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'<ara ayanm iddiasına göre bu"Balkan b·rliği konseyden ·da
adam evli bir kadına göz koymuş 
ııttaD~n gece saat yirmibirde Baya
ncti· 

1
1r adamın ağır yaralanmasiyle 

cc enen b' k l B ır va a o muştur. 

11 ayazıtta Enfiyeci sokağında 1 
Urnaralı d oturrn k ev e sabıkalılardan Cemal 

nılan C tadır. Bahriyeli namiyle ta -
sok ... ernal Bayazıtta Derviş Paşa 
Ari~nkda 16 numaralı evde oturan 
ba 1

1n arısma göz koymuştur. Ara-
cı ar c . . dan l ernıyetınin eski kahyaların -

~Arif, sabıkalı Cemalin 

göz koyma meselesine çok kızmtş, 
bir arkadaşı ile Cemale haber gönde
rerek işin fenaya varacağım bildir -
miştir. 

Dün gece saat yirmibirde Arif e
vine giderken sabıkalı Cemal sarhoş 
bir halde yolunu kesmİ§ : 

- Haber göndermişsin. Ne yapa
caksan yap bakalım demiştir. 

Bu söz üzerine ara larında kavg-ı. 
(Dctxırnı ! incide) 

Alnıanyada 

z ık insan mü
es e er i açıli.yor! 
, Böy ece nümunelik Alman 
tipleri ye iştirilip üretilecekmiş ! 

a 

11u1 ·----
"A.t'rca Zora gazetesinde oi:ud:ıık: Son zamanlarda Almanyanm Mond· 

"c~dik~~Yalda nazilerin ırk ve kana ler kasabasında Alman cinsini ıslah ve 
)•\ı rn:rı ehemmiyet malumdur. Milli. kanı rüzde yüz ATi ırkından Alman ye. 
4tilc \ı: !kük ve kanı başka rrklann kan tiştirmek maksadi1e, "damızhk insan 
~it\ '8tışık olan Almanlar nazilerce milesseseleri,. meydana gıctirilmiştir. 
~Va~an değildirler ve böyleleri Al- Bu müesseselere nazilerin gençlik "S. 
~lt tıı a \ı:anunlann bahşettiği birçok S.,, teşkilatı azalarından 250 delikanlı 
~rumdurlar. (Devamı 6 :ıncıda) 

'Verıayı heyecana veren h&dise 

EJ l a ibine filolar çıkardan -
s ngiz tayyare 

l'ek yapıyormu ! 

(Yamsı 6 rncıdal 

N1cman Rifat Mcnemencioğ1u 

Ha tayın 
anayasası 

Hey etimizin reisi 
N uman Rifat: 

bu saba h geldi 
Hatayın ana yasası ve idari işlerini ta
yin etmek üzere Cenevrede toplanacak 
olan komisyonda hükUmetimizi temsil 
edecek heyetin reisi hariciye umumi ka 
tıöi Numan M'enemencioğlu TC heyet 
azasından bir ktsrru bu sabah şehrimize 
gelmişlerdir. 

Numan Menemencioğlu ve heyetimiz 
azaları Haydarpaşa.da dosttan tarafın 

dan karşılanmıştır. • 
Heyetimiz azasından bir kısmı da 

(Devam.ı !i11cide) 

V arşovaya giden 

Göring 
Suikastten 
korkuyor 

Daily Herald gazetesi Vr:ırşova mu. 
habiri yazıyor: 

General Göring Lehistana seyahat 
esnasında bir suikaste uğramaktan 

a uVvetli oJara 
• 

çıkmıştır,, 
Atinada Balkan antandı konseyi top 

lantısına istirak eden Hariciye vekilimiz 

Tevfik Rüştü Aras bu sabah eksprese 
takılan hususi vagonla şehrimize gel. 

miştir. Rüştü Aras Sirkeci gannda Ri

yaseticumhur namına başyaver Celal 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Ustün 

dağ ve polis müdür Salih Kılıç, ile bir 
çok zevat tarafından karşılannuştır. 

Hariciye vekilimiz karşdıyanlara te
şekkür ettikten sonra istasyon salonun. 

dan geçmi~ ve otomobiline başyaver Ce
lal ve Vali Muhiddin Üstündağ ile bir

likte binerek Perapalas oteline gitmiŞ
tlr. 

Balkan ekonomi konseyi 
Balkan !devletleri ekonomi konseyi 18 

martta Atinada toplanacaktır, 

Romanya nazırları 15 martta 
gelecek 

Atina gazeteleri Romanya . başvekili 
ve hariciye nazırınm Ankarayı kat'i o.. 
tarak 15 martta ziyaret edeceklerin! 
yazmaktadır. 

Yunan Başvekilinin beyanatı 
Balkan antantı konseyi münasebetile 

Yunan Başvekili Metaks.as Yunan gaze• 
telerine şu beyanatta bulunmuştur : 

"- Balkan Birliği, bu defaki konsey. 
den daha ziyade ku~tli olarak ÇJkmış-. 
tır. Bunu Yunan milletine söylemekle 
bahtiyarım. Sulhün istikrar ve intizamı. 
mn bir teşekkülü olan Balkan ittifakı ı 
daima sarsılmasına imkan bulunnr.ı: 
yan bir tcşekkiil olarak kalacaktır.,, 

Başvekilin Izmir 
seyahati 

lktısat Vekili bügün Eye ile 
hareket ediyor 

Başvekilimiz İsmet İnönünün iktisat 
vekili Celal Bayarla ve bir heyetle birlik. 
te Ege havzasına bugUn yapmaları muh. 
temel seyahat hakkında son dakikaya 
kadar kat'i bir karar verilmemiştir. Baş 
vekilimizin, bu sabah şehrimize gelmiş 
olan Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Arasla görüştükten ve Hariciye umumi 
katibi Numan Rifatla görüşüp icap e. 
den direktifler verildikten sonra bir ka. 
rar almaları muhtemeldir. 

Maamafih, Iktisat vekili Celal Ba . 
yar bugün saat 15 de Ege vapuriyle 
ve beraberinde bir heyet olduğu halde 
İzmire gidecektir. 

Celal Bayar İzmirde tetkikattan son4 
ra ağlebi ihtimal Nazilli, Ödemiş vt 
Muğlaya da gidecektir. 

Vekiller göriiştüler 
D:.in şehrimize gelen vekiller ve Ik. 

tisat vekili Celal Bayarla Milli Müdafaa 
vekili Kazım Özalp dün Saraya giderek 
Başvekil İsmet İnönü ile uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

Ziraat Vekili de geldi 
Ziraat vekili Muhlis ide bu sabah Anıta 

radan şehrimize gelmiştir. Ziraat vekili 
Haydarpaşa garında birçok .zevat tara ,. 
fından karşılanmıştır. 

korkmaktadır. M t t b ı 
Yüzlerce silahlı polis, <mtayoya a n ar a an e a 

mensup hususi lbir müfreze ile birlik. 

te general Göringi muhafaza. etmişler h d t k 
ve kendisinin oturduğu Alman sefa.re. a y u gen p 1 z 
tine giden yol, halka yasak edilmiş. e Y 
tirBerlinden Vnrşovaya kadar Gestapo Nevyorkta bir soygun esnasında 
mensuplarından büyük bir grupun ih. k k hk ·ıd• 
timamı altında gitmiş ve bu kuvv~t, ya a anara ma emeye verı 1 
Varşovada kendisini adım adım takıp 
etmiştir. 

General Göring büyük istasyonda 
inmemiş, fakat on mil ilerde köyler i. 
çinde şark istasyonunda inmiştir. 

General Göringin cadde1J'rden g~l
şi, harikulfldc bir kuvvet gösterişi ol. 
muştur. 

Evvela, bir otobüs dolusu Gestapo 
ajanlanndan mürekkep bir grup gel-
miştir. Sonra Göringin otomobili ta. 
mamcn Leh polisile dolu müteaddid o. 
tomobilleri peşine takmış olduğu hal. 
de gelmiı:ı.tir. Her iki tarafta da moto. 
sikletli müsellah polisler gidiyordu. 
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aç avı 
nı 1 

Teyziat günlerini 
göst eren Ust 

(Onuncu S<tyf amı::xJa) 
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Nevyorkta Norma Parker adlı genç 
ve son derece güzel bir genç kız yol ke
sicilik. baskıncılık ve haydutlukla itham 
edilerek ağır ceza mahkemesine veril
miştir. Güzel kızın bir yanlışlığa kur_ 
ban olduğunu sanmayınız. Zire Mis 
Parker cürmü meşhut halinde yakalan-
mıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 

Bir müddettenberi, gece yanlarına 

doğru Nevyorkun zengin barlarınırla bir 
denbire maskeli bir kadın belirerek iki 
elinde iki tabanca: 

- Eller yukarı! 
Diye bağırmakta ve sonra birkaç ki

şiyi soyup sıvışmakta imiş. Bütün takip 
lere rag-nen yakalanamıyan bu haydut 
bir hafta evvel meyhanenin birine girip 

ayni tehdidi savurunca, meyhane sahibi 
birdenbire üzerine atılmış, tabancalarını 
alıp kendisini kıskıvrak bağlamış vt- mas 
kesi çıkarılınca da fevkalade bir güzel 
kız olduğu görillmüştür. F~kat bu hadi. 
senin en hayret veren tarafı ne olmuş· 
tur bilir misiniz? Kızın tabancaları ... 

Norma Parker 

Meğer güzel haydudun kullan!dı(;ı ta• 
bancalar mantar atan çocuk oyuncaktan 
değiller mi imiş? 

Gelen haberler Mis Parkerin gündüz 
!eri bir Nevyork bankasında daktilo 
luk ettiğini de bildirdikleri için, insanın 
bilfühtiyar: 

- Amerikalı daktilolardan elhazerl 
Deyeceği geliyor. 



Amerikadaki ali mahkeme 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurreisliğine ikinci defa olarak sc. 

çilince Ruzvelt'in ilk işi "Ali mahkeme'' ye karşı mücadeleye girişmek 

oldu. 
Amerika Birleşik Devleteli'i Cumhurreisi en geniş salahiyetli devlet 

reisleri arasında sayılmaktadır. Acaba bu derece "mehip'' bir kudretin 
manivelalarını tutan adam bir mahkeme heyeti karşısında cephe tut. 
mağa neden lüzum görmüştür? 

Bunu anlamak için evvela "Ali mahkeme" {La Cour Supreme) adını 
taşıyan heyetin mana ve salahiyetlerini ka\Tamak liizımdır. . 

"Ali mahkeme'' Amerika Bir~ik Devletler ini kuran inkılapçıların 

bir eseridir. Bu i~kılapçılar Monteskiyö'nün müridler indcn idiler ve 
"kuvvetlerin ayrılması" nazariyesine taraftar' bulunuyorlardı. Vatandaı;;. 

ların hürriyetini herhangi bir tehlikeye maruz bırakmamak için, amme 
hi.kimiyetinin §Öyle veya böyle suiistimal edi lememesi için büt ün kuv
vetlerin tek elde toplanamamaları lazım geldiği kanaatindeydiler. 

Nazariyelerini müstebit krallıkların kötülüklerine bakarak ve zaman 
zaman da Atina demokrasisini hatırlry_arak kurmuş olan Monteskiyö'ye 
göre bir cemiyeti idare eden bUtün rnaniveh"ılara tek el tarafmdn kuman. 
da edilmesine mutlaka mani olmak, ''kuvvet'' leri biribirlerini kontrol ve 
murakabe edecek bir tarzda ayırmak icap ediyor<lu. Amerikan devletini 
kuranlar bu nazariyeyi tatbik ettiler. Lakin bu sefer de (formaliteleri bir 
tarafa atacak olursak~ bütün salahiyetleri gene tek noktada birleştirmiş 
oldular: 

"Ali mnhkeme''. 
Amerikan devletinin ilk ateşli ğünlerinde bu mahkeme cidden asfüıne 

ve şuurlu hareket etti. Lakin zaman geçtikçe, A:merikada son derece 
kudretli bir sermayedar sınıf türeyince mahkemenin rolü değişti; Ali 
mahkeme bir nevi "irtica vasıtası" halini aldı. Farııza.. Ruzveltin ilk cum. 
hurreisliği esnasında yapmak· istediği bütün yenilikler, zirai ıslahat ve 
saire ve saire hep Ali mahkemenin "veto'• su ile hiçe indi, şöz halinde 
ka.ldı. 

1~te gimdi Ali mahkeme karşısında Ruzveltin cephe tutmasının se -
bebi budur. İkinci intihap cwnhurreisine halkın büyük bağlılıklarını bir 
daha göstr.nnifj olduğu için bu iş bir hayli kolayla.cımıŞ olacaktır. Bunun
la beraber taliin ne garip bir cilvesidir ki Ali mahkem~nin bugünkü Yük. 
aek reisi Hügs bu mahkeme karşısında ilk defa cephe tutmuş olan ve 
Ru:ı.veltin bugün ele aldığı fikirleri bundan 22 yıl önce daha şiddetli bir 
tarzda ve ilk defa olarak ortaya atmış olan adamdır. 

22 yıl önce Hügs 50 yaşındaydı ve hep 75 lik olan Ali mahkeme ha. 
kimlerine "bunaklar!" diye saldırmıştr. Şimdi Hügs 72 yaşındadır ve 
Ruzve.ltin fikirlerini neşreden gazetelerin "Ali mahkeme bunakları" ndan 
bahseden bütün ya.z!larına şahsan muhatap olmakta ve gene şahsiyle 

mevm teşkil etmektedir. 
"Buna etme bulm& dünyası derler'' dedikleri nekadar doğrudur! 

c ŞEK/{' GONDtJZ 
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Boğa' z da Garip bir 
muhakeme 

Esrarla uyutarak 
i mza almışlar! 

Dün ağıl'cezada şayanı dikkat bir 
muhakeme olmu9, bir 9ahit esrarla 
uyutularak noterde ifadesi alındığı
nı iddia etrni,tir . 

Vaka Puzan t isminde birisine e -
vini ipotek etmiş olan Papazyanm 
§imdi borcunu verdiğini iddia etme
ıidir. 

Evvelce İspanya sefaretinde mu· 
llabere §efi olan Ferit isminde birisi
nin bu işe dair olan noter senedinde 
imzası vardır. Ferit dün mahkeme 
hozurunda demiştir ki: 

SİS 
Bir vapur !1araya 

o turdu 
Birkaç gündür Karadeniz Boğa

zında göriilen koyu bir sis bulutu 

Boğaza girmiş ve bu yüzden birçok 
müşkülat doğmuştur. Şirketi Hay
riye vapur lan dün ' akşama kad:lr 

Boğazın sis altında kalanyukarı icı· 
kelelerine uğnyamamıştır. Bu me-
yanda Boğazdan çıkacak vapurlar 
çıkamamı§lardır. Boğazdan içeri 
girecek Tarı vapuru da bu yüzden 
girememiştir. 

R üsyadan kömür yüklü olarak 
gelen Yunan bandıralı Marios şilehi 

.. _ Ben ilk verdiğim ifadeleri-
sise· rağmen Boğazdan geçmek iste

me sadıkım. Noter vesikalasına ge· 
lince bundan hiç haberim yok. Bir miş, Anadolukavağı cibarında b.-
gün Beyoğlunda Merk~z kıraathane raya oturmuştur. Gemi biraz sonra 
sinde oturuyordum. Cemil geldi. kendi kendine kurtulmuştur. 

Sovyet ağır sanayi 
komiseri öldü 

HABER - :A.tcşam posta.at 

400 milyonluk 
müdafaa tahsisatı. 

lngilterede kabul edildi 
İngiltere hükumetinin 400 milyon! Eden, açık surette tarif etmiştir. Av. 

sterlinlik silahlanma tahsisatını par. rupaya ait umumi bir hal sureti bul. 
lamento kabul etmiştir. 1 mak maksadile müzakerelere giri~mck 

Muhalefet lideri Atli şu sözleri söy- arzusunday1z. Milletler cemiyet inin nü 
lemiştir: fuzunu takviye etmek istiyoruz. Siya. 

"- !ngiltere hükumeti çok ağır bir set sahasında sükunu tesis etmek i<:in 
mes'uliyet altındadır. Baldvin kabine • . bütün milletlerle beraberce çalışmağa 

sinin silahlanma programı. doğruca ve iktısadi sahada mesai birliğinde 

harbe götürecek olan bir yoldadır." bulunmağa ha7.mz.,. 
Eski bahriye nazın Aleksandr da Nihayet b~vekil Baldvin kürsüye 

ayni çeşit bir ithamda bulunarak: "Hü gelerek vaziyeti şöyle i1~'lh ctmi!]tir: 
kıimetin teklif ettiği muazzam silah. "- Bir kere dah:ı tekrarlarım ki, 
!anmanın bütün dünyayı silahlanma.. hiçbir tecavüz fikrimiz yoktur. İstedi. 
ya teşvik ettiğini ,, Baldvin kabinesinin ğimiz, yalnız bir tecavü1.e mani olacak 
de Hitler gibi, müşterek emniyetini te- bir hale gelmemizdir. KuY\·eqerimizi I 
min etmek değil. milli siyasetini yürU. 18.zımgelen seviyeye çıkarmazsak , ne 
tebilmek için silahlanmak yolunu tut. kendi emniyetimizi, ne imparatorrlu.1 
tuğu,, t-ıöylemiştir. ğun emniyetini muhafaza. edebiliriz, 

Bunlara hükumet namına cevap ve. ve ne de dünya sulhunu temin yolun. 
ren müdafaa nazırı Iruıky'in sözleri daki rolümüzü ifa edebiliriz. 
şöyledir: Ordumuz ve donanmamız, bugün 

''- İngiliz siyasetinin bütün hedef- 1914 teki halinden daha az kuvvetli -
lerini biliyorsunuz. Bu hedefleri, :M. dir.,, 

' 
·~------------~----------~ 

. Hatayın , Romanyadaki 
anayasası siyasi hadise 

(Ba§tarafı 1 inciMJ Sefirlerin bir müra-
yann ~ehrimiıe gelecek ve yarm akpm 
heyet Cenevre ye hareket edeckteir. C88f1 iJ e k 8 p 8 O.d I 
Millet Meclisisinin toplanması Bükreş, 20 (A. A.) - İspanyada ge· 

ihtimali neral Franko saflarında harbederken 
Büyük Millet meclisinin Cenevrede ölen "Demir muhafızlar" a mensup .ik~ ı1 Hatay ana yasası ve idari şekli müzake- Rumen gönUllüsilnün cenaze rnerasımı 

relerinden ı;onra fevkalad~ bir içtima& j 
dolayısiyle yapılan tezahürata İtalyan 

1 çağrılması büyük bir ihtimal dahilinde 
ve Alman sefirlerinin iştirak etmesi görülmektedir. ! 

Cenevre müzakereleri meclisin tatil neticesinde çıkan diplomatik hadise ka 
sonu olan 22 marttan evvel elde edilirse panmıştır. 1 
hükumet meclisin bu husustaki noktai !ki sefir hııreketlerinin şahst mahi .. j 
nazarınr öğrenmek üzere fevkalaıde bir yette olduğunu ve diplomatik teamülle. 
toplantıya çağıracaktır. tlmit edilme- re bir teca\'ÜZ şeklinde telakki edilme. 
mekle beraber eğer anlaşma olamazsa mesi 18.zımgeleceğini beyan etmişler. 
o vakit de fevkalade toplantı yapılacak . . _ dir. 

tır. M, Tatareskunun parlamentoda bir 

1 11,atayda tahrikat ı l.nutuk söyliycrek ,ecnebi diplomatlap .. 
Hatay'da tahrikat günden güne art· nın siyasi partiler tarafından tertip 

maktadrr. edilen nümayişlere iştirak etmesini 
Ha taydaki memurlar ve Suriye org.an . . - · 

k .. 1 d k bal d t h .k.tl" tenkıt ettıgı hatırlardadır. lan oy er c ve asa ar a a rı a .. -·-----
meşguldürler. Bilhassa Türklerle Türk Dokuma fplli.7i mese-
o1mıyanların arasını açmak, ihtilaflar çı "' I 
karmak emelini takib eden bu hareket· lesi halled 
)erin hedefi Hatayı Suriyenin parçası Sanayicilerin ve dokuma tezgôhı 
haline koymak için sebepler hazırlamak- sahibi o lan binlerce halkın şikayeti 

tır. ni mucip olan pamuk ipliği meselesi -
Suriye davasına hizmet etmek ve nin bir kararname ile hallolunan bi -

Türkler aleyhinde tahrikat yapmak için rinci kııımrndan sonra ikinci kısmı 
Beytülümme klüpleri açtlmaktadır. da esasından halledilmiştir. Sanavie 

Evvelki gün Reyhaniyede sureti mah asıl lazım olan 20 ve 24 n umara ip· 
susada tutulmuş adamlar tarafından Bey liklerin idhali hakkı uyuşturucu mad· 
tülümmc klübü açtrrılmıştır. deler inhisarına v~rilmişti. inhisar 

Istanbuldaki iki bu hakkı şimdiye kadar istimnl ede-

llman fdarest memi.§ ve bu yüzden sıkıntı hasıl ol· 

lktısat Vekaleti İstanbul lima· m u§tur. 
nmm inkişafı .için yeni bir projenin Şimdi 11anayiciler 20 ve 24 numo.
tatbikatına geçilirken çok mühim ra ipliklerin uyu§turucu maddele:· 
bir meseleye de ol koymuştur. inhisarından müsaade alınmak şar -

lstanbulda iki liman idaresi var· tiyle foknt sanayiciler tarafından id· 
dır. Biri lktısat Vekaletine tabi li· hnli hususunda inhisar idaresiyle mu
man isletme idaresi, diğeri de Nafıa tnbık kalmışlardır. Bu husus lkti -
vekale"tine tabi Haydarpaşa liman sat vekaletine arzedilmi§ ve vekal~t 
idaresidir. Bu iki idare ile liman iki de tasvip etmiştir. 

İfadeden rücu et dedi. Israr etti. 
Ben : "Vicdanımdan korkarım ede· 
mem,, "dedim. Çıkacak oldum. ··Ne
reye gidiyorsun? 11 dedi. "Kadıköye 
gideceğim,, deyince o 'ben de köp-

kısma ayrılmış olmakta, bu yüzden ------------------

Sovyet Sosya- iki türlü masraf ve iki türlü muame· Kasatura i 1 e 
list Cümhuriyet· le cereyan etmektedir. 

rüye gidiyorum, beraber çıkalım,. 
dedi. Çıktık. lngiliz sefarethanesi 
ön üne gelince karşıki kıraathanele· 
rin birinden işte şu adam (Papaz
yan) çıktı. Beraber Tepebaşına ka

dar yürüdük. Bu, Cemilin arkadaşı 
im i§. Bize birer ciğara verdi. lçmeğe 
baıladık. T epebaşma gelince Papaz
yan tramvaya bindi. Biz Tün ele ka
dar yürüdük. lşte Tünele kadar bu ' 

leri Birliği Ağır Başvekil ismet lnönü liman işle- bir ad 
Sanayi Komiseri r i üzerinde tetkikler yaparken bil- 8 m 

hassa bu mesele i.izerinde izahat al· ı ı 
Orjonekidze per- mış ve direktifler vermiştir. lktısat Yara ad 1 ar 
şembe ak~amı Vekaleti şimdi bu meseleyi esaslı hir 

hadiseleri hatırlıyorum. Ondan son- O rı· onc 'JJid:::c 

kalp sektesinden .şekilde tetkik etmektedir. 
ölmüştür. 5 1 ya- --------·-:-------
şmda olan Orjo- Milli milcadelemlze 
nekidze. Sov~et dair bir musiki eseri 
1\-lerkezı icra Ko- · · ld" .. .. · · · K .. Halkevlerının yı on..ımu mi.ınasebe -

mıtesı, omu- · · ı Ik · . . . tile yarın şehrımız 1a cvlerınde yapı 
. . . ~ıst .:artısı ~e~- lacak merasim aras~nda Şişli halkevinde 

kez Komıtesı sıyası buro azası ıdı . 1 k olanı istiklal ·· d 1 · 
v • • .. ,. yapı aca • muca e emız 

Sovy.etler, degerlı hır hukumet ada- mevzuu üzerine yazılmış bir milli musi 
mınt kaybetmiş bulunuyorlar. ki eserinin ilk defa çalınması mukarrer 

· bulunmak dolayısile ayrı bir hususiye~ 
Efganistan bizde n taşımaktadır. 

milteh8SSIS İSİiyor Hasan S. Bükey isimli bir genç tara. 

ra eararlı ciğaranm tesiriyle olacak 
kendimi kaybettim. Demek ki on
lar beni sairifilmenam haline getir
dikten sonra Notere götürüp bu ve
sikyı iki şahit huzurunda imzalamış 
sam o iki ~ahit gelsinler, burada söy
lesin}~. Hiç bir §ey hatırlamıyo
rum . isimlerini bile bilmiyorum . ., 

Bundan sonra iki taraf avu)catla- Afga,n hlikumti, hükumotimize. 
n arasında reisin müdı:ıhalcsiyle du- müracaatle Türkiyeden mühendıs 

fmdan yazılmış olan bu eser beş kısım
dan mürekkep bir "Süit senfonik,.dir. 
Aynca üç kısım koro vardır. Eser bü
yük orkestra için yazılmış olmakla bera 
ber Şişli halkevi orkestrası taraf mdan 

ran siddetli bir münakaşa olmuştur. · doktor ve adliyeci ıktisatçı ve zira -
~1ahkeme diğer şahitlerin celbi atçı mütehassıslar istemiştir. Müra -

için ba~ka güne kalmt§hr. · ·caat tetkik edilmektedir. çalınacaktır, 

(BCJ.§ tarafı 1 iııcid.e) 
çıkını§, sabıkalı bıçağa davranmış · 
tır. 

