
Nı•nuın Rifat Menemencioğ1u 

~PYeni bir casusluk 
&q orta ya çıktı 
l~ kadınlan atakalandırıyot 
l~t111~re mukabil casus teşki-
St~., ... ~~viyeye lüzum gördü 
"-~t,'!tır. l?aka casusluk vakası casusluğu önlemek üzere harekete geç· 
~~ rı, ıına• t bu, ne askeri bir mişlerdir. 

...._ t. nu ~8 Bahada yaplımış bir Hele Parisin en mühim moda geçit 
•:.l"tıto . Usluk H b . . . 1 kt ld v .. l 

ı._ • tıkar . a eşıstan resmının yapı ma a o ugu şu gun er-
• "~"•lardaPın ve kadınlara de casusluk tehlikesi gözönünlde tutula. 

~ t • · Pek ....e ·ı 1 • "' ~d "ıttir, :O ~ıyı en Rus 
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rak sıkı tedbırler alınmıştır. 
' bit İh 1tıların1 oğruıdan doğruya Fransanın tanınmış moda mecmuala
\ ~t Ck~tıtl., ~- §ıkhğına taalluk e. nndan birinin başmuharriri, bu moda 

th 'l.lli' ır rn d 
'itte .. ı fikirle • 0 a müessesesi- geçit resminin yapıldığı salona alınma->"' ~~lediy rı giılice çalıp baş- mıştır. Çilnkü bu kadın, beraberinde

~ "1ı'Q lı:i p Otlarını§. davet edilmemiş bir diğer kişiyi daha 
llıt ht Osta il 
~ talcı, Ctcıcrind e gelen İngiliz ve getiriyordu. 
~iıı tafailata r' bu meseleye da. Salonun kapılarına hususi bekçiler 

llloda asuadık konulmuş ve ellerinde hususi !davetiye. 
diktar : l\ •'1cn büyük hl< (Devamı 6 ıncıda) 

ış şiddetle 
-., .. ~e\Tam ediyor 

4~kil li'll ı c!I a B 9J aı o a ır s iJı ırl\iı ık o ~ ıı:!l I 
tara treni 15 saat 
eehhürle ge di 

etrıı~. it/ ai.. 
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Chatau • roux: 31 (A. A.) 
Hariciye nazın Delbos buradaki ölü
ler abidesinin küşadı mi.inasebetiyle 
söylediği nutukta ezel.imle demiştir 
ki: 

"fransanm İspanya İ!lerine ka • 
rı§mamak hatb hareketini ittihaz e· 
derken takip ettiği hedef ateşi dar 
bir sahaya inhisar ettirmekti. Bugün 
diyebilirim ki bu gayretlerimiz lngil. 
terenin, bütün sulh dostlarının me· 
saisi boşa çılmıamıştır. Umumi ola
rak genrginlik hafiflemiştir. Konrol 
işi fiili bir hakikat olabilecek ve ls· 

Gazetem·zi 
ahrken 

. Lisan dersleri formnlarınm kesibıiı' 
olup olmadığına dikkat ediniz. 

panyada kendi mukadderabnda ta • 
mamiyle hakiın bırakılacakbr. Maa -
mafih eğer ademi müdahale prensibi 
ihW olunur da İspanyaya §U ve ya 
bu rejim kabul ettirilmek veya men 
o.unmak istenirse büyü.'< tehlike or -
tadan kalkmış olmıyacaktır. Rejim 
işinin halli münhasrran lspanyanrn 
kendi b'leceği bir şeydir. Ayni za
manda İspanya harbinin genişlemesi
ne de mani olmak istedik. 

Milletler Cemiyetine katiyen bağlı 
kalarak, emniyet usullerini iltizam 

(Devamı 6 ıncıda) Fransız Ilariciye 'Nazırı loon Delbo 

Dünkü bayram 
Milyonlarca yurt aş, Milli 
davamızın za erini kutluladı 

't • • ,, - 1 • 

:························ .. ······························ . : • Ataiül·klen 
Haiaylıiaıa 

Cumhur B~kanlığı Genel Sekre. 

terliğinden: 

Mfüi Hatay davasının lehimizde 
neticelenmesinden dolayı Hatayda
ki Türklerden, cemiyet ve müessese
lerden ve yurdumuzdaki Hatay Er
kinlik Cemiyetlerinden Atntilrke ge. 

len sayısı pek çok telgraflarda ırk
dasla.nmız, yüksek heyecan ve asil 
duygularını ve b:ığlıl!klannı ifade 
etmektedirler. Bu samimi tezahü
rattan miltehassis olan AtatUrk, 

i Hataylılara t~kkUrlerinln bildiril-

1 ! m~ine Anadolu Ajnnsmı memur et. 
i mişlerdir. (A. A.) 
: .. -•-••••••••••••-•-•H••••••••aa• ... ••••...-.• I 
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Diiiıkü mitingten bir intiba (Yazısı 6 tncıda) 

Nevyork operasındaki hadise 

Lavrens Tihefn katil 
o madığı anlaşıldı 

Nevyorkta Metropoliten operasının ı dım •değil, ''emboli,.den öldüğü anlaşıl 
meşhur baritonu Lavrens Tibetin biri mıştır. 
prova esnasında arkadaşını yaraladığını (Devamı 6 ıncıda) 
ve yaralının beş saat sonra hastanede 
.~ 1d .. w.. .. • h b • 1 k l(Jlıtlt!Htlıuuı11ıııııııııı11111111uııııın11 11111111ıııımııttmuııı111ıuıııua 
;ık.ugunu aJans a crı o ara yazmış· Ta r zan 

1 
n 

J>ütün dünyada buyük bir heyecan 
uyandıran ve me~hur baritonu müthiş 

bir vicdan azabı iÇınae bırakan bu ha
diseye. bugün artık kapanmlg nazarilc 
bakılabilir. 

~(il) Y~lf\l n 

Maceraları 



Teş ila ı Esasiye kanununda 
yapı acak değişi lik 

'feşkilfi.tı Esasiye Kanunumuzda yapılacak tadilat hakkında Ankara. 
dan gelen babetler, ana kanunumuzun ideal şeklini almak üzere bulundu. 
ğunu göstermektedir. Değiştirilecek, daha doğrusu ilaveler yapılacak 

ma.tldeler arasında birinci madde de gösteriliyorsa da, bu haberin doğru 
ola.mıyacağı kanaatindeyiz. 

Çünkü, Teşkilatı Esasiye Kanumunuzun birinci maddesi yine ayni 
kanunun maddei mahsusuna göre değiştirilmek §Öyle dursun, değiştiril· 
mesi teklif bile edilemez. 

Başta İsmet İnönü bulunduğu halde yüz elli meb'usun Halk Partisi 
prensiplerinin ana kanuna ilave edilmesi hakkındaki teklifleri her halde 
birinci maddeden gayri herhangi münasip bir maddeye ilfi.ve suretinde 
yapılaeak demektir. 

Türkiye halkçıdır, liiktir, cumhuriyetçidir, milliyetçidir, devletçidir 
ve jnkılfı.pçıdır ... Böyle olduğu halde, şimdiye kadar Teşkilatı Esasiye 
kanunumuzda bu vasıflar bariz bir şekilde gösterilmemiş bulunuyordu. 
Halk Partisinin kendisine şiar olarak seçliği bu vasıfların ana kanunu
muza alınmasına önayak ohınması, artık Türkiyenin hakiki hüviyetini 
benimsediğine en büyük işarettir. 

Yalnız §U var ki, bu esas prensipler gönül isterdi ki birlnci madde 
içine kona.bilsin ve bunlar da Türkiye Devleti baki kaldıkça değiştiril 
mesine imkfın hasıl olmasın. 

Fakat ana kanunun birinci maddesini değiştire.miyeceğimizc göre, ya
pacağmıız iş, bu prensiplerin dahil edileceği maddenin de hiçbir şekilde 
tadile uğramıyaca.ğma dair yeni bir kayıt koymak olmalıdır. 

Hasnun Rasih TANAl' 

o 
öb •• yor 
Kont Çiyano yarın, Harıc·ye Vekilimiz 
çar~amba gün Mi~anoya gidecekle r 

Öbür gün yapılacak Milano mülakatı 
!~in hazırlıklar başlamıştır. 

Romadan bildirildiğine göre İtalya 

hariciye nazın Kont Çiyano yann öğle. 
den sonra tayyare ile Milanoya gidecek 
tir. Tevfik Rüştü Aras ertesi çarşanba 
günü Milanoya vasıl olacak ve iki Ha-

kilde cevap vermiştir. Bu sebeple konuş 
maların iyi bir netice vereceği umulu
yor. 

Türkiyenin Roma sefiri Hüseyin Ra. 
gıp Romadan Cenevreye gitmigti. Mili
no mülak3tmda Türkiye Hariciye nazı
rına refakat edecektir. 

riciye nazın o gün görüşeceklerdir. --
8
-------........ --·---

Mil!noda 1t:ılyamn Boğazlar muka- ovyet Busyada 
vt lesine iştiraki ve iki memleketi doğ. anı 
rudan doğruya, yahud bilvasıta alaka-

dar eden bütün meseleler görüşülecek- k a a r 1 ar 1 
tir. TUrkiye, İtalyanın Boğazlar muka. 

velesine, iştiraki hakkında daha evvel Affedilmiyor 
talepte bulunmuş, İtalya dostane bir şe-

Alb kilo arpa yüzünden 

Ad m 
yarahyanlar 

B ugün mahkemede 
hesaıp veriyorlar 
Altı ay evvel Azapkapı'da Musta. 

fanın ahçı dükkamna Ahmet ve Dur
sun isminde iki kişi ellerinde kamalar 

olduğu halde tecavüz ederek çırağı ya
ralamıglar, dükkanı altüst etmişler, 

sonra Mustafayı kovalamışlar, yakala. 
maya muvaffak olrunayınca Mustafanın 
karaegi Sadılan kahvesine giderek Sa~ 
dıkı birkaç yerinden yaralamışlardı. 

Bu vakanın muhakemesine bu sabah 
ikinc ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Suçlular, Mustafanın kenldilerine altı 

kilo arpa borcunu vermediği için dük
kana gittiklerini söylcmi~lerdir. Biri 
suçunu tamamen inkS.r etmiş, diğeri de 
sarhog olduğundan ne yaptığım bilme. 
diğini söylemiştir. 

Davacılardan Mustafa, iki mütecavi
zin birkaç gün evvel kendisine gelip 
ahçı dükkanım devretmesini, burasını 

meyhane y:ıpacaklarmı, bu teklifi l:abul 
etmeyince diikkrnına tecavüz ettikleri
ni söylemiştir. 

Muhakeme şahitlerin dinlenmesi için 
başka güne brr.:ıkrlmıştır. 

lnai~tere Kra ı, 
kardeş'"ni 

mareş 8 yap 
Londra: 1 (A.A.) - Kral, Dük Of 

Gloucester'i hava Vis • mareşalı ve şah
si yaveri nasbetmiştir. 

Harı koc vaası 

Saraçhane başında 125 numaralı ev. 
de oturan Talat karısı ile kavga etmiş. I 
bu arada sağ elini cama vurarak ağır 
surette yaralanmıştır. Talat Cerrahpaşaj 
hastanesine kaldınlmıştır. 

Moskova 31 (A.A.) - Sovyetler Bir 
liği Merkezi icra Komitesi. Troçkiciler 
muhakemesinde idama mahkum edilen 
13 maznunun af taleplerini redddtmiş

tir. 

Rusyanın her tarafından Moskovaya 
gelen telgraflarda Troçkicilere karşı 

yüksek mahkeme tarafından verilen ka
rar hararetle alkışlanmaktadır. 

Dün havanın fevkalade soğuk olma. 
sına rağmen kızıl meydanda 200 bin a
mele toplanarak faşist casuslarını tak
bih etmişlerdir. 

Ru mem Hariciye 
Nazırı 

a şubatta 
A n ka r a da 
bulunac ak 

Bükreş 31 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Antonesko Türk hü. 
kUmetini resmen ziyaret etmek üzere 8 
şubatta Ankaraya gidecekt_ir. 

Bu ziyaretten sonra Antonesko Ati
nada toplanacak olan Balkan Antantı 

Konseyinin içtimaında hazır bulunacak· 
trr. Bu topl:mtı 15 şubatta yapılacak. 
tır. 

Rumen Hariciye Nazınnın 

beyanatı 

Hariciye Nazırı Antonesko gazeteci
leri kabul cı:Ierek Milletler cemiyeti kon 
&eyinin bu seferki toplantmndıı elde et
tiği neticelerden dolayı memnuniyetini 
bildirmiş ve demiştir ki : 

"'- İskenderun ve D<ım:ig anlaşma. 
lan Cenevre usullerinin kıymetini bir 
ke:-e daha göstermiştir. Keza umumi va-
ziyet ve anlaşma arzusu hakkında da 
nikbin bir hava milşahede edilmiştir. 

Romanyanın beynelmilel vaziyetine ge-ı 
lince, bu vaziyet mükemmeldir ve Ce. 
nevrcde yaptığım konuşmalar ittifak ve 
ldostlul:kırımızın sağlamlığmı bir kere 
daha tecrübe etmek imkanını bana ver
miştir. 

~nır ll<aı~'ltallfl1D <dlall~<a\Oaıır $\Ülırl\dıl}(Ue(ğ!D 

An ara tre i .15 saat 
te 1 ge di 

Evvelki gecedenberi bozulan havalar 
bu şeklini muhafaza etmektedir. Hava 
dün öğleden sonra gittikçe soğumuş ve 
saat on be_ete kar yağmağa başlamıştır. 

Yeşilköy rasat merkezi havanın bu. 
gün de kapalı ve yağışlı geçeceğini ha. 
her vermektddir. 

Diln rüzgar şimalden saatte 20 kilo
metre sürııtle esmiştir. Hararet en faz. 
la üç, en az sıfırın altında iki idi. 

Rüzgarın karayele çevirmesi üzerine 
Karadenize çıkacak küçük mcrakip çı

kamamışlar ve ~avak limanına sığın
mışlardır. 

Kazalar 
lzmitten bildirildiğine göre evvelki 

geceki fırtına İzmit iskelesini parçala. 
mıştır. Fırtına r:ıüthiş bir şekil almıştır. 

Bu arada İstanbula hareket eden 
Denizyollarının Uğur vapurile Gölcüğe 
7 5 yolcu ile giden Gölcük adlı motörün 
akibetindcn ciddiyetle endişe ediliyorsa 
da bunların salimen yerlerine muvasa
lat ettikleri haber alındr. 

Bununla beraber az zaman içinde 
büyüyen fırtına kurban almadan kalma
mış, Silivri limanına ait Talihiyaver 1. 
simli boş gaz tenekelerile yüklü motö
rün kaptanı tsmaili dalgalar sürilkle
miştir. 

İsmailin cesedi aranmaktadır. 

Konyaya kurtlar indi 
Konyadan kışın doğurduğu vaziyet 

şöyle bildiriliyor: ı 

tir. Holanda bandıralı Yung Yokabus 
vapurunun ilkibetinden haber yoktur. 

Her tarafta kar 
Trakyada, Eskişesir civarırııda, Sivas 

ta br yağmağa başlamıştır. 
Tren on beş saat rötarla 

gelebildi 
Eskişehir civarında yağan yağmur-

lar ve bunun tesirile eriyen karların 

tren yoluna hücum ederek hattın iki 
kiloemtrelik kadar bir kısmını bozıdu. 

ğunu yazmıştık. Devlet Demiryollan
nın gönderdiği amele postalan hattı 
büyük bir süratle tamir etmiş ve tren· 
ler 15 saat teehhürle yollarına devam 
edebilmi§lerdir. Ankara sürat katarı 

dün gece saat 23 te, posta gece yan. 
sından sonra Haydarpa§Clya gelmiş ve 
yolcular Akayın bulundurduğu hususi 
vapurlarla köprüye geçirilmiştir. 

Ankaraya giden trenler de dün saat 
13,30 lda Eskişehirden hareket etmi~ler 
dir. 

Şiddetli yağmurlar 
)lilzilnden 

ispanyada 
ha e at durdu 1 

'.Kışın şiddeti dokyısile civarlarında 

yiyecek bulamıyan kurtlar Konyaya 
kadar inmeğe başladılar. istasyona ge. 
len bir kurt sürüsü şimendifer hattın- ' 

daki bekçilerin kurşunlarile karşılaştık

larından daha ileriye gelmek cesaretini 
göstermiyerck dağılını§lardtr. Bunlar. 

dan öldürülen bir tanesi istasyon mey-1 r~~~3: 
danında halka teşhir edilmektedir. T-:-en 
güzergahı olmıyan kazalar arasınlda 

posta seferleri durmuştur.,. -~~~~~ .,.,.,.. .... .--.-.,. 

Atlas denizinde fırtına 
Lizbondan alınan malfimata göre 

fırtına durmuştur. Lciköseste 34 sandal 
parçalanmıştır. iki vapur imdad istemiş 

e Rakı peş·n 
macera 

Pa za r keyfi yapan 
iki arkadaş yakalandı 

Gazlıçeşmcdc oturan Mustafa il0, 
arkadaşı Şeref dün gece saat on bire 
kadar ra.kı i~mişler, rakıları bitince 
sokağa çıkıp Yedikuleye kadar yürü • 
mUşler, tütüncü Mustafarun dükkanı -
ru açtırarak rakı tedarikini düşünmüş 
lerdir. 

Bu maksatla dükkanın kepenkleri. 
ne bir hayli vuran iki sarhoş içerde 
yatan çırak J{azmu uya.ndrrmı<>lar: 

- Aç bir §ey söyliyeceğiz demişler 
dir. 

K8.zmı kapıyı açınca sarhoslar iki 
kilo rakı istemişlerdir. K:lzım bunla
ra rakı vermiyerek kapıyı yüzlerine 
kapayınca sarhoalar asabilc~mişlcr, 
kapıyı tckmcliyerek lmmı~lardır. 

Gürültüye poliEclr yeti~mi!), iki sar. 
hoşu yaka.lıyarak karakola götürmU§
lerdir. 

a 
do" 

Udz çocuklar 
a ne~erfi i 

affettirecek ier 

e 

i? 
Maalkara hnpishanesinde tiitün ka

çal:çılığrndan suçlu olarak y.ıtan Ay!3e 
i!:minde bir kadrn biri kız diğeri erkek 
iki !:Ocuk doğurmu~tur. !'ITa:ıllrnra mi d· 
ıdeiumumisinin milracaati fü:erine Adli. 
ye Vekftleti Ay~~nin köyüne gör:dcril-

mesini emretmiştir. ı 
Ayşenin cezası belki de büsbütün af

fedilecektir. 

ıı cul, id'in sivil ahaliden talı liycsi 
f aaliycti devam ediyor 

tspany:?i1a yağmur halii 
mekte olduğu için askeri 
men durmuştur. 

devam et
harckat kıs. 

Asi kuvvetler, yeniden bir taarruz emri 
gelinceye kadar mevzilerini muhafaza 
etmek vaziyetindedirlcr. 

İtalyan tayyarelerinin faaliyeti 
Andujar 31 (A.A.) - On asi tayya

resi bu sabah Virgen de La Cabeza 

manar:tırının üstüne yiyecek ve ilaç at

mışlardır. İsyanın bidayctindeberi bu 
manastırda bulunan sivil muhafızlardan 

mürekkep mühim bir grup, milisler ta. 

rafından muhasara edilmiş' bulunmak
tadırlar. 

ttssülharekelerine dönerken tayyare

lerden üçü kapaklanarak yere düşmüş. 

tür. İtalyan Kproni markasını taşıyan 
bu tayyarelerden birinin italy:m olan 

pilotu paraşüt açarak yere in:ne~c mu
vaffak olmuşsa da milisler tarafından 
esir edilmiştir. 

Bitlerin nutkunun akisleri 
Hitlerin nutku ispanya siyasi maha

filinde de tesir yapmaktan hali kalma. 
mıştır. Gerçi nutkun tetkikine vakit 

bulunamamışsa da, 1spanyaya ait olan 
kısmı ve bilhassa Hitl<:rin İspanyol hü
klımetçilerini "katil,, olarak tavsif etti
ği satır nazarı dikkati celbetmiştir. 

Bu mahafil, Hitlerin İspanya işlerine 
ademi mudahale meselesi hakkında hiç 
bir şey söylememesine hayret etmişler. 
dir. 

