ 

fada santimi 40, iç ~yıfalarda 30, dördüncü saytfada 60 lt~:1ştut·'felefotl'ti 1 

Mu•• ra caaf ye ) • .· {Yem .Postahane karşısında KIZILAY Satış burosıı jSI 1~e 
1t feri. Ankara caddesinde VAKiT PROPAGANDA~ 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

Bay ve Bayanlara 
mut asebe dersleri 
Esnn~a, Tüccar katiplerine meslek 

tahs:li yapmadan banka memuru ola
caklara en basitinden en yükseğine ka-

dar hususi muhasebe dersleri verilir. 
Şerait inanılmıyacak derecede ehven. 

''Şevket,, Nordştern han No.2 Galata ts 
tanbul) adresine bir defa yazınız. TaI. 

silat verelim: Cevap puluna lüzum yok 
tur. Veya her glin 17-19 ar'asında biz
zat müracaat ediniz. 

MAZON isim, HOROS maıkasına dikkat 
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~ .!' o R T L 1 y x.~ .,,.F_A_. _u_s_T_~_·_' ______ _ 
~tll:tır~ hiç bir zaman benim olmı- Cüce yüksek sesle konu~makta devam 
~%adi yen ~ ~c bu paralarla ona mü. ddiyor, Pardayan da onun her cümleai
~l ltı\>aı edıyeler alırmi. Zaten gü· ne içinden cevaplar veriyordu. Çünkü 

dar sc~ pek ıeverl Kimbilir ne henüz ağız a<,imanm vakti gelmediği 
bu Ve Şilt .:.. fikrindeydi. 

>'iilt hiro boyle söylenirken, yüzllnde - Fransız belki de henüz ölmedi. 
lttc~~'lcat tU•cv~~ görülüyordu. - Bunu daha evvel dU~Unmeliydin 
tı dı. İlird c~ın bu sevinci uzun sür- oğlum 1 

"c hidd ctıbırc yüzünlde müthi~ bir a. - Belki de onu kurtarabilirim. B<Syle 
'lı et belirdi· Jikle Juanaya venniş olduğum sl:SzU de 

hu 11.Yırı di • 
~ c ~tu Ye bağırdı. Bu aevin;ten 
"-dar ~c ~kalmalıyım. Juana beni bu 
"il" ngın .. 

t' tala &orilrse hayret edecek ve 
~al'ııca: bana nereden geldiğini 
~, hfıtltt~ O zaman hediyeleri ylizü
hr il~ ka . bent yanından kovacak 
~, 1 llıt aı:u nazarile bakacaktır. Ha
~~~rı btıdcı~l~r ıneş'umdur. Bunlar bir 

bir aı dır. Bunlan harcamak bü. 
~v, ttic:altıık olur ı .. 
~ltı~lltıı. liı ~nlan ıöyliyerek, hiddetle 

• crındcki paralan yere fır-
lıatd 
' al'atı g·· 'd ~alq ozlcrini açtı: 

tutanın. 

- Şu küçük Juananın 
kadar a18.ka!dar olabileceğini 
dilşünmemiıtim r 

berrimle bu 
do~rusu 

- Eğer Fransız ölmUşse, o zaman 
Juana da ölecek ve ben de onun ölümü. 
ne tahammül edemyerek onu takip et· 
meğe mecbur kalacağım. 

- Yok!.. Bak azizim doğrusu bu ka
dar ölümUn mes'uliyetlni Uzerime almak 
istcmemf 

- Fakat Fransız yaşıyorsa ve ben de 
onu kurtarırsam .. 

- Bu tabii daha iyi olur r. .. E, o za.. 
man ne yapacaksın bakalım? 

- Juana bahtiyar olacak .. Ve Fran-
tt ~· ~\l i·~:ıe tuna bak 1 diye mınl
~~lad1 1 \lçuk bayağı hoıuma gitme. 

~b llfacııc ııız onu sevecektir. 
'balladı 0dasında, hiddetle dola!f· - Hiç merak etme, küçük kıskanç r 

dıtr \ı'c birldenbire deliğin kar- Onu sevecek değilim. 
~' ~ti} •tak nunldandı: Şi.ko sanki Pardayanr duyuyormu!f 
~ lcatili~~: illanarun hakkı var. Ben gibi devam etti: 
)-pttıuthi1 1ta ~nıızı öldürenlerden da. - Juana nasıl sevilmez?. O o kadar 
''l'dı tilıın.. Çünkü ben alçaklı~ güzeldir kir.. 
di~ ~la Ilı, o Ölıniyecekti.. Fakat - Şu aşıklar da ne garip insanlar 1 
~~ il Q" .. 
"11\tj '~tı U§unecek vaziyette değil- Hepsi de ayni J Zannederler ki dünya-
~· lıtaııa ~ık.beni çıldırtıyordu .. Hal- nın gözü onl:lrm sevgililerinde. 
\ti\~~ hUtiln :tıı. kelimesini söylcldikten - Fransız onu sevecek ve o zaman 

ki_ lttıdeıı akikati anladım ve timdi ben de öleceğim. 