A rif bu vaziyet kar~ısında yanın -
da taşıdığı kasaturayı ç:kmİ§, Cem·:ı-
lin karnına saplamıştır. Vakadaı1 
sonra Arif kaçmışsa ela evinde yak<4-
lanmıştır. Barsaklan dı~arı çıkım 
Cemal Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

... :J(. :J(. 

Nuruosmaniyede oturan kundu
racı Hasan, Çarşık<ıpıda Sepetçi ha
nında kunduracı Dimitriden alacağı· 
nı istemi~, hu yüzden aralarında kav 
ga çıkmıştır. Neticede Dimitri kun-

dura kalrbı ile Hasahı başından ağır 
surette yaralamış, kaçmıştır. Hasan 
hastahaneye kaldırılmıştır. 
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rr ,..p ~ - -r_ . _r J',;_ 
-o"' CAM:U-()~~ 
~~ 

' t i .. .. ı ı·uvVC 
Gihı•:ııı bi r Tı·t~mmı) bı4tuı ' ı . n/ık 
t'c kabiliy€<limi-:.i bi~ ~eyler_ f~,,tfa. . . ,, ,uı:"' 
vcyahu.t ha:aıımal; tçııı . ·,,tiJW 

· · · cçırm~· 
kıyatsizçc 6arf cdcrc7~ q, t;rdi· 
Mustafa Nihat (Gorkı den 
me) . Septc, s. 1. sızca 

Bu cümleyi anlamak için fra~n "en 
· ·• nı bilmek ve "mu\'affakıyetsızce d ğınI 

Yain" karşılığı olarak J.ulla~~k~e!i: 
düşünmek lazımdır. Bunu~ t~ ınu· 
" ... kazanmak için sarfettı~se 

0
e saY1• 

vaffak olamamıştık" tır. Y:ıne 

fadan: ... saM· 
Eler birimi= bu 1·:ararı sessı~ 

.s ız ı·crmi§t ik... . f~ 
Bu cümle: ' 'Aramızda konuştu~;iraı 

kat hi~bir münakaşa çıkmadı, 1 
lJltB• 

eden, başka bir teklifte bulunan °nıek· 
'k'' de dı, çabucak kararımızı verdı '. ·ıniı bil 

tir. Halbuki muharrir: "Her hırı k is. 
karan içimizden \'ermiştik" de~e ol!& 
ti yor. Fransızcası: "tout bas 
gerek. 

. ·~~ zer 
K ütlenin pm·trcsini bi~ çt~et~ 
(demokrasiler ve sosyaliZn1lcr 'tek 
nırsrn ız ki. omuı tek b:r ba§I • . ,.;. 

h 1·e ""' bir gövrlcsi, teh bi r nı u . safa, 
yakları vardır. - Peyanu • 
Cumhuriyet, 19. 2. 31. ..

1 
. 

. bsŞ 1 

" ... san:rsınız ki onun tek bır dır'' 
tek bir gövdesi, tek bir ruhu ,·a~· Jell 

bı l'l demek "onun birden fazla başı, A,. 
,·~ -

fazla gövdesi, l5irden fazla ruhu b ınu 
dır'' demektir; Peyami Safa. da t ı 

t ••canırı 
söylem<'k istiyor; iyi. Fak& : · Jc 

" deıııe ' ki onun insiyakları vardır ktir· 
"onun insiyakları yoktur" dc~C saf• 
Hiç zannetmiyorum ki Pcyamı bıı: 
bunu sövlemck istemi11 olsun. Ace " 

· · · • l·ları ' "muavven hi" dcg~ işmez ınsı)a' 1,
1
·• 

"·' ' "' · iya~ ·vahut "her hususta t ek b!r ıns ..., 
,, . dcvaı .. 
mı demek istiyor? Muharrır 

ediyor: . . ı•e 
Halb:..ı ki çoşidli dcnwkrasilerın . ··a dcı· tııı· 
çeş i<lli sosyaliaml~rı ıı ku. 6• · ""'" . . b--;c.n ....... 
ladılcları h~.tc biriuırınc ~"., cri-

"ne·!'lidli" 1kclimcicri ",muhte. ıf ~ ·· 
""'· - -·1 çunku 

ne .kulWUbnlVJ•Bence iyi degı • , ır 
· d ·•aıacs hatıra "muhtelif" ten zıya e ı· 

l'f" k" I• bula.calı" yı getiriyor. ".Mı.ıhtc 1 vıı: 
1 mt"•or! mesını kullanmaktan hoş an " 

. . t" lii ~os-
" ... türlü demokrasılerın ve ur dil• 
yalizmlerin" demesi daha iyi otur 

011
• 

Hele: •• .. , her demokrasinin ve he~ ! di• 
l. . . 1 d - ,, d se hiç bır ya ızmın ... an a ıgr... e • 

yeceğimiz olmazdı. 

AH~ 

Galata yolcu 
salonu 

300.000 liraya 
ına.l olacak Rıh· 

Limanda, Galata ve Merkez olıJt' 
tım Hanları arasında yapılacak .. ş• 

· l l · · · l n J1'l u• · yem Y,o cu sa onu ıçın aç.ı ı:ı k t)etl 
bakaya gönderilmiş olan nıa eh'd' 

k.k d k ... . d" lı' Mu ı' tet ı .. e ete ... 1urı, . u.~ . va da ili' 
din Ustündag m reıslıgı altın 
toplantısını yapmıştır. ·ddit' 
. Toplantıdan evvel Vali .Mu~ıho~· 
Üstündağ yeni liman vazıyet! ·pd~ 

d h 1 b . . üze.rı 
km a azır anmış ır pro1e rıJı' 
izahat vermiş ve bundan sonra e5'' 
name mucibince jürinin tarzı r j~i 
isi üzerinde görüşlilmüş ve La ~etlet 
l~omitenin 1 O Marta kadar Jll

3 ~s· 
iizerinde tetkikat yapmalarına tşU 
rar verilmi§tir. 1 O Mart a!:p~lıblıl1' 
heyetler raporların! verecek ,. arğı· 
lar teksir edilerek )

0 

üri aza:;ma. . t 2 
·· rı tılarnktır. Bundan sonra Jll 

Martta toplanacaktır. 1'et' 
Jüri azaları bundan sonra ~~teı' 

leri tetkik etmiştir. Bu tet .. 
1 

iif' 
.. ·· tulll'l 

sonra bazı mütalealar :>'.uru 14 r11s• 
tür . .Müsabakaya gönderılen ... 08• 
ket ayrı ayrı şekillerdedi~. F~k~~ ;le 
ha ziyade vapurlardan hır k P )O" 

ve sa 
salona yolcuların çıkması . buJofl' 
nun üzerinde bir saat kulesı d r. 
ması fikri hakim bulunmakta ı bo}rtJ 

· Yeni volcu salonu arsasının \.iıe· 
54,45 ~etre olup bina ÜÇ. k~atta1'İ 
rine in~a edilecektir. Zerrıın birdeı' 
yolcu salonunda 180 yolcu ~bi ttl' 
ayni zamanda muayeneye tıı 
tulabil~cek tiı. ktıt• 

Bina 300.000 liraya çıkacB 
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~ fiieiişüı: 
E•kı ve yenı
lftuharrırıerın 
,_:kıbetıerı 

hlae ... "adamları .. Onlar için, 
eski hamanı, eekl taa. .. 

ta Eter kendilerinde eaikden "llarayla
~!11tU, bUytlkıere dalkavukluk et
İatida nıeyu yok idiyse, timdi de sanat 

1idathtıarnun )'anında bir de "ticarl .ı. 
lan 

1 
Yoksa Yandılar biçareler ... Ağı• 

let ~ee ~uş t-qtsaıar, ihtiyarlıkta aefa-
ndılerini bekliyor. 

Yeni Seyrüsefer kanunu projesi 

Cezai tedbirler yeni 
kano ola şiddetlen diriliyor 

ha 'taaaı aranırsa, "ticari istidat" da, 
lknı sev~ hane --""&• şeyler yazmak, yani t: dalkaVUkluk etmek değil midir! •. 
~zavallı sanatkarlar! 
~be a ili ytlzijncU lıl dönümü mil
hakk tile IDe,hur Rus piri ~kin 
'1aı~da Yazılanlar arasında aşağıki 

"P ata r&şladım: 
" Ufktn, karı.tına, daima: 
-Ne 

""ık Y'1payınır sırf para 7cmrın-
den ftVık~<lile kitapl:ır yazmak eli~ 

., Yelemiyor! • "-~-
Fa11:4t • .....,, ""ıı· 
~ Yegane geçim tXl8ıta.M da 
~ 

8 
rıynıı.,. 18!5 de §iir 1numua.ttn-

~O ~le kaz.onmıf. Ojeni O~gin 
9et' . '"'" ılk ~ı.rili on4 6713 nlb1e ita:::-·. Jl'aka~ bunlar rekor .. Pu§kin' 
~ ?tıiyetıe beher aıatınna on nıble 
~ ler.,,.if. 1831 den aoftrcl mem.uriye
tooo aene,,ı sooo, toprağmdma da "°" ncb~ Glırm.,. / zd4iJactını müteakip 
-~~i büalJiUii.n bozulnwf. Bir 
.;~ fi}yle ~: 
~ ::1c ~ ~tı- yok, fa1«ıt 
bılr.'- 8ıı ·000 ntb1.eltk emMı atır/iyaftm 

Yeni hazırlanan aeyrü.aefer kanunu 
projesi p.yanı dikkat hükümleri ihti. 
va etmektedir. 

Projede tehirlerde, kasabalarda. ve 
bunların dışmdaki bilumum kara yol
larında halkm ve bUtiln nakil vasrtala. 
nnın, hayvan ve lltlrülerinin geliş, gi. 
diş ve dunışlarile bu vuıtaları kulla. 
nanlar hakkında mühim hükümler bu· 
lunmaktadır. 

Bu işleri tedvir edecek komisyon ve 
memurlann aalilıiyeUerile aeyrüsef e • 
rin selameti için yollarda ve yol ke. 
narlannda alınacak tedbirler de liyi. 
hada gösterilmiştir. Bu kanunla ya
pılaca.k nizamname ve talimatnamele. 
ri tatbik :!çin villyet ve kaza merkezle 
rinde, birer tıeyrfuıef er komisyonu ku. 
rulacaktır. Komisyonlar. vilayetlerde 
Emniyet direktörü, kazaalrda Emni. 
yet amiri veya jandarma kumandam· 
nm reisi iği altında teşekldll edecekler. 
dir. 

Seyrüsefer ifleriyle iftigal edecek o. 
lan bu komisyonlar kanunda yazıb ce. 
zalara temas edenleri mahkemelere 
eevkedecekler, bir ~ısım suçlar için ~ ~beple, ftıir .J33.'3 ruble'Uk 

~ lSdttıebilmek içi?& toprağını 
de 1cıııı ne det,'Tctmek mecburi~tin· iz m ·, rd e bor-eıo,,"':'t· 1836 dıJ MUk hizmetçilere 
ite, ~ ıo92 ruble tıni~. ôıaMğfl mmon 

~: borç1Q1'113s9ss rubleye1'WI· altın madeni 
~ . * • • iktisat VekAletloe 

)ttt. •:1 zaman san'a.tilrmm vui • mDracaat edildi 
l nı de ne sa.n'a.tklr!) 
~h·~an aan'atkAr~ gelince, Faik isminde bir zat lzmir civa· 
""""4-~Smuharrirler: rmda dünyanm en zengin altın ma· 

h.. -. denlerinden birisini k,.Afettigı-·ni lk· d uner, 1.nı.nsnca. yuabil- ~ 
tJ ilf ~ taama.o ne bsang olur- bsat Vekaletine ve lzmir viJAyetine 

ra .... di~ ~ ... ı~te fU v..ıce De1mb- bildimüttir. Bu zat madenin iflet-
takat : ~larlar... me hasılatından yansı verildiği tak· 

Sltf "ti~lltrnamalı ki, onun eeerlerl clirde yerini bildireceğini iatidaam.1 
11ıtft11-. b !lokt&i na.zardan yazıl- ilave etmi~tir. 
~rnd., ~ l'a.ğmen, lma bir zaman Faik altm madeninden Londra· 
~ llü kit.&biyle vurgunu ya nümuneler göndermit ve gelen 
"' 'dı lonra furyuı pc;t1. Şlm- tahlil raporlarım da iıtiC:laaına leffet -

1 

»:tıııaıtı~ itttUmJyor. Demode oldu. mittir. 

' ietat~ ~ikan kltaplarmdan bl- ============== 
~ ki~ yerini gördüm. Yeni imif, hwdlmda.nnlf; şimdi de halk e. 
~ltk ~ yUz tane satılmasına fendimiz, kıraetperveran efendileri-4, ~ bir tane 11atılryordu. · ' 
::ı~ 'ili muharririn de, malt ~.;;iıarririn akıbeti, eski efendinin 

~lb8at.eena.ıar bertaraf!· par. de, yeninin de huzurunda eş! ... 
~te 4 ... "1 eon gUnierde ölen Yar. ( VA • Ntl ) 

: ~ maceruı meydan-
1'~ 
~ dl~~ yetipıif bir kadın. 
t iç ~ ~ bayatnu kuaııD'ken, 
..,~t ilde -.ça 'Ve Aflyane olmıyan 
eılde1'ti ifaden eeerJer yasıyor. lıfila 
~L beteııt l6rr.den geçiren münekkidler 
~n ıJOrlar. Octave Mirbeau, 
~ .. l'illi okuyunca .. heyecan. 

~ . • Olduğunu eöylUyor. NihL 
~ içı11 ·'!ine bir niükifat ver
.~hıa··~Yorlar ve 1910 da, on& 
~tin ~iyesi veriliyor. Artık 
~ 0 1-a k tahilcuma çıkıyor. 
bit· lfuit lt hayatından aynlamı. 
'-'~ ile dikfti arumdadır ve 
,~ d da flllerlerini yazıyor ... 
ta~ _lıf~l.lna karp bir nefreti 1 
~ llefaı )afıyor... Ve nihayet.

1 le~ bat et lc;bıde, bir hutane köşe. 
~~ı,~~ ~&kir kadmlann öldUğU 
.tı..~· lrıedeııı ofuşta ölUyor ... 
-~ lrltlJr&t Yet aanmızm bilyilk "ka 
;:::;.. atı" Verdiği bir §8.hsiyetin 

~~:::~kadaıu ipia muharrirlerin 
'btaı: bir ~k111DU§8unuzdur: bunlar 1 

'~ bb-d tetklllb yapılınca, tkl 
~ b~ en can kurtaran 11imldi 1 

'lrıethlll' ~~ .. Aralannda I 1•tnu11 tn rlertn, hattl sinema ro. 
~laa. ~kille~inert de varmı!j... ! 
~ • tabı amam eski tas ... Bu 
"bYotsuna lnakhıeaine ve ıinema 
~ ııu 'lrıee~ fikir ve sanat a· 1 

~disi11e llt edentec.ti... Devranm 
·· ~ Jlıoandıfnı ln11ddetçe nf' 

!::nanıa_:!lı~~ doldururlar ..• A.m2 
-.. ... ~an. gözden dUşer. 

ef~ derebeyi' 

de belediye encümenleri ceza verecek
lerdir. 

Kasabalar ve şehirler dışındaki IO· 
ııeler URrindeki makineli na.kil vası. 
talarile nakliyatın tanzimi nafıa ve. 
ki.letince ayn bir kanunla tesbit olu-. 
nacaktır. Uyuşturucu madde kullanan 
veya sarhoş olarak motörlü, motör • 
sUz "vasrtaıan idare edenlere yirmi gU. 
ne kadar hapis, 200 liraya. kadar para 
cezası verilecek, tekerrüründe ceza iki 
misline çıkarılacak, UçUncü def asında 
ıuçlu meslekte çahşamıyacak ve hak. 
kında aynca ceza kanunu mükm.il tat
bik olunacaktır. Motörlü ve motörsUz 
nakil va.sıtalarile kaza yapanlar der. 
hal durmağa ve yardım istemeğe mec. 
burdurlar. Bu mecburiyete riayet et. 
miyenler birinci defada 500 liraya ka-

KarabOk çelik 
labrlkaları 

Önümüzdeki hafta, Karabükteki 
Demir ve Çelik fabrikalannm kurul· 
masma nezaret edecek olan yüze ya· 
kın İngiliz miihendisi §ehrimize gele· 
rek Karabiike gidecektir. Esasen 
grup mütehassıslan Karabükte çalı§· 
maktadırlar. 

Mühendislerle beraber inşaat mal· 
zemesi ve makineler de gelmeğe baı· 
lıyacaktır. 
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GEÇEN SENE BUGON NE O~U? 

Göring Lehiıtanda Reisicumhur ile 
beraber av gezintileri yapmaktadır. 
Hitler Rusya ile de anlatmak istiyor. 

dar para cezasına, tekerrüriinde azami 
6 ay hapis ve 1000 lira ağır para ce. 
zasına mahkum edileceklerdir. 

Kaza işleyip de yardıma muhtaç ka 
zazedeyi ihmal edenler iki aydan bir 
seneye kadar hapis ve 500 liraya ka. 
dar ağır para cezaaile cezalandmla. 
caklardrr. 
Ruhsatsız seyrüsefer yapanlar 15 

güne kadar hapiı ve 250 lira.ya kadar 
para ceza.sile cezalandınlacaklardır.Bu 
gibiler bir kazaya sebep olurlarsa ay • 
nca hapis, ve 500 lira ağır ceza göre. 

ceklerdir. Bu cezalar ruhsatsız kimse
leri nakil vasıtalarında çalıştıranlara 

da tatbik edilecektir. 
Bir nakil vuıtaamı hırsızlık maksa. 

dı olmadan fakat aahibinden habersiz 
kullananlar 15 gUn hapsi ve azami 250 
lira para cezıumıa çarpılacak, bu gibi. 
ler kazaya aebep olurlarsa cezalan 
iki misline çıkarılacaktır. Motosiklet. 
otomobil, otobüs, kamyon gibi motör. 
lU va.sıtaı~n 118.hibleri bunları ıigor
ta yaptırmağa mecbur tutulacaktır. 

Kaza yapbkları takdirde zarara uğ. 
nyanın bUtiln manevi \"e maddi za. 
rarlan bu sigortadan ödenecektir. 

Mudanyada 
mütareke evi 

DDn merasim yapıldı 
Bir müze haline konulan Mudan 

ynda mfüarekenin imzalandığı ev 
dün merasimle açılmı§tıt. 

Sapn1e~~nplll ~..M.
danya dün ba§ta Bursa valisi Şefik 1 
olmak üzere hiikumet erkanı, lstan· 
buldan ve Buraadan birçok kimse
ler, civar köyler halkı gelmitti. 

Merasime Buna• valisinin söyle· 
diği bir nutukla başlanmq bundan 
sonra bina gezilmiştir. Binada o :za· 
manki e§Ya olduğu gibi yerli yerinde I 
bulunmaktadır. lsmf!t lnönüniin 1 
yattığı oda, mütarekenin imzalan· 
dığı masa ve. ka'emler hep yerli re· 
rindedir. 

Ev gezildikten sonra hazmına 
mektepte bir ziyafet verilmigtir. Mu
danya bayram yapmak tadır. 

-----... ., ... ~--- ..... 
CUMHURIYET'te : 

ispanya işlerine 
"mOdaha:e ., 

lazımdır 
l unuıı NadJ bugün hpanyadaıı bııb. 
lllP.den Jıızı91 ile ~akÇM bir (lnten·en
tlon = mUdalU\le) taraftarlığı yapı 
) or. Cıınılturl.} ı·t Batmuharrirt, 

"İııpanyaya karşı böyle blr mUdahele caia 
olur mu! Yerden göğe kadar. Çünkü ora1a 
cereyan etmekte olan mace:-.:ıda dahUl pren
sip kavgaları çoktan geçl'erek tahribkArlık• 
ta yırtıcı hayvanlan gölgede bırakan merba 
lelere atlanml§ ve en tenuı mesele açıktan 
açıfa entunasyonal bir kavga yolunu t.ut• 
muıtur ... 

Dı.>dfkt4>n sonra, Jspanyol aalııl }"l'IUlko 
nıııı nıWlyl'tperver acldedllf'mlyecel'lnl 

ta..rtb ediyor '\"e bugtlne kadar yanıl 
IUlf olu birçok klmeeleri, bu meyan 
da bazı Cumhuriyet muharrtrlerlnJ ve 
Peyami Safa~;ı da tenvir eclen-k diyor 
ki: 

Soeyaliııtler nekadar entenıuyonalistııeler 
General Franko t&ratı onlardan daha futa 
enternasyonal olmuıtur. Franko krtalarmda 
İspanyoldan ziyade yabancı var Fa.altlardan 
bqlıyarak Almanlara varınca.ya kadar. 

Eskiden bir entemuyonal biliyorduk: Ko
mtlnlat. lapanya dahill harbinin General 
Franko aatıarı bize yeni bir ~ 
nal öğretti: Fqlat. 

İki entemuyonalin ve bu iki entemaayoo 
nal ııatıarmda bütün 'mUleUere meDllUp 11111 
b&riplcriD -ç&rpt§tığı bir harbe dahlll harp 
ıtenUir m1 hiç? 

Buna nazaran !apa.nya i§lerine A vnapaca 
müdahale :ralnız caiz değil, belki çoktan va 
cip olmuştur bite. Şimdiye kadar taraf tuta 
r&k yapılan mUdahalelert. btltlbı lapanyaya 
pnıll tek müdahale haline eokmak lbmıchr. 

l "unua Nadi ı.öyle m~ 1ıfılJd 
r~ faka& mutlaka mttmktta oldııta 

kaa-tlııde4lr. DahlH harp durunca 
i"'panyoUuJann serbest reyle alyul • 
Dlflllf'rlnl izhar ecleblleoelderlnl lllJfll 
;vor. \ 'e böyle bir "pleblalt" 80llaada 
t p:uı3 ada bir komünl.t devlet _,.. 
bll('ooilnl iddia f'df'nlc>re de lfU haldı 

ctn·abı ·u•rl;,or: 

Bir §ey hcaap haricidir.: Serbest intihap 
neticesinde 1apanyada komllnl8t bir hilkQ 
met vücut bulamaz. Buna !ırpanyanm §imdi 
ki teklmUl derecesi bizatihi manidir. Bunu 
bazı memleketlerin çok Uerl giden bir iddia 
lamla nazaran korkularını izale tç\n kavde 
diyonız. İspanyada serbeat yaptınla<'ak bir 
intihap her tarafı tatmin edecek yeglne ça• 
redir. 

~ 

Etf&k edebiyatı 
Bu nlııah birçok fıkra mubarrlrtNt 
.atunlan"cla "z.,ekler _,, dm a.b8et 
llWctedlrlPr. 

"'Tan..da Feleolc Barbanedclin diyor ki: 
Dahası var: F~eklcr ne olacak? Onlan ne 

lfte kullanacağız\' Bir dahaaı var Dayakta 
ölçU kaybolacak. 

E•l; ldPn insan" en çok "eşek sudan gelin. 
c ~c kadar .. dihcrlcrdi,. Şimdi dayak mUd 
ıt" ~ nı ne ile lfü e<::cğlz? ÇUnkU e,ekier suya 
gidcm ıyccl'ı.tlr. 

Vlndsor dllkasının 
şatosupda tayyare 

meydanı 
Viyana, 10 (A.A.) - Halen En· 

zesfels ~tosunun civarında Vind.or 
Dükan iç~n hususi bir tayyare mor 
danı intuı için çalıfdmaktadır. Bun 
elan, Dükün uzun müddet Avuatur 
yada kalaçağı neticesi çıkanlmaktr 
dll'. 
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A vusturyanın meşhur 
tek seçicisi 

Hugo Mayzel 

Kansızlık 
ve tedavisi 

da bıt• 
olduğu kadar fazla açık hav~ıersit' 

Boksörlerimize meydan okuyor 
Sektei kaıpten öldü 

Doktorların "anemi., dedikleri f 
kansızlık, kanın keyfiyet ve kemi· l 
yet bakımından eksilmesidir. Kadm. 