J{ontrol sistemi 
Valensiyanın yanresmı mahfilleri 

Londra komitesi tarafından teklif edi-

J . . ~·.. tof. spanya asılennı .. . 
T:ünıet lruvvetıcrıtlt 
Tan, 3l. ı. 37. }ıesl ~ 

1spa.nya'da halk _ceP e~ 
nin galib gelmesinı tcJ!1 f 
denim; bunun iı:indir 1'lıp as 
nin üçüncü sayfasını ~ç 
!erle yazılmış o başlığ'l re.re 
sevindim: asilerin tıı.~i 
met tnrafma geçmis,) ·~ 
idaresindeki kuvvetlerde wr 

d•gıw• 11311" ~ 
lamış ... Tan'ın ver ı rıı.[ıtı• 
saydı: "hUkfunct ts ,, d 
"hükiımet kU\'Vetle!"İJlC bit Ö 
hoş görecektim... ttelC 'fl1l C 
altındaki yazıyı olru)'S.)jd!I 
vincim kamım.da ltnldl· 

neimiş: i1' t 
.llf.adritten resmi lJ 

0
p; 

dört asi tayııare, !I 7111 ~ 
rak hilldlmct lı.afl~ tcbl 

"Madritten resmi bl~d'i.11 
türkçe değil; "Ma.drı ··~ 
tebliğine göre" 01ııcııJc·~
resmen bildirildii{ine 

bette daha iyi otur. ··rı.çed 
"Asi tayyare" de tıı , 

yor: biz: "dört asi ti\)') 
• 1' uf 

• "' ,. CI". 

insan i~in ''yapı~'kllıı iııı1" .. ··~ 
rusu ben bı' sa 1 37. ~ 

31 >· -....Afil B. Felek, Tan. ·. ııtll':".$! 
"... ben bu söze ~ dt 

" ... bence bu söz d0~ıc 
meli idi. Çünkü: •'bU dtr'' 
demek, "bu söz yolsrı ,

0
r ~ 

bile hakikatten ayrI1~. deıııt, 
bizi aldatmak isfü··or 1'~ııdt. 
b k . . i . "·rapıF n ı ınsan çın . ııd l 
yalan söylemiyor, be 11ıd 
yorlar, kendileri de tııtl) 
Felek de her hnldC on · · 
. . k . tenıefll " ıttıhrun etme ıs fc'C J 

<Dostumuz Burhan -ol'· -~ 
Felek" diye ırnzo. a.t~~!if' f>' 

dan bulmxlen bir k~ jfl de 
sız sövlcmckten rek1~r ı;·r:I' 
lek" diye yazsa ve bol>; 
''..acbe Feı k'' diye 

nceba ne der?) "' ( . "' . 
~ ,,_·ı1est 

... lstanbııl scıe 7f:, . 1 
1' 

be.<ı metro ritaıı "" 7.A, "d" ) di'!Jerck·. s1· 
f\U t ır , j. ıJ 
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~:~~ papa~nın ~kAye~ ~-B~~~~~~~~ 
.,,,,cı......,. ;~ırn Anadolu seyahatim 1 Maden Ankara radyo 
L. !IUcıa.a eııı ~ . . • h t . °"'<ıl rı~ıı C8 ~mı neşre.dince, muhtelif kiliselerde çalıştıktan sonra 1 raca ımızın ıs asyonu 
'lııtıta ~~m ki8i gibi mektup. bir gün işittim ki, cübbeyi kaıpağı bi'r 
~~ blenıtııoı edi. Bunlar beni /ev. taraia atarak doğru Amerikaya yol - Arttırılması için Süratle yapılması 
~bir~· M.ıi!c?::;· BilkasM, .A- lanmış. Binlerce defa kararında piş. faaliyet başladı için hazırla ılıyor 
"'llq~ .~, mc n 8C]Jrek oldu - ma.n olduktan sonra ... 

Cı...ınk. ti!lade ktııp, 18tanbulda a. ı Muhterem Va - Nıi, notlarınızı oku· Hükumet, önümüzdeki senelerde dö. Ankarada kurulacak büyük uzun ve 
tuı.ı.'.''""' ,,A_ nını.L. 1_ • • • • • d . kısa dalgalı radyo istasyonunun biran ·~ ~tla1'»>~~ oeçiyor. dukça, korkarım ki bu gencin akıbe. vız vazıyetımızın aha müsait bır seyir 

"'\ tı..~ ··~ıı B k' · · · "h dd evvel inşasına başlanması lüzumlu görül ! IJ?ı~"o0q!lor: ay V<.ıJıram ti sizin ba.§ınıza da gelecektir. Hür- ta ıp etmesı ıçın muayyen ı raç ma e-
l.~ düğünden derhal Ankarada Nafia müs-
"'l'l ~ı.h y~ metlerile: Vahram Haçuılıyan !erini her sene sırasile ele alarak üzerin 
~ b'i;11 tilnlh:ı. .. ~olduğunuz not. * • * de işlenmesini muvafık görmüştür. öğ- teşarımn reisliği altında bir komisyon 
" ~:l'A..ı_. "' n A ..,,E . . kurulmuştur. ı tı ·~·!{le ok ~ R" de bü- Bu mektubu iki üç mülA.haza ile rendiğımıze göre bu husus programlaş. 
~'de \'e A- lllnakta t 1 ktald Komisyon ilk içtimaından sonra çok 

~ ~~acıoıuıu Yim. ·.Fay.da- '!.'l·ncn ne.srettiın. Birincisi: İstanbul m ma ır. 
ı .. ~ J • d kısa müddetli bir münakasa yapmağa 

ı..; 11....,1 
-.ın ıçtımaı ve ve Ermeni muhitinde cereyan eden Hükumet öviz temin edecek mev-

~ "4.!t\ -•ı eşın · d ·ık 1 karar vermi~tir. Münakasa 15 şubatta 

~~.~-:'11llıdaJci k esı için çalış. böyle bir hadise esasında enteresan- zular an ı o arak maden işletme ve 
~ ara 1 k bitecek ve istasyonla ona bağlı tesisat 

b k _ göril-.:ı. .. rınızın semere. dır. İkincisi: Benim seyahat notlarım ihracım e e alma tadır. Son senelerde 
f "'ll d""'::'. ~0ı.uıuı_ ~ 1 k b . . ve binaları yapmağa talip olnnlar o gü. 
l1M. ""'"iruııe 8,_ .ı.azılarmız - dan herkes üzerinde ayni tesir hasıl esasen mem e ete üyük hır gelir terrun , 

l'I... ·~ h· "' bıı- d h ne kadar bütün şartlarını bildirecekler· 
·'411. k·1• ~I oıu .. di ıı.madan, ufak oluyorsa, onu tashihe çalışmak... eden ma en i racatımızın, üzerinde da-
~ıı -.,., ~I;ı., • y ~- 1 · 1 d'V k . d k d h dir. Komisyon istasyonun inşasına baş. 
. "'le ~.lhıiıJ:-ıe daha ... : e ~menni ede- Ben, Anadoluya ilk defa olarak gel. ha faz a ış en ıgi ta dır e, ço a a 

""'t .... y .. .:ı f d ] . 1 v• h kk k lanma ve bitirilmesi için de gayet kıs3 
'ı.. ilerı· .... ._e bir gny • miş degıv"lim. Ünyeye nazaran çok da- ayı a ı netıce er vereccgı mu a a 

b.. gotıı- k d b' . müddetler koymuştur. 
111_"1l Ilı.' ... uıeğe cchte • ha geri kısımlarını vaktiyle de köy bulunma ta ır. Hükumet ır ıki sene 
""'l~ :ı.... d "h d k · · Ankara istasyonunun ihalesi yapıldık "'~t.. uetıe ha köu yaya dola§tım. Onun için, şahsım. ma en ı racın an almaca netıcelerın 

"' &ıu tır J k · tan sonra İstanbulda bir radyo istasyo-lhı.. • atnı.aı.tft_ una gelen bir da inkisarı hayal diye bir şey vaki o. memle etın muhtaç olduğu malzemenin 
-., ~ 11.'<lll k · d b nu kurulması içiin ikinci bir münakasa 
ı... tıltlbrh. arkad endiıni alamı- lamaz. Gerd yazılanın• tenkitkardır, tedarikın e üyük faydası olacağı ka. 
""' ~Q" aş•- ı - · d d' açılacaktır. Bunun için de cıimdiden ha-tıldb~ . .ıol .ı_ ..... ,ın tecrübe et- serttir. Fakat, bunun da sebebini daha naatın e ır. :ı 

"'6Q ı "<l. aı Çok zırlanılmaktadrr. 
d" . çf?ı b sizinkine ben b ' tt "F dl dal ~ .. s1~ Ull<ian k aşlangı-:tn an a ım: er ere -
et1ıt ?tıantıv çı aracağıruz kavukluk etmek ne kadar sakim ise, 

~ ~llejintnıza bırakırım., halka müdahene de o derece kötü. 
~.,.~ sıllı.f e leyli talebeli. dür!" dedim. Onun için, acı hakikatle 
~I~~ n. Oğlı.ı. da llruZda, bir protes- ri, görcbildiğ"m kadar anlatmağa, fe

~ Uo \te ~n itibar "llrdı. Bu genç ev na B.detlerir.ıi.zi tenkit etme~e çabalı -
~ kf ~q n~- en Protestan bü • ~ 
\-'' b1Zi -.ıfi\J.tla v yorum. Ta ki, bundan bir fayda hasıl 
\ ı.... ~· tn ~Ukl YOgrulmuştu ., olsun. Burada. untma gibi tasarrufu. 
~~ ueo. g0 1l'ak etmedi~~ Yaramazlık. muza mani olacak derecede pahalılık 
~ b rtiı:ı.Ur "'e gı gibi bu hal 1 

..._ Protesta Yahut onun böyle 
\i l"I... n 0ı-- b" ı 
~~lll.J. ~V'tn 4UUl.SI ıze hoş 

4.:~ ~le" ltO}ıın ~lk \·e ismini 
il>,.'~ Jı i'Y! b Uş Uk. Bu genç. ı 
~ı~'~·gıttı. Or ir notıa bitirdi ve 1 
~~ ~ bil'inci1ada Rolonıbiya ü-
~ )U~izı oını:1: ikınal edip 

~ll d~-~ illbi" Uzere Amerika- ! 
~L~ ~lho Jat daruır•• 
;"ıt . "Ununu unununa 

"'~ c~ ıcc ga,....ı._ da bitirince bir ı 
\itl\Un ;ı.elerde büylik bir 

~ ~ G~ bu Protestan ar. 

~ ~~ \'e:;ıyen piskopo
~ ti";,,~l'aıJ lc;1ıı de h · Ve bu knra-
~ ""'t ~ile (F.Jl'ln enıeJı Amerika. 

~1ıı o(.~ ha.., ~n!st.ana) hare

\ hq ~y~d~· ~ belki o gün 
, , ·'ill'a...._ lr kara bu bildiğim 

\ h'Qlda r "Verebileceğine 
~ · Ue 1_ sebat ed b" v 

l '!l ~ ı..ııanaın e ılecegine 
ıı ~eni c; 1Yordunı. Zira, 

'u eı tınelt kl'egoriyen kilisesı· 
''Cndj • 

\ d.<attara in tahsiline gö. 

, t' .. ~e~tı. 13~ak ve müra
~ ~ ır "akit u da bu tanı-

t\ ~t:t ~ haber ~P.anıar.a1, l:i .1 
~ ; Q gcııç . a~ıkatu. ' 

" 1~a.ıtı 1'-gol'.i tUnun birinde de 
r.,, ~ıı. ı, f'I: Yen p· k 
' ı. ~ııa& ~"bbeu ıs oposu o . 

°'1tıı ..,.a );: ' lstanb 1 
~ 1l:ıı ~jı ... t"tnelli k· . ula geldi 

ta ... <uı. t• ılısesine des - j 
\ . ~il ~endis· . 1 

"-, ~~·,ıı ,,.' lbl.J.hteıifını ziyarete 
• '11t d~. il b.. erdi: SUallerime 

.~" .. ~ y~ ~lb arat, 

~ ~t etu~: ke~~eden tanı 3 
t l'ılt;~~~~. irad~· ?oktorlara 

t ı, ~ıtn lttı bu llles ~ı tecrübe 
~ ltb~lal'(l tul>harıe1~e. atıldım. 

t ı l'tıı1a.,.}tı "e ıu her gQ
t~ !t~~~ lto;:ııanUiğe halel 

~11.~l~~~: ~otes~aktn-. Mak 
t>;~'\lı cı:ılr 'berıiın veya Gre
~~ a~ ' "e b ~ ınesleğim 

~ı!A\!ı~. btı~k nıesleğimde 
~ d~ı ~til .<ıınelimdir. 

t. ... ~ U.:.'ı ~erıı bı eşnıi§tir ve ö. 
ıı:' ~ 'e Ve ~t~or~erce vaizler 

1 ~ı •• •~ıaıı. ıyen kı1· 
)) ~.~~~lı ata l>ek ıscsi jge 

gibi ve ailemden bir ferdin hastalan
ması gibi baz..ı maniler ilk düşünce -
mizin tnt!'" __ ·,,1e tahakkuk etmesine 

mfıni olabil • . Bilemiyorum. Maama
fih grupumuzdan bir aile, daha şim. 
diden en mühim adımlarını atmış bu. 
hmuyor: bina yaptırmağa. fındık di· 
ekcek tarlalar açtırmağa girişmiştir. 

Ben şahsan onun derecesinde muvaf. 
fak olamazsam bile. sade onun misa
li, Anado!unun herhangi bir noktası. 
nm şehirlilerimiz tarafından yerle • 

flilmeğe müsait olduğunu gösterir. 
Yurdumun bu kısmındaki şartların 

bana "Uymaması, Ermeni papasının 

külahı cübbeyi terketmesi gibi, benim 
gayemi değiştirecek değildir. Asıl 

maksachm, Anadoluda yaşayıp, bir -

çok yerleri gezmek ve yazmaktır. th. 
tiyarlık sığmağımı Üny~e yapmağa 

muvaffak olamasam bile, bu mesleki 
gayemi husule getirmek için çalışaca
ğım: 

Anadoluyu Anadolulu olarak geze. 
ceğim, göreceğim ve topladığım \'e -

sikala.rla • gündelik gazetecilik malı -
sulatının fevkinde • bir eser ha7..ırltya. 
ca.ğım. 

Bahsedilen pap:ı.s, bir mabedden ö
tekine intisap ettiği için muvaffak o-

la.ma.mış. Benimse, kendimi bildiğim -
denb<'ri, tarikatim halkçılıktrr. 

(Va - Nlı) 

Adresim: Vdld Nured.diıı - tJnye 

Paket 
posta ha nesinde 

Paket postanesinin alt katı geçen 
sene tadil edilmi§ ve asri bir ~ekle so
kulmuştu. Şimdi de postahanenin üst 
katında eşyanın muhafazası için tadilat 
yaptırılması takarrür etmiştir. 

Zirai kombinalar 
Tatbikata mart 

ayında başlanıyor 

Ziraat Vekaleti zirai kombinala
rın tatbikatına mart ayından itibaren 
başlıyacaktır. 

Kombinaların her üç tipinin mec
muu şimdilik 1000 kadar olacaktır. 
Tatbikatın memleketin en büyük ve 
verimli ovaları üzerinde baslamasına 
ihtimal veriliyor. ~ 

Ziraat vekaletinde maksadın te
mini için icap eden planları hazırla
mıya memur olan komisyon vazifesi
ni bitirip dağılmış ve planın tahak
kuku uğrunda çalışması icap eden 
unsurların hemen yetiştirilmesi ted -
birleri alınmıya başlanmıştrr. 

Kombinaların kurulması, ve zira· 
at aletlerinin tedarik olunması için 
kanun derhal rr.erlisc verilecektir. 

ilk me teplerde 
iktisat dersi 

Maarif vekaletinin ilk mektep 
mi.i&edat proğramlarına da ıktisat 
dersi koymak tasavvurunda olduğu
nu yazmıştık. Bunun için bir ko
misyon ayrılmış ve tetkikata başlan -
mıştır. 

PAZARTESİ 
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GEÇ""'N SENL .l:iUGÜN 'NE OLDU? 
Atina hUkOmetlne ktır§ı bir isyan ke§fcdll 

dl. Kondilla zehirlenerek öldU. 

Hazır ilaçlar 
Sıhhiye VehAletl 
satış şekillerinde 
bazı hatalar gördü 
Sıhhiye vekaleti mlifettişleri son yap 

tıklan teftişlerde elde mevcut kanuna 
ve bütün takyidata rağmen ruhsatna
meyi haiz yerli ve yabancı müstahzara
tın bazılarında kanuni §eraite kat'iyyen 
riayet edilmediğini tesbit etmişlerdir. 

1928 senesin'de çıkarılmış bir kanun. 
la bu nevi müst:ıhzaratın gerek amba
laj üzerinde gerek ambal5jın içinde va-
zih olarak amilinin ismi, imal edildiği 1 
mahal, ruhsatname numarası, içinde ze. 
hirli bir madde varsa miktar ve cinsi ve 
reçete ile mi yoksa serbest mi satılaca
ğının yazılmasr mecburiyeti konulmu§
tu. Bu vaziyette bu nevi müstahzaratın 
derhal toplattırtlması !Azım gelmekte. 
dir. Fakat Sıhhi.le vekAleti son, defa 
olarak müstahzar sahiplerine ellerinde
ki müstahzar:ıtı derhal bu kanuna uy
durmaları için üç aylık bir mühlet ver
miştir. 

Seyrisefain 
memurları 

Te ·aüt kanunu 
hazrrlandı 

Eski Seyrisefain idaresi memurla
rının telmütleri hakkındaki kanun 
layihasının biitçe enci.imenindeki mil j 
zakcresi bitmiş, mazbatası heyeti u-

1 mumiyeye sunulmuştur. 
Layihada Seyrisefaindc hizmeti 

1 5 yılı bulanlar bundan sonraki te -
şekküllerde geçen hizmetleriyle 25 
yılı doldurmuş ise tekaüt hakkı ka -
zanmış olacaktır. Hizmet müddetle· 
ri bundan az olanlara 3 5 sene ıçın 
tekaüt hakkı tanınmaktadır. 

Beyazıt ta k11dastro 
bitti 

Kadastro teşkilatı Beyazıt mahallesi· 
nin de Kadastrosunu ikmal etmiştr. 

Şimdi bu mahalledeki emlak sahiplerine 
yeniden tasarruf senetleri verilecektir. 
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Slk!lırD~®DDU~ır Dçnn 
eını C§J@iır<Yı ven 
lsnuıil MU§tak Mayalwıı "Cumhuri. 

yet'' te şöyle yazıyor: 
İstiklallerini muhabbet ve alaka ile 

karşıladığımız Suriyeliler için en do~
ru, en makul, ve menfaatlerine en mu. 
vafık yol Türk • Arnb dostluk yolu -
dur. Biz bu yolun iki memleket ara. 
sında, iki rwmleket halkının kalbleri 
arasında Yasıtasız ve pürüzsüz bir mu 
vasala yolu olarak kalmasına elimiz
den geldiği kadar çalışacağız: Bunda 
muvaffak olacağımıza da kanaatimiz 
vardır; çlinltü Suriyede maceraperest 
politikacılar haricinde, akil, müdeb. 
bir, vatanperver insanların adedi ek
seriyet tc.~kil ettiğini biliyoruz. Bun • 
Iarın memleket sevgisi ve müsalemet. 
perverlik alakasile ortaya çıkarak Su 
riyeli kardeşlerimize doğru yolu gös • 
terıneleri zamanı henüz pek geçme • 
mişse bile herhalde çoktan gelmiştir. 

~ 

IF2'a ıraı~nt <dl eır<dl n 
B. Felek "Tan" da radyo dinleıJici

lerimn büyük derdi mnai par:azit'le1·. 
den bahsederek diyor ki: 

En mühim bir nutuk, en ehemmi. 
yetli bir toplantının teferrUatmı din
lerken müdahale eden bu çeşit para.. 
zitlerin artık önüne geçmek zamanı 
gelmiştir. 

Hele şimdi radyo müessesesi hüktl
mete intikal etmiş olduğuna göre bü.. 
tün dünyada olduğu gibi böyle elek. 
trik cihazı kullanan yerlerde, parazit
lerin radyoyu rahatsız etmesine mani 
olmak üzere icat edilmiş ufnk aletler 
konm:ısını mecburi kılmak ve bunun 
için de altı ny gibi bir mühlet vererek 
ondan sonra bir şikayet olursa yine 
Av:rupnda olduğu gibi hususi cihnz. 
larla parazit yapan aleti yakalayrp 
cezalandırmak Türkiyedeki mevcut 
radyo dinleyicilerini cidden minnettar 
bırakacağı gibi memleketimizdeki 

radyo merakının artmasına da ciddi 
bir AmH olacaktır. 

"l'.;ı 

~a<dly©m \Yl~lYI ını 
il:( \Yl s lYl ır o el ır o 

Gene radyo mevzuu üzeriııdc uKu
run'' da bir yazı ya:xm Muslihitfüı 

07:,ay 1.<ttanbul radyosunun kolay1ık1a 
kabili a~lalı cksil;liklerini §Ö1Jlc sıralı. 
yor: 

1 - Ajans haberleri: Radyo idaresi 
programın Ajans haberleri kısmını 

adeta bir angnrye veya bir külfet o. 
larak yaptığını abonelere duyuracak 
kadar büyük bir kayıtsızlıkla tatbik 
etmektedir. Öğle vakti on beş daki
kııhk ajans haberlerini dinle.,mcmek i. 
çin abonelerin radyolarını kapamıya 

mecbur olduklannı duyduğum gibi 
ben de a.ynı suretle hareket etmekte
yim. Radyo idaresi, Ajans haberlerin. 
den neyi kastediyor? 