~. ~d nefret d' 
"ll~İltı .. a.,an, .. e ıyorum 1.. - Gene tni? .. Anlaşılan bu çocukta 
'lltt,n it djltJta cucenin her hareket ve ölmek an:usu bir itiyat haline gelmi§ 1 
~ ~al>tı~c ~kip ediyor ve onun - Bundan ne çıkar? .. Ben hatamı ta. 

' bu tnuca-delenin en ince tc· mir ederim .. Bana kimese katil nazarile 
c &Özden ka~ordu. bakamaz. Juana saadetini bana medyun 
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'ıktı ve tekrar eğilerek duvarda bir şey 
ler aradı. Yeniden bir gıcırtı duyuldu. 

O zaman ıon basamakları da 
kapısz kendiliğinden açılmış 

mahzene ıircrek mınldanldı: 

çıktı ve 
olan bir 

- Oh! Nihayet evime gelebildim! 

Sonra, kapmın kendiliğinden kapana. 
cafmı bildiği için arkaıına bakmağa 

lilzum görmeden, duvara yaklaştı ve o
radaki mermer prn.kalnrdan birinedo

kundu. Mermer derhal yerinden çılanış 
ve burada bir delik açılmıştr. 

Cüce başını eğerek içeriye girdi ve 
bir şamdan yaktı. Burası duvarın içinde 

oyulmuı bir yerdi. Vasat boyda bir ada 

mm başına çarpacak kadar alçak bir 

tavanı vardr. Genişliği de fazla değildi. 

Köşede bir sanldık ve bu s:ındığın Uze. 
rinde iki küçük ıilte vardı. Bir iki çar

şaf ve yorgan, sandığa yatak hali veri· 
yordu. 

Diğer bir sandık da büfe vazifesi 
görüyordu. Kocaman kilitli bir kasa, bir 

iki iskemle ve bir masa, odanın mobilye 

sini itmam ediyordu ve bütün bunlar 

son derece temiz ve bliyük bir itina ile 

yerleıtirilmişti. Buraaı El Şikonun sa. 
rayı idi. 

Cüce, şamdanı yaktıktan sonra, !du
varın Uzerindeki hava deliğini kapadı. 

Çünkü, Faustanm veya adamlarından 

birisinin, duvarın öbür tarafındaki mah-I 
zene inecekleri tutarsa, kendisini görme 
)erinden korkuyordu. 

Fakat girmiş olduğu deliği kapamağa 
lüzum görmemişti. O taraftan kimsenin 

onu görmesine imkan olmadığından e. 
mindi. 

Şiko, para kesesini masanın Lizerine ( 
koyduktan sonra bir iskemleye çöktü 

ve bnşını elleri arasına alarak düıünmc .. 
ğe başladı. 

Faustanın korktuğu başına gelmiş· 

ti. Zehir tesirini göstermemiş ve Parda. 
yan ölmemişti. 

ölüme benziycn, birkaç saatlik derin 
bir uykudan sonra Pardayan ağır ağır 

uyandr. Gözlerini açtı ve hayretle etra· 
fına bakındı. Faustanın zehir diye kul
landığr ilftcın kokusu başını dönldilrmüı 
liafızasını zcdeliyerek, onu sarhoı bir 
hale getirmişti. 

Bu tesir yavaş yava§ kuvvetini kay. 
betmiş ve Pardayan tabii vaziyetine gi· 
rerek, bUtUn soğuk kanlılığını toplamıt 
tı. 

ölmemi!1 olduğuna hiç de hayret et
medi. Böyle olacağını esasen biliyordu 
ve bunu Faustaya da söylemişti. Bunu 
boş bir lakırdı olarak söylemem5~ti. tçin 

den kuvvetli bir ses bunu kendisine ha .. 
her vcrmi ti. Faustanın kendisini öldü· 
remiyeceğinlden tamamile emindi. Mils· 
tehzi bir tebessümle nunldandı: 

- Madam Fausta benimle boşuna 

uğraşmakla, kendi ba~ını betaya soku. 
yor l Zehirinin tesirsiz kalacağını ona 
haber vermiştim! Şimdi vaadimin ikin• 
ci kısmınr da tahakkuk ettirmek lbrm t 
Yani buradan sağ ve salim olarak çık .. 
mak! .. Sabahtanberi, gizli kapaklı, csra .. 
rengiz yerlerde dolaşıp duruyorum. Bu 
lnnduğum yerin de elbette ki, gizli bir 
duvarı, tavan veya ldö§emesi olacak. 
Ben Faustayı iyi tanırrm ve eminim ki 
benim ö!üp ölmediğimi görebilmek için 
muhnkkak ki gizli bir yer aymmştır4 
Her tarafı kapatmasına imk!n yokt~ 

Araynlım bakalım! ... 

Ve Pardayan bunları söyliyerek, bif. 
yük bir dikkatle ellerile duvarlan yokla• 
mağa. başladı. Diğer taraf tanı derin bjt 
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zulmet de, bu işini oldukça 
yo~du. 

güçleştiri- dıkakt ve soğuk kanlılığını topladı ve ha. 
zırlandı. 