Avusturya federasyonu umumi ka. larda bu rahatsızlık erkeklere naza-

lunmak; derin nefes alm~ e heye• 
leri yapmak; tasa, üzüntu ve 
candan çekinmek.. . 1 ~ Jrır 

Yugoslavyadan şehrimize gelmiş 
olan boksör Arse Sekulic'in bütün 
yumrukçularımızı defi ettiğini ha· 
her veren bir mektup aldık. Gerçi 
bunda boksörün kilosu bildirilmiyor
sa da boksörlerimizi alakadar edece
ğini tahmin ettiğimizden dercediyo-
ruz: 

"Sayın Bayım; 

alıp takdim ediyorum. En derin say
~:danmı sunarun. 

Pangalb Tepeüstü Erkman 
Aparbnaru Şevket Tem.ı:~ir 

tibi ve tek seçicisi meşhur Hügo May. ran daha sık görülür. 
zel ü~ gün evvel yazıhanesinde oturur- Kansızlığın umumi sebepleri: Gr 
ken ini bir kalp krizinden vefat et. dasızhk, gayet az temiz hava, az gü
:niştir. Ölümü Avusturya futbolil iQin neş ışrğı, az hareket, az istirahat, 
büyük bir ziya olan Hügo Mayzel; A- kabız dolayısile zehirlenme, çürük 
vusturyada kurulan ilk futbol takı. bir diş etrafında uzun süren apse 
mında sağ açık olarak oynamıştı. ' nin vücuda vereceği zehir, fazla kan 

J. Loul.5 
_ Bradok kaybetme. fazla yorgunluk, sok ça

buk büyümek. 

Maçın konturatı 
imza edildi 

Şikago, 20 (A. A.) - 22 Haziranda 
Şikagoda bütün sıkletler dünya ııampL 
yonluğunu 15 ravndda kazanmak için 

boksör Jim Braddok ile Coe Louis ara l 
smda bir konturat imza edilmiştir. Bu 
maç için Braddok, 500.000 dolar ver' 
Louis de hasılatın yüzde 17,5 uğunu 
alacaktır. Hasılatın bir 'milyon dolara 
C'.Ikacağı tahmin edilmektedir. 

Kansızlık çeken hastanın yüzü 
beyaz, yahut renkli olabilir; fakat 
dudakların ve göz kapaklarmm içi 
daima solgundur. 

Kansczlığm belli başlı emareleri 
şunlardır: El ve ayak üşümesi; baş 
ağrılan, kulaklarda gürültü, yoku'.Ş 
yahut merdiven çıkarken sık sık so
luk alma ve kalp çarpıntısı; hazım
srzlık, iştahasızlık; bazan mutat ol· 
mayan yemeklere adeta aş eriyor
muş gibi istek; bayılma nöbetleri; 
çok bitkinlik; titizlik ve sinirlilik.. 

Futbol heyeti Kansızlığın muvaffakiyetli surette 

. r ı aç. 
Kansızlığa karşı en tesır 1 •rıik• 

şunlardır: (arsenikli yahut arshe lfı· 
. ) d . b 1 k ~ l\·1alt u (. 

sız emır, a ı yagı ve b hları 
sası .. Kabız çekenler de sa al dır

rtlı 11'1 l muntazaman meyve tozu ' 
lar. · c 

l . rernnll) 
Kan yapan yemek erın ~ k 51~ 

ti çok büyüktür; bunun. ic;ın ~k ye· 
ciğer, böbrek, işkembe, ıspar•" k·· rıJ 

ve u 
şil salata, marul, havuç, taze . ,, . .. t ıçn1--
meyve, yumurta yemeli ve su bir 
lidir. Kansızlık çeken hastrılar •c· 

""dd . . k 1· . astah ) mu et ıçın şe er ı ve nış · 
meklerden çekinmelidir. roR 

ooı<~ 
-----------------~--P ur t I genel sek ret er"" 
llğlnin bir tekz~~ieııeı 
Ankara 19 (A.A.) - C, H. parti5 g 

sekreterliğinden tebllğ' olunnıuştur. t'• 

"Philco radyo müessesesinin C. 1I: b~~;rı 
si ta.rafından yapılan müsabakada yııl' 
ğ'i ltaza.ndığma dair gazetelerde iJA.nlll~ııl<~ 
tığ'ı görlil.mektedir. Partice yaprlan Jl'l iirPı"' 
ı;ada. firm:ı.lar arasmdcı. en çok a.zalt~b8ıcı. 

Sedad Rızanın futbol federasyonu tedavisi: Kansızhğr intaç etmekte 
reisliğine getirilmesinden sonra da fe- olan hususi sebebin izalesi; ağrr va
derasyon lıeyctine de Nasuhi Baydar~ kalarda yataktan çıkmamak; kafi 