Öğle ve a.kqam ne gibi havadisler 
,·ereccf ni tesbit etmediğinden spike. 
rin öffle zamanı eline geçirdiği bir ga
zeteden lfıalettayin gözüne çarpan ve 
çok defa dürıyaya duyurulmasında hiç 
bir fayda olmıyan haberleri okurken 
bazı defa o da yaptığı hatayı anln•or. 
fakat bir kere o parçayı okumaya ba§ 
ladığı irin bitirmeğe çalışıyor. Hele 
bir gün t stanbulun bilmem hangi so. 
kağındaki cöp sandığının gazetenin 
ik'azı lizerine belediye tarafından kal 
dırılmnst dolayısile craz"tenin duydu -
ğu sevinc1 okurken kendi kendime u. 
tsındım. 

~ ~ ~ b~al'trı Çok muh
~~ t,~daı ~ ve ak için o ki· 
~ ' ~~eı~~ ı ~d içi~den çalış. I 

~'~(""itil lh~: bu ı..Uın. l3en!m bu 
\ı .~ "lr nı·· 

' ~ .\Jı at ttı urailik de-
e~ , ~~ llıl?l. C8leğiıni iyi i-

ICERIDE: 
* FeriköyUnde sular idaresi fabrika ve 

atelyeJerinden itibaren Feriköy mezarlığına 
luıdar giden yol katranlı şose haline konula• 
caktır. 

kalı ııeyyııh dün Akdenize müteveccihen ha• 
relcet elml§lerdlr. 

Eğer radyo idaresi mutlaka Ajans 
tur. Prens bugiln hn;;\'e'kıııe yemek ylyccelc haberi diye muayyen bir gazeteden 
ve ye.rm İngiltere kralı altıncı Corc ttıra.fın 
dnn kabul edilecekUr. on bı-s d:ıkil:a bitinceye kadnr hava. 

' ~\el. ~ fa~u ''eçhiı ! 
~~ ~: .. 1 h olarak ya 

;~~~~\ ~aııaıı 
~ ij~ ~\ \~~ldtnı ll'IUVaffak O. 

b~ ~e l'\ı~ ~Sbıd. Tanı bir 
t\ ~~t ~ v c ~alı~tı, ve 
~~aı~ ·~d a.ızlc..ı iyle çok 

~ ~\tırı.~. haı!~~·ı· kırnuzı 
"'cı..tı b ~J.~q i . ' lSıa • 

ı:11 ttı 'l'isinı if 
\.., ' ~h baı-ı,,,. ın c:ıu .abe -

~ "~ 'Ilı tıı e • .,.le ta 11 • 

'> ~ltı...,ler a!taıisı geZdirnıeği ! 
~~lll ~ lıkt- tarafından 
~ ~~e adı \'e Ge •. 

~~cbur oldu,I 
Cltırmdc 

* üzerinde tramvay hattı bulunan tamire 
muhtaç caddeler tesbit edilmektedir. 

• Doltun11\cılar cemiyeti de esnaf cemiyet 
lerl mUııte:-ek bürosundan ayrılmıştır. 

• Ziraat vekll.let1 memlekette ot ve çayır 
yetlştlrmeği teşvik için yeni bir kanun prc• 
jcsi ha.zırla.maktadır. 1 

* lzmlUn Ke.ra'1! knzaıımın LAbnor kt· 
ytlnden C&:er tArlMında çıılışlrlcen bir kadın 
mese'e.sl yUztlndcn arkadn~ HUııeyin tarafın 
dan tabıınc& ile ötdUrülmüştUr. 

* De!terdarlılcta teşkil edilen bir komlE• 
yon Ealılchıı.nenln Sarayburnuna naklini bc
led1ycye teklif etmişti. Belediye buna Balık 
hMcnln mey\·e hail yanmn nııltllnln daha 
muvafık olacağı oııklinde cevap verml~tlr. 

• Evvelki gUıı achrlmize gelen •oo Amerf· 

* Şehrimizdeki Yugoslav klUbUnUn sene
lik idare heyeti toplnntJst dUn yapılmıştır. 

• :Maliye ve Dahlllye vekAletleri mesalsln 
den do:ılyı Konya valisine birer te.kdlrne.me 
göndermişlerdir. 

• Şehrimizde toplanan poata kongresine 
{§tırak eden Yugoslav ve Yunan delegeleri 
de dUn ak~am memleketlerine d!SnmUgle:"' 
dir. 

• MUhendUıllk ve mimarlık ruhsatnamesi 
verili§ tarzmı gösteren trulmatnam,.de bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

• Orduda mecburt hizmetleri esnasında 

yetl§tlrllen gedikli erbıı§ ça.vu§ ve mektep 
talebesine verilen Ucretıcrden hava vergisi 
kesllmlyecektr. 

DIŞARIDA: 
* Efgan başveklll prcM serdar Mehmet 

Ne.im han refakatinde Etgıı.n mllll bankam 
mUdtirü oldutıl halde Londraya vıwl olm\1&"' 

• Bulge.ristanda ltral Borisin yıld11nUmU dis diye yazılmış haberler okuyacak 
münMebctile yapıl:ı.n tıyine seddcdllen par-1 ise hir. olmazsa daha evvelden hangi 
tilerin llderleri gitmemişler ve sarnydn det'to havn.di ... ıerin okun"cağı teebit edilse 
ri mı::.hB'Jıru im:ı:a etmemi§lcrdlr. ~de (s ikcr 'bir havad:si okuyup bitir-

• Modern Mmr mimarisini meydana. ko~- . · P . . . . . 
mak Uzere :Mısır hUltt\meti tnra.fmdan bir i dıkten sonra ıkıncı bır bavndıs nra_ 
mlisnbaka aı;ılmıştır. MUsabn.kaye. Türk mi· mak kin göz gezdirir ve sayfaları çe
mıırlan da girecektir. virme~e cah:ırken) aboneler dakika • 
* İngtttcreden g6nderllmiş olan Filistin larra spikerin hwuna gidecek bir ha-

tııhltik komis~onu Londraya dönmUştür. \'arlis bulmaoını beklemekten kurtul • 
• Bclçlkl\ diplomatlarından Bıı.ron Bor§ . . .. .. 

Granın katıl dolayıs1le çıkan ihtllMı halliı;tnl salıır. ~!)ey za~ ndmben blitün :ür~ 
Belçllta hariciye nazırı Spnak İspanyaya matbua.1.ı Ye Türk cfkfi.n umumıvesı 
gttmi1tlr. · Antakva ve İskenderun meselesi ile 

* lsveç kralı be~lncl GUstav yaıımde. hn· al"ıkadı.r oJduau h?lde bizim radvo
rlciye nazın olduğu halde Bclçlıta ve Holan-
da ile y,ıpıl:ıc:ı.k anıaşma'arm mUzakereııını muz bövle Mii1ıirn hir mesele il~ tt18.. 
yapmak Uzere bfllat Brllkseıe hareket et. kadar olmak ne hil..-ınettir, aklından 
ml.§Ur. l geçmez. 
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LA R U:lzctcmızc, "UU.ı:ellik doktoru.. acırcst 

ne haklld veya müstear adlarınızlo. sora 
cıığmız suallerin cevaplarım bu atıtund& bulursunuz. Bu cevaplare- Pariste anı~ bulun 
duğumuz gü%cllilt mOcssesesi vcrmektccllr. Gllulliğtnlzi nokan btrakan kusurlamuzı bize 
ym:mız. 

Ugur telakki edilen bazı küçük 
eşyayı Üzerlerinde taşıyarak işlerinin 
rast gideceğini umanlar çoktur. 

Bunun büyük örnekleri, an'ane 
ve bazı hürafelerin hala hüküm sür· 
düğü bazı Avrupa ~ehirleri~de görü
lüyor. 

li one er ını .. .. .. 

il kolaylık -93-
Beyazrtta:n Bclma Nur :imzasiyle 

soru.İuyor: 
27 !fcı§tndayım. 13 yaşımdanberi yi' 

ziimdc 8ivı1celcr oor, ci1dinı çok yağlı. 
Göstermediğim doktor kalmadı. Da _ 
hilen oo haricen birçok i'Uiç1ar aklını. 
1 ğneler yaptırdım, 1ı.atta otovaksetı 
yaptırdım geçmedi. Bir türlü ~resini 
vUüınuıdım. Bir 2'aman1.ar 8Cibah ak -
şam yüzamiı. katranlı sabun1.a yık4r _ 
d!m. Şimdi gliserinli samm1a yıkıyo
rum. Faknt hiçbir fayda göremiyo _ 
rum. Yilzüme hangi kremi S'flrsern 
daha 907c sivilce oluyor. 
Karnım oo 7:a1r,a1.anm ela ı,'iic-.o1uma 

ni.,petlo büyü7:. Göğsüm 7dlç'.Z. l{ar
nımı oo 1«ılça1arı.mı kü.çilltTJıclc; gl5ğsiı 
mü 1:1il:Jilltmel~ ıirin ne tausif!Je edersi. 
niz. 

CEVAP: 
1 - Sivilceler derinlzin çok yağlı 

olmasından ileri gelmektedir. Bunun 
için ya.pa.cağmız ilk i8 yUZUnüzü mun
tazaman temiz tutmak, ayni zamanda 
derl besleyici bir losyon kulla.nmak -
tır. Ynğlı ciltleri sabah ve akşam ılık 
su ve sabunla. iyice yıkamak 19.znn • 
dır. s.ılru.nun en iyi cinsten olmasına 
dikkat cdmiz. Yilz yrkanıp iyice ku _ 
nıalndıktan sonra yan yarıya eterle 
karışık saf ispirtoya batırarak deriyi 
masaj ederseniz faydasını görUrsU -
nUz. 

Harici olan bu tedbirden başka bar. 
sak ve hazmı clhaznuzı muntazam bir 
surette işlctmeğe gayret etmelisinJz. 
Et ve hamur i~leri yerine bol sebze 
ve meyve yemelisiniz. Her gün açık 
havada. uzun ve az yorucu bir gezinti 
de çok faydalıdır. 

2 - Şi.'.:lllnn bacaklar için 2'.&yıflatı
cı bir losyon kullanmak her halde a. 
daleleri daha fazla develope eden jim
nastiklcrden da.ha iyidir. Bu losyonu! 
kendiniz de yapa.bilirsiniz: İki kalıp 
kAf'uruyu 250 gram saf ispirtonun i. 
çine brçnkla. rcndeliyerek n+arsmız. 
Bunu kırk sekiz saat bir şişede brrak
tıktnn sonra günde iki defa tülbentle, 
bacak1anru7..ın §işman yerlerine çnr • 
pıştırırsmız. Karnmm güçültmek için 
mütehassıs ıbir m.asajcıya masaj yıı.p
trrmaktnn b~a çara yoktur. 

3 - Doğru soluk alma mümarese _ 
leri :göğsün inkişa:fma yardnn eder. 
GöğsU develope etmeğe uğraşırken 
bizmt memeleri masaj etmemeğe ve 
oğmamnğa çok dikkat etmelisiniz. 
Bunun da sebebi: memelere öylo ras
gelc masaj yapmak ve oğma.k tahrişe 
Yol açabilir. Neticede bir apse çıkabi. 
lir. Göğsü bUyUtmek için de boğaz, en 
se ve göğsün üst tarafını besleyici bir 
kremle yahut nesiç yağı: ile masaj 
\.YSPma.k gayet iyi ve faydalıdır. 

Yağı deriye nüfuz ettirmek için de 
ka\luçuk telli bir fırça ile oğmak iyi
dir. Çünkü bu fazla yorgunluk ver -
mekeiz!n kan cereyanını kuvvetleştl
rtr. Fırça ile dnfrc\i hareket ve yµkn. 
nyn doğru darbeler halinde oğunuz. 
Yağ '\·eyahut kremle ~ak için en mü 
nasip zaman banyodan sonradır. 

Bundan sonra vücutta krem yahut 
yağ izi bırakmıyacak gibi güzelce ku
rulanmalı ve memckre soğuk suya. ba 
tnılmış lastik sünger sUri.ilmclidir. 

1 
I.Jı.stlk sünger memelere zarar vermek 

sizin sinirleri kuvvetleştirir. Doğru so 
luk ruma egzersizi, göğstı develope et
mek hususunda çok fayda verir. Bun. 
Jar şöyle yapılll": 

Egzersiz ya. ya.takta, yahut da yere 
uzanarak yapılalbilir. Her iki halde de 
vücuda. 45 derecelik bir zaviye vere -
cek k~a.r yastık bulunmalıdır. 

Omuzlarınız adamakıllı geride ol -
mak ve elleriniz alt kaburgalarmıza 
değmek suretiyle uzanınız. Burnunuz.. 
dan soluk al~ alt ka.burgalarınızın 
kuvvetli bir surette yayıldığını hisse. 
deceksiniz. üst göğsilniizli mi.imkün 
olduğu kadar sakin tutunuz. 

Alt kaburgalarmızı mümkün oldu -
ğu kadar genislettiniz mi, soluğu nğ· 
znmdan dışarıya salveriniz. Bunu 20 
defa tekrar edin. 

Sonra ayn, ayn üç hareketle nef cs 
alın ve her defasında alt kaburgala. • 
rmIZI yayınız; soluğunuzu karın du -
varmrzı içeriye doğru bUzmek suretiy. 
le salveriniz. Göğüs developma.nı için 
faydalı olan ikinci bir egzersiz de şu 
dur: 
Açık bir pencere yanında, omuzlar 

iyice geride, topuklar bir santimetre 
kadar ayrık, kolla; omuz hi7.a.Sından 
yanlara uzatılmrş, avuçlar yukarıya 

bakmak suretiyle ve omuz mafsalla -
rmdan oynatmak şartiyle kollan 20 
defa geriye ve 20 defa ileriye çarkct. 
tirinlı. Sonra da göğsün üst kısmını 

yukarıya. kaldıraeak derecede 20 dcf a 
soluk a.lmrz. 

Bu iki egzersizden önce ve sonra. a
dalelere kuvvet vermek için göğse so. 
ğuk su ~arpmalı ve lftstik süngerle 
oğmalıdır. 

Bu ogzersWer işinize çok yanya. -
cakt1r. 

Bi.i<t forunu~,1.iz~i ı 
C'<Z.vap Vcırczlım. ~;;{~- · 

~ - ' - . . 

ihtiyatlı 
davranınız 

(M. Meral) imzasiyle aldığımız 
.bir mektupta deniyor ki: 

"17 yaşındayım. Kendimden bir 
iki ya~ büyük bir gençle konuşuyo· 
:ı:_um. Tanışmamız çok yakın zaman
da olmasına rağmen ona fazla bağ
landığmn hissediyorum. O da beni 

Meşh'ur İngiliz tayyarecisi Cim 
Mollison geçenlerde Atlas denizini 
tayyare ile geçtiği sırada beraberinde 
kiiçük bir tavşan pençesi taşıyordu. 
Uğurdur diye ... 

Ugur alametlerinin, bir nevi mo
dası dahi vardır. Yirminci asnn baş· 
langıcmda fngilterede en çok uğur te
lakki edilen işaret, domuz heykelcik
leri idi. Bunlar, çiniden, gümüşten 
fil dişinden veya abanozdan ynpılırdı. 
Ve saat kösteğine, yahut kürk zen· 
cirine, yahut boyuna asılırdı. 
Manş denizini ilk defa tayyare ile 

geçen kaclm Madam T rehovk Deyvis 
bu domuzcuklardan bir tanesini tay
yaresinin raclyötörüne asmıştı. Bu· 
nun üzerine bir fabrika, bu uğur 
alametlerinden binlerce imale başla
mıştır. Haftada 5000 uğurluk eşya 
yapılıyordu. 

Büyük Harpte lngiliz ve Fransız 
ordulannda bu neviden eşya taşıyan 
birçok neferler görülmüştür. 

Tek kollu veya tek bacaklı 
insanlann muvaffakiyeti 

\ 936 senesinde İngilterenin Brad
ford şehrinde Greyvs isminde birisi 
45383 küsur mil bisiklet seyahati 
yaptr. Fakat işin şnyanı dikkat ta· 
rafı, bu adamın tek kollu olmnsı -
dır. 

T ekkollu veya tek bacaklı olan 
kimselerden birçoğu, hiç yeise düş· 
meden 5.znsı tamam bir insan gibi 
muvaffakıyetler kazanmışlardır. Tek 
bacaklı iki insanın golf oynadık.lan 
görülmüştür. Ve birçok tek bacaklı 
yüzücüler vardır. 

Gene lngilterenin Notingham _şeh
rinde tek bacaklı meşhur bir yüzücü 
vardır. Godsbi isimJi olan bu tek 
bacaklı yüzücü, bir defa 14 mil me
safelik bir denizi beş saat kırk beş 
dakikada yiizmüştür. 

Dnha yakın tarihlerde bir ayaklı 
ve bir elli bir sakat bir nehire atlıya
rak boğulmakta olan altı yaşında bir 
kızı kurtarmıştır. 

Viyanada tek kollu bir piyanist 
vardır. Vitgenştayn isimli bu pi -
yanist, büyük harpte bir kolunu 
kaybetmişti. Fakat büyük dinletici 
huzurunda muvaffakıyetli konserler 
vermektedir. 

Devlet esrarı hapishanelerde ! 

ij Abone şekilleri .·· 
~~ 1 - Bir ders takip edecekler 360 kuruş abone ücre~ 
g 2 - iki ders takip edeckeler 7 20 kuruş abone ücretıpı .. 
Ei 3 -Üç ders takip edecekler 1 260 kuruş senelik abone 
:: taksitte ödeyebilirler. .. H Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan raka~~ 
i= Abonelerimizin buna göre hareket etmeleri ve aJQ ... 
:i tarihlerde taksitlerini ödemi, bulunmalan li.zmıdır. 
H Bir ders takip etmek il~~ 
İ~ abone olanlar ve oıacal' 
u; Üç dilden istedikleri birini takip etmek üzere abone oJJsı 
l la ·a, yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshalar 
~! Bu esas dahilinde abone olmuş veya olacak olan oJcıJ 
:: ii aboue taksitleri olan 120 şer kuruş: 
·: 1 Kanunusani 937 
!: •. 1 Nisan ,, .. 
:: 1 Temmuz ,, 
H tarihinde idarehanemize göndenniş bulunınalan lazandıtf ' 
;: kuruşu tamamen ödemiş bulunacaklar ve bir dersin ° 
H olarak elde etmiş olacaklardır. t 

(~: iki ders takip etmek ü#6 

abone olacaklar .. fi o.; dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere abo~~ 0 eıı 
:: tercih ettikleri dersleırin intişar ettiği nüshalar gönderılırbo 
!! linde abone olmuş veya olacak olan okuyucularımızırı a 
~! oiarı 720 kuruşu altı taksitte ödeyebilirler. rO~tJ 
~ Bu şekilde abone olacaklar taksitleri olan 1 20 şer k.~ iİ 
1:1ı lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayrn ilk gtıfl 
1 bulnnmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. r 

I':!·'. Dç derse abone oıan'8ı.er 
• Uç dili de takip etmek istiyenlere bir sene müddetle 

le.zaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 1260 ısO 

i
l:·==.·~! lçmde bulunduğumuz senenin ilk ayında taksitleri oJaıl • 

her ayın birinci günleri elimizde bulunmak üzere öd~Y~i 
Yeni abone olacaklann abone oldukları tarihten °Jeri · 

s: toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçmiş ders n nüshalar toplu obrak adreslerine sevkedilir. et 
IS F ransızcanm 2 ve 3 üncü derslerini ihtiva eden gaıriıJİ 
fi cudu ki:llmadığı için bu dersleri ayrıca bastırdık. Bu t~ 
g yerme yalnız dersler gönderilir. bollel 
U Yukarıda bildirilen tarihlerde parabrı alınmayan 8 

t· • lA k 'l' 
1_: ırsa.nt ·esı ır. • • bıJ 

U lrsalabna ıekte verdirmek istemiyen abonelerinıı~P 
fi hareket ebnelerini hassaten rica ederiz. J,şt 
il Lisan derslerimizi takip etmek isteyip de §imdiye )<a 
fi mamış olanlar bu kolaylıktan istifade etmelidirler: •••• •:::S' 
::::::::::::::::::::::::::::::~== :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-····" 

Bfiyüli 

stanbulda ilk defa 
Hind - Bekürn ~ 

sevdiğini söylüyor. Fakat hareketle· Milli Müdafaaya ait çok mühim 
rinde bu sevgiye mukabele göremi · muhtıralarla vesikaların Paris civa • ----- ----------------. ·er• f1ı' 

L9'®~ yaı1ı<o1n1©'laı al~a~a ır;ıer,!. .. 
yorum. Bana karşı lakayt. Acaba rrndaki Melun hapishanesinde ağır ve harp zamanında kullandığı şifre· İstanbul 7 incı 1 

başkalaryile mi konuşuyor? Aldatıl - hizmetlere mahkum olanlar tarnın - nn anahtandır . Bir borçtan doıııyt 
dığtmdan korkuyorum. Buna karşı dan tabedildiği havadisleri bütün Bu hapishane Şeytan adalanna gön na karar verilen l1•11e ;tı' 
ne yapayım? Siz söyleyiniz?,, Fransada derin bir he'-·ecan uyanclır· derilmiyecek kadar kısa müddetlere c art' ,, 

CE 
J tarihine müsadi ç tıdv 

V AP: mı§trr. Bu vesikalara düşman dev - mahkum olanlara mahsustur veca· .,.ı 
Bu genç lakayt davrandığına göre, Jetler milyonlarcn lira vermeğe hazır. suslar da umumiyetle burada hapis de açık arttırma~ 111eıııC 

sizi hakiki bir aşkla s~vmiyor. Size dırlar. edilirler. Halbuki şimdiye kadar böy- lip olanların vaktı 0a S 
1 

kafıı sadece biraz zaafı var. Bununla Daktilo ile yazılmış ve teksir ma- le gizli evrak uzun senelere mah· Ahmet Şuayyip S· etP 
beraber gördüğünüz lakaydi aldattl - ki nesiyle çoğnltılmış bir vesika F ran- kum mahpuslara tabettirilerek gizli de hazır buıunaca1' ;r. 
dığmıza delalet ehnez. Yapılacak şey DIZ umumi erkanıharbiyesinin sulh kalması temin olunurdu. at etmeleri il~ 
onun sevgi ve merbutiyetini bir tec- ~lljiiiiiiiiiiiiiiiiimiiif~iiii~iıZ:Siit:i~iiiiiimiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiii~ 
rübeden geçirmektir. Konupnamzm GÖRECEKSiNiZ ! BEYENECEKS1N1Z ! ŞAŞIRACAKSINIZ! gayesi evlenmekse ona bundan bah· 
sediniz. Evlenmeğe yımıışmazsa ıi
zi sevmed;ği anlaşılır. Eğer böyle 
bir gayeniz yoksa ihtiyatlı davrana • 
rak bu gence daba fazla bağlanma -
mağa çalı§mız. Sonra çok ızbrap çe

CANLI FiLM Şehrimize geldi. 