Pardayan bir müddet sonra durmağa 

mecbur oldu. Gerek açlık, gerekse ko. 
kunun tesiri onu zayıf düşürmüştü. Kol
Jannı gererek mırıldandı: 

- Bu araştırmalar, zannettiğim kadar 
kolay değil galiba, saatlerce sürmek ihti 
mali var. Madam Faustanın zehiri, doğ
rusu beni bir hayli zayıf düşürdü. Onun 

için boşu boşuna kemiimi üzmemek daha 
doğru olur. Zehirin tesirinin iyice geç. 
mesi için birn istirahat edeyim ondan 
aonra faaliyete geçerim. 

Pardayan bu kararını verdikten son
ra, mantosunu katladı ve yere sererek 
üzerine oturdu. 

Uzun müddet böylece kalarak hem dü 
§Ündü, hem de kuvvetinin toplanmasını 
bekledi. 

Oldukça uzun süren bir istirahatten 
sonra, nihayet, kafi lderecede kuvvet top 
ladrğmı anlayarak tekrar faaliyete ko
yulmağa karar verdi. 

Fakat, tam ayağa kalkacağı zaman, 
birdenbire bir ses duyarak, boylu boyun. 
ca yere uzandı ve kulağını döşemelere 

dayadr. 

- Olur şey değil. diye mırıldandı, E
ğer yanılmıyorsam uzun uzadıya arama
ma lüzum kalmıyacak. Madam Fausta 
biran evvel işini bitirmek için herhalde 
bana misafir yolhyor. Eğer bunlar ka. 
la balıksa - ki muhakkak öyledir - On
larla mücadele edecek kadar kendimde 
kuvvet bulacak mıyım? 

Biraz doğruldu ve kollarını oynatarak 
tebessümle mırıldandı: 

- Mükemmel 1 Eğer lüzumundan faz
la kalabalık değillerse, meseleyi galiba 
halledeceğiz. 

Pardayan lduvara yaslanarak, bütün 

Önünde, mermer döşemelerden birisi
nin arasından hafif bir ışık sızdığını gör
dü .. Mermer oynadı. Pardayan sessizce 
yaklaştı ve yere diz çökerek bekledi. 

MeçhUl bir el tarafınldan itilen döşeme 
bu defa yavaşça kalkıyordu. Pardayan 
yerinden oynamadan kollarını uzattı ve 
düşmanının boğazından yakalamağa ha. 
zırlandı. 

Fakat birdenbire kollanru çekti. 
Pardayan silahlı adamlar beklerken, 

hemen tanıdığı ufacık bir adam gördü ve 
hayretler içinde mırıldandı: 

- Şu meşhur cüce!.. Acaba yalnız mı? 
Burada ne işi var? 

f şte tam bu sırada, Şiko, sanki ona ce• 
vap veriyormuş gibi söylendi: 

- Oh t Nihayet evime gelebildim! 
Pardayan hayretle etrafına bakarak 

düşündü: 

- Evine mi gelmiş? Bu mezarda ika
met etmiyor ya? 
Döşeme otomatik bir tarzda kapandı. 

Fakat Pardayan artık bununla uğraşını. 
yordu. Yegane düşüncesi El Şikoyu gö
zetliyerek merakını tatmin etmekti. 

- Acaba burada ne yapacak, !diye me
rak ediyordu. 

El Şikonun, büyük bir emniyetle oda. 
sının kapısını açarak, şamdanı yaktığını 
görmüştük. 

Pardayan bu vaziyet karşısında büsbü 
tün ağzını açarak kendi kendine söylen
di: 

- Ah! Olur şey değil! Ev dediği yere 
bak hele I· Doğrusu, ben kendi hesabıma 
bu gizli yerleri kolay kolay bulamaz.!dım. 
Şu ufacık adamı yakından seyretmekten 
doğrusu kendimi a1amıyacağım. 

El Şiko ikinci bir ihmal olarak, bu ka
pıyı açık bırakmıştı. Pardayan yerde sü. 
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rünerek bu kapıya doğru yaklaştı ve giz
lice içeriye baktı. Cücenin büyük bir ih
timam ve temizlikle süslediği oda onu 
adeta hayretler içinde bırakmıştı. 

Ona acıyarak: 

- Zavallı küçük, diye düşündü. Bu. 
ralda nasıl yaşıyor? Münzevi vaziyet bir 
insanın, sırf, fena adamların ellerinden 
kurtulmak için, böyle havasız ve mezar 
gibi bir yerde yaşamağa mecbur edilme· 
si insaniyet midir? 

Pardayan, merhametinin teessürü al
tında, kendisinin bu vaziyete düşmesİne 

yardım eden cüceye karşı olan kızgınlı. 
ğmı unutmu~tu. Bu ufacık adama karşı. 
artık merhametten başka hiçbir bir his 
kalmamıştı. 

Cüce masasının önünde oturmu~. ar
kasını Pardayana çevirmişti. Bunun için 

Par!:iayan, onu rahat rahat seyredebili
yordu. Zaten Şiko da bir şeyden şüphe 

edemezdi. 