Yııgoslav1jalı Boksör Arse Sekııliç ile Cemil seçilmişlerdir. gelecek kadar uyumak; mümkün d!r ... 
~~~~~--~~~~--~--~~~~----~--------------...:......~--~~-------~-----~--------------~--~~------

ya ihale olundu;?undan Phliconun J1l ınugııYlt' 
ya dair olan neşriyatı hakikate 

e.~gün Bütün memleketin T ... R ~ K .- N K 1LAB1 Cumhuriyet, Lozan, !stiklal sava. Yerlerinizi eV'leJderı 
Til k k TURK sabmuzlxklabeklediği ~ r-ıııl şt, işgal zamam, umumi harp, İt- temin ediniz 

r S~Or urum!1 D~ büyük milli film. nda tera k ı. j ham leleri tihat ve Terakki, İstibdat, son 30 · TÜRlC 
Tahsisat Verlldl Genç, ihtiyar her H ı·k 'h· . h k'kA fil . Produksyon sene ı tarı lmız a ı ı m vesı. n yostJ 

Size şu fotoğrafla tanıştırmak is· 
tediğim arkadaş, Yugoslavyanm ta
nınmış boksörlerindendir. Gezmek 
maksadile Balkan turuna çıkmış ve 
bu vesile ile İstanbulada uğramıştır. 
Memleketimizin yeni yeni parlıyan 
boks sahası için bu gibi kıymetli bir 
boksör olan .. Arse Sekuliç" ile bir 
temas yapmak, boks meraklılanna 
da iyi bir gün yaşatmak, her halde 
çok iyi olacaktır. Arkadaşım olan 
Arse Sekuliç ile konuştum. Kendisi, 
karşısına çıkacak olan en kıymetli 
Türk boksörleri ile karşılaşmak ar
zusunda bulunduğunu samimiyetle 
söylemektedir. Yalnız şunu da ısrar
la ilave etmektedir ki, karşısına çı· 
kacak olan boksörün en baş saf ta 
bulunanı olmalıdır. Sporla çok yakın
dan alakadar bulunan sevdiğim ga
zeteniz için imzalı bir fotoğrafını da 

Ankara.dan alınan bir habere göre 
hükfimet spor kurumuna elli bin lira. 
Irk bir tahsisat vermiştir. 

Bu paranın memleket dahilinde spor 
temasl:ı.riyle atletizm müsabakalarına 
sarf edilmesi kurumca. kararlaştmlmış. 
tır. 

M. Tile mağlup addedilen boksör 

Bruyaı 
Hakemlerin hak
sızlıkları yüzünden 
raktbile bir odada 
kapall olarak dö
vüşmek istiyor 
Franlsızlann pek sevdikleri bir boks 

şampiyonları vardır: 

'':Marsel Til". 
Bu adam hakikaten şampiyon ola

ca.it ve bu şampiyonluğu muhafaza e. 
decek derecede kuvvetli ve tekniği mü 
kem.mel bir boksör müdür? Aksini id. 
d1a. edooek değiliz ama, şampiyonluk. 

ta kalnuya layık bir boksör olduğunu 
da müdafaa etmekten çekineceğiz. Zi
ra işbu şampiyon işte ikinci defadır 
rakibi ta.ra.fmdan tepelene tepelene dö 
villmiiş bulunuyor. 

Til'in rakibi Bruyar ile ilk karşılaş. 
tığı zaman nakavt olmuştu. Fakat ha. 
kemler Bruyarın göbekten aşağı bir 
darbe ile Tili yendiğini iddia etmi!}ler 
ve maçı saymadıktan başka betbaht 
gaUbi de diskalifyc etmişlerdi. Uzun 
zaman sabırla bekledikten sonra niha.. 
yet Bruyar bu hafta rakibi ile tekrar 
karş1laşabildi ve Til yeniden yere düş. 
tü ve gene kalkamadı. Ne dersiniz? 
Hakemler bu sefer de ayni teraneyi 

tutturmazlar mı? Darbe göbekten a
şağıya vu.rulmuşmuş, boks kaidelerine 

muvafık değilmiş. Ve Bruyar gene eL 
leri cebinde sokak ortasında kaldı. 

Bir Fransız gazetesinde iki defa ga-

lip geldiği halde hakkı yenilen boksö. 
rün garip bir teklif ile biten bir maka. 
lesine tesadüf ettik. 

Bruyar aynen şöyle diyor: 
''Beni Til ile birlikte bir salona ka. 

pasmlar. İçeriye daiam yanlış ve hak· 
sız kararlar veren hakemlerden kimse 
sokulmasın; herkes clışarda beklesin. 
Ve içerdeki maç ( !) bittikten sonra sa 
landan ilkönce kim çıkabilirse o der -1 
hal galip ntn edilsin. Ben kat'i surette 
inanıyorum ki Til bu salonun kapısına 

1
1 

benden evvel varamaz.,, 

Sinemasında Türk görecektir. Sesli ve Türkçe sözlü kal il .. 1 .. d anı k FİLM STuD ar e goz erınız e c anaca - ---=::::;.;; 
r1m•m:JElilllilll&r.'Ca::&m:!:iılll~ıı:::!i:DElil.:ill:t2lrı:lım.lll2iillilE:=:i:3EmEEm::!I1iEDED aznıf'JZ!ll-B'!HSHH+tiM!!.CUU WilWtJ!§!.Şw;+iWQ!5t>++~1 

Bayram münasebetile SOMER Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren Türkçe sözlü ve şarkılı 

Bağdad Bülbülü 
Büyük ve eğlenceli Şark filmi başlıyor. Baş rollerde: 

MCJNiRE MEHDiVE - AHMED ALLAM 
Şayum hayret dansları ... Dilber dansözler ... Nefis şarkılar ... Bağdatta cereyan 

eden büyi..ik bir aşk romanı 
Bugün matincleı·den itibaren SÜMER sinemasmda ve İzmirde TAYYARE sinemasında ..,... 

~ 

V Al"NIZ BU<iÜN 
ve YARIN 

i PEK· 
Halk Kahramanları V 

« TlYıır~~® ~©~UlYı » .e 
~O <®i IF~8=[Q) 

Yıldızlar Krah 
SiNEMASINDA 

Beyoğlu Dördüncü sul hııkmk malı. 
l 

kemesinden: Terekesine mahkemece eı 
konulan ve hali tasfiyede bulunan ölü 1 

Madenci Mehmet Arif uhtesinde bulu- ı 

nan ve Em.niyet sandığına ipotekli o-. 
' lan Boğa.ziçinde Yeniköyde Molla Çe. I 

( Fransızca Sözlü ) 
rarıs 

M Ş} 

.t!'l-..a•w;z;j,11S1iarzım!!mı:::o::ı:zıB11mmma::::ı:m~:Z:- r:•ıe&sıs&m•nmraea••a+m&ıım•ıİ.İılm•m:amiiim•.c ••~f#..,ı~ 
Bugün ve yarın akşam ~ Pilm birden 

son olarak Şarl Boyer 

ve 

A:i!~~~~~~~~mmll!IBRlll!!E!H&mmB&mBmlllm .. lllBmRllB1I--

lebi mahallesinin Köyba.şı caddesinde j 
eski 291 mükerrer yeni 9 numaralı 

sahilhane tasfiye memurlarmın ve a. ı 

lakadarların taleplerine binaen açık I YRAM GU" N 1N d · b ·· · BA LER DE aınıa uttin senenin en güzel filmini göster:neği itiyat edinen 
arttırma suretiyle 29.3-937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 de sa. 1 M E L E K Sineması S A K A R V A Sineması 
tılacaktır. ı ve birden z 

Tafsilat: sahilhane üç tarafı yük.. BAYRAMIN B1RlNCI PAZARTESİ günü MATiNELERDEN başhyarak, büyük musiki üstadı FRAN i 
sek duvarla ve diğer tarafı bir rıhtım ! ~ 1-.EHAR'm nefi~ musikisi, MACAR ve ALMAN şarkılarile süslenmiş, görülmemiş derecede ECLENC . 
ile mahdut üç katlı ahşap bir köşk, bir 1I Lt, ZEVKLİ ve MUHTEŞEM bir mevzulu 

kayıkhane ve üstünde odaları bulu. ~ .. L B c· L E R ..-. T E R·· K E N · 
nan bir mutfak ve çamaşırhane ve ~ '-" 
bahçeden ibarettir. Filmini taJı::dim edecektir. Baş rollerde: Altm se.sli ve altm saçlı, halkımızın sevgilisi 

Zemin kııt kargir, bahçeye üç kapı- lMJ ~ ~ ll IHJ A. ~ ~ @i IE fR T IHJ 
sr vardır. Deniz cihetinde yan yana iki Süvareler için yerler 
oda bir hamam ve bahçe tarafında bir ~a::llll_ll_il_~~l!_~~~---------
mutfak ve hala ve aralarında kapı bu. 
lunan iki taşhktan bahçeye çıkılır. 

Birinci kat: bu kata zeminden ah • 
şap ve bahç:eden taş merdivenle çıkı
lır. Bu katta bir kapı ile ayrılmış iki 
sofa sahil cihetinde iki oda ve arkada 

1 

bahçe tarafında aralarında bir hela! 
bulunn iki oda vardır. i 

İkinci • üst _ kat: Deniz cihetinde l 
iki oda bahçe tarafında aralarında bir 

banyo yeri bulunan iki oda ve birinci 
katın ilk sofası üzerinde bir oda var. 

dır. J 

Köşk dahilen ve haricen yağh boya-
lıclır. Deniz cihetinde muntazam rıh. [ 

tım vardır. Köşkün yanında bir kayık # 
hane vardır. Heyeti umumiyesi 771 
metro murabba.ıdır. Bmıun 576 metro 
murabbaı bahçe ve 195 metro mura.b. 
baı ebniyedir. Tamamının kıymeti mu 
ham.minesi 11465 liradır. Arttırmaya 

girebilmek için yüzde 7,5 nispetinde 
pey akçesinin yatırılması Iazrmdır. 

Dellaliyc resmi ihale pulu müşteriye 
aittir. Satış gününe kadar vergiler tas 
fiye masasına aittir. İsteklilerin yu. 
karda yazılı gün ve saatte Beyoğlu 

dördüncü sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmaları iJan olunur. 

ev-velden temin edilebilir. 

M Jj# e'Wi 

Yorgun dimağınızı dind irmeKI ... 
Sonsuz neşeler içinde bir gecenizi geçirmek istersenıt· 

Veni açılan 

TCRKUAZ BAR 
VE 

VARYETE 
Sa•onu bu ihtivac icin kafidir' 

"Türkuaz Barı,, Hayat UI Neşe !!1 Eğlence kaynağıdtt•ııjt 
Beyoğlu - istikıaı caddesi Haeopulos P85 

ittisalinde No. 220 



20 ŞUBA.T-1937 2 --===~~=::ıı::!::!!=====-========H::=A==:B:;;ER~- t\lişam post.ası 

lo ti yüz On-
a ahır 

köın:e~ baba, zayıf, cılız, ihtiyar bir uyandırdığı bu bUyilk neş'cden mem -
lllUrıer~ Ydil. YUzUnün rengi de kö- nun olarak, ihtiyara derhal eşeği tes

Q,_ e artık eş olmuştu. 
• lllıından k lim etti. 

Yapıp sat estiği meşeleri kömür 
Baba Hu?'§idi sokakta e!;..ekle beraber rl Y&.ılar ~a~a hayatı geçmişti. Ekse-

?ftA,ho u ıelor m~gul olur kıaın da görenler arkasından seslendiler: 
~«<I satın . , ~ , 
l'ükterint ak ıçin kasabaya inerdi. - Hey! .. İhtiyar .. Define mi bul-
bir sırtına ytikler inliye oflaya d ,.., d saatlik 

1 
. • un? .. ~~ere en çıktı bu eşek ... Vay 

alırdı, yo u Uç saatte yUrüyerek kafir .. Bizi ama da soymuş .. Para bi -

nir~k mü t . . riktlrmi5 baksan a. .. 
heme~ k ~ crısı vardı. Onu görenler 
ler, ~~ar,v "gel Hurşit baba!,, der-

nu nı çoguna bakmazlardı. 

Kömürcü, hiç bir şey işitmiyor, 

önünde yürüyen eşeğe aşkla bakıyor -

du. O ne güzeldi ... Tombul tombul .. Ren 
gi de kul'§uni .. Ne de munis .. Hemen 
beyefendisine alıştı .. Birlikte tıpış tıpı5 

~hri e:Ym:da kasabanın eşrafından 
11.hl'dı. ~:dı de, kömürünü ihtiyardan 
~rdı. B~a~~ pek acır, onu daima ka
rar .. ı. ırgün Hu:rşidin omuzuna vu-
~ ona dcd' k gidiyorlar ... 

-c.- ı i: 
~ana bi h d Hurşit baba, bekardı. Kimsesizdi. 

- lia r e iyem var .. 
- a:ola, paşam? boz eşek ona hayat arkada..ı;;hğı da ct-

oıı.u 
8 

' şu bizim merkep yok mu, tiği için, ona karşı muhabbeti iki kat-
Za.:a~ıa ~e:eceğim.. lı oluyordu. Her dakika yanma gidi -

ilçıldı. ~~htıyann gözleri fal taşı gibi yor, onu ok§uyor, hay,·anla konuşu
bir alayd Yır, hakikat olamazdı, bu, yordu. 
lıran bi 

1
' fakat kalbini tatlı tatlı çarp· - Acıktın mı? .. Susadın mı? Sana 

B r. alay! 
a.lırj et . 

- ~e endı , gUlerek devam etti: 
dUruYors§Rşırdm? Niçin inanmaz gibi 
~ bu:? Sahi söylUyorum .. Bizim 

_ B·ı· Yorsun? 
Ml•- ı ıyoru 
lN!t beyj m efendim .. Hani şu kU-

- lia. ıne~tebe götüren.. 
laıı. bu~· 'ra kendisl. Artık bizim oğ
~ği l!an dU. Bisiklet istedi. Ben de 
ltrı a verm,,.;n d"...:ıı .. d" x·· Ur Ôll.Uzı •• -~· U:ıo.u• um. om -

lht· Uzerine yUklersin. 
lar>ı>ı. ıyar könıUrcU • . d b 
b ~ !;lot . sevmem en ayı -

ltalldı ~di. Gırtla.gına bir §eyler 
~et~ ~ozlerinden yaşlar aktı. Bir 

1~'Yatlltııı ıp olmnk ? .. Bu, onun bUtün 
ç bir gayesiydi? Fakat heyhat.. 
~ ge~an iki buçuk parayı bir a
~- ~i r~ek buna muvaffak olamn-
lhli ttı.a.ı tok "k" b h IGt ~~i §u ur, cena ı ak 
Ufta buııı .. ~~ıtasiyle ona böyle bir 
Se\'· ..... lllt• d c .. . ıııcind .ı or u. 

eğııı1 dahı en, ne biçim teşekkür ede-
Bahrj he 'i<lşırınıştı. 
~ Y, karşısındakinin kalbinde 

~~o mo solkoD• 

"'sap,, vermek olmaz .. Nnzlısın, arpa 
vereyim. 

Havalar çok yağmurlu ve soğuk ol
duğu zaman, eşeğine kıyıp da onu bir 

türlü ortaya. çıkaramazdı. Gene kömür
leri kendi yüklenirdi. 

Hayvan da hakikaten nazlıydı. Ha· 

valar biraz soğusa hemen öksilrmcğc 

başlardı. 

Çok soğuk olan birgUn, hayvanın 

öksürUğü arttı. Gece dehşetli kar yağ-
mış, ortalık buz tutmu.~u. Kömürcü 

ba.'ba, merkebin! kulübesinde bıraka -
rak kendi çıktı. Kasabaya indi. A vde
tte odayı boş buldu. Acaba e§ek ne-
reye gitmişti. Her halde içi sıkılmış, 

civarda dol~mağa çıkmıştı. tbtiyar 
adam hemen fırladı. Onu aramağa ko
yuldu. 

Hayvanı, kununu§ çalılıklar arasın
da, karların kenarından çıkan otları 

yemekle meşgul buldu. 

- Eyvah ... hastnlanacu.ksın .. Ne ya
pıyorsun? - diye bağırarak boz eşeği 
içeri çekti. 

O akşam merkep fazlaca öksUrdU. 
t o o '1'©>~~a 

lldı lfn aı 1f m n 
b~omlYJş? İhtiyarın kalbi sızlıyordu. RUzgar buz 

gibi esiyordu. I 
Yatağından kalktı. Kaputunu hay

vanın Usttine çul makamında örttU. 

fil Son~ , . . 
Mtrı Çc'<iıınn_ıanlarda b~lterede bir 

Fakat boz eşeğin öksUrUğU devam e -

dince kendi yorganım, battaniycsinl. ı 
her §eyini hayvana yığdı. Onu iyice 

sardı, sarmaladı. 

* :f. ,,. 

Kasabada, konakta, e.fendl pencere-, 
sinde oturmuş, düşünüyordu. 

''DI§arda, ka.r, şiddetle yağıyor. 

Fakir fıkara bu soğukta donuyor. 

Hepsine yardım etmek kabil değil. Ney 

se şu kömilrcil babaya merkebi ver -
1 

mekel çok bUyük sevap işledim ... Herif 
ölUnceye kadar biraz olsun rahat eder. 1 

O esnada kapı açıldı. İçeriye kahya 

girdi. 
1 

Tonton 
nıca 

kaptaıın 

~~len D· 1~ olan Atman artisti 
~ ... ilan ıtrıh, Nevyorka döndüğü 
'lldisin~b~tcciler etrafını sararak 

....._ 1(
0 

• ır 8ua.1 sordular: 
- Haberiniz var mı efendim? Pek --=~~~~=~~~~~~~~ 

~a Ctti'D~ı ~ız Rudolf Sieber ile kav· 
"nız ·· l . Sun say eniyor'? 

l§t un .. . 
"I c }'ı.ıJta uze~~e Marlen Ditrih 
tı tnı§tır. ~dabgorüldüğü gibi bir hal 
b 1 tl'ıı sıkılda a ne demek istedi. Ca· 
~Yoksa suali tuhaf mı 

acıyacaksınız: Bizim kömürcü Hurşid 

baba sizlere ömür ... 

- Hayrola. .. Neden? 
- Soğuktan donmu§ efendim ... Ne-

si var, nesi yoksa merkebinc örttüğü 

için. .. 
(Hatice Siireyya) 

Mi ki 
diler 
sında 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

363 sene evvel bugün 

Yaş divanına umumi bir isyan 
çıkaran ferman geldi 

Ivonya dHrt elçinin kulakları ile burunla
rını kesti, kale duvarlarına baş aşağı 
astırdı. Cezasını cesedi develerln 
altında parçalanmak suretile Hdedl 

Moldavyalı Jan lvonya, Eflak lan ile dudakları kesildi. Kale duvar• 
prensi Boğdanın Lehistan ile müna- lan önünde ayaklarından asıldı. 
sebata girişmesinden istifade ederek Bundan sonra lbrail üzerine yÜ• 
Osmanlı padişahından yirmi bin ki- rüyerek dört gün rastlanan insanlar 
§ilik bir kuvvet istemişti. insafsızca doğrandı. 

Lehistan bu hareketin önüne geç- • * • 
mek ve Boğdam kurtarmak için lvonya, artık yaptıklarının cezası· 
mümkün olan yardımı yaptı. Fakat m çekmeli idi. Kendisini dev ayna-
lvonya çoktan kuvveti almış ye mu- sında gören bu serkeş adam çok geç· 
hareheye girişmi~ti. meden büyük bir ordu ile karşıla§tı. 

Boğdan, İvonyayı davasından vaz J\foldavyalrlar miithiş surette su· 
geçirmek için kendisine Radeçkiyi suz kaldıklarından teslim olmağa 
elçi gönderdi. Fakat zavallı elçi, iş · 

razı oldular. Kapıcı ba_şıya teslim edi-
yapacağı yerde başına ummadığı fe-
laketler geldi. 7-incire vurularak Is- len lvonyanm ölümiine gelince §Öyle 
tanbula sevkedildi. oldu. Kendisi ile görüşürlerken bir 

Bu hadiseler cereyan ederken Le
histan kralı Sigismund öldü. Bu 
ölüm, Lehistanı büyük felaketlere 
aürükliyebilirdi. Onun için bir şartla 
Hotin, lvonyaya terkedildi. Şart, 
Lehistana sadık kalması idi. lvonya 
sadık kalacağına yemin ederek Hoti 
ne girdi. • 

Yeni hakim, ilk i~ olarak kendisi
ne yegane düşman addettiği Boğdan 

zabite hiddetlenerek birdenbire biri 
yüzüne diğeri karnına iki hançer 
sapladı. O anda üzerine hücum edeu 
yeniçeriler başını gövdesinden ayı• 
rarak bir mızrağa geçirdiler. Cesedi 
üzerinden develer yürütülerek parça 
parça edildi. Başı, isyan eden cmlr 
adamlanndan nasıl intikam almdığt· 
nı göstermesi için Voyvoda sarayrnm 
kapısına mıhlandı. 

ile kardeşinin teslim edilmesini iste --.....--.,.......,.....---------
Bulgaristan da 

di. Fakat bu istek yerine getirilemedi. 
Çünkii Boğdan sert lvan tarafından Ç 1 rç I 8 k 
bir çuval içine konarak suya atılmış 
kardC§i de ortadan kaldmlmı§tı.. Ge~eını 

Hammer, İvonyanm Moldavyada 
yaptıklarını şöyle anlatıyor: "Pisko-
poslan, papaslan, guya gizli olan 
hazineleri teslime mecbur etmek için 
diri diri gömdürdü.,, 

Hammer, belki biraz mübalaga 
ediyor, fakat lvonya istediği gibi hü-

küm sürmeğe başlamı§tr. Bu vaziyette 
iken 1547 yılı 20 şubat günü 363 
~ene evvel bugün Boğdan Voyvada
lrğınm merkezi olan Yaşa bir çavu§ 

' gelerek divana bir ferman verdi. Fer
manda o zamana kadar verılmektc 
olan altmış bin altın yerine yüz yirmi 
hin altın vergi verilmesi bildirilmekte 
idi. 

lvonya f ennam alır almaz bütün 
Boyarları umumi isyana davet ede

Be i e eisi 
Köylülerln şlkiiyetl 
üzerine tevkif edildi 

Bulgaristanda, çıplaklık kültürü· 
nün eski bir propagandacısı olan 
Krıkofo Belediye reisinin tevkifi 
ile çıplaklar cemiyeti kurmak taraf• 
tarlığı, ağır bir darbe yemiştir. 

Belediye reisi Georgi Georgiyef, 
çıplaklık yolunu tutmuştu ve bunun 
çığırtkanlığını yapmaktaydı. 

Bu adamın adeti, civar köylerde, 
çıplak bir halde beygirin üzerine bin• 
mi§ olarak ve beygiri dört nala ko~ 
turarak dolaşmaktı. 

Onun bu mecnun halile birdenbire rek: 
- Ya hepimiz ya~yacağız. yahut görünüşü, köy sakinlerini paniğe 

hepimiz öleceğiz .. Şimdi bunı\ karar uğratırdı. 
V 1. d d" Aynı surette gene çıplak olaralC ere ım.. e ı. 

Herkes: beygirle, şehrin dışındaki mektepler 

- Yemin ediyoruz. Ya hep, ya civannda da belirir ve garip rnan· 
hiç .. diye bağırdılar. zarasile hoca ve talebeye dehşet sa• 

lsytm korkunçtu.. Ölmek göze lardı. 
almmıı bulunuyordu. Nihayet köylüler yüksek makam. 

Türkün yardımı ile kuvvet bula- lara müracaatta bulunmuşlar ve 
rak mevki alan lvonya, §İmdi eski Plovdiftcn gönderilen bir polis gru• 
dostunu mahvetmek ya mahvolmak bile bu zıpır tevkif edilmiştir. 
için yola çıkıyorduk. tık çarpışmalarda _ Balkan Herald _ dan 
muvaffakiyetler azanarak galip --.-----.---------
geldi. lbrail Türk kumandanına dü§· ı Kım~7ager 
manı Piyeri tardetmesini biHirdi. H • • d d • 

Türk kumandam bu serserinin sö- U 58 m 1 n 
zünü büyük bir hiddetle kar§ılayarak 1 Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
cevap olarak dört adamı ile (>n gülle umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
ile iki ok gönderdi. lvonya bu hedi- Eytam Bankası l:arşısında İzzet 

yeleri alır almaz dört ki~inin kulak- Bev Hanı. 
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Asilerin cephanelik- Atatürkülı gezin tiler• 
eri berhava edildi 

Madrltten !{elen haberlere göre vaziyet 
büktl.metçlıerln lehi ndedlr 

Madrit, 20 (A. A.) - Hükumet kı.I 
ı Laı Rezas mıntakasında ilerle .1 

kte devam etmektedirler. Bu kıta. , 
ayni isimdeki kasabaya yaklaşmak . J 

ır. I 
Jarama mıntakasında nisbi bir sükun 

küm o:irmektedir. Hükmet tayyarele. 
ri asiler:n mühimmat depolarım berha. 

v etmişlerdir. ı 

müştür. Bunlann 1 l i Madrit cephesin. 
de düşürülm:iştür. 

Portekiz nihayet · razı 
oldu mu'! 

Madrit kumandam General Miyaja 
g zetecileri kabul ederek yeı.i kıtalarla 
t viye edilmiş olan asi kuvvetlerin Ja . 
rr, cephesinde Maranosa mıntakasın . 

da şiddetli bir taarruz yapmış olduk . 
larım, fakat bütün hücumlar-mn aka • 

Londradaki ademi müdahale komite. 
si gene bir toplanu yaparak Portekiz li. 
mantarında ve hudut mıntakalarında 

kontrol işi hakkında bir ittilif hasıl ol • 
muştur. Bu anlaşmaya göre, 50 • 60 
İngiliz zabiti Portekiz l'manlarında " ve 
hudut m ntakalarında mürakabe vazife . 
sini görecektir. 

HO ümet m- hke
me!er.nin bir kararı 

Büyük Önder Atatürk dün öğleden sonra Floryayı SC'rcflcndirmişlerdir. 
eden Atatürk sonra. civarda bir gezinti yapmı~tır. 

Deniz köşkUnde bir 

Atatürk, saat 17 de Dolmabahçe sarayına dönmüşlerdir. ' ____..--

------------------~·--------------
te uğram·ş olduğunu bildirmişti r. 

Generale göre, muharebe, hükiımetçile. 
rin lchinc olarak devam etmektedir. Hü. 
k met kuvvetleri, 4 tayyare kaybetmi~. 
1Cf • buna mukabil 7 düşman tayyaresi 
d~§Ürmüşlerdir. 

Astı ere göre 
Asi mebalardan gelen haber ise, hü. 

ktmet kuvvetlerinin ]arama mıntakasın·. 

dl yapmakta oldukları taanuzlarm tam 
bir akamete uğradığı yolundadır. ı 

Evvelki gece bir hava muharebesi ol. 
muı, bükO.metin 16 tayyaresi düşünrüt.l 

Madrit; 20 (A.A.) - Halk mahke. 
mesi 19 ikincikanunda Cerro-Rojo mın· 
takasındaki muharebe esnasmlda esir e. 
dilen 84 asi askerin beraatine karar ver 
miştir. 

Son dakika 
Asiler zehirli f!aZ mi 

kullanacak 'l 
Paris. 20 (A.A.) - Pctit Parisien ga 

zetesine akseden bir şayiaya göre Fran 
ko kuvvetlerinin zaferini tacil için bazı 
İtalyanlar İspanyaya mühim miktarda 
zehirli gaz göndermişlerdir. 

FiUstinde 
hadise1er 

30 Vahudi yaralandı 
Kudüs, 20 (A. A.) - Dün Tiberia.s. 

da vukubulan hadiseler esnasında 30 
arab, 30 musevi ve 2 İngiliz polis me. 
muru yaralanmıştır. 

Kudils, 19 (A. A.) - Bugün öğleden 
sonra Arablarla müfrit Yahudilerden 
müteşekkil olan revizyonistler arasın.. 
da bir müsademe olmuş, polis ve kıta.. 
at ateş etmeğe mecbur kalmıştır. 

Yannki yıldönümü doıavısivle Esrarengiz 
tayyare • • 

HAL iEVI~ERININ On beş gündenberi Viyana halkını, 
bütün Avusturyayı ve hatta Avustur. 
ya iç siyasası ile yakından ala.kadar 
olanları düşündüren bir muamma ni. 
hayet halledilebildi. Mesele şudur: On 
beş gün evvel, bir pazar günü Viyana.. 
nın "Beyoğlu" su olan Kertner Ştras
seden g~en halk taklalar atan, tt1rlü 
türlü canbazlıklar yapan bir tayyare. 

FAYDALA.RI 
21 Şubat pazar günü (yarın), hal-J 

kevlerinin yıldönümü, 136 halkevinde 
birden kutlanacak memleketin 31 kö-i 