Son 15 aene içinde sinemacılığın yegane KEŞFİ EN SON tcADI 

Yakında iPE ve MELEK Sinemaların~ 

kersiniz. 

Mi ki Yediler arasında -1ô-



a ..• 
beıı.tı k 

llUf usı ena?'tnda b. 
tııı u:··· 8UtUn 

8
.. .~r köy... Issız, az 

da bi rıl\dek1• f usu, Yliksek kayala-
r d ener·d· k e Yat 1 ır. Eskiden bura 

ıı~t son inkııa·trı (evliya) yatardı. Fa -
llka Parı u 

t ıı. Pısına bir . . m teakip bu türbe 
e atada kılıt asıldı . .Maamafih 

lidak sırada ' 
l~J;ı. ada:vanı kaçamak suretiyle 
~ b ~ ar \'e '' t bu t.. ilğlı;yan1 .J a ı_rın penceresine 

1Jı. Urbenin e:r Yok değildir. Ba.zan "e ın afına . . ?'i . C~hu1 eller mumlar da dız:ı .. 
ı •. ad de, k bunları yakar. 
'<lllher· ornşusu İb 
tıa g 

1
1 .YaVUkluyd rahimle çoçuk. 

llıaıı: :lıkJerı Va.ki Ular. Evlenme çağı
da b'.i:.'l için, kız ~· çeyiz paraları ol _ 
d., 2

1i: lllernurjye~ır .ameleliğe, oğlan 
}j n, lbra.hi . gırın.eğe karar ver

feıı u lllakaatı nun °rta tahsili vardı. 
1'.ııı~ler idarc:~~::e. indiler. Oğlan, 
bıt ta kendi.ne bi .1nın yazıhane kıs _ 
ııı a abl'ikada k r ış buldu. Nadide de 
lla~an bir va:ın lısçilerin üstleri -

ı~ Yat bi e aldı. 
"'\:Q Son.... r sene bö 
~ ""'Cl, artık k• w Yle devam ettik. 
but~~aıarı agıuarı asılmış, ni -

~ ~2lııiinu :ıuu gelıni~i. Lakin 
llid" ~ellikıer· !arın ve bilhassa de. 
Cid~~:· kasavetı~ 0ı:tasında geçiren Na 
1 .... aıh.. ı bır f b . 
tı., rıı c.•l" geliyor a rıka hayatı 
k1ı.tt ~1 rasrı du. Of! Bu çamur-

u uh tıehirl 
~''geri d'· er ... Şuradan bir 
idi.. lar ... l~te ;nseler... Köylerinde 
~ enç kadının emeli bu 

211- Ussııa 
~lYetı son dere . . 
"ll ar-.... e köyle...ı ccsını bulup da me 
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m ince bir şerit halinde yırtarak tele 
bağladı. 

Bu hal, gUnlerce böyle devam etti. 
İki kadının adağı, tellerin üzerinde u
zun zaman bağlı durdu. 

Ni~ayet, kader, oyununu oynadı. 

Ramazan, karısının ah ve feryatları 

arasında fenerin civarında olan me • 
zarlığa gömüldll. 

Fenercinin ölümünü haber alır al -
maz, İbrahim, derhal merkere müra. 
ca:ıt etti. Onun yerini istedi. KendisL 
ni iyi tanıdıkları ve bu tenha köyde 
ömür çürütecek başka birini kolaylık
la bulamıyacakları için, derhal inha et 
tiler. Karı koca, sevinç içinde, bekçi 
kulUb~sine taşındı. Artık bütün emel • 
Ieri olmuştu. Keyülerine payan yok -
tu! Emine, evi tcm!zledi, sildi, süpür. 
dü. Tahtn makadı (yerli sediri) gıcır 
gıcır oğdu. Ürerine bir şilte Damalı 
yatak bağını ortasından sökerek bu • 
nun üstilne gerdi... Pencerede de bir 
saksı fesliyan ... 

Yeni fenercinin vakti çok olduğu i
çin sahildeki küçük sandala atlıyor, 

balık tutuyor, Nadide de güzel sesiy. 
le şarkı söyliyerek onları kızartıyor
du. Telle çevrilmiş bahçelerinde ye -
mişler ve sebzeler vardı. 

Bır seferinde, gene karıkoca, saadet 
içinde yan yana dururlarken, kadının 
görelri civarda kabarık duran mezar. 
lardan birine ilişti. 

Bütün vücudu ürperdi. 
Bu, Ramazanın gömüldüğü yerdi. .. 

Başında bir kndm oturmuş, hıçkıra 

hıçkıra ağlryordu. 

O gündenberi, Nadidenin bütün ma
neviyatı alt üst oldu. Ne~esi kaçtı. SL 
nirleri bozulclu. Yemez, içmez, gülmez 
oldu. 

Bu hal !brah!min dikkatini celbetti 
ği için, mütemadiyen soruyordu: 

- Nen var? Sen deftiştin... Yoksa 
buradan bıktın mı? ... Bu ıssızlık içine 
kasvet mi çöktütiiyor? Konu komşu 

yok. Hep benimle ba.şbaşa! Ne der -
sin: ~ehre dönelim mi? ... 

Kadın, hararetle: 
- Hayır, hayır ...• diyordu _ Ben 

mem~unum ... Şehir filan istemem. 1 

F..rkek, bütün ısrarına rağmen, kan
sının ağzından laf alamadı. Ba.~rnı sat 
hyarak, kendi kendine: 

- Kadınlar... acaip mahluklar .. Ne 
düşündükleri belli olmaz ki... - deyip 
geçti. 

Gene günler, böylece geçti. Artık kü 
çilk bekçi kulübesinin revki kaçmıştı. 

Adeta bir felaket gölgesi etrafların • 
da dolaşıyor gibiydi. İbrahim var kuv. 
vetiyle çalışıyor, kendini avundur
mak istiyordu. Mehtaplı bir akşam, 

delikanlı makinesinin ba.5mda uğraşrr 
ken, kansı, koşarak, yanına. geldi. 
Çok asa.btydi. Mütiıiş bir buhran geçir. 
diği Mlliydi. Büyük bir co~kunlukla, 
- ki böyle şeyler adeti değildi! - erke.. 
ğin boynuna sarıldı. eliyle ilerde uza
nan mezarlığı göstererek: 

- Bak! _ dedi. • Bak ... İşte burada 
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yatan Ramazanı ben öldürdüm .. &n ----- --
öldilrdiim .. 
İbrahim hayretle gözlerini açmış, 

karısına bakıyordu Kadın acaba çıldı. 
nyor muydu? 

- Ne diyorsun? Ne münasebet? Na 
sıl öldürmüş olabilirsin? O, hastay -
dı. Herkes biliyor ki, cskidenbcri ve - • 
remdi. 

- Öyle ... Öyle ama .. Ben öldürdüm. 
Çünkü her gün karısı evliyaya Afiyeti 
için adak adarken, ben de onun vazi. 
fesini alalım diye dun ettim, iplik bağ 
ladım ... İşte benim dileğim kabul ol • 
du ... Katil oldum. Aman allah, katil 
oldum. 
Bağırarak ko~mıya başladı. Saçları 

dökülmüş, tam bir sinir hastası halin. 
de ... Çırpmnrak merdivenlerden yuka
rı fırladı ..• Bir an şaşkmlık geçiren 
İbrahim de onun arka!mdan koştu. 
LA.kin tutamadı ... Fenerin balkonuna 
vardığı .zaman, genç bekçi, burasını 

bomboş buldu. Dehşetle aş::ığı baktığı 
zaman, köpüklerin siyah bir cisim ü -
rerine kapandığını gördü. 

( Hatice Süreyya) 
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144 sene evvel bugün 

Fran a in ite e ar ·An etti 
Türkiye, sveç, Venedik, Ceneve ve 

lsviçreden maada b .. tün evie~ er de 
Fransaya ·ı" n harp et i 

Fransa kralı on altıncı Louis'in ida- hindeki husumetkar mesleklerine rağ 
mı, bütün Avrupayı karıştırmıgtı. men muharebede bir ffüirle hareket 
İngiltere kral ailesi bu idam üzerine etmiyorlardı ve enbit h:r plfınn malik 
mateme haşladı. Fransamn ticaret deS'ildiler. Her devletin menfaati di. 
muahedesi için Londraya giden me-
muru, lngiltere hariciye nazrrı tara
f~ndan: "Zatı alilerini görmek şere
fınden mnhrumiyetimc mfü;aade et-
meniz ricaya mecbur oldum., rnea· 
lindc bir tezkeresiyle kovuldu. Hari
ciye nazırı Avam kamarasındaki nut 
kunda: 

-Tarihin nakli ve hikd.ye ettiği 
cinayetlerin en nefret uyanc!mc?sı ve 
en vnhşiyanesi,. diye bu idamı kay-
dettikten sonra intikam alma zama
nının gelmiş olduğuna işaret etti. 
işte bütün bu hadiselerden sonra 
Fransa, 1793 yılı 1 şubat günü 144 
sene evvel bugün lngiltereye harp 
ilan etti. Biitün Avrupanm efkfırr u-
mumiyesi Fransa al~yhine dönmüş
tü. lngiltere, Rusya, Prusya, Sardon· 
ya, Napoli, T oskan hükumetleri ile 
ittifak aktetti. 

Napolide, on altıncı Louis·nin karı
sı Marie Antuanette'in hemşiresi kra 
liçe Marie Caroline, lmıl F erdinandı 
F ransanm diişmanlnn ile ittifak akdi
ne mecbur etti. Kırk yıldır Fransanın 
miittefiki bulunan İspanya da Fransa 
aleyhinde harekete geçti. Mukaddes 
Roma imparatorluğu da Fransa düş· 
mam idi. 

Fransa, D:mimarka, lsvec, Tiir
kiye, Venedik, Ceneve ve Isvfçreden 
maada bütün devletlerle harp etmek 
mecburiyetinde-idi. 

F-akat "l'arı'SS' biitün d .. _man1an
na mukabeleye hazırlanıyordu. Ba
rer: 

- Vatandaslar .. Fransa aleyhin
de hareket eden bir düşman, hürriyet 
için bir fazla muzafferiyet demektir.,. 
diyordu. 

Fakat her tarafından ablolm edi
len Fransaya beş devlet as1\:crleri ko
layca girdiler. Mayans' da u8ranan 
mağlubiyet Fransızları bfü:hi.itün pe
rişan etti. Şimdi Avrupa devletleri, 
Fransayı aralarında nasıl taksim ede-

t . irltle, silahlı cumhuriyet 

ğerinin menfaatine mugayirdi. Ara~ 
larmda zuhur eden ve gittikçe artan 
fikir ihtilUfı ve anla~amamazlık. mah 
vetmek istedikleri düşmanın selame .. 
tini temin etmiştir.,, 

ffe\ yo a ~ on ~©l ınl 
c9l@lf'~D®ırn 

ceklerini düşünüyor, planlar kuruyor lf;2> lf ©~(('al m o 
lardı. işte b~, Fransayı ku~~ardı. Pazartesi ve Perşembe. lneilizce 
F ransanm selamete ~ıkm~smı uç se-

1 
Salı ve Cuma: Almanca 

hepte bulunuyor: Muttefik devletler Çar~mba ve Cumartesi: Fransızca 
arasında tefrik çıkması, Konvansi· ve 
yone1in faaliyeti, miithi~ bir ordu - Her ayın birinci pazarı: 
nun kurulması. T nrih bu hadiseyi şu ,, ikinci ,, 
satırlarla kaydediyor: ,, Üçüncü ,, 

"Dedetlerin ittifakı ancak görü- ,, Dördüncü ., 
nüşte idi. Devletler, Fransa aley- Olursn Beşinci ,, 

Fransızca 
İngilizce 

Abnanca 
Fransızca 
İngilizce 

Fa..,.'ıri.!t diJdatörlilğil a!tında !'CZ.J•yan Porteki-:ck ge~ giin ba..'"ı isyan e-rr.a.. 

r eleri bclirmi~, Li::bom1ıı muhtelif ycı·leri1ule sc1:iz 011 bomba patlamı.Jtı. 

Portc7:i:: hül:ıimcti ~:m(li r.~cmlc1rcttc bıtlı·1:.:ı:ı ya'ba.ııcıkrdaıı birçoğunu 

hudut harici etmektedir. Resmimfa bombalardan hasara uğrıymı Lizbmı 
radyosunun tamiri esnasında alınmt§tır. 



Fransa 
azırını 

(B~ tarafı 1 incide) 

ettik. Ve bunun takviyesini müdafa
aya devam ediyoruz. Müşkülatı 
mucip bütün ihtilafların Milletler Ce 
miyetinde hallini tavsiye ettik. F ran 
sa ve Türkiye, Cenevrede toplana 
devlet adamlarının müzaheretiy! 
Milletler Cemiyetinin müessir oldu· ı 
ğunu isbat etınitlerdir. Fransa ile 
diğer tulhu seven devletler arasında
ki bağlan sıklaştırmak suretiyle umu
mi sulhu ve aynı zamanda Fransa
nm emniyetini takviye etınif olduğu
muza kaniiz • 

• • 
arıc ye 

u 
dır. Bunu söylerken, Sovyetler bir- 1 

liğini, herkes gibi sulha muhtac o . : 
lan ve onu istiyen 200 miiyonluİt bh 
milleti beynelmilel cruniadan çıkar · 
-aak İs~e:nekteki isabetsiz 'i lYi ve teh 
ikeyi düşünüyorum.,, ., 

Nihayet Delbos, F ransanın iptidai 
maddelerinnin daha munsifane bir 

şekilde tevzii işinde teşriki mesaiye 
amade bulunduğunu fakat bunun 
harbi beslememesi lazım geldiğini 

söylemiş ve F ransanın katiyen sulh 
azminde olduğunu ilave ederek de
miçtir ki: 

"Bu azmin yegane hududu eğer 
taarruza uğrarsak kendimizi müda· 
faa ebnek ve giriştiğimiz taahhütlere 

Hitlerin nutkunu tefsirler 

HAB:l.R - Ak§am postası 

Nevyork opera
sındaki hadise 

(Baş trırafı 1 incide) 

Bugi:n gelen ecnebi gazeteleri bu ha
dise hakkında şu maHimatı vermektedir 
ler: 

Kaza "Cavallcire Rusticana,, opc ·a::•. 

k .. 
Dün bütün Türkiye bayram yaptı ve 

Hatayın istiklfıle kavuşuşunu ta içten 
gelen yüksek bir heyecanla kutluladı. 

Memleketin her tarafında olduğu 
gibi dün şehrimizde de yapılan miting 
belki _ belki değil muhakkak • yapı . 
lan mitinglerin en parlağı, en heye -
canlısıydı. Dün bütün İstanbul kadın, 
erkek, çoluk, çocuk her sınıf ve her 
meslekten halk Beyazıtta Cumhuriyet 
meydanında toplanmı!jtı. Saat 14,30 a 
geldiği zaman artık bu on binlerle L 
fade edilen kalabalığı Beyazıt meyda· 

nı almıyor, halk bir taraftan Fen fa.. 
killtes!nin önünden Şchzadeba!'}ına 

doğru. bir ta.raftan bakırcılar, diğer 

taraftan Uı.leli caddesi, Divanyoluna 

taşıyordu. 

İngiltere ile olan büyük samimiye· 
timiz, küçük antant, Polonya ve 
Sovyetler birliği ile olan anlaşmalarr 
mmn sağlamlığı bizim için hep birer 
garantidir. Harbe kar§ı olan müca· 
delemizde diğer devletlerin ve bil • 
hassa büyük Amerika demokrasisi
nin de manevi müzaheretini görüyo-

sad k kalmaktır.,, 1 

Evvelki gün dördüncü yıl nutku· ~-.... ..... 
nu vermiş olan Alman başvekili Hit- Lüwc.ıs Tibet karı~ ve çocufju ile 

Tam saat 14,30 da merasime on bin 
lerce göğüsten bir galgale halinde yük 
selen istiklal ma11ıı ile b~landı. Bun. 
dan sonra sıra.siyle Eminönü Halkevi 
reisi Agah Sım Levend, İffet HaEm. 
Orur. Hatay Erkinlik cemiyeti namı
na Maltepe lisesi felsefe muallimi Ah. 
met Faik Türkmen, Tıp fakülte.sinden 
ve edebiyat fakültesinden birer genç, 
en sonra Hataylı doktor Salim Ahmet 
birer nutuk söylemişlerdir. 

• ruz. 
Hiç bir kimseye kartı durmak veya 

lerin söylediği sözler , bilhassa hal • beraber 

dostluklamnızı onlara karşı çıkar -
mak fikrinde değiliz. Bilakis bizim 
istediğimiz, biribirine zıt fikir ve me
nafi bloklarmm teşekkülüne mani ol· 
maktır •• ,, 

Delbos Hitler'in nutkuna da temas 
~erek demiştir ki: 

"Hitlerin nutkunda Fransaya karşı 
hiç bir hücum bulunmamasını mem • 
nuniyetle kaydederim. Hitler Alman
lar ile bizim aramızda inıaniyetçe 
mümkün hiç bir kavga mevzuu ola
mıyacağmı söylemtştir. Bizim de fik
rimiz ve arzumuz budur. Fakat dün
yada bizler yalnız değiliz. Sulhun 
muhafazası bizim elimizde olmryan 
bir talmn umumi kaidelere tabidir. 
Bu kaidelerin meyanında muahede • 
lere riayet etmek vardır.,, 

Delbos , Almanyanın bir taraflı 
olarak muahede ahkamına karşı yap. 
tığı ihlal hareketlerini hatırlatarak 
şöyle demiştir: 

"Hitler böyle hareket ebnekle im
zalann kıymetine istinat eden itima • 
dı her ha de tarsim etmemiştir. An· 
c:ak Hitler'in nutkunda hatta silah -
sızl nma hakkında bile müsbet kı -
sl!lllar bulunduğunu teslim ederim. 
Bu nutuk heyeti umumiyesi itibariy
le tetkik olunmalıda. Bi z gerginliğin 
izalesi ve mukarenetin tesisi yolunda 
her türlü gayreti sarfetmeğe amade 
bu1unuyonız. Ancak bu başka biri
sinin aleyhine müteveccih olmamalı-

Yep yeni 
bir casusluk 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

ler bulunmayan hiçbir kimseyi içeriye 
sokmamışlardır. 

Bu şekilde, Parisin moda diktatörle
ri, kendileri tarafından icat edilmi§ mo
dalardan hırsızlık edilmesine mani ola. 
uklannı ummaktadırlar. 