- Ne budalamışım ben 1 pre 
111 
~ 

diği Fausta .. Bu para ıda kanı:a:ırı""! 
li.. Bu küçük sefil bu paraY1. po~' 
için beni bu tuzağa düşürttU. ,eı•~ 
hayret ediyorum, bu bacakıuı~~ıtl? • 
şimdiye kadar ne diye verme 1 

1erlef 
Cüce altınları tekrar torba1"ya~'f 

tirdi ve kiiçük kasasına doğ~~ P'~:ı: 
rak oradan da bir avuç gürn°~1l· sa'~, 
kardı ve masanın üzerin~ k0Y

1
at1 ~-3" 

Don Sezann da veıidiği para dl Y"' 
nın üzerine boşaltarak bunJaf'I ._ 
sek sesle saydı: da tJO'IJ 

- Beş bin yüz lira vebiraı 1-

luk. durd"ı;or 
Masasının başında ayakta yredİ 

çin, Pardayan onu yandan tt .,,, 
du: ôi1 

· "'r' ~e-' 
- Müteessir bir çehre91 ·ra )1t: ııı' 

düşündü. Halbuki beş bi~ 1ı "{o'ıf' 
nasip olmayan bir aervetttr·• ıııı7 şJ, 
cüce bu kaklar haris bir adar11 tıJ!l,ıı 1• . bil ıeıı 

Yalnız olduğundan entitl te ı'ô1 
ko mütemadiyen yüksek ses ıı-t 
yordu: ini" ~'_.nt 

- Zengin oldum J.. zenı ıı 1e'17~ 
Pardayan altınların şıkırtısını duyun- kaç para eder. Juana Fra"5ı~rıııJf' 

u: 1 ~~ v_e hiçbir zaman benime ~~ 

Uzun müddet düşündükten sonra, eli. 
ni uzattı ve masanın üzerindeki keseyi 
boşalttı. 

- Vay şeytan vay! .• diye düşünldü. 

Bu küçük dilenci adamakıllı zengin. Bu 
altınları acaba nereden aldı? 

tır. • t.t:fl 
• 111 ... 

Pardayan bağırmam.ak ıÇ ~ 
zor zaptetti ve söylendi 1 ]31J dl ~ 

, Şiko, !anki kendisine cevap veriyor- _Vay aksi şeytan vayf .• .,.~t.tif 
muş gibi tekrar yüksek sesle mırıldan. • k · a\fllf / .,..~ çı tı ! Şimdi meseleyı Y ·s ~ . .l 
dı • v B barı r· ,ıı 

· lamaga başlıyorum. u ıctı' ... ~Y 
- Prenses yalan söylememiş. Tam bir adam değil, çılgın bir ifI f,1 

beş bin lira.. zamanda müthi~ bir kıskanÇ·· 
Pardayan düşündü: küçük f 
- Yaman bir adama benziyor. Hem 

parası bot hem de prenseslerle falan ta
nışıyor. Fakat acaba cücenin kendisi 
kim. Sakın kendisi de bir prens olmasın. 

Birdenbire aklını bir düşünce çeldi 
ve hiddet içinde düşündü: 

Şik" nevam etti: ıııı' 
- Fransız da öldü f ..,U f" .J 

d ··f11 ... oı" 
- Hop,.,ala !.. Ben öl u bCııb" 

Olur şey değil, herkes de /1: 
mü bekliyor. .p"1' 

- Bütün bunlan ne yapl 

J 

1 s 
J 



ronton nmca, yumurtasını her sabah 
taze taze yedtıt 'tavuğunu çok sever. 

Fakat bir gDn tavuıc, yumurtaıarmı 

tl:>lluktn blriktlrrpek için TOtıton anı 

cmım eline bfrknç gngl\ ı.'"Uru~u yıı

pmca başııa gıclen1 resimde görilyor 
eunuz. 

lnt1:ınl:ır t:;ırafmdan en fazla 
lrullanrlan g-ı!:lrı maddesinin buğ

d2!Y olduğu zann~dilir. Halbuki,. 
bu .~ yanlıştır. l?m fazla ye. 

pirinçtlr. Küreiarz 
iizerin6eki inun1arııı yansmdan 
failast bu:ııı ycı;rıcktedirler. 

~ .. ~ 
Bisıkıetıe 
aman bir 
evahat 

'Bir ıHintli. ~beri 
gönnediği !karClqini ,gönnck ıi· 
çin Lond~, igjtmeğe 'karar 
vemiişti . .,'.BiSilaeti ısc)k seWiw 
i~:in J>a,,eeyahatini· :bisikletle 
y~~a karar venniş ve 
1935 :senesinde Hindi_,tandan 
it~ ederek iran. lrak. Su
riy:e, 'Türkiye. Yunanistan 
ve:hiitün. Avrupayı a~tıktan 
sonra· .niliayet bir müddet ıev • 
ve[ :Lamlraya, varmf§br~ ,F e· 
kat ·1ıev:lıat ! kardesiniit~ bn de· 
fu da.:Mmra:,~ttiğini _haber ,,at. 
m~. 

Cesur. Hintti bundanTJ1rna
mJ§ ~e ıge.nc hm 
do,ğm1 yoUArun~. 

~ *· {.! 
Sekaz sen.ede 
kaz·~:mt~n 
va.nş ! 