şcsinde daha halkevi açılacaktır. Bu 6u· 
retle halkcvlerimizin sayısı 167 yi bul., 
maktadır. 

Halkevleri ilk yıllardanbcrl halkı ça
tılan altına toplamak için bütün vesile. 
!erden faydalanorşlar, muhite yakın ve 
sıcak bir ilgi uyandırdıklarını fili delil
ierile gördükten aonra; halkevi öğrene. 
ı.;inin çizdiği maksatlarda hizmet ve ide
al s:ıflarınr sıklaştırmaya ve kuvvetlen. 
lendirmeye önem vererek şuurlu ve mak 
satlı toplantılara daha çok yer ayırmış· 
lardır. En fazla muvaffak olan halkevle. 
ri; muhitlerinde çalışma eleman ve imka
nını daha kolay bulacaklan ve daha ve. 
rimli yapabileçekleri §Ubelerde esaslı 
çah malara geçmiş ve programlar tesbit 
ederek takipten geri dunnıyan halkev
leri olmuştur. 

Halkevlerinin yıldönümfi dolayısilc 
neşredilen bir broşürün tetkiki bize en 
çok Balıkesir, Bursa, Antep, Bartın,! 
Diyarbekir, Antalya, Mersin, Denizli, , 
Adana, Mardin, Samsun, Konya, Kars, ı 
Eliziz; Ankara Afyon, Aydın, Çorum.! 
Eskişehir, Manisa, Maraş, Zonguldak,! 
Upk, Eminönü, Edremit, Giresun, 1. 
negöl halkevlerinin muvaffak olduğu 
kanaatini uyanhrmışttr. 

Bina, bütçe ve elemanlar darlığı yü-
• zünden bu derece varlık gösteremiyen 
diğer halkcvlerinin bir çok1an çok saha 
larda bunları geçebilecek hizmetlerde 

1 
bulunabilmişler, buldukları güzel ve a. I 
meli tedbirlerle muhitlerinin, sevgi ve 
fül"TSn·m kazanır olmuşlardır. 

Halkevlerinin bulundukları muhitler 
de dil ve tarih işleri d:izenle yürümüş 
ve elliye yakın halkcvi, şeh:rlcrinin bi· 
rer tarihini hazırlamaya ve yazmaya mu 
vaffak olmuşlardır. Çevrelerinin halk şa. 
irleri ve genç kabiliyetleri için çok gü-
zel tedbirler alan halkevlerinin 
ıayısı da bundan ru;ağı değildir. 

Halkevlerinin iyi çalıştığı yerde, spor 
kütlenin malı olmaya, klüpçülük zihni. 
yetinin tahribiyetinden kurtulmaya ve 
köylere kadar yer etmeye muvaffak ol-
ınuştur. j 

İçtimai akidelerin en iyi telkin vast. 
talarmdan biri olarak ele alınan temsil, 
birçok muhitlerde t :yatro zevk ve ihti-1 
yacını tatmin etmiş ve ayni zamandd 1 
memleketin yüzden fazla köşesinde bir 1 
den ayni tezin halka yayılmasına ve . 
kavranmas·na amil olmuştur. 

Halkevlerind~ geçen yıl içinde verilen 
temsillerin sayısı 1300 ü gecmektedir. 
Halkın anlıyacağı tarzda hasbihallcr ve 
konuşmalar şeklinde köy kahveler·nden l 
şehir meydanlanndan verilen konferans 
ların sayısı 3000 ne yaklaşmış bulun. ' 
maktadır. 1 

Halka mim musiki zevkini aşılamak 
ve halkın öz havalarını tesbit etmek şek 
qnde iki ceoheli hizmet gören musiki 
l;:oltarmın muvaffakivetlerinde hemen 
bütün halkevterinin h 1ssesi vard·r. Bir
çok ıiatkevlerinin bandoları köylere ka.

1 dar ~tmişter ve hemen her alqam ıehir 
parklarmda veya halkevi bahçelerinde 

şehrin en çok dinlenir ve sevilir ahengi 
olmuşlardır. Bir yılda 100 kadar halke· ı' 
vinde l 000 den fazla konser verilmiştir. 

Halkevleri halkın kültı:.ir sevi:)lesini 
yükseltme ve halka inkılaplanmm can. 
dan benimseme yolunda her iyi ve ve
rimli vasıtadan faydalanmaktadır. Tel. 
kinler, temsiller kadar filmlerle .f3:e ya 
pılmaktadır. Her halkevınin, 'ıier lırsat
ta, er.kzden a.baslenen.ı birer kütüphane 
si vardır. Halkevlerindeki kitap sayısı 
122809 u bulduğu halde hemen her 
halkevi raporunda kitap ihtiyac:nı te. 
barüz ettirmektedir. 100 kadar halke
vine bir yıl içinde 900.000 e yakın oku 
yucu geldiğ~ tesbit edilmiştir. 

Halkevleri köycülük şubeleri, bu yıl 
her senekinin en az birkaç misli faal ol. 
muşlardır. Bu faaliyet ıtcöylere geziler 
yapmağa inhisar etmemiştir. Her hal
kevi bu gezilerini manalandırmak ve 
faydalandırmak imkanım aramış ve 
u"lmuştur. 

Köylü ile konuşmalar hep onların an 
lıyacağı dil ve şekilde yapılmış öğüt. 
terle beraber temrinler. devalrla bera
ber tatbikler de götürulmiiştür. Birçok 
halkevleri muhitlerindeki birkaç köyü 
nlimune olarak almışlar ve orada ziraat 
usullerini ıslahtan ev pencerelerini ge. 
ni•)etmekten başlıyarak köy kalk·nma
sı icin lazımgelen esaslı ve şuurlu her 
şey ile bir program dahilinde candan 
mes~ul olmuşlardır. 

Bir zamanlar köyleri bilmemekle it. 
ham etmekte pek haklı olduğumuz sehir 
münevverlerinin şimdi halkevleri teş -
kilatı sayesinde 3000 kadar köyümüzü 

yi seyrederlerken tayyare birdenbire 
dumanlar savurmağa baalamış ve az 
h6nra da bu dumanlarla Şuşninğ'in 
diktatörlük yaptığı Viyananm tepesin • 
de, her taraftan göze çarpan bir BoL 
şevik arması çizildiği görülmüştür. 

Halk dehşetli bir te18.şa düşmüş, po
lis telef onları vızır vızır işlemeğe baş.. 
lamış, nihayet iki Avusturya filosu. 
nun havalanarak meçhul tayyareyi ta 
kibe başladığı görülmüş ve geç vakit, 
gazetelerin ikinci tabılarındarr tayya
renin Çekoslovakya hududunu aşıp 

kaçtığı öğrenilmiştir. 

Bu hadise bir daha tekerrür edince 
halkta merak ve hatta endişe artmış, 
Bolseviklerin büyük mikyasta tahri • 
kat yapmaya karar vermiş oldukları 
zannedilmiştir. 

Dünya gazetelerinin de üzerinde 
dikkatle durduklan bu hadise meğer 
ba.<1it bir "reklam işi" değil miymiş? 

Studyolardan biri yeni yapı!an bü. 
ytik bir film üzerine na.zan dikkati 
celbetmek istemi§ ve hatti bu reklAmı 
Viyana hi.ikumetinden müsaade alarak 
yapmış. 

tammış olduklanm, tanıtacak bütün ve. ___ ......._ ______ V __ e_k_l_l_i __ _ 
sikalara malik olduklarım ve k.ılkınma- Dahiliye 
lan icin gereken pratik tedbirleri bili. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Halkev. 
yor olduklarını memnuniyetle kaydede-
b·ı· · terinin yıldönümü m:.inasebetiyle Anka. 

ı ırız. 

Halkevleri halk·n evleri olduklannı rada yapılacak büyük merasime iştirak 
yalnız onlara inkılnp fikirlerini telkin etmek üzere bu akşam Ankaraya gide • 
etmekle değil onlann her ihtiyaçlarını cektir. 
karşılar olmağa ve her dertlerine zama. ---------------
nmda yetimıeve cabalamakla isb"'t ede
gelmişlerdir. Halk dershaneleri ve kurs 
lar şubesi halkın en lJ:iyük manevi ih. 
tiyacı okuma yazmayı, ameli bilgileri 
öğreten kurslar açarken içtimai yardım 
şubeleri de programlı bedava muayene
ler ve sistemli tedbirlerle en muhtac ai. 
lelerin talebelerin ve işsizlerin yardım 
!arına yetişmişlerdir. 

Geçen yıl içinde halkevlerimiz binler 
ce mektep gencine esaslı ve devamlı yi. 
yecek ve giyecek yardımları yaprlmış, 
yüzlerce işsize iş bulunmuş. binlerce 
yoksul hastanın muayenesi yap:lmış, ila 
cı verilmiş ve en kat'i şifa çareleri aran
rrurtır. 

Halkevleri, yeni direktifler yeni ham. 
kler ve yeni müzaheretlerle tatm:n edi
ci bir derecede muvaffak olmaları mu 
kaddr olan müesseselerdir. 

Şikayetler, temenniler 

Evine sokulmayan 
bir baba 

Şehzade camii medresesinde iiç 
senedir bekçilik yapan Hacı Bayram 
gazetemize gelerek bir şikayette bu· 
lundu. Eğer dileğinde haklı ise ala
kadnr makamlardan bunu nazarı dil: 
kate almalarını rica ederiz: 

"Ben üç senedir Şehzade medre 
sesinde karım ve 6 çocuğumla bekçi 
lik yapıyorum. Şimdi sözde medre 
se odalarını kiraya veriyorum diye· 
rek beni dışarı atmak isfiyorlar. Ka· 
nm yirmi günlük lohusadır. Çocuk -
lımına da mektep ve imaret bakıyor. 

Vefat Eğer ben bu odaları hakikaten kira· 
Şevki Bey birkaç günlük hastalık ya veriyorsam beni mahkemeye ver 

tan ~onra dün akşam ölmüştür. Cenaze sinler. Şimdiki ha!de polis beni evi·\ 
si Usküdarl:la imrahord.:ıki hanesinden me bırakmıyor, halbuki çoluğum, ço· 
kaldınlacak Bülbülderesindeki aile 

1 
cuğum ·ve karımla eşyam içeridedir, ı 

kabristanına defnedilecektir. ne yapayım,,, 

Alrnanyada 

amızlık· insan nıii-
essese eri a~ılıyor ! 

• Jiz;ıni ot· 
(Ba.' tarafı 1 iııcide) ı 

erkek ile, 250 genç kız kabul edilmiştir. j 
Gençler bu müessesede yetiştirilip terbi 1 

ye edildikten ve kanlan tahlile tabi tu 
tulduktan sonra evlcndirileceklerdir. 
Numunelik Alman tipleri bu ~ift!erden 
doğacaktır. Hitlerciler bu usulü yavaş, 
yavaş bütün memleket dahilinde tatbik 
edecekler ve Hitlercilik ideolojisini öğ
renmek istiyen her genci bu damızlıklar 
da terbiye edip besledikten sonra hükıi 
met masrafı ile evlendireceklerdir. 

Mondlor'deki müessesede şimdi yetiş.. 
tirilmekte olan 500 "damızlık insan,., 
"S.S.,, teşkilatmın en sağlam ve sıhhatli 
tipleri arasından seçilmiştir. Bunlara da 
mızlık kızlar arasından en uygun ve mu 
vafık oknı seçilip verilecektir. 

Kızlarda aranılan şartlar şunlardır: 

Sıhahtli ve kadınlık cihetinden iyi ye 1 

tişkin olma~. Nasyonal ~osya yapa· 
renmiş. ve güzel, sıhahtlı çocuk ta bi 
bileceği, ldam:ırlarmda bir tek daıtıo fi• 
le yahudi kam bulunmadığı ve 

180 
aiW 

lmdanberi Ari ırkından bir Altnafl te5' 
vesikalarla sinin evlatlan olduğu 

bit edilmiş olmak lazımdır. ıce 
b' kaç 

Doktorlar damızlık kızları ır fırıııt 
. h r tara re muayeneden geçırecek, c ·ıdi 

• teOl 
sağlamlt'ğından başka, bil~assa 15 Jcabili-
ği zaman çocuk doğurabilece~ ;gııJa• 
yette olduğunu tasdik edecektır. ··ıcs~ 
rın boyları erkeklerden dtha yu satı 

d otuz 
olmıyacak, erkekler kızlar an 

klardır· 
tim kııdar daha yüksek olaca rde 

• 5esele 
Kızlar. tesis edilen bu mues ııeriıte 

ev işleri ve cocuk yetiştirmek usu . .,et 
- h mmıı 

alıştınlacaklar ve spora çok e e 
vereceklerdir . ., 

--------~ 
Gürbüz Çoc 

m··sabaka iZ 

lJay RıZfl· Tıı7ga k-ızı .7 ya-§tıula 

Nurten (N~. 149) 

Bay Hasan ÇOC'lcğu 7 aylık YÜKSEL 

(No 150) 

Q<JlıQ.t 
Bay .Adem kızı 3 ya§mda Sa 

(No.145) 

,.~tıdLI 
Bay Glllertfi.z oğlıı 3 Y""S· 

Naim (No. 15~) 



7 r·-----• Her Akşam 

Beyoğlunda LONDRA Biraha
nesinde 

Hamiyet -
ve 

Ze~·bekler 

*EWi 
Taksim abide karşısında kışhk 

~ IE iL V lbJJ 
~AILONU 

BU AKŞAMDAN İTİBAREN: 
AŞA CIDA YAZILI ŞAYANI HAYRET PROGRAMI MUHTEREM 

MÜŞTERİLERİNE BİLDİRİR 
1 - Kemani NECATİ TOKYAY ve arkadaşları saz heyeti." 
2 - Bayan Faide,Mahmure HandanMelahat, Ayda, HAFIZ BURHAN 

bu geceden it:baren iştirak edecektir. . 
3 - Büyük fedakarlrklarla Mısırdan gelen hakiki Arap muganniveti 

ÜMMÜ ŞERİFE'nin hazin Aıap şarkıları, ayrıca Arap raksları 
Kemani meşhur HAYDAR refakatile. 

4 - Meşhur tanburi solist Fahri (Malatyalı) en bakir halk türküleri 
(Sarı kordela şaheseri) . 

5 - İki kız kardeş sanatkar (NERMİN, ŞERMİN) görülmemi§ zey. 
bek ve varyete oyunları. 

6 - Hiç tanınmamış altı bayandan müteşekkil zeybek ve kıvrak oyun 
havaları bütün zevkleri cel bedeccktir. 

T 

7 - Bayan MECBURE varyete ve akrobatik oyunlan ve meşhtu 
KAZ BEK MURAD'ın harikulade bıçak oyunları. 

-miil-mı"h. 

Taksitle Mülk 
dinınek istiyenıere fh 

ll:. 
Mües:ıclemiz peıin ufak bir tediye mukabilinde ıekiz seneye kadar tak-

:;itli gayrimenkul satışma karar venni~ lir. Küçük bir tasarrufla lıtanbulun: 
her semtinde her çeşit mülk edinmek f usatını verecek olan sattı iliinlamnızıu 
behemehal dikkatle o!ruyunuz. ' 

Sandığın kiralık m<'ll!arınm listesini görmek herkes için faidelidir. (1001) ~l . ; . ' . 
lst~~Jjiıl :· ;Belediyesl · .. Il@ları 

... . ' .. 
~ • -•y ..... ... "' • • ... • ... 

Nizameddin NAZiF 

:ı1 

H 
)li 

Bursa erkek lisesi mezunlan cemiyeti:ı{ 

nin lstanbulda bulunan azaları her sene s 
olduğu gibi bu s~ne de Bursaya bir se· m 
yahat tertip etmişlerdir. Yarın hareket 
edilerek perşembe günü avdet edilmek~~ 
.Uzere 4 gün Bursada kalınacaktır. Bu,:• 
arada Uludağa çıkılacak ve belediye u..sc 
]onunda bir balo verilecektir. ~u gezin-:>; 
tiye 30 Juz, 50 erkek iıtirak edecektir. ~ • scı 
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YAZAN= ~dgaır waıooace ÇEVİREN: ' ta ............... 11111111.~· 
Merakı o kadar kuvvetli 1~1 ki, kalktı, 

merdiven bqına gelerek egildl, baktı. Fakat 
eğer trabznnr tutmııml1' olsaydı, muhakkak 
k1 merdivenden yuvarlanıp dU§erdi. Zira, alt 
katta, aralık kapıdan sızan aydınlı~ tam 1 
ortruımdn, koridorda, Valcrl Hovet. Ye!'H 
bayaleU görm\lştU. 

Korkunç hayaleti gorUr gormez, Valcrt 
odasına kaçtı, kapısını arkadan kilitledi. Bu 
imktUuıızdı. Babasl? Hayır, bu !hUmallerin 
hududunu apn bir §eydi. Sonra, babasile 
"6rllşcn kimdi? Valerl bir otomobil gtlrlllttı• 
sU duydu. Fa.kat kalkıp ba.kmağa ta.katı 

yoktu. ln.slyakllc bu gidenin kim olduğunu 
anlar gibi oldu. Evet. Hıçkınklar duymuşt.ı. 
Fakat buna da ihtimal veremezdi. Baba.'!ı?. 
Bıı,,I dönüyordu. Kendini bir fırtınaya kapıl• 
mrş hissediyordu. Başı ellerinin ara.,ında Ö\ • 

lece duruyordu. Ve babruıının odasına gire· 
rek kapısını lmpadığını duydu. 

Sabahley!n genç kız kah\•cn\tı etmek Uzc
re erkenden tndl. Başı ağnyordu. Müthiş 

ınırette yorgundu. Falmt babasının vereceti 
izahatı pC'k merak ctUtl için bu zaaflarını 
yeniyordu. 

Valert ııofnu1n kt'ndlnl bekllyen babasının 
k&r§ısm& otururken: 

- DUn akşamki mlı:afir seni pek gcc; alı

koydu, baba! 
Dedi. :Afösy6 Ho\·ctfn rengi sapsan ıa:. 

Onun da uyumadığı belli idi. 
- Evet. dlyc mınldıı.ndı. Hem galiba oda• 

na gelip seni glSrmeğl de vaadetmlşUm 

Evet. Fakat sok heyecanlı idim. Hem 
ister misin, bundan hiç bahsetnıiydim. 

- Nn.'lıl istersen bnbncığım, 
- Ben bugUn Londrayn gidecemm. Filıı· 

deirlyadan gelmiş olan birisini görmcğe ih
tiyacım "·ar. B~lkl alqıa.ma geç kalının. 

BUtUn bu lzabat Valerlye, baballmın ken· 
distnden bir şey sakladığmı gösteriyordu 
Fnkat c; "I' kız t> r r.ey sormadı. Hem bir 
bakmuı, bnbnsmın ogfln evde olmaması ışı. 
ne geliyordu. Etrnfta tahkikat yaparak, gere 
gelen zlvaretçinln !dm olduğunu öğrenmek 
fstJyordu. 

M6syö Hovet kahveallıdan sonra hareket 
ett!. Onun gittiğini Splk de görmUştU, vl! 
Valerlyf ziyarete gelmişti: 

- Mis Hovct, gayri tabii bir şey olma 
dı ya? 

- Bir muhafız tar.ıtından böyle bir aull' 
drJğrJJJu tuhıı.t. Niçin sordunuz? 

Gazeteci sualinin sebebini anlattı. Sabah;. 
karşı biraz dinlenmek l~ln oturmuştu. Fa• 
kat orac.r,kta uyuya kıı.Jmıştı. Uyk~ araam• 
da bir §ey olup olrn:ı.dığmı öğrenmek ist1• 
yordu. 

- Hayır, bir şey olmadı, yalnız, sabaha 
doğru bir otomobil gördUnUz mu? 

- EveL Zaten o uyandırdı. "Delage,. mıtr 
kalı, flcl kMllk bir spor otomobili idi. Ha• 
'"G.llm güzel olmamna ratmen Ustu de ör
twO idi. Bunun için nazan dlkkaUmı ce'• 
betti. 

- Evet. Ben de göı'dUm de.. Acaba kJm 
1'lU'dt 1çlnde, görebildiniz mJ? 

- Hayal meyal.. Otomobllin fenerleri glSo 
z1lıne geldi de uyandım. Sizin nasıl uyandı
tmıza hayret ediyorum. Zira otomobil hl~ 

ıtırmtt1 çıkarmıyordu. İçinde, geni§ bir man 
toya bUrUnmUş bir kadın vardı. 

- Yalnız mıydı'! 
- Btmu slSyllycmem .• Ne oldu? Bir §ey 

m1 var. 
- Hayır. Yalmz merak ettim. O .saatte 

lılr otomobil.. 
Gazeteci gltU. Valerl 8.§8.ğı inPrek hizmet• 

cDerden bir §eylt'r 6~nmek istedi. Fakat 
ldçblrlBI bir §ey duymamıştı. Salonu muaye
ne etU. Bir iz yoktu. Gidip baba.sırım od:ı· 
mm Yoklamak istedi. Fakat, babasına olan 
Mlrmetl buna mani oldu. 

FAY BİR TEKLiF KARŞISIXD.\ 
ltoldh&rbur Smtt kapıyı çe.ldı. Fay Kley-

toıı açtı ve §B§ırdı: 
- Savtnl burada yok. 
Diyerek kapamak istedi. Fakflt Smlt: 
- Blllyorum, dedi, dostlarımdan Bellam!• 

tdn )'anmda çalışıyor. 
- Dostlarınızdan mı 1 Olur şey degil Smlt. 

He olunıa olsun Bizi kabul edemem. Herkcıı 
ne derT 

- Şimdi herkesin ne diyeceğini dllşUnecck 
zamanda değiliz. Sizinle muhakkak g6rtır 

mem l!zrm. Ta kalkıp Llnebouseden buraya 
geldim. lı!AkJıadım aa.na ve kocana para ka• 

mndmnaktrr. Ne dersin? 
Fay kapıyı biraz a.çb: 
- Gfrlnlz, dedi, takat fazla kalmayın. 

Hizmetçi kadın mut.paktadır, bir şeyden şflp 
helenmeıııfn 

- !sterae Kcntcrburl ba,şpiskoposu burada 
olsun. :Maksadım sadece bir l§ten bahset• 
mektJr. Hem Savını on hee dakikaya kadar 
burada olacak • 

- Nereden blllyorsun? 
- Bellamt onu Londraya bir iş için gön• 

derdi ve gelip seni göreblleceginl de illi.ve 
etti. Şfındf, beni dinle, gayet eht'mmlyetsı:: 
bir fi fçbı sana dört yUz lnglllz lirası kll7..an• 
dıra.bllbtm. 

F&7 ona dikJciatle baktı: 
- Sts dedi. ehemmiyetsiz bir iş için kimse 

ye santim 'bile kazandınİ'ıazsmız. Ne ~tlyor
JNDUS bakayım. Şuna emin olunuz ki, klStU 
bir il yapmama lbt1mal olmadı~ da pefln 
haber "'91'eylm. Eğ-er barmız tçln "KOJl.IJO" 

nıauyon,. kaduıı anyorsaruz, b3§ka kapıya.. 
zira. art.ık ben namuaıu bir kadın oldum. 

~ ~pa~J•ae1t-• ~ b!Jyle 
111~~ ...... ,.... ....... ) 

l''ıı.kat benim slzrlen istiyeceğlm §ey, gayet 
dürUst bir l§tlr. Miıı Hovetl tanıyor musunuz"! 

- Evet. 
- Farzcdinlz ki glrllp onu gördlinüz. Sizi 

dcrh3.1 katnıı edeccg"ine f'mlnlm. Onunla gi.• 
rllşecek.slniz. Fakat bunu kocanıza söylemi• 
ycccksinlz. 

- Ben Savinlılrn gizli kapaklı bir §ey ya. 
pamam. 

- Bu sefer yapacaksınız. 
Fayın merakı hlddeUne galip çıktı. 

- Söylcyfr.'z bakalım, nedir? 
- Gidip onu bir dost gibi göreceksiniz. 

Bu genç kız bir kadını anyor. Hoş biraz da 
kaçık ya bu kız. Annesinin ölmediğini, Gar 
şatosu clvannda bir yerde saklandığını zan· 
nediyor. ~iz ona, annesinin Golden tıottf' oldlJ 
ğı.ınu ıı<Syllyccekslni:ı:. İsmi madam Held'dfr. 
Bu iııml unutmaytnıT.. Ona, madam Held'i 
tcsadlifen gördüğUnUzlı, dalma nezaret altın 
da bulundugunu söylersiniz. Eğer Fitere he· 
ber vennek !•terse, kendisine deyiniz ki, pc.• 
llııe hebt'r ,·erirse. madam Heldi k!Upten kıı· 1 

çırmak için birçok vasıtalar olduğunu, bir 
daha görmek lmkö.nı kalmıyacag-tnı söyle~ 
siniz. Anladınız mı? 

Ey, sonra ne olacak. Genç !rıza ne ya• 
pacaksınız? 

- Hiı;:. Onu sadece kltibe geUrccekslnlz. 
Orada dıınsedecef,17'

Fo.y bqını ııalladı: 
- Ben h<Jylt' ney YO.,Pfl.mam. Hem ıuıne.slnl 

arayan bir genç kız la böyle eğlenmek alçak 
!ık olur. İster deli ol~un. ister o\ma:ım. 

- Ne diye kl'lrkuyorsunuz? Ona bir fena 
!ık yapmıyıı.cağıT.. Sadece bu çılgınlıt,'ndan 
,·nzgcc;m~sl için bir oyun oynıyacağıT.. 

- Ben şakadan anlarım Smlt, fakat bu 
işin uuırc nrrcslndn, bir tıırlll anlayaın•'' ·ı 
nım. Hem gııliba Savinl de geliyor. 

Filhakika kapı n<'ılmıs, Snvinl lrt'r' ı::• •• 
ml~U. Orada SmlU görünce şa,rrdı. ~rı.lt: ı 

- Sa\·lnl, dedi, kannıza bir l11tcn bahset· 
ml~tım. Belki teklifi kabul et.Ureblllrıılnlz. 1 
Benim için bir iş yapmıuımı trkllf eUlm. B•'· 
na mukabil dört yüz tn~llz lirası var. GörU 

,Unuz, kararınızı veriniz. 

(Devamı var) 

M :--cera ve a$k romanı -98- Yazan:(~a~ 

Cellat ! . . Karını çabuk itmam et ... Benimle 
birlikte mahkum olan bir adamın gözümün 

önünde can vermesi bana kendi 
ölümümden büyük bir iş~<encedir ~ 

kıt•ıi Geçen kmmlann hiilaaa11: 1 
Jluradı Safü zamanındaki bir yeııi
çcri isyanında cisilmin öliimiüıü is· ' 
tedildcri ik"i şahsiyet ida.ııı olunuyor. 

l!,akat Mahmud efendi, atıldı: 
- Benim canımın ne kıymeti olur ... 

Sizin gibi bir paşanın baŞıyla beraber 
benimki de urulsun .. Maksat, efendi • 
mize hizmet olduktan ve taht ile hü
kümdarımızın vüvudunu himaye olduk. 
tan sonra hiç gam yemem ... 

Padişah, ikisini de alınlarından öp. 
tü. 

Yeniçerilere: 
Sonra cellatlar ikisini de aldı. 

- Sabrediniz ... Kelleler gelecektir! 
- diye haber gitmişti. 
Akşam oluyor, vakit ilerliyordu. 
Asiler: 
- Çabuk! çabuk! • diye haykırdı

lar: gecenin karanlığında bir baskına 
uğrnmaktan. bir hileye kurban gitmek 
ten korkuyorlardı. 

Celladlar, abde~t alan, namaz kılan 
iki mahkumun ba.~ı ucunda beklediler. 
Duadan sonra, Doğancı Mehmet paşa, 
~eccadede diz çökmiiş bir halde geriye 
döndü: 

- Cellad ! • dedi. 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 

-15-

Elinde kementle bekliyen cellad us-j 
tası titriyordu. Sesi pürüzlenerek: 1 

- Efendim! 
- Karım itmam et ... Benim duam 

bitti... Lailaheillallah... 1 
Gözlerini kapadı. 
Cellad, Mehmet paşanın dizini öp

tükten sonra, kemendi boynuna geçir· 1 

di. Ayakkabısını çıkardı. Temiz <'ora
biyle ayağını omuzuna dayıyarak çı

raklarının yardımıyla. ilmiği sıktı. 

Mahmud efendi: 
- Bu manzarayı bana seyrettirmek• 

günahtır, cellad! Muavinlerin de be.I 
nim karımı itmam etsin'. - dedi. 1 

Ccllad: 
' - Bu iş bitti ... Onlar çabuk yapa ı 

mazlar ... Şimdi de sana geliyorum e -
fendiciğim .... diyerek, yeni bir ip çı
kardı. 

Çıraklarına: 
- Siz, Şahin pa.~anın ilmiğini sık

makta devam edin. Beş dakikadan ev
vel bırakma;ı.•m ! - dedi. 

Mahmud efendinin de dizini öptU: 
- Hele sen haksız gidiyorsun ... Ba

na hakkını he'~ et. .. 
Zavallı defterdar: 
- HcMll olsun! ... - dedl. 
O da bir kelimei şehadet getirdi. 

Ccllad, gözlerinden y~lar a b'-ıl' 
ilmiği. ayni şekilde bu zavaııının ıııu' 
na gcı;irmek iı;in sarığını çıkaI'1~.d~ 