Fransanm casusluk endişesi şimdilik 
bu merkezde ... Fakat tngiltereye son 
~amanlarda gerek "ziyaretçi,, gerek 

''it adamı,, sıfatile gelmi§ kimselerden 
endişe edildiği için, casus arama tcşkiJa 
'.tı daha genişletilmektedir. 

Askeri casusluklar 

Diğer taraftan İngiliz gazetelerinin 
yazdığına göre, ingilterenin Entellicens 

Servis teşkilatı bütçesine bu yıl 100.090 
sterlin daha ilave olunacaktır. Gizli te§ 

yada tasvip edilmektedir. 

Giomale İtalya' da Gayda isimli 
muharriri diyor ki: 

"Komünizmin kat'i surette reddi 
Almanyanm aldığı istili:iimetin baslı· 
ca sebeplerinden biridir. Binaenaleyh 

Fransız - Sovyet paktı meriyette kal • 
dığı müddetçe bir Fransız Alman 
yakınlığı imkan haricindedir.,, 

Popolo di Roma, şunu yazıyor: 
"M. Hitler, toptan vazgeçmesi şar

tiyle kendisine tereyağı vermek tekli
finde bulunmuş olan M. Eden'e ce. 
vap vermiştir: Almanya, münf erid 
kalmak istemiyor. Fakat silahlarını 
bırakınak da istemiyor.,, 

Fransa da, Hitlerin müstemleke 
hakkındaki beyanatına, kendisinin 
eski Alman müstemlekelri üzerinde. 
ki emellerinden vaz geçmemiş oldu
ğu manası verilmektedir. 

"Hitlerin sözleri doğrudan doğ • 

ruya Alman müstemlekelerini pay· 
laşan iki devlete hitap ebnektedir.,, 
deniyor. 

Alman liderinin nutkunu mütea -
kip kabine merasimle toplanmıştır. 

Nasyonal Sosyalist partisine men
sup olmıyan bütün nazırlar parti, 
ayanı tayin edilmiş ve nişanlar da . 
ğılmıştır. 

Japon ada 
Kabine buhranı 

sona erdi 
Tokyo: 1 (A.A.) - Japonyada ka 

bine buhranı bugün nihayet bulmuş ve 
yeni kabine Hayashi tarafından teşkil 

edilmiştir. Japonyanın Vaşington sefiri 
Hiro Hisaito hariciye naznlığma ve ge 
neral Kotarono Kumaro harbiye nazır
lığına tayin edilmişlerdir. Son sözü or-

du ve donanma söylemiş ve 
kiyeti elde etmiştir. 

muvaffa-

Sinemalar 
Programlarına 
istiklal marşile 
başllyacak ar , 

Hükumetimiz çok mühim bir ka· 

rar vermiştir. Bundan sonra bütün 
memleket sinemalarında esas filme 

başlamadan evvel İstiklal mar~ının 
söylenişi içinde Ti.irk bayrağının çe-

kilişini gösteren bir filmle başlana • 
caktır. kilata mensup adamlar arttırılacak, da-

ha sıkı takibat yapilacakt•r. Ankarada sinemalara verilecek ı::>· 
Yabancı memleketlerden İngiltere • lan bu filmin provaları yapılmakta

ye birçok şilpheli ada.mlann akın etti- ,_d_ır_. -----------
Askeri yo lamalar 

nm provası esnasında cereyan etmiştir. 1 
Orkestranın coşi:un nağmesi. bombos 

duran muazzam salonun duvarların~ 
1 

a~s.eder~en Lavrens Tibetle Jo::ef Ster- ı 
zını rol ıcabı sahnenin kenarınC:a düello 

yapıyorlar. Büyük bıı riton h:r zamanki 
gibi'. coşk~n ve rolünün tesiri altında .. , 

Bırdenbıre Sterzini yere yuvarlam. 
yor, beyaz gömle~i kımlar içinde ... Mes ı 
bur bariton kanlı hançerini elirJde tuta
rak dehşetle ark"da,ma bakıyor .. 

Orkestra bi'tün s:d:dtile calmakta de 
vam ed iyor. Birdenbire, fi ,:üranlardan 
birisi bir çığlık koparıyor. O zaman ha. 

kikat anlaşılıyor .. Herkes deh!Şet içinl:le 
yaralrya doğru koşuyor .. Bereket ver
sin ki yara ağır değil .. Hatta küçük de

necek kadar hafif, nitekim Sterzini pan 

sımandan sonra tekrar rolüne devam e. 
diyor ve bitiriyor. 

Fakat Tibbet gene büyük bir teessür 
içinde .. Birkaç saat sonra, arkadaşının 
ölüm haberi onu dehşet ve ıstırap için-

de \>ırakıyor .. Nasıl olmuştu? Bunu 
kendisi de bilmiyorldu. Bildiği bir şey 
varsa prova esnasında son derece coş

kundu, kendisini tamamile unutmuş 

yalnız rolünü düşünüyordu. Meçhfıl bir 

kuvvet onu birdenbire arkadaşına bütün 
şidedtile saldırtmıştı. Halbuki ayni ro. 
lü defalarca oynamış, fakat hiçbir za· 
man bu katlar coşmamıştı. 

Lavrens Tibet vicdan azabı i~inde 
inliyor. Katil olmuı;tur ! Kendisini se-

nelerce alkı§layan milyonlarca insan, 
şimdi ona lfinet ede:cktir. 

Bereket versin ki, meşhur baritonun 

bu üzüntü ve ıstırabı uzun sürmüyor. 
Arkadaştan sevinç içinde ona gazeteleri 

gösteriyorlar.. Manşeti güçlükle oku· 

yor: "Sterzininin, aldığr yaradan değil, 
emboliden öldüğü anlaşılmıştır. 

Önce gözlerine inanamıyor. Sonra yü 
zünde acı ve sevinçle kan§Ik bir teb«
süm beliriyor .. 
Gördüğü fena rüya gözlerinlden sili· 

niyor. 

IK~\f~CS-tröırll ~nl©Jozo 
s~ ını <dl lYı 

D:ıily Herald yazıyor: 

Nutuklar bittikten sonra o on bin.. 
lerce kic:i harekete geldi . ve Divanyo. 
lunu takiben Sultanahmede doğru ak
tı. A vnsofyada dağılacaktı. Fakat coş 
gun halk ktitlesi Eminönüne doğru i. 
terledi. Bu esnada Köprüde hazırla • 
nan Akay ve Şirketihayriye vapurla. 
rına binen b'nlcrce kişi Dolmabahce 
sarayı önüne gelmişler ve burada En 

Büyiiğümüze. bu zaferi Türke kazan • 
drrnn Atatürlte sonsuz saygı ve min • 
netlerini tezahürat yaparak sunmuş _ 
lnrdır. 

Atatürk, sarayın balkonuna cıkaralc 
halkın bu tezahüratına, kendilerini 
se!fı.mlamakla mukabelede bulunmuş _ 
tardır. Büyük Önderin bu iltifatı , hal
kın coşkun tezahüratı ve "Yaşa, va , 
rol" seslerile karşılanmtştır. 

Antalya saylavı Hataylı Tayfunun 
riyasetinde on iki kişilik bir heyet Dol 
mabahçe sarayına giderek bilvasıta 

Atatürke Hataylıların hürmet ve ta • 
zimlerini arzetmiştir. AtatürkUn Ha • 
taylılara karııı olan muhabbetleri de 
Başyaver Celtı tarafından heyete teb 
liğ olunmuı:;tur. 

An karada 
Ankarada dün saat 15 te yanılan 

mitinge de on binlerce kisi i~tirak et
miştir. Ulus meydanı bu kalabalığı 
almamıştır. 

~fitingde halkevi namına Behcet K<' 
mal, Parti nam1na Sabri Çelikal. M;il. 
kiye, Huh"Uk, zira..ı.t ve Gazi terbiye 
enstitüsü namına gençler söz söyle • 

mişler, Hataylı gençlerden Nahide 

Balet ile Reşad Nursal Hataym bu • 
günkü sevincini heyecanlı bir şckiide 
üade etmişlerdir. 

Reşad, Hatayda gec:en bir vakavı 

bütün halkın göz yaşları arasında şöy 
le anlatmı§tır: 

"- Hataya gelen bir Tür}5 heyeti • 
nin otomobilini omuzlarında taşıya • 
rak tezahürat yapan halk arasında bir 
ihtiyara Fransız mesalihi hassa 7..a _ 
biti soruyor: 

"- Be adam, şu haline bak! thti • 

Şehir meclisi 
Bugün toplanıyor 

Yeni yıl biitçesile mezar 
tarifesini konuşacak 

Sabık Alman imparatoru Vilhelm, 

78 inci yıldönümünii hasta ve yalnız 
olarak geçirmiştir. Bu sırada belki 
de eskiden top atımlariyle ve dünya
nın her tarafından gelen tebriklerle 
tesid edilen günleri hatırlamış ola- . Şehir meclisi ikinci seçim devresi 
caktır. üçüncü yıl Şubat toplantısının ilk 

ği sezilmektedir. Daily Herald gazete

sinin yazdığına göre yalnız Alman • 
yadan, düzünclerle ajan, muhtelif un. 

vanlarla gelerek, İngiliz bahriyesile 
hava kuvvetinin derecesini anlamağn 

Dum şatosuna ailesinden hiç biri içtimamı bugün saat 14 de yapacak
geli!l kendisini kutlulamamıştır. Gön tır. 

Askeri yoklamalara vaktinde gitme- ] 1 derilen hediye er ve mektuplar, ev· Bu top antıda müzakere edilecek 
yip de para cezasına mahkum olan dik. d velki ~enelerden rok azdır. Hatta işlerin başın a yeni yıl bütçesi gel-
kat bunu veremiyenler yolda çalıştın· ı evvdki senelerin aksine olarak Ho- mektedir. Bu yılın Belediye bütr esi 
lacaklaıl:iır. · lanc:ıa hük(ımet:n :m de kendisıne 6,441 ,000 ve vilayet hususi idare çalışıyormuş. 

ln:;iliz gizli servisine mensup olan 
memurlar, birçok yerlerde işçi olarak Emlllll: Kimyager 
bulunmaktadırlar. Şüpheli gördükelri 
ndamlan, hiç sezdirmeden orada tet .1 
kik ve takip ederler. Sonra, emniyet 
dircktörlüğUne bildirip, tevkif atı on. 
lam ya.ptırırla.r. 

Hüsame diiı 
Tam idrar tahlılı 100 kuru§tUr. Bil· 
·mum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

Hariciye, harbiye. bahrlye ve hava Eytt?.m Bankası 
nezaretlerinin kendi gizli servia ~ •

1
._B•e•v-H•a•n• _________ .. 

karsrsıncl.ıı izzet 

kllAtlan bulunur, 

tebrik gelmemiştir. bütçesi de 4,592,000 lira olarak tes
bit edilmiştir. İstanbul Maarifinin 
1 ,925,000 liralık fıdi bütçesinden baş

ka 1.000,000 liralık da tahsisatı var· 
dır. 

Bugünkü toplantıda mezarlıklarda 
~ıs ve aile makberesi tesis etmek is
tiyenlerden alınacak ücretin tarifesi 

ni tesbit eden mazbata da müzakere 
edilecektir. 

lŞUBAT-9. 

bay· Ol, 
yarlıktan ayakta. duraJil~ 
zün görmüyor ve kulıı.o~ ~ 
Bu halinle ne d iye kala.b ...J 
tın?'' ....... 

İhtiyar Türk gözler!ndeO ~ 
yaşlarını silmeğe vakıt ~ 
Fransız zabitine ceva.b ve ~ 

"- Evet, ayağım tutııt"' il'. 
görmez ve kulağım işi~ ..... 
burnum koku alır. Bu ot " 
sürerek ana vatanın koıcusıırı' 
tayım." 'I 

Bu sırada halkın Ata~~ 
grafla sonsuz mir.J){'t ve ~I 
bildirmesi teklif edildi ve b1l ,,j 

kikalarca alkışlandı. . ft ~ 
Başvekil İsmet tnönilJl~ '/11>~ 

metine. C. H. Part;si Geil I' . 
li~ine, Hcı riciye Vekili do~ ~ 
Haricivemize, Ankara J{ ~.,; 
menlik kurumuna taziJll· te (l"J 
dir ve te~eklcür te]j!I'aflıı.rı;:','ffl 
si hususundaki teklif)erı dl iJ-!I 
uzun alkı~larla kabul edil ·.,,
bir a<Tızdan 10 yıl ın~ _i 
da<Tıldr. ·vte ~· 

Tezahürat münasebetı. 'it,,.., 
heykeline bircok ceıenlı:ler ~ 
ler kondu. Bu arada :aııta 
lcngi de vardı. ,.,, 

Yurdun diğer yerl~ .J 
Ankara 31 (A.A.) - 1/ re ~ 

köşesinden alınan habe:1~~ '~ 
bütün nahiye, kaza ve ~~~ 
terinde Hatay icin milli mı tıil",,i 

- ali 'J mıştır. Şimdiye kadar alı~ ~ 
göre bütün Türl:iyede bı:C er~ 
tere iştirak eden kadınlı e11 ':;. 
iki milyon tahmin edilıt1e1'~acd ~ 
tinglerde Hatay davası .;e . ,J 

• Jeti ~ leri hakkında halk hatıP .~,~ 
cemiyeti akvamca fJ ataY1~ dil~" 
hk ve türkı-enin esas resıt1• il~ 
bul edilmesi her yerde bU r' 3 ··sıı ı 

dildiği kayd edildikten soıı stJ1' 
akvam ve or~da Türk da"~etl" 
olan müttefik ve dost .. de"~ ~ 
da cemilekar sözler soY1~ ~ 
ve Arap istikHili hakkn1 

;, 

meni1erde bulunulmtı~ ve 1 ~ ~ 
levleri halk tarafnıd.all 11 j\~~· 

Mitinglerin kaffesııtde 'tJ 
vekil ismet inönüne, ve h fi 
reşal Çakmağa, hariciye)'~~ 
genel sekreterliğine teşelctı~ 
telleri çekilme kararları bıl 'JI 
kı§larla kabul edilmiş .;e 

kilmiştir. /ı 

Halayda.~ 
Dün bütün Hatayda ~ı~; 

mış. halk bu mutlu gii~; • .
hüratla kutlulamıştır. :S• lt1lJf ~ 
ki tezahürat çok parlak 

0 t•~ .... ~ 
Halk, mümessilleri vasI,. fP., 

ke, Türk devlet adamları~)'~ 
buatına ve Milletler ce~;l~ 
ve şükran telgrafları f.e1c 

11•" J Ha u p t 111 ıı dır•).: 
avukatı ı,:1ı .~~ 

Londra 1 (Hususi) ,...... "-:"'~ 
tan gelen 

1

haberlere gt:~~~· ~· 
in çocuğunu kaçırrJlEl ~fl·ııa~ 
edilmi~ olan HauptfI'l ye ~J 
çıldırmış ve timarhaJle ı ti'} 
tır. Bu avukat, suf~d~ 
tamamiy1e emin bu.~ deıP' 
man'm idamı günuflydi· 
buhranları ge .irırıektt 

Car11 
battani 8 
Kışın sıcslh 
serin tutarlB 

·tiı 
Şubat ayında lnS~ 0 

gisinde teşhir edilece bBt 
rin, kışın sıcak caJll ııl< 
kesi fevkalade şnşırttı~,1 

Y orkşayr' da fabrı t 

firma, yıllarca süren. tiP 
d 

. k ıs sonra cam an ıpe j 
vaffak olmuştur. J3tı ,1' 
tene benzemekte ,,e rtldit· 
len boyda kesilırıek~e e1' 

Camdan yapılan •1? o1' 
taniyeden başka bırÇ pı 
kullanılır; perdelik Y11

91 j 
bi hararetin muhafaı!l yd 
larm, silindirlerin ,.e el 
etrafına sarılabili~, ~ td} 

.. •• n aıl nun sızmaması ıÇu• 
lere yayılır. 
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Dünyanın en aca·p 
tica ı· . ·ı . c· re ın n mı yonerı 

bi~~ka~a P&ketlerindeki kartları 
tırerek nasıl zengin oldu ? 

Cigar 
ve kar t' Paketle . . 
det oldt artnı sak~nın kuponlarını, 
kafat .l~· Bun! tna~ her yerde a-

r_ \&Clhi VeriJiatın bır kısmına mü
lh.~kJarı Yor. 
·~ı rı n cukul 

tı:.ı. • evinde • ata resmi sakla-
i~lı ka n uzun . 1 
~\, ttların zaman cıgara 
tlıda bugün 

1
b saklamış olan bir 

1:1 ~efo._. Undan b·· ··k · ·· lla .. •ııştir uyu ış vu-
Ooo ~al! isimli 
tir. y~ara Pal· }u adam, 60.000. 
4) on01trrıi iiç 'elı kartına malik 
loıı ı. l"rıii,ter' nı.uhtelif memlekett 
" oıtd ıs ıvnrdı B d. .1or. l; en rC8İtn r. azan ye ı 
la~y er a}' 300 o~c kart satın alı • 
~ ~ Cigara · O kadar kupon 
~ ;ı~"trı ı s eaketi kartlarım ta-
~a ~ 8aktnıaktad uru\"h.•n 700 liraya 
•· "" .... ır. 'e h ... ""t'>j ' ı tl' · 1 • er sene cı· a llrl"rı.akt<:>..]ır "'tı se~r.icıi., diye bir 

u ada . 
lltka~ 1 lll, i~e m b 
dı. ı; 1 .arı ke'l ı· • ' a~l<>dtğı zaman 
~L.~ 1~atte b ?ıs. ~le alay ediyorlar· 
t ı. ""rı b ır ıtı"at . 1 k c "'•li b· u tonla J eserı o ara 

l• ıt i~ h ı· Yış, sonradan be-
"nd· a ıne · 

··~ ısj d' g rrnişti. 
t' otı .. ii 1Yor ki: 1 
~"k "l.a. n Yeni bir b· 
• ti6a t'lttetind .· ına vücuda ge-j 

~ıtıı ~ Paketi;? ırn .. Ôyle bir bina 
•uıı. A. ıt!C§tirecek res~mlerini tnknn 
Rct:'l l°llı ~- dnıreleri bulun-
~ . tnh ··•anda ·· . 

tı Ilı ~tc;a 8 muşterılerin de 
i3U" eyrede W• b. ti .... cegı ır meş . 

~.ı, gara P k . 
) "I& Ve a etj r • l 
Oı-urıı ten bir d esım erine dair ha· 
~blı:ı~ Bu ll'\ccr:u me:ınua neşredi-
\ ... Si tadır. a bınlerce nüsha 
~gata Pak 1 
~~İtikti~~klesimlerini yalnız. 
~ fa "Stı da e kalmadım. Bar 
Jf.r.. , S<ıtrn 1 d • 
~! Ur ııenctk . a ryor um. Bır 
'~'. ayıt ele ~ır. kolleksiyonu 
~~ ~.\'erıi .,. 1Beçırdım. Siyamda 
·<.ıti. ~ d· <-e nnd B • 
L "Vı .... 1 ığer b- • rezilya, Rus-
'Ct 11 Ctj ırçok tn l k 1 
~ij .6?4 lll "ar. Eli en:ı .e et erde 
ıa:~ıı senes· d nıdekı ılk resim-
""llıı IQ~Caiınle~:i e ~.ngilteredeki ge
t lıı.,alc ta.esi 180 f osteriyor. Bun • 

'ıııı ... tCııin . ırnchr.,, 
ll':a~ v.~. kralı cıdgahra kuponlan ve 

··ı "''" • a a 1 ~tııı lalya~~r: sonra şu malu-, 
tıc tltıu ih'li\ şirnd· 
)tlika.darı tdqs olu~ Yeni bir hiikumet 
k~.ıı cıı ,, 0Pladıh rnuştur. Bilmem 1 

1 ile .f eni 0,.,,' an sonra, medeni- ' 
,..... \l~... J "nca.. 1 

,.. '-ır.il. E.'l~tirjJ· gı olnn gaz mas-
il.llll ta Pak . ı:vor. 
~ : lnti~t ~ltı kartlan • , 
'<\t .. c arti tı ~ri f' nm en de-
ki}> \i~titıdtıtleridi~. ıl~ k~mpanya
)t~~tlctitıe, ait olduÇunku bu kart
eiltı •tıc fti c ve ~ki~~ devirlerin 
)oJ 11 ~ld .. t rC8İ""l dıger hususi -

•r: '"tt ·••erg····ı ı "·"m,.,, ll'\ek · . 0 ru mektedir. 
t '-ı ~a 1"ın 
'1t11} ta J:laketj 1_ en seri ve ucuz 
A "lth.. b:'\ı. ı ttartları lm k 1 
"~ ~··ıak .. t "rind a a .. 

tı.~dq 188 ı e karthr bu'. 
ihdas sen~sinde ilk defa 1 

edılnıişse de en 1 

zengin kart serile~i lngilterede ba -
sılmıştır. Sonra Almanya gelir. 