Oünynmn muhtelif .mernle· 
ketleı-inde, ede ısık güvercin 
:yarışları yapÖmaktadu. 

il ;9!6 :9enesinde Avustural -
yada yapılan -ıbu ~ardan 
.biris'i ÇÇ>k ,gııtjp biT :landa 'bit
miştir: 

Güvercinler:. uzaklara gö • 
türüldiikten ısonra. uçurafo. 
y.or., Bunlm:dan en:ev.Y.e[ban
gisi yerine :ı;elirs.e, yarışı o .ka
zan~r. 

B~ ·yan:§ft giren güvercinler 
bir,·.saat .z.arfmda yederine diin 
:dütaeri ı 'Ju11de, .içlerinden, bir 
~- bir daha ı,:töz\fkmemiş · 

ibi de ondan ümidin'i 
i~•ti. 

.t bu gfü.•.ercin birkaç 
evıml ynıi1ıe .di:in'ünc.e har 

~ 

İtalyan ~rdusuııa mensuJ> iki 
z:abit, sessiz bir top ıkrJfdmiJ • 
lenlir • .!Bunlar, topa ~bir 
m«ör 'mi" .et:mijlcr ıre hı ;mo. 
tör sayesin4e !topun ır;Utmtii p 
bnnasına mani .Ol~lardrr, 
Diğer taraftan, bıı ttıP .dtımaıı ;& 
9kannamaktadır. 'Topun 51kar

'\:iığı gürültii ~ J~ ;güriiltüSü., 
'ıbrdrğıl .Ciumarı ise 'bir s'ipra 
ô1urumı ıkadar azdır, 

.. * * Eli ha:w-.ava 
katdırınc·a 
pal:lı:yan: 
ta'banca. 

,Aınerlkada .rem' bir tabanca 
kqfedilmi!Ur~. lktiltuğun a1tma 
~pt.cdUen bu: -tabanca elin ha • 
vay.a blkmaSiyle 'beraber .;:ıteı 
etmektedir. 

itfuela. kar;mızilaki adiun si. 
ı:c· -'eller, yukarı .!,, i:liye emiırve • 
cince, ıelleıi: kaldırıyo~nttz. 1!a. 
brnca dımtal .at.eş ıdhfcek :kar,p • 
ınırdakini '616ilrilyor. 

Bu• tnba.Aca~Auımkan. :G _ 
terlecinin i§lerine ~le ·yaramak .
tadır. 

kes-h;iretler ,iÇJ;a;--kalm~ır:-
Böylece. yclun\l ,§aşmıra\. 

kim bilir ikaç lbihl~rce kilomet· 
re lt)esafe kateaeıı bu güver • 
çin rai~inden :tam sekiz 
5ene ,snnra yarııı Bitirdiği. hal. 
de, onlardan daha hüy:ük 'bir 
şohret kazanm.Jj1tır. 

6"'Jcak v:e aoA"ok 
su oy.unu 

1§te bir oyun ki blltün tırka_ 
daşlarınıza tatbik edebilirsiniz. 
Üf bardaka .su hazırlayınız. Biri

sine sıcak, diğerine soğuk, üçün. 

wsüne ~e ı1ı1c" .m by.uııw:o Ar· 

~lammdan birisine. iki eli • 
niıı i_şar.ıet pamWır::larmr. ıSıcak 

ve 'SOğuk ~ 'batırarak iki üç . . 
dakika orada tutmamı ıSOyleyi. 
niz. Sonra ayni ;pannal&mı iki-

ılini ~birden :dık ıuya batmnasııu 

~' biri, 

,gaıe ·ıaıcak · :aadaymıı• gibi :yana• 
,~ 1~ ·parmafı i.e gene so• 

itik ındaymşliissini verecektir. 
ilın.ı:Jrem:fihiz de tecriihe ede. 

iniz. 
Ydbndaki' .~inıde· ,gördüğU • 

Oört .baıSak ısoldan ıı:ra ilo 

:~ ı~. .&eak v• :dur .•u ile 
::doldumlinu~ur, 

ltiiçlik 1bir çocuk, ·koltujunda · 

bir ketli old~ ,halde bir kadının 

.evine ıetiyor ve ,naiik5nc bir 

sesle: 
- Mad.im, diyor . . llinınızı o.. 

fqı&ıın.,Jta}'bf.>lıın kanarv~nizi ge· 

tirene :5 lir.1 1v.ade4iyorsunuz. İJ
~ ıl>enı de 1canaryenizi getii\lim. 

- ıÖy~ ama ıPg1um. ;lJıaııa ka
ııarye 4eğit kedi getiriy.0J11un. 

- Evet, ilmt •• Kan.aıy& kedi
cin karnında ... 

HABER 
ÇOCUK SA YF ASl 

Bilmece kuponu 
13 ŞUBAT - 1937 

/ 
&1 c:l"1BJ yeg. Küçük 1-:faaan b.-ıffen.;rorclu: 

- Babai bnbn! be;1 •İnek 
öldürdüm, üçü erkek ikisi de 

di§i. 

Jrj]BJJSDI 01/d&ll ? 