vinlerinden birinin kafasına gı~ 
Sonra: 

B. . il. h d . ''karını - ısmı a ... . eyıp 

marn" eyledi. 51rt! 
Bir çeyrek sonra, iki cesed. ~afr 

bodrumuna naklolwıdu. Ora.da, ,1 

lar göğdelerden ayrıldıktan sonr'· · 
niçerilere teslim edildi. ttı' 

Asiler, gövdeleri köpeklere '·rtff' 
Kelleleri de. sırıklar üzerine geçı ... ,r . ,.~ 
muzafferiyetlerini, kuvvetlerini ,., 

d"nY'' ray üzerindeki nüfuzlarını u rı,41' 
lan için, gürültülerle sokağa ~ t 
lar. Vaktin geç olmasına ra eÇtiıe' 
<?"Ün h~llibnsh caddelerden ~~ 
Ertesi ~in, gene, kellelerle Is 
dolaştılar. 

Ee-,i 
Sün~ül ,ret 

·ı.rıılı 
Artık isyanların arkası kcS1 

~. ~~ 
Ycnicerilcr büsbütün azdılar/ rill 

defa daha kıyam ettiler. Her se d,, 
sadrazamlar, yeniçeri ağalar~ llıJ ~ 
duruyordu Sonradan, buna sı~ iJI ff' 
yamla~1 da katıldı. Öyle ya: nı~ f 
kipleri olan yeniçerilerden aşağı ıl 
smlar ... Onlar da, bir para me!f.'"_/ 
bchane etlerek defterdar Emir Pj'' 
kellesini istediler. Bu sıralllid,~'~ 
hat işleri daha iyi gittiği için, ~I 

. .. ..nıc .. , 
iç hazineden kendilerıne yuz ı-11,fll"' 

Vahşi ler saldırışlarında ikinci 
defa durakladılar ve korku'1ç 

bir vaziyetl e kerşı ıaştııar 

yolladı. Bunu kabul etmediler. _...ııf 
te gelenleri ta.~a tuttular. su~ey·;. t' 
ye ve küçük Ayasofya vaizlerı ~ fl' 
tiler. Fakat gene fayda ve~~~t ~ 
nun !11..erine virmi kişi kendılet1 

derildi. Bunlar: u"t;lt; 
·n s _,( - Defterdar. peygamberı 111ııll' 

siıuJendir .. Bigünah nasıl kat1° 
- d<>di ler. dil ~,tf' 

Fakat isin içine entrikalar 
Yabaniler birdenbire bu güçlü 

düşmana yeni baştan harekete ge ti· 
ler. Şimdi sopalarla değil, uzun ve 
ağır harp mızraklariyle saldırıyorlar· 
dı. Onlar T arzanla ormanın arasını 
tutmuşlardı. Bir yanın ay biçimin· 
de ilerliyorlardı. Büyük ve keskin 
uçlu mızraklarını hep birden Tarza
nm üsti.ine fırlatacak, ııonra da so· 
palarla saldıracaklardı. T arzan vah: 
şilerin bu mızrakları nasıl hızla attık 
!arını, bunların hiç şaşırmadan atı
lan yere saplandığını pek ala bilirdi. 
Kaçacak da yer yoktu. En az on beş 
mızrağın çıplak ~övdesine saplanaca 
ğım anlam.ıştı. Sonra da bu on beş 
yabaninin topuz:larına hedef olacak
tı. Bu kötü durumdan kurtulmak 
için ya diişmanlarmı geçmek, yahut 
da denize kaçmak lazımdı. 

Gerçekten fena bir vaziyette idi. 
BirdenI3irdenbire kendisini kurtara· 
bilecek bir şey hatırladı. Yi.izünde
ki ince giilümseme de geniş bir gü· 
lüşe çevrildi . 

Düşmanları daha epeyce uzakta 
idiler. ilk duydukları korkudan ve 
bir saniyede aralarından üç dört 
kişinin yerde yıkılmış olmasından 
ürkmüşlerdi. Yava§ yavaş ilerliyor
lardı. Hem karşılarındakini korkut· 
mak, hem de yüreklerine cesaret 
vermek için !iCı acı haykırışıyorlar, 
hep birden ayaklarıni yere vurarak 
harp oyunu oynuyorlardı. 

Bu hareket, onların yasalarına 
göre düzgün. tam yolunda bir sal· 
dırıştı! 

Maymunların çocuğu başını bir 
denbire göğe kaldırdı. Çok korkunç 
bir takım haykırışlarla ortalığı ve 
ilerideki ormanı derin derin r.•nlattı. 

Tarzanm bu naraları o kadar ür-ı' 
lditiloüt o kadar canavarca idi ki 

vahşiler ~a~kınlık içinde oldukları 
yerde kaldılar ve bunun ne demek 
olduğunu anlamak istiyorlarmış gi
bi birbirlerinin yüzlerine baktılar. 

işittikleri korkunç haykırı§ yanın 
da kendi bağırışlarının, acı gürültü
lerinin bayağı bir çocuk ağlaması gi
bi sönüp gittiğini görmüşlerdi. 

Bukadar çirkin ve yüksek haykr 
rış hiçbir insan boğazından cıkama· 
yacağ'nı biliyorlardı. Halbuki bu be
yaz derili adamın gntlağından çık· 
tığını işte kendi gözlerile görmüşler 
ve kulaklarile işitmişlerdi. Bununla 
beraber heriflerin duraklamaları çok 
s\.irmedi • 

Aralarında geçen bir iki sözden 
sonra, yeni ba~tan o görülmemiş 
savaş oyununa başladılar ve yavaş 
yavaş evvelki gibi T arzanın üstüne 
yüriidiilcr . 

Fnkat daha iki adım atmadan ar
knlarındaki ormanda birdenbire bir 
takım dallnrın çatır~ağını, kırıldığı
nı i~ittiler. Vahşiler saldmslannda 
ikin'ci defa durakladılar ve~bu gü· 
ri.iltiinün ne .. ol~uğunu anlamak içini 
arkalarına donunce öyle korkunc 
bir şey gördiiler ki bu yalnız Vaga~ 
bi adlı bu vahşi kabilenin deQ;il, dün 
yada en yılmaz insanların bile kan· 
larmı dondurma;;a, yüreklerini çat· 
latmnğa yeterdi! 

Ormanların yi.iksek ağadan altın
dan. uzun otların ve sa~a~ıkların 
arasından fırlayıp çıkan bir koca 
nn~s .. rröz:leri ateşler sara,.,. k, iri di~
lerım durlakları arasından göstere· 
rek Üzerlerine atılıyordu. Parsm ar 
kasından da bir bucuk adam boyun 
da, sı:örülmemiş kadar uzun kollu, 
korkt1nr vi1?lii virmi kadar mavmun 
koşuvorlardı. Parstan daha iirkiitü· 
cü olan bu canavarlardan bazdan 

eğri ve kısa bacakları üstünde koş
mağa uğraşıyor, bir kısmı da yere 
kadar uzanan kollarının ucundaki 
ellerile topraklara dayanarak, koca· 
man gövdelerinin ağırlığım azaltma· 
ğa çalıııyorlardı. 

T arzamn canavarları, onun hay
kırışını işitmiıler, arkadaşlarına yar
dıma geliyorlardı. 

,Vagambi kabilesi daha şaşkınlık
larından kurtulmadan, bu azgın ca
navar sürüsü, o kara derili, boyalı 
yüzlü muhariplere orman tarafın· 
dan çullanmışlardı. 

O anda, maymunların T arzanı 
da deniz tarafından yabanilerin içi· 
ne atlamış bulunuyordu. 

Kam derili savaşçılar ağır mızrak
larına, topuzhmna davrandılar; kan 
lı bir savat ba§ladı. Maymunlardan 
birkaçı yüreklerinden vurulup düş
tüler. Fakat bet altı yabani adam da 
parça parça olmuş bir halde kumla· 
rın üsti.ine serildiler. 

Pars Şitanın keskin tırnakları ve 
acımaz di~l~ri vah~ilerin kara deri
lerini boy.boy yırt~yor, ayırıyordu. 

Maymunlar kralı Akutun biiyük 
sarı di~leri en azı iki" vahşi savaşçı· 
nın şah damarlarını bmarmışh. 

(Deva.mı var) 

,·-···················································· 
Ve ni Tefrl li amız 

Papas Osman 
Harenı.ağa.!ı Siinbül Ağanın cariye· 
sinden doğarak Papanın himayesine 
giren ve papa.8 olan bu tarihi şah8L 
yetin Amııpada1oi aaray kadınlan: 
ara,,ındo geçen maoanılan pek ya-İ 
kında 'lm mıtımlarda ba.şhyor. i 

Yazan: (V A-N Q ) i ......................... _. ... ,_ ... _ ............ : 

şıyordn. Sivaviı:ı paşa: ediVorl 
- Bu ~ahsı nicin sıyanet .,,rı~ 

nuz? f';rec::ende padişahın kurerı t ,-_I 
koskoca \•ezir Doğancı Mehfl1~tf<l~ 
vı ve>rdiniz! • dedi. . Bu ise de >J.Y"' 
d'r. Fitneyi da~ıtmak için bal'c 
g·t .. in... ı 

Falrnt kazac:1'er: J.ill 
- Burası Yezid divanı d d' ~ 

Pevga"tlbe .. in kanını c~marl~rtrı fll" 
ı,ıvan bir mübarek zatı öldUrt f 
- dedi. ~I 

Fakat iı:;in rraribi, kafası ur.e;.;,cı_ .... 
zarlık crrevan eden 1.at da ~ 
haz'r bulunuyor. encamının nere hıf 
caihnı hı>vpranla bekliyordu. ıırtıV"" 

"- MadC'mki ölümden ıc rııs1 
yok, nafil~ yere cebanet gös~~ ..J 
li, Mehmet paşayla Mahmut ~ 
bi ben de kahramanca ötmeli .,e IU" 
da iyi nam bırakmalıyım ..... di1' ~~ 
nüyordu. el>" 

Ooktandır kararını vennit• 
gözünden çıkarmıştı bile... 

0
.,til' 

Saray kadınlarının tesirind~tAi: 
az sonra, padişahın fermanı ~ 

- Kellesi urulsun... 1 
Emır paşa ayağa kalktı: tıd'' 
- Canım bu mülkü devıet~eP °!J' 

ımn ... Zaten bu can. bu kan ,r'I"' 
nimetiyle yoğruldu ... Elveda 
lar! • dedi. 

- Elveda ... 

Bütün dostlariyl_e öp~;u· ~.ti 
- Hakkınızı helal edın. • .,et"'..ı 
- Helal olsun! • cevabJlll~t. '-l 
T.,• •• •• rdıgtw vaki 
napının onune va ,...J 

dm ve muavinlerinin ~~"11 r 
gördü. Bunlar, Mehmet. P?~I 
mut efendiyi öldürenlertn ~ 

Emir paşa, öteki f ela.ket J'. 
lit etmek istedi. ~ 

- Abdest alıp ~;p_-1!' 
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30 plakla elana musikisi, 19, Şehir 
ıyatroau komedi kısmI tarafından "Ya. 

~r dağ,, 20 TUrk musiki heyeti, 20,30 

201'ller: Rıza tarafından arapça söylev, 
taı'.4 s Münir Nureddin ve arkadastan l 
la afından Türk ~usikisi ve halk ~~rkı 
a·tı: Saat ayan, 21,15 orkeatra, 22,10 
n~ana ve borsa haberleri, ve ertesi gil· 
" n programı, 22,30 plakla sololar, o. 
"'ra ve flE:R t operet parsalan, 23 son. 

L N: 
'il l? ,05 Uypzigden naklen eğlenceli ya 1 
lto~ 19

• spor, 19,20 Opera yayını, 20,05 
ın"ı ~!rna, 20,20 Büyük konser, 20,50 , 
-~nun k' ' 
,, a aleti. haberler'· 1 1 S eg· ıenceli 
6~ ' ' ~a ın, 23,0s dans havalan, haberler, ha 
al, •por, 23,25 spor, 23,35 macera 

DAPEŞTE: 
ıa os 

au ; gramofon, 18,55 mektup kutu-
ti~ 9

•25 Bü)•:.ik konser. 20,25 milli 
.. atroda b' 

22 0 ır prova, 21 piyes: 2 haberler 
ıo' ;azband konseri: 23,05 hava, 23. 
ııo'::P.estra konseri, ı ; ı o 'haberler. 

"' ·EŞ: 
1 .05 ask • b . 

•air en ando konserı. ha\·a ve 
kon;· 

19
•15 Eğlenceli konser. 20.l 5 

erans ~J 
tup k • ... 35 Şan konseri , 21,05 met: 
habc 

1
utusu, 21,20 Dans havaları, 22 .3.:ı 

r er h 
•erj 2 ' ava vesiare, 22,50 Gece l:on. 

ler,'24 
3~50 fransızca ve almaJ1ca halıer· ı 

loNJ)bon haberler. 
"A· 

ı 7,05 • 
•eı]j fil 0

rta İngiltere istasyonu. 20,0.5 

- Yıldızların 
çocuklukları 

~ Holivutta herkes çok çalrnır, bu
na mukabil, dinlenmek ve gi.;n]ü eğ 

'lllendirmek icin de bir hayli va~ıta 
IPlvardır. Bu ~ğlence usullerir1in hepsi 

hoş ve orijinal şeyler değildir ama 
'·"ne de olsa onları eğlendiriyor l 
V1 

sc İşte sinema payitahtında rağbet 
"'1 gören oyunlardan birkaçı: 
, 1 Evvella elektrikli sandalyeden 

bahsedelim: Bu oldukça rahat bir 
~·koltuktur. Yeni gelenler hm birisi 
Ş'buraya oturmağa davet ediliı Sonra 

bir düğmeye basılır, ve koltuğa cere 
, .. yan verilir. Bu şakanın kurb:ım, pek 

tabii olarak, çığlıklarla yerinden fır
' lar ve bu hali herkesi eğlendirir. 

Bu oyun Simon Simonn da tat
c· bik edilmiştir. Genç yıldız buna hiç 
kızmamış, bilakis kahkah;1h la gül

' müş ve bu cok eğlenceli oyun icin 
1 yeni kurbanlar bulmakta d-:ı gecik
memiştir. 

Diğer bir eğlence de, bazı eşyalar 
' üzerine, sahte örümcek ağltl"T geçir
t mektir. Mesela, "Bir yaz gf:'"esinin 
rüyası .. filminin, ormanda, ı,azı sah
neleri cekilirken, bütün artistler, 

ı otomobillerinin örümcek ağlarile 
öriildüğünii hayretle gÖrC"'lü~lerdir. 

• Fakat sonra, hunların, çok Ü;ce bir 
lastikten yapddığı anlaşılmış ve her 
kes giilmiiştür. 

J\rn rn havalan, 21,05 haberler.! 
erikaıı ylldız · l' ıorans 1\ ıs .,, • 

Filmler çevrildikten soma. articıt
ler, ekseriya. seslerinin na~rl çıktığı
m anl<lmak için, bunları diıılemek Yıldızlann 

adresleri 
'!;1 0kuyucıılarım1z bize mektup 
.,.ftnı;~c~ek sinema yıldtzlarının ad· 
.,.Q t •nı soruyorlar. Bıt okuyucula
~ 0Pta>ı cevap VC'/"nıek üzere istcni
~ <ı~rc.sleri l:mraaa yazıyoruz. Di-

\ ~nema say/alarww:xLa da ya::a
ı._ . 
~~ra, c/o Hôtel Bristol, KUrtUr&
C ~ ı.ı tlo. 
&.litotıııe l'llı,ı, o o Wamer Broıı, Burbank, 
~ lılııg Ct <~. S. A.) 
0ıı St~ 0 

b3, c/ o Paramount, 5451, Mara• 
C 1-'l'rctrıe t, lionywood. 
llıtotııJe larc-h, c/ o {'.'amer Bros, Burbank, 

arzusunu izhar ederler. C.nnlara, 
hazan yanlış bozuk pl.1klar l:nletilir 
ve onlar da, bu kadar fena ı;;nrkı si;~·
lemiş olduklarına hayret t>derlı:-r . 
Janet l\1akdonaldla Nelsan F c'c'i 
"Ruz Meri,. filminin provala,..;nı cf n 
)erken, kendilerine aynı oyun oyna1 
mış ve onlar da şarkıyı bu karlar fr.. 
na söylediklerinden çok ,ni.itcessir 
olrnuşalrdır. 

'\\·lfe,~tt\ı 
•ttrıı llr hııll, e l • Fo:ıc Film, 
~ .ı\\'e 

J auet MakcW~lda b~)U\ bj, pY •,f.i 
daha oynanmıştır. "Sa:, FraT'siskc,, 
filmi çevrilirken, rejis_i:r Vac Djk, 
bazı sahneleri cevirecckleri 0rmnn
da, sincapların hazan, !lıcahı:-ın b.'l) ı
larak ağaçlardan düştüklerini me§-

Ola hı,. Ue, Holly'100d. 
'llııo h "Y, 93, nıe d• la Falsruıderfe, Pariq 

(};'h_ il()~· .. 

1401, hur yıldıza söylemiş, o da, tabii buna 
inanmıyarak giilmüştür. 

-""'lceı • "· bd Rle:ıarc.'-Wallace, N'eullly, 
ı\Jı..... . 

.... '"""t Pr~J 
:::.r~ earı , nıo d>.s Dardaneııes Pati,. 

Le ~tum seyahati 
p k rıırıgr d "L ··ı .. . ti§ irı .... a en ı m., muessesesı, 
~tıl'\lttı Jubılesi miitasebetiyle, "E,..
fiJl'll rn seyahati,, iııninde bir sesli 
l'ejj8ör·~Ydana getimiştir. Bu filmin 

\1, tanınmış saıatkar Levin'dir 

Fakat, sıcak bir giind~. ornı"nd'l 
film çevirirlerken, birço\ s~m.aplan'1 
ağaçlardan dü§tüğünü g0~iince, ha}· 
retten donakalmış ve v~n Dike ha1< 
vermiştir. 

O zaman, Van Dik de, ona ha
kikatı söylemiş ve bu sine. -ıpları.ı, 
sureti mahsusada bir oy.mcnkc; diık 
kanın<>. ısmarlanmış oldıı~unıı s'Jylc
miştir Tabii bir hayli gii1ıui.ışlt'rl 

F:are 
"Miki - fa.re" yi herkes tanır ve onu 

gördükçe katıla katıla gliler; fakat 
buna rağmen, Miki - fare meselesi, çok 
ciddi bir meseledir. 

Miki - fare ressam Valt Disneyin 
yaratıcı kafasından çıkmış ve hünerli 
eli ile kfığıd üzerinde tesbit edilmiş

tir. O film halinde bütün dünyanın si
nemalarını dol~c;makta. yapmadığı çıl
gınlıklar bırakmamaktadır .. 

Bu nevi filmlerin imali yeni değil
dir; fakat bunlar son zamanlarda mü
kemmelleştirilmiş ve yalnız seyirciyi 
değil, bu filmde öğretici bir kıymet gö 
ren muallimi de çok yakından alaka
dar etmeğe başlamıştır. 

Valt Disney'in bazı filmleri hakika
ten birer büyük snnat eseridir. Hatta, 
I..ondradaki "LcyGester Galeri'' Disne
yin Miki - fnre film resimlerini teşhir 
etmek cesaretini bile göstermiştir. 

Valt Disney, başkalarını da güldüre 
cek surette gülmesini bilen bir adam· 
dır. Milyonlarca insanın aklına gelmi
yen şeyleri düşünebilen bu sanatkar, 
bunları beyaz perde üzrine naklet -
mek için lazım olan enerjiye de malik
tir. 

Disney, birçok yıllar evvel yaptığı 
ilk filminin metresini, sekiz kuruşa satı 
mıştır. Bu fiat bu~nkü filmlerinin 
fiatından yüz defa daha ucuzdur. 

Bundan on yıl evvel, o, alelade bir 
fotoğrafçı ve reklfım ressamı olarak 
Holh·udda dolaşıyordu. Acmış olduğu 
studyonun kirası, ve ilk filminin mas
rafları, onu boğazına kadar borca sok
muştu. J<-.akat o, hiç yılmadan c;ah~ma
ya devam eciiyordu. I\edi!erin, köpek
lerin, tavsanlıırın, hasılı birc:ok mah
lılkların hareket.lcrini tetkik ediyor, 
yeniden film resimleri r,iziyordu. 

İlk Miki - fare filmi. hicbir tarafta 
iltifat görmedi: filme SC'S verilinceye 
kadar, bu istiskal devam etti. Sesli 
film çıkar çıkmaz, Miki - fare çabucak 
bütiin dünyayı fethetti. 

Bugün artık yüzlerce artist. Disne
yin verdiği fikirlere göre res;m çiz
mekle. bcstC'ler hazırlamakla me~gul-j 

düBr ... 1 b' r·1 l" l S ·ı· 101 

Betti Fömeı evinde 

oy <' :r ı nıe, azım o an ı a 1 
bin resmi ayrı ayn elle çi1..mek kolay 
bir şey olmadığı için, bunu ancak mu-

Cin Harlunun güzel bir pozu 

~i mıeı:i nasıl yapılır? 
ayyen bir grub sanatkarın el birliğile 
çalışması sayesinde başarmak milin -
kilndür. 

se, yalnız bir defa çizilir ve düzüneler
le herbirinin ayrı ayn fotoğrafı alı· 
nır. 

., • • Miki - farenin musikisini haznia-
Miki fare filmi nasıl yapılır? mak için, Valt Disneyin elektro - a. • 
Evvela, Miki • farenin ba§lıyacağı kustik tekniğile teçhiz edilmiş bir kon 

ser salonu ve lbir mük>emmel orkestrayeni sergüzeştin plim, programı ha -
zırlanır. Ondan sonra, bu düşüncenin sı vardır. 
ana hatlarına göre baş ressam esas Orkestranın şefi, camla çevrilmi§ 

hususi bir dairede oturmakta ve musisafhalan kurşun kalemi ile kfığıd üze-
rinde tesbit <'der ve bu surC'tle, kari- kiyi kulaklıkla dinliyerek mikrofonla 
katiir mecmualarında rasalnı!dığı gibi idare etmektedir. Her müzisyenin ö .. 
bir süri.i resimler meydana gelir. nUnde de ayrıca bir mikrofon bulun· 

maktadır. Bir taraftan bu esas safhalann re-
Dünyanın en acaip mesleği sesli s,imleri çiziledursun, öbür taraftan bu 

film çekilirken çalı~n ses artistlerinsergüzcı;tin musikisi hazırlanır. Bü - dedir. Mesela, bunlardan biri mikro • 
tUn bu ilk hazırlıklardan sonradır ki, 
ç;zilecek olan re!'limlerin aded ve tar- fona homurdanırken, diğeri cıyak cı

yak haykırmakta, bir diğeri Miki Mav-
zına ait teferriiat planı yapılır, sm sesini büyük bir dikkat ve ihti-

Miki - farenin en sürükleyici, en marnla tekrarlamakta, öbürü havla • 
çok güldürücü tarafını, kendisinin bu- makta, yahut horos gibi ötmektedir. 
lunduğu yerde ister canlı, isterse can- Bütün bu sesler, diğer sesli filmler
sız olsun, bütün perdede görülenlerin, de olduğu gibi, durmadan çözülilp sa.
melodinin temposuna uygun olarak rılmakta olan filmde zaptedilmeJ.:tedir. 
zıpladıkları, hopladıkları, krvrılıp dans Yalnız, bu filmin diğer bildiğimiz sesli 
ettikleri anlar teşkil etmektedir. Bu filmlerden farkr, resjmsjz çekilişidir. 
bir iki satır içine :--:okulmuş olan saf- Resimli şerit sonradan bu ses filmi ile 
ha, söylemesi kolay, fakat başanlma.sı birleştirilmektedir. 
çok güç olan bir şeydir. Bu mahlukun tşte Miki - fare böyle doğmuş böyle 
koskocaman kulaklarına musikiyi i- büyümüş ve bUtün dünyayı böyle fet
şittirmek, onun vücuduna insandaki hetmiştir. 
ritmik duygulan telkin edebilmek için, ---·---;---------
sonsuz bir ölçürle fikir ve resim işle- ' 
rine ihtiyaç vardır. 

!<"araza, figüranlardan birine Ştrav
sın \•alslarmdan birini dans ettirmek 
icap edince, teferrüat planındaki her 
hareket, musikinin temposuna ve her 
tempo kısmına uygun olarak tanzim 
edilmek Mzımdır. 

Yapılmış olan plana göre yüzlerce 
kişi çalı~mağa b~lar. "Animatör" ler, 
seffaf kitğıtlar ü1.erine fi~rleri çizme 
ğe koyulurlar; her resim, öncekine gö
re l).ncak pek az hat inhirafı ile çizilir: 
yülerce kız, zemini hazırlar. 8 ili 10 
bin resim hepsi bittikten sonra, herbi
ri ayrı ayrı ve biribirini takip etmek 
surctilc sinema fılmlne çekilir. 

Şüphesiz ki, teknik bazı çareler bu 
karmakarışık davayı bir parça sade
leştirrnektcdir. Mcseıa, bazı sahnelerini 
deki zemin birka~ saniye deği§miyecek .. 

54 yaşına giren "jön p~ 
Con Barimur 
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lstanbu 
Emlak ve Eytam Bankumdan maa ~Janm kırdmnak isteyen zat maaşlan sahipleri Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri. 

fatih; Eminönü, Beyoğlu, Be§iktat; Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden .••• 

Pa.za.rtesi: 1/3/ 937 Mülkiye askeri yetimleri. 

Salı : 2/3/937 " " 
Çaşamba: 3/3/937. " " 
Perşembe : 4/3/~37 ,, ., 

" mUt.ekaitleri. 

it 

Vazan:(~a~ 

Cuma : : 5/3/937 " " n 

• 
Mütekait, dul ve yetimlerin Mart; Nisan ve Mayıs/937 üç aylık ma.q.larmın tediye glinleri ... 

:ım et... Benimle 
ıdamın gözümün 
bana kendi 

Tarihi 

6/ 3/ 937 Cumartesi 
8 ,, ,, Pazartesi 
9 ,, " Salı 

ı O ,, ,, Ça.rşam ba 
11 ,. ,, Perşembe 

12 ,, ,, Cuma 
13 ,, ,, Cumartesi 
15 ,. ,, Pa.za.rtesi 
16 " " Salı 
17 n tt Ça.r§amba 

6/3 /937 Cumartesi 
8 ,. ,, Paza.rt.esi 
9 " ,, Salı 

10 " ,, Ça.rşam ba. 
11 ,. ,,, Perşembe 
12 ,, ,, Cuma 
13 Jt H Cumartesi 
15 ,, ,, Pu.a.rtesl 

16 " " Salı 
17 ,, ,, Çarşamba 

Eminönü Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim ve As. yetim 

tekaüt ve tekaüt 
1 - 350. . 1 - 450 

351 - 700 451 - 800 
701 -1050 801 - 1200 

1051 - 1400 1201 -1600 
1401 - 1750 1601 - 2000 
1751 -2100 2001- 2400 
20101 - ua 2401 - 3000 

Hidematı vataniye ve avans 3001-ila 

Fatih MalmüdürlUğünden . 
yetim ve tekaüt. 

Malmüdürlüğü binasındaki tediye 
mahalli 
1- 250 

251- 600 
601 - 950 
951-1300 

1301- 1650 
:ı651 - 1900 
1901- 2200 
2201- 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3150 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim ve AB. yetim 
tekailt · ve tekaüt 
O- 600 1- 600 
1-600 

601 -1150 

1151-1550 

601-1150 

1151- 1800 

1801 - 2100 
2101 - 2700 
2701- 3000 
3001-3350 

Askeri yetim ve tekaütleri. 
Fatih Askerlik şubesi yanındaki 

binada 
1 inci kişe 
1- 250 

251- 500 
501- 750 
751- 1000 

1001-1250 
1251- i500 
1501 - 1750 
1751- 2000 
2001-2250 
2251- 2500 

2 inci kişe 
2501- 2850 
2851- 3200 
3201- 3550 
3551- 3900 
3901- 4250 

4251 - 4600 
4601- 4900 
4901- 5200 
5201- 5500 
5501- 5850 

Üsküdar Malmildtirlüği.lnden 
Mülkiye yetim ve tekaüt 

1 - 100 
101 - 250 
251 - 400 
401 - 550 
551 - 700 
701 - 830 
&51 - 1000 

1001 - 1150 
1151 - 1250 
1251-jli 

Kadıköy Malmüdürliiğündcn 
Mülkiye yetim ve Askeri yetim 

tekaüt ve tekaüt 

1- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
SOl - 1000 

1001-1200 
1201 - 1400 
1401 - Ha. 

1- 300 
301- 750 

751- 1200 
1201-1650 
1651- 2100 
2101- 2550 
2551 - 2850 

2851 - Ha 

• 1 

r ış <encedir ~ 
ad us-ı . ~:1.ıaa. gözlerinden yaşlar aldtB;ı: 
ek : ı ılmıgı, ayni şekilde bu zavallının ııJ' 

n~ geçirmek için sarığını çıkar1_P:[rdi