Bazan cigara paketi resimlerinde 
yapılmış hatalar vardır. Böyle hatalı 
eski kartlan bulup getirenlere bü- ı 
vUk miikafatlar veririz. Mesela, eski 
İngiliz başvekili Benjamen Dizraeli 

nan resmini gösteren bir kart vardırl 
ki arkasında da Londranm büyiik 
saat klıl;'!si güri.ilmektedir . 

Sabık lngüterc Kralı Edııard'm, ba. 
bası veliaht ve kendisi York dülı.."ii 

olduğu zamanlar ( 1898) de alınmış 

bir resmi, o zamanın cıgaro paT\etZe. 
ri içi>ıde7d Tcartlar arr.ı.-ıındıan çıkıyor
du. Şimdi gayet Tı.-ıymctli olan kn.rt
lardan biri<Iir. 

Halbuki Dizraeli"nin zamanında 
o saat kulesi yoktu. 

En kıymetli kartlar, ilk basılan A
merikan kartlarıdır ki tanesi 300 lira 
etmektedir. 

İşte size lngilterede cigara paket
leri içinden çıkmış bazı kartların fi. 
yatlarını vereyim: 

Kilise ve şatoların resimlerini ihtiva 
eden kartlar. (serisi 45 liraya) lngil-

JJostıuk kupası 
Müsabakalar 

bayramda yapıh~·or 
Kurban bayramında Galatasaray. 

Fenerbahçc, Güneş ve Beşiktaş klüple
ri arasında bir dostluk maçı yapılması
nın düşünülmekte olduğunu evvelce 
yazmıştık. 

Evvelki gün toplanan dört klübün 
murahhasları bu müsabakaların bütün 
esaslarını tesbit etmişlerdir. 

13 ve 14 şubatta Z. A. K takımının 

şehrimizde maçlar yapması düşünülmüş' 
ise <le üç haftadır tehir edilmi~ olan lik 
maçlarının bu t:ırihlerde muhakkak ya. 
pılacağı nazarı dikkate alınarak B. t. 
T. O. K. bu ecnebi temasından şimdilik 
vazgeçmiş daha ilerde (Viner spor)un 
fstanbula getirilmesi mevzuubahs ol· 
muştur. Bugünkü halde muhakluk o
lan; Kurb:ın bayramın;da yapılacak 

dostluk kupası müsnbakalarıd•r. 
Şehrh--ıiz:n en kuvvetli döı t klübü 

ilk günü çekecekleri kur'a neticesinde 
bi,.;'li·'erile çarpı acaklardır. 

İk;.,ci gün mağlfıplar üçüncii ve <lör
c1iincüyü tayin ede~ek maçı yapacaklar
dır. 

Son alinde, ilk günün gal:pleri karşı. 
!il.şacak ve turnt•vanın birincisi bu su
retle belli olaccktır. 

\ 

Uşali ta ki turn ovayı 
Gençler Rirliğl 

kazandı 
Uşak halkevinin (Atatürk büstü) i

çin, Uşak mm takasına dahil tiç klüp 
arasında turnuva maçlan yapılmıştır. 

A takımları arasında birinciliği Genç_ 
ler B:rliği, B takımları arasında da Tu
ran idman yurdu kazanmıştır. 

Büstler her iki galip takım kaptanına 
halkevi başkanı tarafından merasimle 
verilmiştir. 

Gençler birliği 
Ankara şampiyonu 

oldu 
terenin askeri kahramanlarını göste- Ankara federasyonu, Ankaragücü ile 
ren kartlar (serisi 100 liraya) meş • Muhafızgücü k:üplerinin itirazım tet
hur dünya askerlerini gösteren kart- kikten sonra Gençler Birliği takımının 
lar (serisi 160 liraya) artistleri gös- Ankara şampiyonluğunu tasdik etmiş
teren seri (serisi 65 liraya) satılmak- tir. 

tadır .• , ı----,-d---
lngilterenin "cigara kart ve ku - Futbol e eras-

ponları kralı., Bagnall. meraklılardan • • 

günde 600 mektup almaktadır. Bu yOnU felSI 
600 mektubun yalnız mekteb çocuk- • t•f tt• 
larmdan geldiğini sanmayın. . 1 s 1 a e 1 

Y aşmı başını almış adamlar da 
bu meraka kendilerini vermişlerdir. 

Mütemadiyen kart kolleksiyonu yap· 
maktadırlar. 

Futbol federasyonu reisinin istifa et. 
tiğini bu sabahki gazetelerden biri yaz
maktadır. 

Gene ayni gazeteye göre; Ankara 
futbol ajanı Danyal federasyon reisliği. 

ne, Danyalın yerine de eski Beşiktaşlı 

Nuri ajanlığa getirilecektir. ------
Boksör 

Teo oresKu 
Fran~ada muvaffak·

yetler ıu .. zanıyor 
Birkaç ay evvel istanbulda müsabıı.-ı 

katar yapmış olan Romanyalı bok::ör 
Teo::loresku şimdi Fransanın Liyon şeh 1 

rindcdir. Romanyalı yumrukçu Fransa. ı 
da biiyük muvaffakiyetler kazanmakta
dır, 

0

nitekim geçen hafta Dcbeaumonte j 
ismindeki Fransız boksörile yaptığı ma-, 
çın beşin:i ravundunda Fransız aban
done etmiş olduğundan Romanyalı ga
lip gelmiştir. 

~----~----

Saıoşi 
Ferenşvaroş klübüne 

gtrdi 
Macar milli f~tb:::l taknnmm en 

şöhretli oyuncusu olan merkez mu
hacim Saro~i, F erenşvaro§ klübüne 
gİnnİ§tir. 

Is an u eş 
liarışık tal\ımları n~sanda lstanbulda 

karşı!aşa<•ak iP r 

Bu m~çıar her se e 
~ te!<rar:anaca { 

Türk ve Rumen futbol idarecileri her l 
iki memleket sporunu alakadar eden 1 
çok hayırlı bir iş başarmak üzeredirler. 

İstanbul ve Biikreş karışık futbol ta. 1 

kımlarının. bu sene nisanda fstanbulda 
karşılaşmaları ve bundan sonra bu mü-1 
sabakalar her sene tekratlanması için' 
c;alışılmaktadır. Gelecek sene Bükreşte 
oynanacak maçı üçüncü senl' gene İs-

Arjantini mağlup eden 

z a 
\mera,a kupası 
maç arında ön 

saftadır 
Brezilya ve Arjantin milli futbol 

takımları Şimali Amerika kupası için 
karşılaşmışlardır. 

Oyun çok zevkli ve heyecanlı ol-

tanbu'::la yapılacak karşılaşma takip e. 
de ektir. 

Bu suretle Bükreş ve İstanbul takım, 
lan her sene çarpışmış olacaktır ki bu 
her iki memleket sporu için çok fayda
lıdrı. Müzakereler müsbet netice verir. 
se yukarıda yazdığımız gibi ilk maçı 
önümüzdeki nisan içinde İstanbulda sey 
redeceğiz. 

Avı upa kupası 
lsveç, Norveç ve 

ı .. u ~semhurg 
takımları da gidiyor 

İsveç, Norveç ve Lüksemburg takım. 
ları 1938 senesinde Paristc yapılacak 

olan dünya kupası futbol maçlarına işti· 
rak edeceklerini organizasyon heyetine 
bildirmişlerdir. 

muş daha on beşinci dakikada Bre· ============================= 
zilyalılar ilk golii atmışlardır. 

Bir dakika sonra Arjantin beraber
liği temin etmişse de birinci kısmın 1 
sonlarına doğru bir sayı daha kayde
den Brezilyalılar bu devreyi 2-1 
galip olarak bitirmişlerdir. 

Haftaynn çok heyecanlı geçmiş, 
hafların çok muntazam paslan ve 
sıkı şütleri nazarı dikkati celbetmiş · 
tir. 

Yirmi beşinci dakikada Brezilya 
takımı üçüncü golii de atmıştır, gol 
farkı ikiye yükselince Arjantinliler 
çok şeri ve se.rt O,YPnmağa başlamış
lar ve bunun semeresini otuz altıncı 
dakikada gol yaparak görmüşlerdir. 
Otuz sekizinci dakikada Arjantinlile-1 

rin güzel bir hücumunda muhakkak 
bir gol fırsatı yakalamıştır. Vaz.iyet 
berabere olmak üzere iken Brezilya 

kalecisi kendini hasım oyuncusunun 
ayaklarına atarak topu yakalamış 

ve yüzd~ yüz bir gole mani olmuş
tur. 

Oyun bundan sonra iki tarafın ne· 
ticesiz çalışmasiyle nihayetlcnmiş • 
tir. 

Bu maçtan sonra Amerika kupa· 
sı maçlarında sekiz puvanla Brezilya 

birinci, altı puvanla Arjantin ikinci. 
dört puvanla Paraguay üçüncü, iki 
puvanla da Urugvay dördüncü gel
mektedirler. 

Sjp)<Q) ır 

rn 
r a 

ialı 
sında 

koşu 

Kadml:-.r arnsmda yeni bir kcşı• 
yapılmağa başlanmıstır, bu da resim
de görüldiiğü gibi a<Ta tırmanmaktır. 

Bu yeni spor bilhassa lngilterede 
çok sevilmekte ve yapılmaktadır. Is· 
mi kadınlar arasında manialı ko~u-

dur. yüz ve yahut iki yüz metre düz 
koşu yapan kadın atletler bu metrela 
rin sonurıo konulan ağa tırmanmak· 
tadılar. üstteki direğe ilk çıkan • ta• 
bii olarak - birinci gelmektedir. 
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-2 Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

Sin o nıuha ebesi 
Rus denizcisi, Osmanlı filosuna kendi 

kuvveti rine nisbetle çok zayıf bu;uomakla 
beraber hücuma cesaret edemedi 

50 toplu Avniilah firkateyn (A
miral gemisi) 

48 toplu Nesimi:zafer ferkateyni 
süvarisi Ali Mahir bey 

48 toplu Fazlıilah feirktayn, sü
varisi Kavaklı Mehmet bey 

42 toplu Navekibahri firkateyn 
süvarisi Ali bey 

22 toplu Kaidi Zafer korveti, SÜ· 

varisi Etem bey 
22 toplu I\ecmiefşan korvet, sü- ı 

vari:oi .l\bdull 1-ı bey 1 
22 toplu Feyzivücut korvet, sü 

varis' Yalovalı Hasan bey 
22 toplu Gülsefid korvet, süvari-

si Salih bey 
1 O toplu Ereğli vapuru 
6 toplu Pervazıbahri vapuru 
64 toplu Nizamiye firkateyni 

'(Liva amiral sancak gemisi) . 
Bu kuvvete bilahare "Dimyat,, İs· 

rnindeki 42 toplu firkateynle 12 top
lu .. Taif,, vapuru gelip iltihak ettiler. 

Ferik Amiral Osman Pasa, kuman 
dası altındaki kuvvetle Sinop limanı 
na girdi ve funda demir emrini verdi. 

Kış ; elmek üzere idi, ikinçi teşrin 
ayı sonuna yaklaşmış. kanunlar gir 
mek üzere bulunuyordu. 

Osmanlı amirali havaların fenalı
ğını bahane ederek Sinop limanında 
1emir üzerinde yatarkf1Jl kumandası 
altında sÜr()tli vapurlara karakol yap· 
tırmak ve harp zamanında en iptidai 
teyakkuz tedbirlerine baş vurmayı 
hatmna bile getirmedi. Babacan Os
manlı amirali sanki sulh zamanında 
Haliçte tersanenin önünde yatıyor 

fu da beklemek İstediler ama hafif 
Türk teknelerine mukabil ellerindeki 
korkunç ve ezici kuyvcte rağmen hü
cuma cesaret edememelerinin artık 
ayıp bir şey olduğunu anladılar, bu 
ayıp olc.luğu kadar da gülünç bir şey 
olacaktı. 

Kalyonlardan, kapaklardan, üç 
anbarlılardan mürekkep koca bir 
Rus filosu on üç hafif Türk teknesi 
karşısında günlerce liman dışında 
volta vum1akla vükit geçirmişlerdi. 

Bugiinün harp gemileriyle bir 
mukayese yapılmak icap ederse Çar
lık Rusyası amiralinin vaziyeti şuna 
benziyordu: Elinde altı dritnot bu· 
lunan bir amiralin limanda demir ü
zerinde yatan on kruvazörden çe
kinmesi .. Yalnız Nahimofu mazur 
~österecek bir cihet vnrsa o da bu ha
fif gemilerin içinde Türk denizcileri· 
nin bulunması idi. 

• • • 
1853 senesi ikinci teşrinin otu· 

zuncu günü hava Çok kapanıktı. Kor 
kunç bir kar tipisi gözgözü görmez 
bir hale getiriyordu. Osmanlı ami
ralinin Sinop limanında demir üze
rinde yatarken hiç bir ihtiyat tedbiri· 
ne baş vurrnıya lüzum görrniyecek 
kadar gaflete dalmış olduğunu söy
lemiştik. Bu acemi kumandan mai
yetindeki gemiler süvarilerinin vapur 
lara karakol yaptırması hakkındaki 
tekliflerine de kulak asmamıştı. Me
ğer hazret kömür tasarruf etmek is
tiyormuş. 

(Devamı var) 

Macera ve aşk romanı -79-

Sana 
• 
ıs 

esr 
• w • 

ıg 

rımı an atayım: " Nişa 
zaman fena halde kor Uf11··· 

Zira .. ~.a ire değildim. ,, adi: 
Geçen tefrikaların hülasası: \ gunlük ders bu kadar kalsın... Oturup Mförümah başını sal! Jı~ 

Vçüncii Murad, şiirden, sohbetten kalkmağı, bağdn§ kurup iiç parmakla - Vah zavallı grv-eı ~ ~ 
anlıya>ı garplı ·1.-ızkırdan hoşlam _ yemek yemeyi filan ba..ı;ka zaman ta • Büyük hayallere ltıı.pı!dl.;- iJı>' 
!JOT. Kendisine, bir kontes tak<lim liın ederiın... Biraz istirahat edece. rum ... Fakat korkaJ1lll ı;ı, J:'. 

v . 1 • }laJ'Cı:ıı 
edilecektir. Vcnedikli kontes, mü.s. gım... 

1 

rıyacaksınız ... Zıra. cfb~e 
lüman olmu§ gibi görilniiyor. Esir ~~~ asilzade .k~n yal~ız kalmak is- kadınlar için, hiç de s 

1 

taciri de bundan fevkalade memnun tedıgıne dair bır ışaretti. Herkes onu 

1 

- Niçin... ı;ı.: 
oluyOT. selfımlıynrak çıktı. Hatta kcndisile _ Çünkü, bir kafes ~ ı 

"' • • birlikte esir olan damdonörleri bile o- dişi, az erkek oınınsı ~ ııJl 
Esir taciri: 

- Çok çok memnun oldum .... diye 
İtalyan kızının omuzunu ok.53-Illnk is
tedi. 

Fakat, o, irkilir gibi bir hareketle 
geri kaçıldı. Sonra, bu dürüştlüğünU 
tamir etmek istercesine : 

- Tabii değil mi ya ... Siz bana ne 
dediniz demin ... Benim hayatım, saa. 
detim, inkişafını hep bu muhitte ... 

- Öyle kontes öyle .. Fakat eğer bu 
düşünceyle hareket edecek olursanız 
mutlaka yüksek dereceler i~al eder
siniz. .. Görürsünüz... Söylediydi dersi. 
niz.. Eğer sağ olursam arkamdan rah. 
met okursunuz.. Sağ kalırsam da. .. 

- SöylediC:rim, yemin ettiğim gibi, 
sizi asla unutmam... Canfeda kadını 
·aa. .. 

Bu vaitlerden pek memnun kalan 
Hacı Mustafa, kontese saadetler dile -
dileten sonra, çekildi, gitti. 

Şiındi, ortada gene eski şahıslar 
kaldı. 

İtalyan kızı: 

dayı tcrkettiler. tavuk cinsi kuşları ~cıtıll 
Fa.kat, kontes seslendi: Halbuki insanlnrı değll.'}ı:ı}°'tı 
- Sen kal, Mihrümah!... - Haremde sefı:ı.hO.t 
- Peki aslancığım... derler ya... O, )'f?. 
Saraylı kız, bu istisnai iltifattan pek - Sefahat hay~tJ ... l3İJ 

memnun ve mağrur olmuştu. o, 1tal • bin erkekler içindir.. ııY!ll 
~ru: kızının, ~~k yakın bir istikbalde! göreyse fek'\ket ... sort11 ct~:;ı 
ınkışaf edooegıni seziyordu. Onun ete. mahrurn.lyefünizin ~erebntiifl' 
!;-ine yapışarak yükselmek ümidini yoktur ... M~selfl, bCJliJtl ~t 
besliyordu. Kendisine hulfıl etmek im • ele erkek yüzü göflJleııı cıııdeJl 
kfmını bulduğu için adeta bir define lu yıldıza tesadüf et.nl 

keşfetmiş derecede memnundu. dir olmustur.. ~· 
K t d. ıı-~ Ö u- '•JcJil \ ~ on es, ıvanın uZ.c-rine yarı yatar - yle ya ... ,uı.ı,J\. d)'C 

vaziyette uzandı: yatı sefahat hayatıdır }\I•' 
erite ı: 

- Sen de 3urnya otur, Mihrümah... Fakat bunun yalnız . .. P:1 

Çerkes kızı, onun ay;ı.kları dibindeki duğunu dü.;ünıncnti~Jll·ı:ct.ı' 
pufla şiltelerde diz çöktU. na bir padişahla birkııç ~ 

- Başını dizime daya... ediyor, değil mi? o:ıtY"ı; 
Dayadı. - Evet, ru;lancığJJll~&-~ 
- Anlat... gibi güzel, hasnn, tll ibİ ~ 
Tatlı tatlı geriniyordu. işgal ediyor ... BiziJll gı 
- Neyi anlata.Y1Jll, aslancığım? hiç... ııJt ~J~ 
- Orayı... Orasmrn sefahat haya • - Maamaf ih kıı.çn.Ill 

ler olur... ıı.Jllll1··· f 
- İmkansız, sult :ııe )'ş 
- Peki sen? .. seıı 

- Artık yoruldum ... 

tını ... Hep, kitaplarda okudum ... Pa
dL~a.hın sarayı.. Harem.. Orada ne ö. 
mür yaşanıyor, aman yarabbi, değil 

• Cieai. - bu mi? ... Anlat ... d 
,~ 

muş gibi böyle harp tehlikesi ile bu. ------------------------------------------
ra a... ?JUtetıl/ 

- Ne ya pacağıtn·· cıP" 
şünürdüm: Sarayı d~~ ,.~ 
dan biri, kimse fa.rlt dC lP"' 
kek olsa ve o crkclt s::ı rcJill''~ 

run buruna yaşadığı o tehlikeli daki
kalarda hayret verici bir gafletle Si
nobun Allah vergisi muhafazalı sula· 
nnda yangelmişti. 

Halbuki Karadenizin belki gazablı 
sulan uyurdu ama düşman uyumu· 
yordu. Amiral Nahinof, kumandası i--------------
altındf' bulunan "imparatoriçe Mn
riya,, " Grandük Konstantin,, ve 
"Çeşme,, kalyonlariyle dört firka
teyn ve bir brikten ibaret kuvvetiyle 
Sinop önlerine geldi. "1853,, senesi 
ikinci teşrinin yirmi dördüncü günü 
Rus amirali Nahinof ilk iş olamak Ü· 
zere limanda yatan Osmnnlı filosunu 
tarassut" etti. Bu şöhretli Rus deniz 
cisi Osmanlı filosunu kendi kuvvet
lerine nisbetle çok zayıf bulmakla be
raber hücuma cesaret edemedi ve im 
dat istedi. 

Osman}'I amirali bütün bu olup 
bitenlerden habersiz limanda uyuklu
yordu. Nahinofun istediği kuvvet a
yın yirmi yedinci günü gelip kendisi· 
ne iltihak etti. 

Amiral Novosilskinin kumanda· 
smda bulunan, bu yeni kuvvet 
"Paris", "T risivyatelya", "Rostis
lov,, üç anbarlılarından mürekkepti. 

Artık Nahinofun emri altında 3 
tane kalyon, 3 tane üç anbarlı hattı 
harp gemisi ve iki firkateynden mü
rekkep mühim bir kuvvet toplanmış 
oluyordu. 

Bu kadar faik bir kuvvet karşısın· 
da Osmanlı amiralinin emri altında 
bulunan kuvvetler için ölüm ve ha
rabi yüzde yüz muhakkaktı. Uıkin 
tuhaftır ki bu ezici üstünlüğe rağ
men Nahinof gene hücum edemedi; 
beklediği kuvvetin gelmiş olmasına 
rağmen üç gün daha bekledi ve ami
ral Komilofun kumandası altındaki 
kuvvetin de gelip kendisiyle birleş· 
mesini istedi. 