Bir polis, gece devriyesinde 

dola:ırkcn, altrndan g~tifi ev
den bir tabanca sesi duyuyor. 

Hemen akabinde ikinci bir taban.. 
ca sesi duyuluyor ve üçüncü 
kattaki odalardan birisinin cam
.lan kırılarak sokağa dökülüyor. 
Polis hemen tabancasını ~ekiyor 
ve eve girerek üçüncü kata çı • 
kıyor. Odaya girince karşısın-
lda pencereyi görüyor. Pencere i. 

- Bunların erkek ve dişi 
olduklanm nereden anladın"> 

- Gayet kolay. üçü rakı 

şişesinin ikisi de aynam etra -
fmda dönüyorlardı. ~-· 

l:} it ~ 
- Allah allah !. . Çama~ır 

yrkamak sana mı dü~tü} Kann 
nerede} 

- Bir ev hanrmmm vazife. 

leri hakkında konferans ver • 
meğe gitti. 

dıklarına sorun isterseniz. Solak 
olduğunu herkes bilir •.. 

le onun arasında bir .masa ve bu 
masanın üzerinde oyun kağıtları 
vardır. Oyunculardan birisinin 
sırtı kapıya doğru dönük olduğu 
halde, baJı masanın üzerine düş
müş, başından kanlar fışkırıyor. 
Diğer oyuncu, elinde tabanca 
olduğu .halde soğuk kanlılıkla 

polise bakıyor. Polis iyice etrafına baktı ve: 
- Beni takip ediniz, dedi .• 

Siz kendizini müdafaa etmek için 
ateJ etmediniz. Arkada§mız size 
ateı etmedi. 

Bu resmi numaralarına göre şu renkıere 
Polis bu aidama bakarak soru • 

yor: 
- Ne oldu? 

· - Oyun oynadık. Arkadaşım 
Jak kızdı ve üzerime ateş etti. 
Ben de kendimi müdafaa etmek 
için ona atq ettim. Onun kur· 
§unu bana isabet etmedL Ben 
se daha iyi nişan almağa muvaf. 
fak oldum. 

- Peki tabancası ne diye o
nun aol elinde? 

- O solaktı ida ondan. Tanı. 

~~,-.ı--r--ı 

Polis bu adamın yalannu na· 
111 meydana çıkardı? 

Bu sualin cevabını iyice dil. 
şünün 1 Cevaplan bize gönder. 
menize lüzum yok. Biz gelecek 
cumartesi günü bunun cevabını 
ne§redeceğiz. Siz de meseleyi 
doğru halledip etmediğinizi an. 
lıyacaksınız .. 

Küçük kral yeni bir pto alnn~tı. Bu ıato için (tekin değil) diyor. 
lardı. Kral bu gülünç inaru§a aldırmadı ama ,korkulu rüya 

görmekten1e ..... 

Bakalım ne çıkacak? 
1 - Beyaz, 2 - Siyah, 3 - Kırmızr, 4 - Maron, \ 

5 -Turuncu, 6 - Lacivert, 7 - Mavi. 

Bu hattaki 
BuLMACA 
Bir evin bayanı şeker ku~usu

nun içindeki şekerlerin hiç kul. 
lanılmadığı halde kısa bir zaman 
içinde yan yarıya eksildiğini gö. 
rüyor. Hizmetçinin çalmıJ olma
sından şüphe ederek onun ça -
lıp çalmadığrnc kontrol etmek L 
çin bir ıinek yakalayıp şeker 

kutusunun içine koyuyor. Şayet 
ıinek kaçmı~ bulunursa ~ekerin 

hizmetçi tarafından çalmdrğına 

hükmedecek ve onu kovacaktır. 
Bayan bir müddet aonra oe -

ker kutusunu açıyor. Fakat si _ 
nele teker kutusunun içinde ol
duğu halde §ekerler gene eksil -
mittir. Acaba bu şekerlere ne 
oluyor? Bayan biraz düşününce 
§ekerlerin f!;ene hizmetçi tarafın_ 
dan çalındığını kolayca anlıyor 
ve onu kovuyor. Fakat bunun 
nasıl farkına varıyor, yani hiz • 
metçi şekerleri nasıl çalıyor? 

Bunun cevabını doğru yazıp 
gönderenler .arasından birinciye 
Kristal bir konsol saati, ikinciye 
bir lüks esans, üçüncüye bir ku
tu briyantin ve iki yüz okuyu -
cuya muhtelif hediyeler verile • 
cektir. 
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E 
Geçen hafta koyduğumuz bu 

bilmeceye şimdiye kadar aldığı • 
mız cevapların hiç birinin dofru 
olmaldığmr gördük. Bunun için 
geçen haftaki yazıya biraz daha 
sarahat vererek t-r.ı!"eceyi tekrar 
koyuyoruz. Şimdiye kadar ce. 
vap göpderen1e.rin buldukları hal 
§ekilleri yanlış oMuğundan ver -
diğimiz izahata göre bilmeceyi 
yeniden halledip yollamalan la. 
zımdır. Bunların yeni melctup .. 