vınlerinden birinin kafasına gı) duam 

Sonra: ı:· 
- Bismilh\h... _ deyip "karın' ._ .. I 

op- marn" ey!edi. ,.rs1 
~eçir- Bir çeyrek sonra, iki cesed, ~s.W 
cara- bodrumuna naklolundu. Orada, ,., 
k çı- lar göğdelerden ayrıldıktan soJlJ11 • 
1, niçerilcre teslim edildi. tılP 

Asiler, gö,·deleri köpeklere 11.~ıV 
·mek Kellelnrj de. sırıklar üzerine geÇI d' 

be-1 muzafferiyctlcrini. kuvvetlerini '~; r 
'M ı ray üzerindeki nüfuzlarını dilnY3

) dl• 
, lan için, gürültülerle sokağa f~rl~ıı c 

pa ·: lar. Vaktin g-eç olma:;ınıı rağnltiltf· 
ı e - !?Ün bnllibıı slı caddelerden ge\ıı~ 
> çı- Ertesi O'fin, gene. kellelerle tstaJl 

dola:-tılar. 

Jf., :(. :(. 

sık

ev- E eıı i mc h "ettlf1 
1. 1. - ;);)ti 

- .. --
551 - ila. ----

Yukarıda. gösterilen numaralar liva numarası olmayıp kaza sıra numarası dır. Her ma~ cüzdanının isim tablosunun sağ tarafında.ki numaradır ..• . 

1 - Zat ınaaşlan salılplmnin nruay yen gU.nlerde klşelere mtiraca.at.la. maa.§lnrıru almaları IA.zımdır. Aksi takdirde istihkaktan umum tediyatm hitammd an verilecektir. 
2 - Tcdiyata saba.h Baat dokuzdan :. <>n ikiye ve on üçten on yediye kadar devam olunacaktır. 

Çunkü ASPİRİN senef erdenberi 

her türlü soğukalgrnlıklarına ve ağ

rılara · karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPİRİN iıi tesirinden emin olmak için 

markasına . dikkat ediniz. 

4stanbul Harici As- · 
kert kıtaatı ilanları 

. ~. . . . 
Beher metresine biçilen ederi 600 

k'urut olan 10200 metre elbiselik ha
ki gabardin kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmu~tur. ihalesi 2 / 
Mart/ 937 Salı. günü saat 15 de M. 
M. Vekaleti Satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. ille teminat 4310 li
radır. Şartnamesi 306 kuruşa M. M. 
Vekaleti Sabnalma Komisyonundan 
alınır. Ekıilbneye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplannı iha
le saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(600) (812) ----
Ekıilbneye lş Gazi emirde bir 

hangardn'. Vahidi fiat eaaıile yapı· 
lacak olan intaatm tahmin olunan 
bedeli 35000 liradır. Bu işe ait evrak 
tunlardır. Şartname Bayındırlık iş· 
leri genel tartnamesi resim eksiltme 
6 Mart 937 Cumartesi günü saat 
11 dedir. lzmirde Bomuvada Tümen 
Satmalma Komisyonunda yapılaak
tır. Eksilbne kapalı zarf uıuliledir. 
Eksilbneye girebilmek icin 2625 li-. ~ 

ra ilk teminat vermesi Nafıa V eki.-
Jetinden alınmış yapı müteahhitliği 
vesikası ibraz etmesi ve kendisi mi
mar veya mühendis olmadığı takdir
de iş. fenni mes'uliyetini alacak bir 
mühendis veya mimarı intaat müd
detince istihdam edeceğini kabul et· 
miş bulunacağı' şarttır. Teklif mek
tupları ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komisyon Reisliğine 

makbuz muknbilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
eksiltmeye konulduğu saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

Bijtü"n kremlet"in fevkinde cildi güzelleştirir. Cildi besliyen NECiB 
kremi formülündeki sır hiçbir kremde bulunmaz 

BE y ı mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazundrr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilemez. (613) (905) 

~ Devlet Demiryol}arı , ~ ·~1t . ·Limanları . . . . : ... : . ··" ·-·.. . .. 
işletme ·"Umum··: Id~resf ~- ·· nanları 
Muhammen bedeİieri miktar ~e vasıflan aşağyda yazılı ( 5) grup J11t't; 

zeme ve e'ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üz..-.re 1-3-93 7 pazart~. 
günü saat 1 O Cla Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme k0Jl'l

18 

yonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvalkat teminat -ve }.il' 
nunun tayni ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati~e kadar komisyotı' 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olar& dağıtılmaktadıt· 
1 - 8000 adet sapsız çalı süpürgesi, 5000 adet l:üyük hasır süpi.irSe; 

7000 adet küçük hasır süpürge muhammen bedeli 18W lira ve muvak1'' 
teminatı 136 112 liradır. 

2-50 adet muşamba foçMı, 450 adet vagon yıkımağa mahsus het~ 
• • teı 

van kılından fırça, 1500 adet tahta fırçası, 100 adet p.s çıkarmak içııt I 
fırça saplı muhammen bedeli 670 lira 25kuruş ve nuvakkat teminatı 5 

lira 4 7 kuruştur. 

3 - 5000 adet kömür küfesi muhammen bedel 1 7 50 lira ve mu"3~' 
kat teminatı 131 lira 25 kuru§tur. ./ 

4 - 1000 Kg. verminyon toz boya muhammerbedeli 600 lira vt ı11 
vakkat teminatı 45 liradır. 

5 - 770 metre muhtelif eb'atta Transmisyon 'ayışı tek kat 
men bedeli 1198 lira ve muvakkattemi:ıatı 8985kuruştur. 

D e u i z L c v a z ı m S:at ı n a 1 m a 
Komisyonu ilaıları 

• 

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 15 torkalm benzin, 26 şıl~~ 
193 7 tarahine rastlıyan cuma günü saat 1.5 te knalı zarf usuliyle al~( 

• Lotı'1 
caktır. Muvakkat teminatı ( 399) lira ( 38) kun olup §artnameeı ,. 
yonda her gün parasız verilir. ıclif 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzir edecekleri kapalı te bıf 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evvelir kadar Kasımoaıads Mı 
lunan komisyon ba§kanlığına makbuz mukabilim vermeleri. (7 

16 şubat 937 tarihinde kapalı zarfla münakası yapılan 1()000 ;t 
rekompoze kömürüne teklif olunan fiyat yükse~örüldüğünden 27 f 
937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 dpazarlıkla almaca~· 1_.,, 

Tahmin bedeli "110000,, lira ve muvakka'eminab "6750,, hra 0 

,arınameıi "550,, kuruı mukabilinde komisyoıan her gün verilir. , ~ 
isteklilerin, 2490 sayılı konunda yazılı ve.<alarla birlikte ye 1>ell1 'J8 

. .. ti (9 ve saatte Kasnnpap.da bulunan komııyonumwmuracaa an. · 



lsrANBUL: 

fo,
18

t•30 plakla dana musikisi, 19, Şehir SABA 1' 
,,a rosu k d" k l'URA n omc ı ısmı tarafından "Ya... 

Öar dağ., 20 Tilrk musiki heyeti 20 30 
rncrR ' ' ~ 

20,45 
1.~a. tarafından arapça söylev, IPD 

ta Munır Nurc5Jclin ve arkadaşlar; 
rafından T.. k lan· S ur musikisi ve halk ~arkı "'AKARY_. 

aja · aat ayan, 21,15 orkestra, 22,10 nı.du 
na ve borsa h b 1 . . .. -..UMEK nu a er crı, ve ertesı gu· ... "' .. '# ..... n progr ... ...,.~ 

?er arru, 22,30 plakla sololar. o. 
a ve op fttRLtN; erct parçalan, 23 son. ' ... :'il 

17,05L· · 
l'ln 

19 
aypzıgdcn naklen eğlenceli ya ~'" 

' ~~ lton ' por, 19,20 Opera yayını, 20,05 
.,.;:n~Şına, 20,20 Büyük konser. 20.50 •' ·ı 
.... tın ak· ı · '~ • 
Yay s crı, haberler·; 1, 15 eğlenceli 
"a ın, 23•0s dans havalan, haberler, ha 

' ıpor 23 25 \,.TORV.4 

8EYOCLU 

' 

ı Ntçevo 
ı Türk inkl!Abmda ters.kın 

hamleleri 
Şanghay ve Mazurka 

ı Halk ka.hranuı.nhı..rı ve 
Zigteld yıldızlar kralr 

ı Neşe ile 
ı Aşk güne§! 

Bağdat büll:iJlü 
ı Kızıl Çayır ve .HUcuın ta• 

buru 
ı Yc:şll domino ve Anna Ka-

r"ııin 

t Hay Tekin 
: Hindistan kahramanları ve 

Bir günlük kibar kadın 
Şıı.rlo IL'Jrl zamanlar VE' 

Bir numaralı halk d~ 
manı 

ı Krr!ife ma.<1ke ve ôIUm 
8tıl>A.p. • spor, 23,35 macera 

EŞTE: u • ıunu 
18 05 t'1 "'1UR1YET t h. .... ra kedi ve Büyük ibtilAI 

ııu, 1'9 
graınofon, 18,55 mektup kutu· 

tiyat '
25 

Büy:.ik konser. 20,25 milli 
roda bi n.ı: \.H 

22,o C r prova, 21 piyes: 2 haberler uıı ı.ı 
1 ~zband k · 0 O Ork onserı: 23, 5 hava, 23. mı \1. 
ı:. cstra ko · · 
QOI<.P.E.Ş: nserı, 1 ; 1 O haberler. 

ıs o5 · ask · b \l, f ; :'it'''\ n 'aire, 
19 

erı~ an do konseri. hava ve 

IST.\NBUL 
Programını bildlrmemiştir 

ı \:apkın genç \'e Kızıl ç;e.yu 

ı Hortlak 

Denizler perisi ve Şarlo 
r.:as'.celi baloda ltonr.. •15 Eglcnceli konser. 20.13 "rans A) h:.::~ı \l,Ki . \ 

hıp it ' '" .35 Şan konseri, 21,05 met: 
< 1•1 stı\·a~ları ve Çin batak 
h1nesJ 

h Utusu 21 20 
abcrı ' · Dans havaları. 22.33 

ııcrj 
2
c
3
r. hava vcsiare, 22.SO Gec:: !:en. H.\ı.r:: . so 

lcr 24 ' fransızca ve almanca hai.>er-
LÔNI>~on haberler. 1 tL<\.lı 

KAf)IKOY 
: İşte bahriyeliler 

U !:! ,, u GAP 
: Çnpkın gene 

BAKIRKOY 17 A.: 1 
.05 or t 

8ts]j filrn ta ngi!tere istasyonu. 20,0.5 '1fLTI\".\D1 : Mişel Strog-of 

HABER - Akşam postası 

~ -
Şarabı en tabii 
ve en lezizdir. 

tJsk-üdar ikinci sulh luikim.liğind~n: 

Beylerbeyinde Burhaniye mahalle. 
sinde 67 No. lu evde mukim iken akıl 

Tt 

--------------~-~~-
Hepinizin lıer M·ün gazete.erde ot~uduğu 

ALGOPAN 
Gripe, Nezle ve 0ğuk algınlığına romatizmaya, adale, ve bel 
ağrılanna karşı pek müessir kaşeleri her eczahanede bulunur. 

Siz de daima A L G O P A N 1 tercih ediniz. 

hastalığına müptela olup emrazı akli- ------------------------------
ye ve asabiye hastanesinde bulunan 
Ali kızı Haticeye kocası Sırrı m.ahke. 
mcmizin 8.2-937 tarihli kararile vasi 
tayin edilmiştir. İtirazı olanların on 
gün içinde mahkemeye müracaatları 
ilan olwıur. 

.MiDENiZE 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
Ça.buk, iyi çiğnemeden yemek 
yiyenler, fazla baharatlı ve bi.. 
berli yiyenler, bilhassa içki içen. 
ler midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞ!LtK, HAZIMSIZLIK, a. 
ğrrlık ve baş dönmeleri hisse. 
derler. 

'Por havalan. 21,05 haberler 1 ı ~ ıı ı N ıı ı -" R. 
• vcıı · • 

PortaJ· 2 aıre, 21,35 briç dersi. 22,05 rö ---.... ------ O .l h tah l · b' 
orkc • 2,so rnusiki, 24.30 Büyük dan.J Tı:.PEB.·\ŞI DRAM KISMI rau as ane en ıçın m 

MAZON !JEYVA TUZU HA. 
ZIMSIZLICI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
lNK:tBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstahzarla kıyas ka. 
bul etmez. ~ Sttaaı ı . ı Akşam saat 20,30 da çift çorap 3/Mart/ 937 Çar§amha 

02~1\: • ,35 haberler vesaıre. ~rhirTinafraSO BAHAR TEMlZLlGt 
MAZON isim, HOROS markasına dikk at 

0 ., günü saat 14,30 da Tophanede Sa-

~-~ı~iı~:tizm propagandası. 20.2s ya. 1111111111111111 1 :·:::· ~ ... ':'• An>t bnalm• Komiayonunda açık eksilt- , ____ M __ u···z-'i·ç·e-o·g·-·a-z_a_ .ğ .. r·11·a·, ... ---'· 
;i~c~a;a. t~~~z~a~::;:~~~:, h;~~~ 1 ''' 111~1 ,, ".~

1

~;atrMOn• me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
~t. ~3•125.ts Vals ko.nscri, 23,~5 hab~r. 1 111 ~ A ş 1~pe:~ ";~ E 

8 1 
4500 liradır. tık teminah 337 buçuk Kıp birçok insan.lan rabataız eder 

" ''tr • n onıcn, 23,45 Büyük dans fll Yazan: Yusuf Zfya 1 "t!t ~ k 1 liradır. Şartname ve nümunesi ko- Yutkunmakta zorluk ve ızbrap çeker-

l'\ l'J ası, Beateıtyen: Muhlla Saba- misyonda görülebilir. isteklilerin ka· er. 

'lltlo radyosunun - ---h-:-:--=-L_K_O_P_ERE_T_İ_ nuni vesikalarile beraber belli(taa777ıı.,).. Akrı· dol 
k llctlin. onserl .. - Şl'hza.del>a§ı Turan Uo komisyona gelnieleri. (344) 

A.~~:ng ~e~~·A.) - "Arjantin Brod· 'A' A yatrosunda 

lcJ tCt.tc ter'} eti,. tarafından . Buenos • ~~~ı ~~ ;aşit beyle birlllüe 
Pa 

0rıscr / 1
P edilen ikinci bcynelmi-1 ~ ~ Gündüz H,30 da 

lccc~ilatiyıe ~rınki pazar günü orta A vru ~ Ak§&Dl sa.at 20,so 
iata \'c a" ... ~7 den 17,30 a kadar veri- _ t 
toı Si'oıııatgıdaki memleketlerin radvo • - - _RA_H_M_E_T_E_F_E_ND 
Ya, ~la A:r tarafından "rötransmisyo~ •. 
llirn/kosıo upaya yayılacaktır. Alman· 

la..,v ı-l;a, A "akya, İsviçre. Lehistan, Da iSi. ••••ıe ııitiC!fJ;jfil'1J!l!l'!"'I 
\'an.a, T.eto ..,Usturva, Finlandiva, Yuı:rc;s • 
~lt<ı. a, Hoı:va. Macaristan: İsveç. I it.1 _iiii~ıM:!iiilliim~~~~ktiiii~ll 

· nda, Norvec. İtalya ve Bel · Kağithane htfökam Taburunun 

N üt}-·--- i~galinde bulunan bh1amn e'ektrik 
~ııa• (l>lçl t>CZBnf>l~r tesisatı açık eksHbne ile tamiri ihale.il 

tıöb~ _<tşanı • • 
ı tçı oıa Şchrın mul•telıf semtlerinde si 3 3 937 Pazartesi günü saat 
~t~llbuı :iccı~neler sun tardır: ı 15,30 da yapılacaktır. Ş:ırtnamesi ' 

ta (?lıırıorıundhetındckiler: 
AhınAsador) e < A. Minasyan ). Beyazıt l~ergün öğleden evvel Komisyonda 
l'tı.iıı· et), ~v·: l<üçükpazarda (Necati' 1 görü1ebHir. Mu!ıa::nmen tutnn 194 
~)ilde (N~Pte {Mıt!tafa Arif) . Şelne lira 50 kuruştur. lst.eklilerin 12 lira
!rııd • Sal'?latı•;ırn), Karagümt(ikte (Ke. 1 
tıcrcıa (llarn~~)da (Teofilos). S.ebTacleha' hk ilk teminat rna1-buz veya mek· 
dir' e (Vita/)' Aksarayda (Şeref), Fc

1 
tuplan ile beraber ihale günü vakti 

:p' .... ,,.1 .: • Alemdarda (Abdülk<ı· 

t 
.. ~.l')i>ı -,.ı .. rnwn ı mn,,.vyp..,:...,de Fmd•klrda Komutan-

ıırı. una-.• ·ı . 
rı,.b ı.,.ıaı .v.ı ~r: 1 l k S'.ltmalma Komisyonuna gelrrıe· 
~İn ~~da ~~~siı~~c fDella ~ur'"'- Te. leri. (Sg{)) 

1

. 
\Jİş]jd lisnii), 1' ~~ !)· Galata.da (Hiis~ • 
(~Sıf)e <~ar ·~ ·~tmde (Lımoncivan).j lstanbUI Komutanh~ idn 500 tane 
(~~:.' liasıt·~'·ecı•·a:ı ). Kasımoa!lada 1 

'Oıı), Satı 0Yde fBC!(but). E<'s:ktast:> bakır karav:ına açık e1rsiltme ile ihale 
h&lti.idar ~rde <Nuri). ' J si 10 Mart 937 çarşamba günü ıaat, 

~ Vgİtjj ' "ad k .. "-a darda (S 1 oy ve Adalardakiler 15 de yap:lacaktır. Muhammen tu· j 
~), 'l!S1hhat) ~l~rn.~ı·e). Kad•köy. 1\"fo. l"rı 16""' liradrr. Şıırtnamesi her"'ünı 

.-:ıevbcJia • nUvukadada (Şinasi R ı .. ı.JV - ... 

c (Halk). öğleden evvel Komisyonumuzda gö- , 
...., rülebifü. İsteklilerin 120 lirah~ ilk . f\lJR nz UN d k tem1nat ma1·buz v~ya mektuplarile o toru 
Ccı.edd · beraber ihale günü vakti muayye· 

l. Eler sPJ;_ 
111 Atasa~un n;nde fmdıkhda Komutanlık Satın-' 

aı l C)"U 16 30 l1a e ide l'a • darı 20 ye kadar alma Komisyom.ınn "'"lreleri (981) 
il daıre 2 yYare apartımanların· 

ı kab nunıara 3 d . 
de uı eder e hastaları 
~ tı '2Q b • Ctırnrı,..• -· .... n'!"lı"'rı •• 
... lt ,e kad ;;;u.. r. • 

· ar rnuayenP t}arasıı 

Di~ Doı:toru 

ti~ I 
eu e'1tt tOoç~rr 

lnartcsinde· 
hasta) • rı1aad11 l">r>r"'~ı 

ar111 k b .. 
kapı • a uı eder 

İstanbul Komu~anlığr birli~~e:i 
hayvanatı için 400000 kib yuhf ka
oı;ılı z rflıı ;ı,_ ... ıe .. ! 15 3 ('37 Pr-rr·' 
tesi günü s."at 15 de yepı~?.cal•br. I 
Muhammen tutan 28000 lir.ıd•r. 

, Sartnamesi hergün öi:led""n e;mel 
Komi yonr?a. rrörüle~ilir. t~· ekliJ~ .. :n 

2100 !iralık a•, teminat m-kbuz ,·e
ya me!;tuohri!e 2490 sayıh k mınuni 

• Raı , D ~ burn, uk rı·aınv.ı) 
ura.g. No. 93 

2 veya 3 ÜT'CÜ m;,.dde1erin~e Y•:>rI·ı 
ve!aikle beraber ihale~en en az bir 

saat evveline ka1ar tek if &I'A1ı;•npla-ı 
mn Fınd~'-l·da KomutanJ.k Setin~! 
ma Komisyonuna verme?eri. (977) 

Ordu hastahaneleri için on bin Boga.z ve bademcik iltihaplarını pek 
çabuk geçirir. Soğuk algmlığmdan, 

metre kefenlik bez 3/ Mart/ 937. Grip ve Nezleye yakalanmaktan biz-
Çar§amba günü saat 15 de Tophane- leri korur. 

de Sabnalma Komisyonunda açık Her eczahanede bulunur. 15 tanelik 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be. Ufak kutusu 35, büyük kutusu 

deli 2600 liradır. İlk teminatı 195 ll• .. m1ııı:ı:ın•er.mıı..::ıan--•ım----•7•o•ln-ıru•s•t•ur•.llil••-
liradır. Şartııame ve nümun~si kcr 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (345) (778) 

1 

İstanbul Levazım Amirli~e ~ğ
lt müesseseler için 21 kalem defter 
.ve sa.irenin kağıt ve malzemesi cihe· 

ti askeriyeden verilmek üzere tab ve
1 

tedit ettirilecektir. Pazarlığı 26 Şu·ı 
bat / 937 Cuma günü saat 14,30 da 

Tophıımede Satm'.llma Komisyonun· [ 
da yapılacakbr. ilk teıninab 15 lira-

1 dır. Şartname ve nümuneleri komİs· 
yontla o-örülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. . 

(350) (899) 

Maltepe Askeri Lisesi için 16001 
me!re yatak çarşaflığı bez 9 Mart / 

1937 Salı giinü t'aal 14,30 da Top-ı 

h:ıne::le Satma!ma Komisyonunda 
açık eksHtme ile eJrnc~ktır. Tahmin 1 
b~deli 1040 Jiradır. ilk teminab 7311 

li.-adır. S;ırtı1ame ve .nümunesi Ko. 

Misvonda görüle.h'1ir. ı 
t~· c'·!:1 i!r:n belii :raatt~ Komisyon:ıl 

ee' "e'~ri. (35~) (1014) 

İki No: lu Dikimevi için 16 bin 
metre keten 'erit 4 Mart .1937 Per· 
E-e n7e :;iinü saat 15 de Tophanede 
3-:..:ı··:ı.t·na Kom!~yonunda pazarlık-

la c.Ln"c"ktır. Tnhnin bedeli 360 ' 
r m~' r. Hk tc ... 1•=:.ı .. ı 27 liradır. Şart-; 
nı_rnc \'C n 'imunes! I~omisyonrla gö-
rü'e')fü ~. ı 

İsl"' rlerin belli saatte Komisyona I 
gelmeleri. (360) (1016) l 

ı pı-.r 
Beyoğlu J?ördiiııcü sulh huk"ld:,. 11ırılıkcm-esi11d.c11: 

Terr·kesine m:ıhkeınoce elkonulan ve hali tasfiyede bulunan yarısı ölti M.a.· 
d0 nci Mohmet Arifin lehine ipotekli ve yarısı da ölünün olup ahare ipotekli 
bulunan ,.e İstanbul deniz ticareti müdürlüğüniin 2i3 sicil kütüğünde kayıtlı 

Abu J3bth vapurunun tamamı wfiye memurları ile alakadaranm taleplerine 
binaen açtk arttırma suretile 25.3.937 tarihine müsadif Perşembe günü sa.at 
14 de satılacaktır. 

T:ıfsihlt: 

Vapur 191~ tarihinde İngilterede yaptlmıs olup uzunluğu li5,13 genişli.. 
ği 27.10, clerinliği de 13 kadem eb'ac1n:dadır. Gayri safi hacmi istiabisi 

667,21 olu? sa.fi riiı:ıum tonilatosu 378,45 dir. 250 beygir kuvvetinde bir maki· 
ne Ye b:r üstürnni kazan ile mücehhezdir. Gemi tamire muhtaçtır. Yeminli üç 
r.hlihibre ve vukuf marifetile gemiye takdi'r edilen hali hazır kıymeti 7703 
yedi bin yedi yüz Uç lira 85 kuruştur. 

Müzayedeye iştirak edebilmek için yüzde 7.5 nispetinde pey akçesinin de. 
po edilmesi şarttır. Geminin satış g\iniinc ka.dar bilcümle rUsum ve tekilifi 
tMfiyı? masa-Sına aittir. Dcllaliye ve ihale pulu müşterisine nittir. ~mi satıl • 
dxğı takdirde müşterisine palamar berıd bulunduğu kalafat y~rinde geminin 
bağh olduğu yerde ve vaziyette teslim edilecektir. Salış kalafat mahallinde 

geminin iizerinde memuru mahsus tarafından yapılacaktır. İsteklilerin yukar
da yazılı gün ve saatte mezklir vapurda haz1r bulunmaları ve memuru mahsu.. 

suna müracaat eY,lcmcleri liizumu ve Hıpnrda h<>kçi bulunduğundım her vakit 
gezilebileceği icra iflas kanununun Ja6 mcı maddesine tevfikan ilan olunur. 

. Devıet Demırqo!ları ve limanları 
umum müdürlüğünden: 

15-3-937 l ihinden itib:ıren D. O. 9 No. tarifede yazılı sahil ls
tasy.-m'arına nakledilece~c soya, aspir ve burçak maddelerine bu tarifenin 
~rpa, yulaf ve çavdara mnhsus olan tenzilatlı ücretleri tatbik edilecektir. 
Fazla tafsilat için i .. tasyonlaro. müracaat edilmelidir. (398) (1007) 
- - , 
Akay işretmesi Müdürlüğünden: 

Kurbt'.n Bayramına müsadif 22, 23, 24. 25-Şubat-937 Pazarte • 
si. salı, çarş~ba, per§embe güıı1eri Akay f !atlarında Pazar tarifui tatbilC 
olunacaktır. (996l . 
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BU T.ECRUBEYE 
TAHAt1t1UL EDEN 

Sabah dokuzdan akşam 
saat be§e kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek· 
rar pudralanmıya hacet yok. 
itte; havalandmlmı~ yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar • . . 
dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Paris)i bir kim • 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan • 

d:rıJmı§ yegane hafif pud · 
rachr. Şimdiye kadar yapı · 
1an pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nm istihzarmda kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

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

SULTANHAMAM 
KEBAP.ÇI KARŞISINDA 

. ( 

görünmez bir güzelJik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kaim adi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud
rası yüze yapışık k<ıldığı 

cihetle buna .. 8 saatlik pud·· 
ra" tabir ederler. Artık n•! 
parlak burun, ne yağlı er t 
görünmiyecek, belki rüz -
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö -
rünecektir. 

Pi PO PAZARI 

HABER - Akşam postası 20 ŞUBAT-1937 ~ 

O holde hemen işlemeğe hazır olan Havogozi 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 

· Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

• 
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iZAHAT ı istiklal Caddesi No. \01 
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KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR 

llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardnn olacaktır. Fiyatı ıon sayı• 
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'Sık buldum. Evi de tanımıyordum. Bir 
de baktım ki mahzenlerdeyim. Biliyor. 
IUıııu ki oldukça mUteceuı. ve mDdek
klk bir adanım 

- Bunu bWyorum, hem de derin bir 
lllfldelddbhıb ı 

Pardayan teetkkür makamında etildi 
~e devam etti: 

- Sizin nçtilinb bir evin, çıkmıı ol 
4111um cbli kapı libi. birçok kbli ka
Paklı yerleri olacafım dUtundüm. Ara. 
dnıı. Ve taliin yardımıyla, bir yeraltı ko 
tidonuıa prdikten sonra, duvarın ara
llndaıı sızan ıtıldar nuan dikkatimi 
Celbettt Bilmem, ilst tarafım anlatmama 
lllzıun var mıdır? 

- Lüzumu yok, timdi anlıyorum. 
- Fakat benim bir tUrIO anlamadı-

lnn bir şey vardır ki, o da mm gı"bi ted 
birU hareket eden, bir bdmm evinin 