Türk gemicisi ismi Ç._ulık amira · 
lini o kadar yıldrrmıstı ki çantada 
keklik kabilinden avuçlan icinde say
dığı 1 e-ncli.,'ne n isbt"Lle belki on defo 
daha kuvvetsiz bir Türk f l"suna bi ... 
tiirlü hiicum c '1eMiyor<' u. 

iki rlii şmaöı amirali birl .. .,,tik ten 
1 

sonra , kumn.., -' "cıı Altındaki "Ker3o-' 
nez .. , "Kırım", "Odesa., vai)urhriy
le Sxvastopoldan yola çıkmış olan Ü· I 
çiincü meslekdaşları amiral Kornilo-

- MUteesslrim, mösyö Savin!, Mis Hovet 
sizi göremiyecck. Dün arabadan inerken a• 
yağı inci~. ynmndıı. doktor var. Bunlıı.n 
oda , hizmetçisinden öğrcndhn. Şimdi hatırh• 
yorum: Onu dUn öğledcnberi görmcml§Um. 

Julyus du.,"bnuyordu. Bu ayak incinmesi 

ynnl ValertnJn "tabanca ile yaralanmış,. ol
duğunu anlatıyordu. Fakat Gar şatosunda ne 
lşl vardı? M6syö Hovctln zengin kızmm 

yeşil hayalet kıyafetine girmekten ne isti.ta• 
desi vardı. ? Bu doğru olamazdı ve esn.sen 
tahmini sadece mendilin Uzerindek1 marka 

!ara fstlnat ediyordu. Birçok kadının ayni 
markayı ta§mıam kablldl. Fakat topuğunda 
yaralanm13 olmam •• çok garip. 

Julyuırun bu!,ün hiç karoılaşmak istemr
dlği adam Spik Holland idi. Fakat otelden 
henUz birkaç adrm uzaklaşmadan gazeteci 
Savinlnin arkasından koşuyordu. 

- Bir dakika vaktlm yok, Holland. Yal• 
nız geldim .• Allah aşkma Jht1yan görürsen 
beni Londrada gördUğUnU söyleme. Beni GD 
fordda zannediyor. 

- DUD gece bir ziyaret vaki oldu mu? 
- Yemin ederim k1. 

- Anlatmana !Uzum yok. Köyde bir g6r· 
cümüz var. Bize tele.ton ettl. Yeşil hayaletin 
bu akşam görllndUğUnü, ve BcllamJnln onıı 

ateş edeyim derken "Galmsbarough., §&he.ser 
!erinden bir tab!onun gözUnU oyduğunu öğ'

rcndik. 

Jul7us şlddeUe reddetti: 
- Katıyyen yalan. Eğer bu havadis gn· 

zctclcrde çıkarsa, lhtlyar benden §Uplıcye 

düşecek, seni gördUm zannedecek.. Dinle, 

Holland, istediğini yapnyun, hattA anlatırım 
da, fakat Allah aşkına beni bu işin içine sol,· 
ma! 

Spik başını sallayarak: 
- Ben ıınn~ kötUIUk eder miyim hiç! Hay 

dl. Julyus. anlat! 

- Peki! Fakat olanı biteni iyice bUmlyc
rum! diye söze bn!!lndı. 

lyl bir btı..!!lan'.!lç. Devam et. 
Julyus bildiklerini söyledi, arn sıra dıı gn• 

zdcclnln sö:'crtnl tir sır gibi saklamnsmı da 
rlr:ı ediyordu. 

Siı;·lc l :ın". n llnmi şntoda ne yapıyor, 
1 yaşıyor? zıvnret kabul f'diyor mu? 

Ziyaret knouı etmek mi? Ben geldiğim 
i :ıberl şatoya ııı~ bir yab:ıncmm g1rdlğlnl 

S'Örmedlm. Mn.liMnesinln ctr:ı.fmdn doıa,ı· 

Yor. bazruı d:ı derin düşüncelere dalıyor. Gt.• , 
celerl, yalnız ba§ma, kUtUpbancde kalıyor. 

Tefrika numarası: -12-

YAZAN: 

~<dl~aıır Wannaıce 
ÇEVİR.EN: fa. 

Kimsenin rahabnz etmesini istemiyor. Odr.
sma girilemiyor, çUnkU ic:eriden kilifüdir. 
Gecenin dolcuzundan on birine, bazan da sn· 
babın birine kadar kapısı sUrgUIUdUr. 

- Kapıyı dalma k111tllyor mu? 

- BattA her iki kapıyı da.. Odasında çtft 
kapı var. 

Fakat, Allah aşkına.. 
- J{nrl<ma, dostum. Daha neler hlllyor-

snn sl:Sylef 

- Hemen hemen hepsi bu kadar. 
- Akşam yemeğini nerede yiyor? 

- KUtUphanedc. Yemek odnsına pek 
mez. Holland. Ben gldc;)im artık! 

Ve kAUp Splk1n "dur., demesine kalmt 
dan SJVJ§rp glttl. 

BUy{}k lıfr korku içinde Gllforda döner· 
ken, Julyus mUk!Uemcnin doğurncatı-ı tehli
keleri düşUnUyordu. ; )npmııı olduğu korlcunç 

bo§bof,azlığı lmtırladıkça ter döküyordu. 
Mendilden hiı; bahsctmcıntşli; en mUhimm:• 
nln bu olduğunu d~UnUnce birıı.z müsterih 
oldu. 
Şatoda efendisini keyifli buldu. Bellnml, 

kt.tlblnln geç kalı;,ma ses çıkarmadı. İhtiyar, 

Savlnlnin temin etmesine rağmen gazl'!tclcıin 
ho.dlseden hahsedcceklcrine ke.nldi. 

- Bu köpekleri susturmanın lmlctuu yok 
ltl ! Hlztnetçllerin yansı da gitmek için ayal< 
landılar. Hattd VIJks bile gitmek istiyor. O 

na, yerine bir adam almadan gittiği takdirde 
kunturatmı bozdu!!ı.ı !cin dava edecc'?'f ml 
~yledim. Savını, koridordaki 1!1.mbalnnn tıt'· 

tün gece yanması için emir ver. 
- Bir ziyaretçi mi bekliyorsunuz ? 
- Sus! karışma. 

Bellaml o gUn odanın kapılarını muayene 
etmiş, dl§ kapının herhangi bir Aletle kolay• 
ca açilnbllcccğf knnnUne varmıştı. Deriden 

olan kapı, iç: taraftaki mandıılı Ue daha emin 1 

bir ''azlyette idi. Bu lmpmm derisini· pcrte\'• 
slz'e iyice muayene etti: hlı;blr iz bulıımşdı. 

Bellaıni o gece tabancasını masr.nın üstl~

ne koyarak uyudu. Fakat sabahın bc!ılnde t·· 

vandığı zamıın her iki kapı ardlarma k t. • 
dar açıktı.; tabancası da ortadan yok olmuş! 
tu. 

VALEnt lIO\'ETtS AYAGI 

Valerl sabah kahvaltını yaparken : 

- B:ıb:ı, dedi, s:ı.yflyllck bir ev istiyorum. 
Mösyö Hovet ba11ını salladı. Hayretle sordu: 

- Ne 1.ııtiYofdun? 

- Sayfiyc'lk bir ev lsUyorum. 
Mösyö IIont kızını s:ırarmış ve yorgun 

buldu. GLzl~rlnln nltı morarmıştı. 

- Eski tüzel bir ev gördüm. Londrndun 
pek uz'lk dn dc~ı. 

- Fa kat, yavrum, Amcr:ikada yapılacak 
pek çok işlerim ' ·nr. Ilurada kalamam. M .. -
amafih, istiyorsan, bu i§Icrin balllle kendin 
de ııtra;iabfürsin. Nerede bu bina? 

- Garda. Adınn da "Le l!anolr de in 
Dame .. de.,ir, burası evve'ce şatoya alt im!ş 
har:ıp bir yer. Ehcmmiyetll lılr tamire J,. 
muhtaç. 

Göz'erlnl tab:ı.Zın:ı. dikti. Ve devam etti: 
- Buranın sa..'"l:ı. en mün:ıslp yer olduğunu 

da dfü;•Undilm. luıttA kitabını buraıJa ratıat 

,·c huzur içinde ynznblllrııin. 
1Jll3yö Ho.,ct tnr11tercnin b!r siyasi tc· 

rlhlnl yazmak Sc\·dnı::mda idl. Bu yirmi sc•' 
ııedir Uzcrlr de dU~UnrlUıt;U bir proje idi, epey 1 
vcs!lt oı da toplamı~tı. Bu mevzu Uzcrlndc 

1 
t irço1t kıymetli eserlerin yazılml§ olması 

onu bu fikrinden bir tUrlU vıızgeçlrememır. 

u. 
-Olmdnr sakin ve t'ısude bir ycrkl..Bab3 

Amerlkada ziyarctlerücn ve işten güçten vr..· 
ltlt bulup kitabı ynzac:ığım pek 7nnnetmem. 
Şilphcslz. Nevyorktan, gUrUltUsU tUbnrile 
hiç c'r. n"nğı olmayan T.ondrada da yazn· 
i11'Zllin. 

- Ha'dltatcn ıı5ylcdlğin kadar sııkln bir 
yer mi? 

- E\·et, o ltndar s:ıkln ki bir sineğin vız\ı\ 
rnaSI bile i "itilir. 
~ Fena bir fikir değil bu, Va!, istirahat 

senin için do f'nydah olacak. Fakat hnyalt't• 
lc,.den korltmnz mısın? .. 

Va1"rl gUldU: 
- E~er bununla Ye§ll hayııletl kasdedl• 

'O- !l, bil ki bnba, hayaletlerden hiç kork• 
M atn. 

Garip blr ı, bu hayalet meselesi Bella• 
mlyl tanımıyorum : ona dair fazla malOmıı• 
tını da yok. 

- Ona hiç rastlamadın mı? 
- Hayır, onunla hlı;bfr ıııım olmadr. Yn'• 

r :z otelde bir dairesi bulunduğu lçln arasrra 1 
rruıtlnrdım. Neden ise bu adam hoşuma gtl•J 
mlyor, hele sn yUzlU kdtlbl insanda hO§ bir 
testr yapınıyor. (Devamı '001') 

olsa ... diye hayal geçe dt-

Kontes: eıııı/ 
- Demek ki n.h~ıı.l f )ııı)lııl 

larını .-~ttı. - Padıfab e\~ 
~ •• az ç 0~ ler bir kadından :r ~ 11ıtl b 

n un a.cık Ye nlfıl•n ll.°')ti)'9tl1 
. . ., ıh 

eriyor ... Onun ıçh•• 
lı ... 

- ! ... 
- MihrümaJl! ... 
- Efend!m. r 

5orı 
- Sana bir ~y ~ 
- Buyurun... . ııf.ı~·of ~ 
- Cine, periye 1n glll1' ,re;. 
- İnanırım.... tn f e 

ırıf!l"' ı;t - Ben de inııD iJ11di 
korkardım... I.iıkfn ~e.ad ' 
me diyorum ki, a.h· ·rf!C·" ..ı'/ 
l . d a gı ·f)CI'. er ge::elerı o anı gı; , 

Mihrümah, hayretICc ~l~ 
• 11 • _,ı r· - Bunun scbcbı ciW .. 19 

B.. lft .. dll v. - .zım orıı. u.> • iıı:' 

lar vardır. Gece!eYill:J3ll # 
na hayaletler çı~ta!· ,,9r ııet 
perili cinli gcmıJcr ııt 
Çünkü, yolda geJirJ>~Ilı ~ti ~ 
bunlardan biri girc1l· .. ııtf. 
padişahının of;lu:Y~~t> . f' 
çücilktü .. Falmt._f ·-~cıı ~ 

- Söylediklcrınız.ı.
yamıyorum, nslo.nıJll"" 

- ~lihrümıı.h .. · 
- Efendiciğim.. ~·" 

G .. l . ·n jdlle ,.., . - oz erıını :ı. zeliv·" 
- Bakıyorum gil ıı11d', 

,.,usı.ıs ı' 
- Ben, insıın J• iciıı1 

Seni görür görıne.ı l<~rl1 Jl 
nim, senin de batl3 ~~ :1 

· ·d · öyle ılfl'l ıf'~ ~ samımı ır... ıııı.'11 ııtf' 
ğumuz, müstak~l·riıı'lift #' 
vam etsin ... Birıb1 ~ 
da bulunalım ... J3tıZlbııJl~ ttti f 
liyeceğim.. Sen d_e . pr~~ 
duklarmı söyJcrsıJl·· ,rJ~~'.J' 
liyeceklerimi etraf~ ,:ıı. tfV ,f. 

- Tab1i değil 111ı ' ~ 
- Öyleyse, dinle··~ ıı~;11 

gin ve asil bir nd~~eıı:kııı9 
1. o benı 0 ıyorsun... , ttl·· 
dlim fcnn ho.lde Ic?P 'e{"°~ 
geldi... ÇünkU baltifC (pi' 
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~ HORTLIYAN FAUST~ 
~ tl\"•i tür.. . • - -·----------
' ~ tilıeı b'lu çıçekler ve ağaçlar J\.ristobal, Barba Rojanrn kendisine 
.ı_ kafi de ır ev vardı. Esasen ağaç verdiği parşümeni uzattı. ,.._ e. reced . • 
014\t • ~kae}t b' c gızlediği bu esraren Fausta bunu alarak dikkatle tetkik 
'~~I\, dı ır duvarla da çevrilmiş etti ve uzun müddet dalgın bir halde 'la §ardan geçenlerin müte- ' düşündü. Nihayet parşümeni katlaya
~lttı.tohıtı tından epey gizleniyoııdu. rak göğsüne yerleştirdikten sonra, ma-
•• -·~ . ' l\chrin ak . . 'ka . d 
~, 1Çind sı ısti metın e, sasına doğru ilerledi ve orada doldurdu. 
t\~ ltiiçiiJc ~· ldeta oyulmuı hissini ğu küçük bir parşümeni Kristobale 
1111., hrjp bir ır !tapının önünde dura-

l'trı ~Pı derha tarıda birkaç defa vur. 
'ttı i}i bilen 

1 ~Çıldı. Kristobal bu 
~ 'lttta , .. bır adam tavrile ve e
"" <sbUr uratıe bahçeyi geçti ve 

ltt Qıel'di~afına dönerek geniş 
~f Ptc!t d tnlcrden çıktı. 
~ h Urtl\ k °'-1t 'l'htıde fı kıyafetli dört mu-

d~ tlSl'ilııce tcon~ bekliyorlardı. Çünkü 
it · 'l'h . trifat rnu''d·· ·· .. -'t1e -.•liftt .. .. •. urunu çagır. 
~ .... ltrııtob 1?1~duru büyük bir neza-
1"':_-:11cı b a ı ırc . 
~ ir ı ;r rıye alarak, göz ka-
lfa\._ 0~ b~l\ginlik ve güzellikle süs 

uzatt : 

- btcj:iiğiniz zaman !ehirdeki evime 
uğrar, ve bu kağıdı katimibe göstermek 
suretlle size vaadetmiş olduğum yirmi 
bin lirayı alrnıınız. 

Kristobal parşümeni aldı ve ıüratle 

göz gezdirdi. Sonra heyecanından tit
riyen bir sesle: 

- Madam. dedi, herhalde bir yanll§
hk olacak. 

- Nasıl olur? Size yirmi bin lira va. 
at etmemiı miydim? 

- Evet madam .. Fakat.. bana otuz "'1..:-t huraaı aaı?na aldı. 
"-~ Itrtat~ bırkaç defa gördüğü bin liralık bir bono veriyorsunuz. 
'~dı bi} bat, bu llluhteşem salo. - Fazla olan on bin lirayı, emirlerimi 

!lir 'sbıde be~ı"e . ayakta !durarak he- büyük bir sürat ve dirayetle ifa ettiği-
~ dtııbfr 11: edı. niz için veriyorum. 
..t. ,}e h..._ e, lalon .... b'' ük' ,__ Kristobal tekrar yerlere kaıdar eğildi 
•q ui -... nıı. .... ı uy A4pISI a-
titdi." lttdtn toı .. ~ ClYinıniı güzel ve za.. ve sam~miyetle: 

•- -tft'letl' d - Madam, dedi, siz hakikaten alice-""" ).. ı a nnlarla içeriye 
~ ·~ naplrğın bir timsalisiniz. 
~ ta~ İdi, Fa usta hiç ceap vermedi sadece: 
1'ı "e"d' l'trlcr k ş· d' 'd bil' · · ~l ı •c '° e adar eğilerek se- - ım ı gı e ırsınız. l>' ~c- İS{~ra ~iraz doğrularak, Diye emir verdi. Fakat Kristobal ye. 
'iıı b~ • btı nttiaaade bekledi. rinden kımıldayamıyordu. 
~dr 1•tltrn~tnrn dilenci elbiseleri- - Ne var? Bir şey mi söylemek isti-

' ~"e tlıl\c~eğiitniı gibi bir tavır yorsunuz? 

~ı.ı:lc>'iııiı ~ &esile: Kristobal büyük bir sevinçle: 
' ~ 'bııtı dot~ösyö, dedi. - Madam dedi, size şunu müjldele-

~' •Çık hııadan cevap verdi: mckle bahtiyanm: Pardayan elimdedir. 
. ~.hiçbir h bonoyu getirdim. Fausta masasının önünde oturuyor. 

"""''I..;_. eyccan alameti gös. du. Bu !Özleri duyunca gayri ihtiyarf 
-"Ilı ~ _ ayağa kalktı ve anlamamıt gibi hayretle 

--.YO, dedi. ıordu: 
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- Senin de galiba canın fena yan. 
mıı. 

- Allahın iznile. ona haddini bildire
ceğim. Fakat mesele bunda değil .. Eğer 
her ~y gidip onu yakalamakla bitmiş 1 
olsaydı, hiç tereddüt etmezdim. Fakat ı 
faaliyete geçmem doğru mudur? değil
midir? bunu bir türlü bilemiyorum. 

- Tabii doğrudur! Sana emrediyo
rum ve salahiyet veriyorum. 

Kristobal müstehzi bir şekilde gülüm 
ıedi: 

- Anlatamadım sevgili halaıadem. 

Aşık olduğunuz güzel Jiraldayı yakalı. 
yarak buraya getirmemi emretmiştiniz. 
Emrinize itaat ettim. Fakat malam se
beplerden dolayı muvaffak ol madım .. 
Kim ümit edebilirdi ki, orada, ·mukad-

des ofisin emirlerine karşı gelecek, küs. 
tah bir adam bulunacaktır? Hiç bir şe
ye boyun eğmiyen bu adamın müdaha
lesi neticesinde hezimete uğradım. Us. 
telik de amirlerim beni haksız bularak, 
kendi başıma hareket ettiğimden , beni 
cezalandırdılar. Halbuki bu emri bana 
siz vermiştiniz. Bense, sizin bu işi gizli 
tuttuğunuzu bildiğimden ses çıkarma
dım ve size sadakatimi göstermek içiıı 
cezama razı oldum. 

Barba Roja bu sözler üzerine adeta 
mahcup olmu~tu : 

- Hakikaten öyle, dedi, bu işi gizli 
tut:nak istiyordum. Bunda bazı !ebep
ler vardı. Senin bu sadııkatini hiçbir 
zaman unutmıyacağım .. Benim yüzüm. 
den ceza görmen hiç de doğru değil. 
onun icin hele şunu al da .. 

Ve Barba Roja bunlan söyliyerek 
Kristobala küçük bir kese uzattı. Bu 
kese epey yüklü olacaktı ki, Kristoba· 
!in gözlerinde bir sevinç belirdi. Sonra 
kurnaz bir tavırla cevap verdi: 1 

- Sevgili amcazadem, size söylemiş 

olduğum şeyleri laf olsun diye söyle· 
dim. Yoksa bana karşı bu kadar büyük 
bir alicenablık gösteresiniz diye değil. 

- Biliyorum fakat dilinin altında bit 
şeyler vardı. Ne söylemek istiyordun? 

- Şunu söylemek istiyordum ki, Ji. 
raldayla uğradığım müşkülata bu defa 
Pardayanla da uğramıyacağımı kim te· 
min edebilir? Muvaffak olsam da, olma 
sam da, senyör Espinozanın kızmıyaca
ğı ne malfım? Eğer, benim bu defaki 
faaliyetim onun projelerine muhalifse .• 
halim dumandır. 

Barba Roja 5abırsızlıkta sözünü kes. 
ti: 

- Açıkça söyle, ne istiyorsun? 
Kristobal soğuk bir sesle cevap ver

di: 
- Siz den imzalı bir emirname isti

yorum.. Eğer Espinoza benden hesap 
sorarsa, onu göstermekten başka çare 
yok. Aksi takdirde elinden kurtulamam. 

- Bütün istiveceğim bundan mi iba. 
ret? .. Ne diye daha evvel söylemedin?. 

- Ve Barba Roja bunları söyliyerek 
yazt mamasına doğru yürüdü Fakat 
birdenbire dönerek bağırdı: 

- Hay Allah kahretsin! Bu sakat~ 
limlc yazı yazabil'l\em? 