lanna tekrar bilnıece kuponu 
koymalarına lüzum yoktur. Bil
mece üzerinde yapacağınız şey 
şudur: 

Göıl;iüfUnüz resim .16 nokta. 
dan ibaret bir B. C. D. E mu. 
rabbaıdır. Yedi düz çizgi ile 
bu noktaları birleştiriniz. Yal· 

ruz ne bir noktanın ve ne de bir 
ı~izgtnln UstUnden ıiki defa geç• 
.ntlyecekslniz.. Sonra bu 'yedi 

ı~izgiyi o §elillde ı&izeuksiniz ki, 
,,iz,gileri b'iıibirinc ıeklenmi§ far. 
,zcde:rsek ild ıucu :murabbam isin
ıde X ipr,eti geklinl:le bide;ecek
tir. 

D~;tru ,balledcıllere 
1
eeçen 

hafta y.azı1an be4~ydcı' wcrile-
ı" .. 

.. 
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"Ba!;4'.ta Mahmut b\n V.\kasım 
ad\ı.i~ tiyar bi.t tüccar vardı~ Her 
;kes· 0•1u cömertliği ile tanırdı. 

'lo.\ndcn C-."'"-'-"· ~anı.anun 'loO)'Unnı.a 
n'\&.~1.~ • '\)1'.'\>U~"\•-n ~·'c.•'\--~1.'c."\an 

'1,\b'ı. 11\a'tunudun -pcnce'tc'!.\nden 

Dijlt! ırmağının kenarında, niç 

,kimset1in girmemiş olduğu bir 
evd ~er<'şar. karnını b:ıhçesinde 
yetişt~rdiği çiy nohut ve .soğanla 

doyl;!r•ırdu. 

Bötun üstü b?şı lime lime ol -

muş es!~i p:iskü ~eylerdi. Fa~at 

en göze. çarpanı, papuçlan idi. 
Bunlara papuç derneğe kimsenin 

diJi vannazdı. YıllardanJ:>eri, ya. 
mana- yamana, tamir edile edile 
öyle~b:r çirkin biçim almışlardı 

ld, görenler kahkahayı basar fa
kat Pinti Ma11mut, bildiğinden 

hiç ~aşmaz, alay edenle,re kulait 
a-sma?:dı. 

Muhmut Hindistandan ge _ 
tirilmcktc olan çok bahalı ayak -
kabıları bile satın alacak kadar 

<>ua,nnua üst ba~ın1 liık;u:ara~ \)C'!} 

tema\a r.arclt. \licriyc gui.p iyice 
yıkandı. Seneler vardı ki sırtı 

sıcak su görmerruşti. 

Çıktığı zaman, gene hırtı p .rtı 

çamaşır ve elbiselerini sırtına ge
çirdi; yalnız papuçlarının yerinde 
yeller esiyordu; Bunların yerine 

yeşil sahtiyandan bir çift yeni pa. 

puç konmuitu. Mahmut bunla
rın kendisine takılmış olan tam. 
dıklar tarafından konulduğunu 

zengin ve varlıklı bir adamdı. .ı .. m.ı::clerck ayaklarına geçirdi. 
Dijle ırmağının kıyılarına dayan. Ve hamamdan çıkıp gitti. 
nuş olan küçük evi en bahalı Yeni papuçlan arkadaşlar ge -

\~cı:'ıyc hr\a\tı\a't. \R.'ı. ~\'un 'Pa· 
puli odada V enedi.k kesme bü\\ü. 
ründen tuvalet takımı üstüne d'a
şerek, bunları bin ."parça etti. 

O · canım lavantalar yerlere dö. 
küldü. Mahmut: 'ne yapacağını 

·şaşırmıştı. Eline bir kazma, öte

ki eline papukları alarak bahçe. 
ye indi. Orada bfr çukur kaza
rak, popuçları içine gömdü ve 
artık bu mel'unlardan büsbütün 
kurtulmuş olduğunu sandı. 

Ne yazık ki çok ~kötü bir . ki~ı 
olan komşusu, tabanları kaldıra
rak soluğu kadının karşısında al
dı ve Mahmudun, yere gömül:i 
eski bir hazine bulmuş olduğu. 
nu bildirdi. Mahmut yeniden 
mahkemeye çağmldı. · Yasaya 

~·göre toprak altından çıkan hazi-

nelerin yansını hükumete ver. 
mek gerekti. Mahmut derdini 
anlatıncc:ya kadar akla karayı seç 
ti. Fakat mahkemeye ikinci de
fa olmak üze.re büyükçe bir pa. 

-mallaı-la tıklım tıkışık dolu idi, tırı:pem"şti. Bunlar hamamdan ra cezası vermeden 
Hele kilerde görülmiyecek bir ye- çıkmış olan kadının ayakkabıları kurtaramadı. 

yakasını 

re ·gizleı.1iği demirden kocama1ı idi: Hamam sahibi ile bütün u. Bu papuçlar artık başının belii
:iki sandık ağız ağıza altın ve gü. şaklar ortalığı arayıp taradılar, sı kesilmişlerdi. Madem ki onları 
müş p:ıralarla doldurulmuştu. karanlık bir köşede Mahmud un ne su ne de toprak almıyor, yak • 

Gı:;:ıtin birinde Mahmut ço!c o papuçtan başka her şeye ben- .maktan başka çare kalmamıştı. 
elveri~, i bir alış veriş yaptı. lç- ziyen ayakkabılarından başkala. Fakat papuçlar biraz ıslaktılar. 

,leri en nadir esanslarla dolu ken. rını bulamadılar. Kadı kızg·nlık - Yanmadan evvel iyice kurumaları 

dileri Vendik kesme büllürinden tan küplere bindi; l\fülıaşirler için onları balkona koydu. 

bir tuvt>let takımını çok ucuza göndererek henüz evine girmi~ Tam bu s.ırada m:ithiş bir firtı
satın aldı. Mahmut bunları çok olan Mahmudu çağırttı. Kadının na koptu. Toz toprak bulutları 

· yükse'- fiyatla satabileceğine e - önünde yalvardı, yakardı, hiç göklere çıkryordu. Rüz.garın şid.. 

mindi. Böyle karlı bir işten se. . bir şeyden haberi olmadığını ye. deti yolda geçenleri bile havalan
vinç içinde kalan Mahmut ilk . minlerle söyledi ama, kimsecik - dıracak gibi idi. Papuçlar bal. 

önce, oı'utbakta kafesli dolab net lere de.rdini dinletemedi ve ağır kondan havalandı ve sokaktan 
bira~ tcreyaiı ve peynir koymak ·bir para cezası yedi. geçmekte olan bir kadıncağızın 

·istedi. sonra ayaklarına yeni Mahkemeden çıkarken Mahmu küttedek başına düştüler. 

bir çift papuç almağr dü~:.indü, dun koluna eski papuçlannı ver • Neye uğradığını bilmiyen ve 
Fakat çok geçmeden her ikisin - diler. Bunları eve kadar getirdi, az kalsın kafatası patlıyacak olan 
den de vaz geçti. Hepsinden iyi. fakat daha fazla dayanamadığı zavallı kadıncağız çığhğı bastı. 

si sıcak su ve sabunla yıkanarak için kaldırıp pencereden ırmağa Çevresine koştular. Herkes ken. 
tcmizlenmekti. Çarşı hamamına attı. Üç dört gün sonra ırmakta di halinde evine doğru gitmekte 
gitti. Orada bile herkes papuç- avlanmı:ktn olan balıkçılar ağla- olan bir kadının başına böyle bi -
lariyle alay etti. Hatta tanıdık - rına ~~-1rca bir yükün takıldığım çimsiz papuç atarak canına kaste. 
lanndan bir ikisi kendisine: hisc;ed"rek sevinç içinde kaldılar. den Mahmuda karşı müthiş bir 

- Müsaade et de aramızda top Koli.arı sıvayıp ağları hab:re kızgınhk duydu. Neredeyse evi-
hyac<cığmıız iane ile sana yeni b:r çektiler: Çıka çıka Mahmudu!'l ne hücum edip onu parça parça 
çHt papuç alalım!... o mendebur papuçlan meydana edeceklerdi. Bereket vel'Sin ki 

Diyerek gülüştüler .. Söylenen ç•kmaz mı! Buna çok kı1an ba • devriyeler çabuk yetişti de Mah -

. -- ·-- f:.!?rf~~erle -resim yapıyorum 

4_ji -
~ 

- Hiç iki kafalı bir hayvan 
gördün mü? 

- Hayır, görmedim 1 
- öyleyse dostum, git de 

aynaya bak .. 

mudu Kadının huzurun<. götür • 
mekle halkın elinden kurtarabil . 
diler .. 

Kadı ;ıı:ahmutla meşhur iki pa

bucu karşısında görünce: 
- Bunlar galiba sana çok ba • 

halıya mal olacaklar Mahmut! 
Dedi. 
- Benim pek güçlü efendim. 

Bunlar g:inün birinde benim ölü· 
müıne sebep olacaklar. Mel'un. 
lan ırmağa attım, Su kabul etme• 
di; Yere gömdüm toprak alı 
dı; Y akmağa karar verdim, gü -
neşte kuruturken benden intikam 
almak için az kalsın bir kadını 
öldüreceklerdi. Suçlu olan onlar. 
dır, ben değil!.. Dilerim sizden: 
Onlan benim yerime cellada tes· 
lim edin .... 

Mahmuda acıyan ve bu pa. 
buçlarm yüzünden iki defa ceza
ya çarpmış olmasını kafi gören 
ı:adı, merhamete geldi. Pabuç.. 
lann cellada verilmesini emretti. 

Bağdadın celladı bu baş belası 
pabuçları aldı fakat ne yaptı on• 
lan nasıl yok etti kimse ibunu bil. 
memektedir . 
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Çocuklar: Mecmuanızın M üncü ıayısile birinci cildi tamamlanm!şhr H A B E R gazete· 
lerlni almak ıurettle hemen hemen para ıarfetmeden elde etmı, olduğunuz bu mecmualan ciltlettir 
mek istiyorsanız, Ankara caddetinde (V akıt Kütüphanesi) ne bir numara mukabilinde bırakınız. Cilt 
paraıı için f2'5' kuru~ getlrmeliılnlz. 