Kristobat şaşalıyarak cevap verdi: 

- Hakikaten öyle! .. Büsbütün unut
mustum. 

Sonra gene soğuk bir ses ve katiy etlc 
ilave etti: 

- Fakat her ne olursa olsun, elim. 
de emirname olmadan harekete geçmem 
imkan~ızdır. 

- Peki ne yapsak acaba? 
Kristob:ı l biraz ıdüşündüktcn sonra 

cevap verdi: 

- Peki ne yapsak acaba? 
Kristobal biraz düşündükt~n sonra 

cevap verdi 1 
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- Bu eminıameyi krala .imzalata· 

mu m11mrı? 
Barı>. Rojı omuslanm lllktl: 
- Olmu, uizim, olmu L Gidip de 

krala: Pardapm 6ldürmek iGin bana 
bir eıniraame nrir miainls? dedim mi 
pm1mdn. Klmbllir ne kadar kısar? .• 
oımuı., 

- lbkkmu nrl .. Olmul 
Kriatot.l ümidini kesmftti. Fakat bir 

denblre aklına bir fikir ıelmlt olacaktı 
ki MYinçle: 

- Buldum! diye bağırdı. 
- Nedir? 

Kristobal, gözücuyla Barba Rojanm 
yü;üne bakarak cevap verdi: 
-Açık bono. 
- Amma yaptın ha 1 Bu bonoların 

altlann<ta kralm imzam bulundutundan 
haberin yok galiba? 

- flaberim var .. Zaten bize lhım o
tan da budru. 

- Bunlann bq encizitör tarafından 
tasdik edilmit olduğunu da biliyor mu. 
aun? 

- Daha iyi ya 1 Mükemmel iıte 1 
- Sonra biliyor muıun ki, bu huır 

kağıtlar doldurulursa, bütün n.~ani, 
mülki ve askeri makamlan bununla is· 
tekliğin tarafa ıürilkliyebilirain? 

Kriatobalin gözlerinde müthi1 bir 
sevinç ve heyecan okundu. Fakat der. 
hal ıoğuk kanlılığını toplayarak llka· 
yit bir tarzda: 

- Sevıili amcazadem 1 Size ıq.nu iıa 
ret edeyim ki, vakit geçiyor ve biru 
daha tereddüt ederseniz kaf eıte bulu· 
nan bir kutu elimizden lcaçıraeaitz. 

Barba Roja bir türlü karar 
7ordu: 

veremi. 
, , 

- Açık bonol .. Naaılı olurl 
Diye mmldandı ve ıdikkatlt Krilto-( 

Lala bakarak yüzünden bir ıeyler oku· 
mağa çalııtı. 

Kriatobal, Barba Rojanın biru aanıJ 
dıiını ıörünce ayni likayt telle dnam 
etti: 

- Ne yapalım? .. Belki de haklama 
var. Ben kendi beaabıma acele etmlyo. 
rum. Suin, iyileıerek, kendi elinizle im· 
za etmenizi bekliyebilirim. Vakıa bir 
daha, elimize böyle mükemmel bir fır· 
sat ıeçmiyecektir. Fakat ben, lntibm 
günümü bekliyecek kadar aabırlıynn. 

Size ıelince bu kadarcık uygunsuzluk 
yüzünden herhalde müteenir olmu ve 
kralın teveccühünü tekrar kazamramu. 
Herhalde kralımız ıizin zannettiğinb 
kadar 7tf1im bir adam deiildir .. 

Barba Roja lderhal kararını vennifti: 
- Sana vereceiim bu parfümeni f e

na bir maksat için kullanmıyacağmı 
yemin eder milin? 

- Amma yıptnuz ha ıevgili amca• 
zadem. Benim &ibi zavallı bir adam 
bu kiiıt parçaamdaıı naul istifade etme 

le kalJatır? Bu bir huine bonoeu otaay 
dı haydi bir dereceye kadar ıUphe ede. 
bilirdiniz .. Fakat bu 1. 

Barba Roja yazıhanesinin gizli çek
mecesini açtı ve oradan, kralın gizli e· 
mirlerini üa ettirmek için kullanılan a. 
çık bonolardan birini atarak Kriıtobate 
uzattı.: 

- Al 1 dedi. Fakat itin bittikten son
ra bunu bana iade edecekıin . 

Xriıtobal llkayt bir tavırla parıUme· 
ni aldr. Fakat Barba Rojı, akrabasının 
yüzüne dikkatle bakmı! olsaydı, g8zle. 
rinde bir zaferin ifadesini görecek ve 
muhakkak ki, hiç tereddüt etmeden, 
pal'lilmeni elinden alacaktı. 

Fakat Barba Ro;a bunun farkında de
ğildi. O yalıua Pardayandan alaeatr in· 
tibmr dilf{lnUyor 'ft MTiniyordu. 
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Xriatobal bu kıymetli evrakı, yırtık 

elbiselerinin arasına ihtimamla yerle1-
tirerek: 

- Şimdilik hoşça kalın sevgili amca
zadem. Kaybedecek vaktim yok.. Daha 
İidip elbiselerimi deiittirmem lazım. 

Dedi ve kapıya doğru yürüdü. 
Tam kapıyı açacağı zaman, Barba 

Roja, dev cüssesile hiç kabili telif ol
mayan mahcup ve korkak bir scıle mı. 
nldandı: 

- Kriıtobal 1 
Kristobal kapıyı kapıyarak bekledi. 

Fakat Barba Rojanın büyük bir tercld
düt ve heyecan içinde bulunduğunu gö
riince Jiubali bir ıekilde: 

- Kaybedecek vaktimiz yok, sevgili 
amcazadem, onun için §U dilinizin altnı
da ne varsa çabuk çıkarın da, anlaya. 
Jrm. 

Barba Roja kızararak yavaı bir ses
le: 

- Bu kız ... 
- Jiralda mı? .. Desenize derdiniz 

bu .. 
Barba Roja ayni mahcup ıeıle devam 

etti: 
- Acaba .. fırsat bulursan .• bir tatla 

iki ku1 vuramaz mısın?. 1 

- Eğer kız lokantadaysa, iş kolay .. 
Aksi taki:lirde. unutmayın ki bir darbi 
mesel vardır: "İki tavşan peşinde kopn 
ikisine de kepaze olur,,. 

- Ya oradaysa? 
- Oradaysa dedim ya, o zaman iş 

kolay! 
Barba Rojanın yüzü sevinçle doldu 1 
- Sen ne iyi bir akrabasın Kristobal ! 
Dedi ve \•ah,i bir hırsla titriyen sc~i-

le illve etti: 
- Eğer bundıı muvaffak olur da kı. 

zı buraya getirirsen, dile benden ne !di
lenen!.. 

-ElTorero. 
- Ya timdi nereete1er1 _ __,. 
- Boğa gUrqçiılyle ,.,,..,., • 

dular. Yanlarında Servaıttll 
birisi var. 

- Tanıyorum, m~ 
- Yemekleri daha en 

ailrer. 
- Her ,ey yolunda! a-' 

ve yeni bir ıey olura blSll 
Beni mahlm yerde buldflldl" 

Adam, derhal, koprak 
Kristobal sevinçle ellerini 
sUratle yoluna devam etti .,, 
ra nehrin kenarına ıeJdi. __.,. 

Bu civarda, tenha bir~--· 
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8'1: t o 'ıı. ıııtıatk 
~~p .\rc.n lal, 19,SO çocuklara ma-
20.30 Oııı.,. 'rurk Ilı' 20 Rttat ve arkadaşları SARA 'Y 
2o,ta 8-ıı flııa ~ ve ha}k §arkıları rUKK 

'• h ve &rltada§ dan arapça havadis, MELiZ 'ti 'ıı-ııt krkıı lan larıı!mdan Tllrk IPU 
~ ~ draı:n arı. •aat ayan, 21,15 
""-ı l1bı O •Jaıı. kıanıı laratmdan bir SAKARYA 
....,_ ._ llıı ~ boraa haberleri, ve VILDl2 
~~ OJıtret P&rçaı 22,so plAkJa eolo}ar, 8UM:EB 
~4ı an, 23 aon. 

1'.ıı kıı ~ ilKAZAll 

'~ lıabe • 
18·~ keman konaert la..~ ._ lal.... rterı ı ' l'AN 

..... ~ _~.., 20.2 • 9,40 ki§ sporlan, ha 
~dair, 1enı O Uhısaı yayın, 20,20 ki• Şlll 
il.,~, le~ 23~Yat, 21,0:5 piyes, 22,05 ŞARK 

BEYOCLU 
ı Yüz aeııe aonra 
' Dokuzuncu aenfon! 
ı Tqra kızı , 
ı Yıkılan belde ve Tehdit 

mektublan 
ı Bir yıldız doğuyor 
ı Moskova • Şanghay 
ı Den!zler pertm ve M.ar! • 

nella 
ı Kızıl Çayır ve HUcum ta• 

buru 
ı Şirley ası ve Tatlı belt. 

Kadınlan Severim 
Brodvay melodi ve Hava 
kahramanı an ~. • 23.23 k~:S k1f aporıan, haber-

~ı r, 24,8:5 haberler, ASRI Unutma beni ve paranga 

~ ~hııo ile l&rkıı 
~S'l'ORYA ı Ali Baba ve VahJI koşu 
OUUURIYET ı Korsanlar definesi ve Meç 

HABER - Ak'şam postası . 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi la§ 

mevsımının ilerlemesi dolayısile 

kürk mantoları o/0 15 tenzilatla ve 

, 12 ayı vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

~ ~ 0totıı. 0 ar, 18,8:5 konu§ma, 
ı.t~ ~20 PIYa.o~t Parçaıan, 20,0:5 ko. 1 

'l\ ~rler, 21 ~Us!kiaı, 20,50 günUn a• I S T A N B U L Ölçüye göre mantoıa..J bir gün 

b~l kuvvet 

~ • 23.23 ~ nıuaık!, 23,0:5 haber- zarfında yetiştirir. Anadoludan ay • 
~ ı ' 23,40 gece musik!sl, FERAH ı Zlğteld ve Cinayet maauı 

~'tt"1ceıt M1L.LI ı Ave Marfe ve Blz de insııe ni ıerait ile siparİ§ kabul edilir. 
' :aı.ac, ~er~· 19,0ıs hava, aaaa, nm Mahmutpaıa Kürkçü Han içe • 
'· ~ ltlıı.tıcı ' O~ gl'amofon konfe itti.AL ı Kaptan Blud ve Yıldızlar risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 
~. -.....,_ltlu.tk! • 22,ıo kitaplar ve 'mecmu revtlstl --------------
' "~ 22,ao"'~ tan 22,sıs haberler, Ali& 1 F..ddle Contor Gangsterler Doğum ve Kadın 
"°1n1... --ılııc. ha~ konseri, 2z,50 ıran- arasında ve Hindistan H asta l ı k 1 ar ı 
~~ı rler, 24 hıı.berter. • kahramanı 
~ . .:~ koııae ALEMDAB ı ~:~ren gözler ve Kaptan I MÜTEHASSISI 
..... -es. ı. ._fl'aıxıotoıı rt, 21.011 'ha.b-~rler ve IU!:llALBEJ' 1 Ba ... dat yolu ve elmu hır- Dr. Naş:d Erez -~ lıa-ı.-. 1 • 22,03 komedi 23 15 r. • 
~ .._ er • · mztan 

'Ilı 1.&3 lıe.be ' 'Por veaaıre 24 dans 
~~ rler \'eaa.tre, i,4l5 gra· BEYOGLU istiklal caddesi 99 

l&b B A K 1 R KÖY numaralı Ankara apartmanına 1"1, "'il ba 
~• ~ .. .='la. lltrter 1 MILTlY ADI ı Sevgtnin le.si • (Gaz şirketi üstüne) naklet· 
,13t~ ~ 9.ısıs11 COğra.tya haber- miştir. Tel 41572. 
' 2a,13 ~er. 22 o:tropagaııdaaı, yabancı K A D 1 K ö y 

titr .... :-ıter ~.. haberler, ~ ve mu-
'411 ha • 4V 20 dana 

1' 
1 

btrıer 2 muslklsi, ıstı. BALE 

l~ R '~.aıı dana hllooıan. 
~r't.,.~R 

;n 'Yaf roso t 

ııuıljj/111111 ir:m E k~s~ Ş 1 

l,,,~I Sugüıı taw günUdUr. 

ll'raııaa nyatTneunGa 
OfJen: t krıınu 

'-... A.k§aın saat 20,30 da 

~EKTEBt 
lt 

ILU.bm 

~ nuYük 
8~ atıtık E 

llr llLi\k 
~.~~ lı anıyor . 
~ ()la.:ı ~. 8paıt 
6 'it ~ Qaı nna.n, ev ve dille. 
l't~ °l'tt l§ı . ata Ada lia.n (Eın13.k 

Oıı: Cti nUr 
•:ıaa1 OSuna) müracaat. 

ı Y 8§11 domino 

OSKUDAR 
ı Pr. Zatı Sungur 

lllJt•• Kulak, Burunt Boğaz 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
HDSNC TARAV 

B A L A T Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
ı Kanunsuı; memleket v" karsısında Saka çılanazı No. 3 

Ekmekçi kadm eg *'IH Telefon: 43242 mmBll 

~~~~EN 
~lb;, 1~ ... ~~"'Es; A L G O P A N k giy· \ruz Sezen 

~~~~~~t~""ıc-enıerın c · N ı v k ıv Ikl R · d" b v ı ., lı ~p . c;. ~ j d i r rıpe, ez e ve sogu a gm 1 anna, omatızma, ış ve aş agn anna 
ı} ~ltı:;:ı<leUer rn . karşı en tesirli ilaçtır. ismine ve sakallı markasına lutfen dikkat buyurunuz. 

} _·'~ı... ~lar • evsunlik metin GOPAN . . . bo 1 HER EC 
"ttQ/ ""l l> • • Maden kutulnrda olan AL tesıratı harıcıyeden zu maz. . 

et 'ıcııı~_1>03fcı]o..a ZANEDE ufak ve büyük ambalajlılan vardır. 
·""<l 4 ne l:arşısında - ---------------

1\\jR No. Güzel dişlerlnizle 
f./e, UN d k Her şeyi lezzetle yiyiniz 

it rtecJ..ı. o toru 
4ı ~ l<l71 4 
~ ttı11e~ l6ao tasaf!un 

da1 4 ay Cluı.ı ., 
'it ~ l'e ~ Yare -O Ye kadar 
d 'bııı ııu:ıı e. Part ttı ~ ed ar8 J tnıanıarrn-
dtt, lte ~t. Cı.ıh-. de hastaları· 

"'il.el ·•ı:ıt• .. .. 
ar rrıu gunıeri 1" 

ayeııe r arast2· 

~ 
I\~ o 1to . --

• f)t lll"ı .. . 'l' rıı0 ()'lt 
'<tflA..ıı~•ı~ o ... c, c..san 
llıb.~ ~ ~ • l>< 'at 0 , 
ı .°"'ıt " J. ·~u, L 

.,.._ rı ıı, ·~ııN,, eııassısı o" \ t 'IOt 
• !Ji;rı .. • rııağa:ası 

ı,.Q ~'11<•rt 
«rı, <fi snnro 

• 1 N: 112.15 

Diş!etiniı iyi ve uğlam olursa het 4cyi kt• 
m:ılı le:zetle yiyebilirsiniz. Ayrıı zamanda seh· 
har tebessümünüzle herkesin takdıtini kaz3• 
n.ırsını~ .. Pasteut'.ün tedkikatı fcnnıycsi d:ıitc· 
sınde ıstıhzıır edıl•n Dcntol diş ~uyu ve ma· 
cunu gayet antiseptik ve nefis kokuludur. 
Dentol dıs :<:uyu \.'e macunu, dış etlerini kuv• 
vetlendirir. Nefesi taııfiyc ve dişlerı hüsniJ 
rnuhaf a1n clti~i 1ribi dışlcre parlak bir be• 
yazlık \'erir. 

OENTOL: bütün oarfümôrllerle eczanelerde 
utılır. 

Her yc:t.1e l>Ah ı OL ıs.eyıniz. 

Eczanelerle Parfümörilcr de satılır, 

ır 

Biraha-
nesinde Beyoğlu 

BAYAN HA Mi YET 
L:. zeybekler Bayan MECBURE ve Kazbek Murad 

program değİşmİ§tİr. T. L. 40227 

MEVSiM SONU 
Dolayısile 

GALATADA MEŞHUR 

EKSELSYOR 
Elbise Mağazaamm telanil dairelerindeki T E N Z i L AT L 1 
. Satışmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Lira 
Kumattan Pardesüler 11 ~ dan Mutambalar 12 Liradan 

14 1h ,, Trençkot Pardesüler 15 1h ,, Erkek Kostümleri 

Gabardin Pardesüler 17 1h ,, Kadın Mantolan 13 ,, 
Mandleberg Pardeaüler 23 1h ,, Kadın Mupmbalan 1 O 

" 
Yalnız bir kaç gUn için 

EKSELSYOR da Bulacaksınız. 

·M.AZON 

ıl. .... ·.~. 

MEYVA TUZU 
1NK1BAZlt HAZIMSIZLl(°il, MlDE 

EKŞlUK ve YANMALARINI . 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hnstalığı olanlar bile alabilir 

ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi liitif tesiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mü~asil müst.ıhzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

iv 
Vu 

iş 

Müdürü: An n a PeçaD""opulo 
Selçuk Biçki O !rulund:m diplomclı ve Lise mezunu 

Maarifçe musaddak d ploma v c rJllr. 

Mektebe pazar Jan başka her gün saat 9 dan 17 ye 
kadar kayıt muamelesi yapılır. 

Adres: Beyoğlu Bostanha§ı No. 23 Münipbey apart. daire 3. 

Beynelmilel Kömür Sergisi 
(Kömür yakan vesait ve teshin alet leri ve 

tesisatı beqneımileı sergisi) 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye iştirak ve serg~yi 

ziyaret edeceklere emsa:siz 
ko!ayhklar gösterilecektir. 

1 

Keşif bedeli 3193 lira 6 kurut olnn Tokkapı, Maltepe askeri lisesine 
giden yolun tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrala ve şart
namesi levazım müdürlüğünde görüle bilir. İstekliler 2490 No.b kanunda 
yazılı vesikadan başka Bayındırlık dj rektörlü3ünden bıma benzer iş yapb 
ğma dair vesika ve 239 lira 48 kuru§ Iuk ilk teminat makbuz veya meldu· 
biyle beraber 2/ 2/937 snlı günü saat 14 de daimi encümende bulunma· 
hclırlar. (1) (278). 

Senelilc muhammen kiresı 72 lira olan Balntta Hızır ?VUf mahallesin· 
de Köroğlu sokağında 2 No. lu ev 937 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs ao

numı kadar kiraya \'erilmek üzere açık arlhrmıı gününde isteklisi bulun· 
madığmdnn paznrlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levnzmı müdürlüğünde eö

rülebilir. istekli olruıhr 5 lira 40 kuru:luk ilk teminat makbuz veya mektu
biyle beraber 3 /2 / 937 çarşamba günü snat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (533), 



Istanbulda d .. nkü bü3rük 
mi ingten intibalar 

lngilizce der.si 
Resim: 4 

The Smiths' Drowing ... roor11 
( Smit'lerin misafir odası ) 

. 3/ 
1 - The mantıepiece: ocak üstil. 2 - The fireplace: QO<J~· /Ol 

rnirror: ayna .. 4 - The clock: saat. 5 - The photogrn.p~· ııder: 
6 - The lamp: l.rımb!ı. 7 - Thc f"rc: ateş. 8 - The JC7fl·tf. 
ma1dık. 9 - The tongs: nuışa. 10 - Tbe poker: ateş d~ .,,,... 
The shovel: kürek. 12 - Thc book.case: 1diti'p1urne. 1.:>

6
,,.,, 

kitapl:ır. 14 - 'I'hc docır : J:rq.ı . ı5 - The Curtain: ıcrdC· :ı o0ı: 
arıo p yar.o. 17 - A picce of mus!c: b:r nota. 18 - Tbe ~çe1' t 
le. 19 - The table: Mlıs<l. 20 - A bowl of flowers: v·r çt c ~ 
21 - An armchnir: b:r l;oltuk 22 - A chair: bir santW

1Y_; j. 
sofa: b:r kanape. 24 - A cushion: bir lcöşo yastığı. 25 

1 
_,,, > 

table: bfr ufak masa. 26 - A bird-cage: bir rou~ 1:afcsf· 2 
61ett

mophonc: bir gramofon. 28 - .A wireıess set: bir rad!1~1 •11g: 
The floor: döşeme. 30 - The cnrpet: halı. 31 - The ceı 1 

32 - The pendant: a.muı liinıba. Not: Resimde, kapının 
perdenin ümrlne 15 ra.k3.mı işaret olunacaktır, 