hlt&n kapıJarmı açık brralnnaaıdır. 

\re ıonra garip bir tebeuUmle illve 
etti: 

- Buteclbinlzce hareketin neticeleri. 
~-_!örüyomuııu. Sis, benim 8Hhnden 
-mılanu,.catmıa kanaat ıetirerek --t rahat ıuerken .. ben pe. beni iaklıı 
~lt lCttfunda bulunduiwuıs bu mesar 
~ çıkıp gittim. Blltiln kapılan kilitli 
!"'11aydnn, halim ne olurdu? tyi muha
~~dilen bir salona. ıiWıaız ve yaJnu: 
~ ıtne,cum. nanı kurtulurdum? .. 
~lbukl. lturtubnam için Jlnın olan bU
"11111 kolayhkJann sayesinde kaçtım ve 
itte !İlnc!I •izi g~rmek aadetine lravut
tıab. 

Parclayan: '"iyi muhafua edilen bir 
:::- lillbau ve ,.m -..... p.ey
-. llUd lmrtalardmal,, cleJIDce, Fa· 
t.-....~Jl'ÜJatlyaıt llıperdL Parda)'anın 
-... .. nqqa bir fatihaa ardı. Y oba tfmdi 
t::uve lil4h11z bulundup bu yeri mi 

)'Ordu? 
~ ~ keMflinl ~ 

gülümsedi. Fakat, onun Ani ilrpertial 
kendiline dikkatle bakan Pardayamn 
ıözilnden kaçmadı. 

Bunun farkma varmıt oldutunu Fa
uataya c8atermek tabii ftine &elmudi. 
Onun için o da cUIUmlodi Te •dece: 

- Madam, dedi, tebeaıilmOnQrdeki 

istihzayı anlıyorum. Hiç ıUpheaiz. be· 
nüz evinizden çıkmadıfıtm ve heran i. 
çin tehlikeye marm bulundutumu dü-
1Unllyonunus. 

Bu iki müthit rakip, o lna kadar U• 

mimi konuıuyorlardı. Şimdi aralannda 
bir dilello bafhyordu ve ilk darbeyi, her 
zaman olduğu gibi, ıene Pardayan in. 
diriyoıldu. 

Fauıta bu pli tehdidi anlaınamıı 
gibi likayt bir tavırla uab etti: 

- Bütün kapılan açık bıraJnnamda 
elbet de bir ıebeb vardı •• Beni tamdılt· 
mz için bundan 1Uphe etınetnenb ıt
zım. .• Bu ihmalim yüzünden buraya ıel 
meniz belki benim bir hatamdır .. Fakat 
tamir edebileceğim bir bata. Gizli müza 
keremizi dinleZMnize ıellnce, doğruıu 
bu kendime affc:ldemiyeceğim bir ihma. 
limdir. Duvardaki bu pli yeri kapat
mam icap ederdi. Kendbne futa itimat 
etmiıtim. Bu bana iyi bir den oldu. Bu 
deriten ileride istifade edeceğime emin 
olabillrainb. 

Fausta ebemmyetliz bir ıeyden bah· 
ıediyormuı gibi konuıuyoıldu. 
thmalkirhğmı itiraf ettikten sonra, 

Fauıta, prip bir tebe11tlmle illve etti: 
- Ya ıiz? Buraya girmekle, tedbirli 

bir harekette bulunmadıfımzı itiraf et. 
mu miıinir? Halbuki buraya uğrama• 

dan evden kaçmanız ne kadar kolay 
olurdu. 

Pardayan bir çocuk Nflıiı ve muu• 
mlJetlle cevap ftt'Cll: 

- Faklı madam. lisiDlo aıhıklmk 

• 

ıını anlanııttı. btikbal, muvaffaki.yetinc 
bağbydı. Binaenaleyh hcrne bahuına 

oluna olsun muvaffak olınaia karar 
venniJti. 

- Çingene km ortadan kalkacaktır 
madam. Siıe söz veriyorum ki icap e
dene, onu cllmle 6ldUreccğim. 

Ve Kriltobal bunlan aöyliyerck Fauı 
tanın yllzüne baktı. 

Fauata hiçbir ıey aöylemedi. Onun 
için eaaa olan, Jiraldaıun, Don Sezar
dan aynlmaaı idi. Bu itin ne ıurctle 
yapılacaiı onu alibdar etmiyoıdu. 

Kriıtobal, Fauıtanm sük:Qtundan bu
nu antamıın. 

Fauıta, artık konutulacak bir ıey ol. 
madıfma kanaat cetirereJı:: 

- Ofd~llm, dedi. 
Kriatobal, kötcde duran ıamdanı ala

rak yaktı. GqrünUrde salonda bir tek 
kapı vardı: Adamlann teker teJı:.er çık-

tıktan kapı. Bu kapı, doin*lan dotruya 
evin haricine çıkan bir yenltı koridonr 
na açılıyordu. 

Buna rapn Dük dö Kutranayla 
arkadatJan pli bir kapıdan girip çık-
mıtlardJ. 

. Fauata da, llçilnctl bir kapıdan salo
na cirmittl ve bu kapı da cösükmtlyor. 
du. 

Kriatobal pmdam yaktıktan IOllra 
sordu: 

- Hanıi yoldan çıkacabmız mmam? 
- Dilkilıı çıktılı kapıdan. 

Bu aöder ilserine, Kriatobal koltuk
lama arkuındaa ~k, dunrda gizli 
küçilk bir kapıyı açtı. 

Sonra. Fauatanm bndki11I takip et· 
tiiinden emin bir vui,ette, ıe. 
riye, b a k m a d a a dar koridora 
cirdi ve Fautmmı lrendieine yeti~ 
için bekledi. Pauta da yUrtimeie bq1a 
~ O da kolıut1ann arkumdn l'S 

tikten sonra, koridora ıinıcekti fakat 
birdenbire yerinde mrbJanmq gibi dur
du. 

Çok iyi tanıdıiı alaycı bir 1e1 tu dimıt 
leyi uvurmuıtu: 

- Şarlman imparatorluğunu ihya 
edecek olan saygıdeğer prenaa, lay· 
metli nmaıundan bir da1rib11111 fakit 
bir yolcuya buredebilir mi? 

Fauıta birdenbire durdu. Bqım be. 
men çevirmedi. Gözlerinde küçük bir 
ijehıet kmlcımı belirdi ve ucwdayan 
beyninden ıu düşünce geçti: 

- Pardayanl Cehennemi Pardayant 
itte, söylemit olduğu TCÇhile 61Umden 
kurtuldu 1 Onu ıömdüiüın mesardan 
bile çıktı! •• Hıer defasında ayni ICY· O· 
nu öldü sannettipn biranda ber aman 
irinden idaha alaycı bir tavırla karpma 
çıkıyor, bana hitap edit tekllne bakılır· 
sa, bu defa bütün projelerimi biliyor. 
Hem de yapyalmıarn ı. Benimle iatcdi. 
li pi alay edecek ve IOl1I'& rahat ra• 
bat çıkıp ıidecektir 1 Ona bir darbe İn• 
direcek bir tek adam bile yok! .. Halbu. 
ki onu ıuracıkta öldUrmak ııe kadar 
kolay olurdu ı .. 

Fauıta, kedcli phal nmıUMI biç endi· 
tc etmiyordu. Pardayanm her fl)'O nf 
men bir kadına dokunmıyacaimdan e
mindi. Jlnhıkblıc ki 8yle o1acÜtL 

O ancak, bu müthit rdiblnl 81d0rme 
diiine müteeuirdL Halbuki, Jimd1 bu 
öyle kolay yapılabillrdl ki. .. sDnkll Par. 
dayamn aiWu yoktu. 

Tam Parda)'Ua& lılolnı dinecelf ma
da, gazleri koridorda duran 1tıWtoba1e 
ilitti. 

Kdato1:ıal 1ranaldrtaD ........ 1IUI 
ipretlu yaparak fU1l1I an1atmU lltlJor 
du: ,.Onu turada biru IDlflUl edin. Ben 

timdi adamlanmı toplU' ıtllılm • '* 
defa uıık ıNıt• •11• han._ 



;;:: 

'IJ 
;ı:ı 

> 
~ 
IJ .... 
N 
Q 

> 

z 
en 
.... 
~ 

(') 

> 

202 HORTLIYAN FAUST~ 

Fausta anladığım gözlerile işaret et. 
tikten sonra, döündü. 

Bütün bu şeyler, gayet kısa bir za· 
man içinde cereyan ettiğinden Pardaya
nın hiçbir şeyden şüphelenmesine im. 
kan yoktu. 

Faustanın yüzünden öyle bir soğuk 
kanlılık ve sükunet okunuyordu ki. Par 
dayan onu takdir etmekten kendisini a
lamadı. 

Fausta döndükten sonra mağrur tav 
rile Pardayana doğru yürüdü ve, arka 
arkaya sıralanmış olan büyük sıraların 
en sonuncusuna doğru ilerledi. Ve Par
dayana oturmasını işaret etti. 

Pardayanr çok iyi tanıyan Fausta, o. 
nun bu davete icabet edeceğini kat'iyet 
le biliyordu. Nitekim, Pardayan, kendi
sine gösterilen yere oturmakta hiçbir 
mahzur görmedi. 

Halbuki Faustanrn onu buraya oturt
masında mühim bir sebep vardı. 

Kristobalin biraz sonra bir çok mu. 
hariple oraya geleceğini bilen Fausta 
biran içinde bütün vaziyeti kavramıştı. 

Pardayanm üzerinde, silah olarak 
yalnız ufacık bir kama vardı. Binaena
leyh, kılıçlı birçok insanlarla çarpışma
sına imkan yoktu. Muhakkak ölecekti. 
Yalnız bir şekilde kurtulabilirdi. O da 
gizli kapıların birisinden kaçmak sure. 
tile. 

Fausta, Pardayam en son sıraya oturt 
makla, onu çok tehlikeli bir vaziyete 
sokmuştu. Çünkü, bu suretle, onu, hiç 
bir gizli kapısı bulunmayan, bir köşeye 
sıkıştırmış oluyordu. Böylece, Parda· 
yan, hü:uma maruz kalınca, kamasile 
adamlann üzerine saldırmağa, ve onla
nn ara'iından kurtulduktan sonra, bütün 
sıraların üzerinden atlayarak k:ı.rşıda 

bulunan iki gizli kapmın birisinden ka~ 
mağa mecbur olacaktı. 

Böyle bir harika yaratmasına tabii 
imkan yoktu. 

Salonun esas demir kapısına gelince, 
Pardayanın bütün rakiplerini yenerek 
buraya kadar gelmesi de imkansızdı. 

Farzımuhal buraya kadar gelse bile 
kapalı bulunan bu demir kapıyı kırması 
na imkan ve ihtimal yoktu. 

Pardayan, artık bu defa, iyice tuzağa 
girmişti! 

Ufacık kamasile, uzun kıhçlara karşı 
ne yapabilirdi? Hiçbir şey 1 

Pardayan Faustamn bu manevrasına, 
güleryüzle ve büyük bir soğuk kanlılık 
la kapılmıştı. 

Onun. Faustanın maksadım anlamap 
mış olduğu iddia eldilemezdi. Fakat 
Fausta onu iyi tanıyordu ve biliyordu 
ki, Pardayan, onun işaret ettiği yere 
muhakkak oturacaktı. Daha doğrusu, 

oturmamak ve sakınmak korkaklığında 
bulunmağa tenezzül etmiyecekti. 

Fausta bütün bunları biliyor ve vic
dan azabı duymadan onun cesaretini ve 
gururunu istismar etdiyordu. 

Pardayan sıranın üzerine oturunca, 
Fausta da karşısındaki sıraya oturdu. 

Uzun bir ayrılrktan sonra buluşan 

mes'ut dostlar gibi, biribirlerine baka
rak gülümsediler. 

Fakııt, Pardayanın tebessümünde ga. 
rip bir istihza vardı. Fausta bir sevki 1 
tabiile etrafma baktı ve gayri tabii bir 
şey göremeyince, ra!ıat etti: Sonra o
nun gözleri içine bakarak, dudaklarında 
tebessüm ve çok sakin bir sesle, sordu: 

- Böylece, mezarınızın zehirli hava• 
sırı!dan da kurtuldunuz değil mi? 

Bu sözleri öyle tabii ve sakin bir ta. 
vırla söylüyordu ki, sanki onu zehirli· 
yen, onu öldürmek istiyen, onun kurtul 
masına müteessir olan kendisi değilmiı 
gibi .. 
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Pardayan, kendisinden emin bir tavır 
la, tatlı bir tebessümle mukabele etti: , 

- Size böy~e olac~ğını söylememiş

miydim? dedi. 

- Doğru. İyi görmüşsünüz! 

Fausta bunları söyledikten sonr~. u. 
zun müddet, sükutla ona baktı ve devam 
etti: 

- Bu zehir uyku ilacından başka bir 
şey değilmiş. Doğrusu, bundan zaten 
şüphelenmiştim. Beni asıl hayrete düşü 
ren şey mezar gibi üzerinize kapanan 
bu yerden çıkabilmenizdir. Bunu nasıl 
yaptınız? 

- Bunu hakikaten merak mı 
1

ediyor-
6unuz? 

- Emin olunuz ki, sizi alakadar eden 
bir şey beni lakayt bırakamaz. 

Fausta bunu söylerken samimiydi. 
Pudayanın gözlerine dikilen siyah göz 
lerinde, ne bir hiddet ve ne ıde nefret 
okunuyordu. Bilakis bu bakışta tatlı bir 
okşayış vardı. 

Pardayan zarif bir tavırla eğiler~k 

cevap verdi: 

- Bana cidden iltifat ediyorsunuz 1 
Dikkat edin 1 Beni şımartacaksınız. Doğ 
rusu, adeta mahcup oluyorum. Sizi ala· 
kadar etmiyecek olan ehemmiyebiz te. 
furüatla canınızı sıkmak istemiyorum. 

Pardayanın sesinıde hiçbir istihza 
yoktu. Belki, o da samimiydi. Bu iki 
am..'l.nsız düşman. bahtiyar insanların 

tavrile konuşuyorlardı. 
İkisinin de yüzünde tatlı bir tebes· 

süm vardı. 

----------------------------bir il tifatta bulunuyorsunuz! Muhak. 
kak bunu öğrenmek mi istiyorsunuz? 

Fausta, yavaşça, ba~ile tasdik etti. 

_: Pekala 1 Bulunduğum yerin tava
nindan bir las~mm müteharrik olduğu 

nu biliyorsunuz. 
- Biliyorum. 

- Fakat, orada bulunan gizli bir ma• 
nivela sayesinde, tavanın indiğini , ve 
sonra da kendiliğinden tekrar çıktığını 
tabii bilmiyorsunuz? 

- Doğru, bunu bilmiyordum. 

- işte, ben oradan çıktım. Bu gizli 
ıdüğmeyi büyük bir tesadüf eseri olarak 

buldum, duvara yaslandığım bir sırada 
hiç haberim olmadan o düğmeye basnu: 
şım. Tavanın indiğini hayretle gördüm. 

Bu inen tavanın üzerine oturdum ve 
rahat rahat yukarıya çıktım. Görüyorp 
sunuz ki, gayet basit. 

- Hakikaten çok basit. 
- Bu düğmenin nerede bulunduğunu 

da öğrenmek ister misiniz? 
- Eğer bir mahzur görmüyorsanız .• 
- Ne mahzur olabilir? Bu düğme. 

duvarın alt tarafında sıralanmış olan 

mermer levhaların en sonuncusu üzerin 
dedir. Anahtarı nepire atr1mı~ olan de· 

mir kapının tam karşısında .. Bu · mer .. 
merin üzerinde küçük bir çıkıklık var-

dır. Bunun üzerine basınca, tavan aşağı 
ya iner. Şimdi artık, bu mekanizmayı 

kırabilirsiniz, öyle ki, bir daha oralara 
girmem nasip olursa, çıkamıyayım. 

Fausta ayni samimiyetle cevap verdi: , 
- Size basit ve sade görünen birçok 

şeyler, 'başkalarının nazarında birer ha
rikadır. Herkeste sizin meziyetiniz ve 
bilhassa alçak gönüllülüğünüz buluna. 
ınaz ki ... ? 

- Öyle yapamn • 
Pardayan gülerek tasdik etti. 

- Nasıl çıktığınızı anlıyorum. Fakat 
buralara inmek nasıl aklınıza geldi? 

Pardayan ayni saf tavrile cevap ver• 
. r 

di: 
- Madam bana cidlden mübalağalı. - Gene tesadüf. Bütün kapıları 



3 F:fADER - ÇOCUK HAFTASI 

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

• Ton Ton Arr.;::n:'lı . ı ne yap. 

tığın' uzun uzadıya anlatmağa 

lilwm yok değil mi? Gazetede 

göri:füğü bir satranç bilmece. 

sini ha1ledemeyince odasınrn 

döşemesini ne hale getirdiğini 

görüyorsunuz. 

/ Biliyor musunuz ? / { - Oyunlanrnız J 
tnJSaJtrDDBJtr MısıtrO.ı 

sngatravaı .nasıl a 
IFilasan aıUaşft:a? koya-rrıar 
Hiç şüphe yoktur ki, en iyisi 

sigara içmemektir. Fakat, ma
dem ki, bir.çok insanlar ,iigara iç-

• 
meği itiyat edinmişler. bu işe 
ilk evvela başlıyan adamlardan 
b:.hsetmck her halde fena olmaT.. 

M~şhur kaşif Kristof Ec 
- ıun yol arkadaşlaruıl:lan 'biri o. 

·Rodci:oı dö Jerez Avru,p:u:'b illıc

'tütün iEcn adamdır. 

Bu .adam 1493 de .Anfiya ada
larından .~etirdiği küçük bir 
poyu .içmcğe ~şlayınca, :burnun-

dan ve· ağzından dumanlar çık:ır

masını halk arasmlila dehşet u -
yandrrmış ve karısı kendisini şi-

kSyet eederk, ateş yuta'n ve son
ra dumanlarını savuran koca -
'6JnID' Şeytanlarla ahbap olduğunu 
bildirmiştir. 

Rodrigo dö Jorezin ti~ün iç
mesini kimse taklit etmemiş ve 
ancak 1558 de, Ftançiska Fer-

nandez, namında İspanyol bir 
doktor Avmpay;ı ilk tütün tohum 
lnrınr getirdi. 

Lizbonl:iaki Fransız elçisi 
Jan Niko bu yeni otun mevcudi -

yetini haber alınca, bunun to -
humlanndan bir· miktar kraliçe 
Katerin dö Mediçiye gönderdi . 

Fakat, uzun müddet, gerek 
İspanya. gerekse Fransada tii· 
tün tıbda kullanıl~tır. 

Tütün İ!jimek itiyadı İngilte
rede ba§lamıştrr. 'Buna rağmen, 
İngilterede bunun 'birçok aleyh -

tadan ır:ı:rdr. Bunların başı 

Kral birinci Şarl geliyordu. Kral 
"Tütün içmek gözleri ağnmn 

burunu kokutan, beyni zedeliycn 
ciğerleri bozan, ve hiç şüphesiz 

doğru cehennemden gelen bir a
det .. olduğunu beyan etmişse de 
buna aldıran olmamı' ve tütün 

içenler gitgide çoğalmıştır ve 
hala da çoğ~lmaktadır. 

Tütün içmiyenİere ·ne mutlu.! 

Mtsrrlılarda' garip bir adet var
dır: 

Bir çocu~a isim takmak için , 
üç isim intihap edilir ve ü,S mum 
yakılır. Bu isimlerden her birisi 
bir muma izafe edilir. En ifazta 
hangi mum yanana, 
isim veriliı-. 

* .. 
Filler' 

çocufa o 

l} 

de 
ıkor.kar? 

................ 
F.illcriru müthi:? surette kork. 

tuklan bir: hayvan vardır. N~dir, 
bilir misiniz? Fare. Bunun. se
bebi bir türlü anlaşılamamıştır. 
.B~k tabiat alimleri, bunu; fa. 
rutln fena kokmasına atfed1yoı: -
lar. 

l} * Güneşin boş

luk içinde hare
ket ettiffi~ ilk 
defa Mehmet 
bin cabirilbatni 

. nammd:ı .bir a -
rap .i1fmı, Elil.'ittan 900 sene 
evvel:. kcş!etm4. tir. 

"* {{ ilk dmizalt' 
gemtlcri, l 776 
ı.:ncsindi:ki ihti
liil esnasında 

N evyork lima -
nırJja kullanıl

nılmıştır. · 
Amerikalı Da vid Buşnel tara -

fından İngilizlere karşı kullanıl

mak istenmişse-de; hiç bir. mu 
vzıffakryet elde .edilmemi;ıtir. 

Yazıs~ız htk·ave 

~-.... -~, ... 

Har. oy.unu 
lşte, bir toplantı esnasmd:ı, 

oynıyabileceflniz mükememl bir 
oyun: Çok muntazam kesilmiş 

bir şeker par~ası alırsnıız. Top -
l2ntdda hazır bulıın:ı'llardan biri-

sıne, itnnini ıaorar ·v.e bu ism.i.Q 

ilk harfini, lroyu siy.ah bir ·kalem. 

el şekerin üzerine yazarsmn. 

'Sonra, bir bardak .ıw alır ,. 

şekeri yanşça içine 
Fakat dikkat edin, harfin yazıl .. 

<lığı taraf üste gelsin. Şeker eri• 

dikçe, siz de garip_ garip hare • 

ketler yapar, bir şeyler okursu

nuz. Sonra, arkadaşınızın elini 

tutar ve bu eli dümdür· o1ara~ 

bard<ının. üzerine korsunuz :ıoe ~e-

ker tamamiyle eriyinceye kadar 

beklemesini rica· edersiniz. Har.E 

suyun üzer.ine çıkacaktır. O za

man arkadaşrmza elini kandır -
masını ve avw:uoa balı:masınr 

6oylersiniz. 

Herkes, hayretle, harfin avu .. 

cun içine kaydedildiğini göre -

cc'ktir!. 

Bu ,oyun gayet basittir: Şeke .. 

ri :suya atmadan evvel baş_ :par .. 

:mağmızı kuvvetle harfin ü:::ecinc 

'b<$Ctrsmız. Şekerin üzerindeki 

bu 'harf derhal parmağınıza çı .. 
kar. 

Arkadaşınızın elini tutarak 
bardağın fuı:ttine korken de baş 

parmağınızı, avucunun içine ba, 

sarsınız. Bütün mesele bundan 

ibarettir. 

Yalnız çok ustalıklı hareket 
etmek ve karşınızdakine bir şey 

hissettirmemek lazımdır. Oyunun 
l;(it-ün sırn bundadır. 

HABER 
ÇOCUK SA YFASJ 
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/ Şen Fıkralar -] 

Otel sahibi müşterisine soru
yor.: 

- Kapıcının sabahleyin sizi 
uyanClırmasını arzu dder misi -. ) 
nız. 

- Hayır, te~ekkür ederim , 
ben hergün tam altıda kendi ken 
dime uyanmağr itiyat edindim. 
· - Şu halde , lt1tfen siz kapı
cıyı uyandırır mısınz? 

~ .. ~ 

Hapishane müdürü mahpusla
ra söylüyor: 

- Size memnuniyetle bildiri
rim ki, belediye yeni bir hapis
hane yaptırmağa karar vermiştir. 
Bu yeni bina daha geniş ve da
ha rahat olacaktır. Bu hususta 
bir fikir beyan etmek istiyen var 
mı? 

- Bay miıdür 1 Bu yeni ha
pishaneyi, şimdi bulund\iğumuz 
hapishanenin mab:emesiyle in -
şa etmeğe imkan var mıdır? Bu 
daha ucuza mal olur .. 

~ -iC ~ 
Neşriyat evi müdütii. şaire söy 

Jüyor: 
Ya;ılannızı okumakta hakika

iten çok güçlük çekiyorum. Bun
larr ne diye daktiloyla yazmıyor 
sunuz? 

Şair hiddetle cevap veriyor: 
' - Eğer daktiloda yazı yazma
sını bilseydim, vaktimi şiir yaz -
makta mr geçirirdim zanneldiyor
sunuz? ... 

~ l} * Sizin evden boğazın iyi 
man:ı:araları alınabilir mi? 

- Alınırdı ama, geç-en gün 
bir fotoğrafçı geldi bütün man
zaraları aldı ;götürdü. 

1f. * * 
- Şu Tramvay biletçisini gör 

uün mü? .. Edepsiz herif. sanki 
biletim yokmuş gibi şüpheli şüp
heli bana bakıyordu. 

- Ya sen ne yaptın? 
- Ben de, sanki biletim var-

rr.ış gibi herifin yüzüne ters ten 
baktım. 

Bu .~ehli ~u rerıfderc boyaymı=. bal:ını= ne gi.irer<'hsini=: 
1 - Kırmı::.ı. 2 - hoyu l:nlıı:c rNıgi, 3 ·- Siyııh, 4 - c,;T; 
rruwi, 5 - San, 6 - Bera=. 

~aıoo~n~rr 
y lYı ır lYı ır m d'.iı ? 
Balıklar yürür mü? Tabii di

yeceksiniz! 
Halbuki, Siamda, 'Anabas., 

namında bir cins balık vardır ki, 
bunlar, kum üzerinde, yüz met
relik bir mesafe katedebiliyorlar. 
J.'akat ne kadar zamanlda biliyor 
musunuz? Tam 30 dakika! On
ların teneffüs cihazları diğer ba
lıklannkinden biraz farklıdır. 

- Beni ölünceye kadar sevece
ğini vadetmiştin. 

- Canım ben senin bu kadar 
fazla yaşıyacağrnı bilemezdim 
ya! 

-iC * * - insanın ağzında en son-
ra beliren di,ler hangileridir? 

- Takma di~ler bay mu
allim!. 

ır e ifil lb> n l1il 2 

- Bu oyuncaklarla istediğiniz 

gibi oynayın çocuklar. Fakat sa

kın a ,güıültü etmeyin. 

Yazısız hikaye 

JI 

. / Polis bilmecesi 1 
Otel sahibi, müşterilerinden 

birisinin sabahtanbcri odasından 
~ıkmadığını görünce merak edi -
yor ve kapısına gi:fiyor. Kapı .ka
palr, müşteri cevap vermiyor. 
Kapının aralıklarından sızan kuv 
vetli bir gaz kokusu dikatini 
celbediyor. Derhal polise haber 
veriyor. Bir çilingir de kapıy~ 
açryor. 

Avukat olan müşteri, sırtüstü 
yere uzanmıştır. Her zaman o• 
turduğu koltuk da devrilmiştir ... 
Avukatın başında bir yara var .. 
dır 

Yanındaki gaz sobasının mua
luğu ağzına kadar açıktır. Tah
kikatla meşgul olan polis ldcrhal 
kararını veriyor: 

- Avukat tecavüze ·uğramı~ • 
tır. Gazın açrlması sırf intihar 
ettiği uhabınr uyandrrmak için· 
dir. 

Otel sahibi de: 
- Müşterimin odasına kinıse 

nin girmediğine tamamiyle emi
nim. diyor . 

Hadise nedir? Avukat öldü -
rülmüş mü, yoksa intihar mı et

- ) 
mı~. 

Bu bilmecenin cevabını gele· 
cek cumartesi günü bildireceği~. 

Siz de düşünün bakalım doğru 
bulabilecek misiniz? 

Böyle mi 
bulmuştunuz? 
Geçen cumartesi günkü nüs -

bamızda çıkan polis bilmeccmizin 
halli şöyledir: 

Jakın arkadaşı tarafından öt
dürm:iüğüne şüphe yoktur.. O, 
camı kırılan pencereye kartı o -
turuyordu. Polis, bunda nefsi 
müdafaa mevzuubahis olamıy:ı..; 

cağını hemen anlnmıştı. Çünkü 
cam ancak ikinci kul'§unln kırıl· 
mııt.ı. Demek ki maktül ateş et
memişti. Birinci kur~un Jnkı öl
cürüyordu. ikinci kur§un ise, 
katil tarafın<lan, polisi şaşırtmak 
için atılmı~tı. 

Siz de böyle mi bulmuştunuz? 

BULMACA 
Ben on harfli öyle tanınmış 

bir müessesesinin ismiyim ki 
sıra ile 9, 1 O, 8, 5 ve 4 üncü 
harflerim insanların yiizünü 
ifade eder. 5, 4, 8, 6, 1 O ve S'. 
inci harflerim yol gösteren :ma· 
nasma gelir. 8, 7. 6, 4. ve s; 

inci harfleri~ de en çok satı· 
lan bir gazetenin adıdır .. 

Beni doğru bulanlar arasın· 
da birinciye bir kristnl konsol 
saati, ikinciye üç §İ~e esan: 
üçüncüye iki şişe esans ve ıiki 
yüz okuyucumuza muhtelif ile 
.diyeler verilecektir •. 

' .,..,.. . 
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İNCİ AVCISI 
MOANA 

~~nna adasına yollanan gemi - lin ucuna bağlanan 15 kilo ağır-
miz battıktan sonra, Tahitiden lığında bir kurşun. 

vapura bi~rek, Tuamotu'ya Ben dalın.ağa başladığım uı _ 
~areket ettim. Maksadım ora man, Moana benim hareketle -
yerlilerinin yaptıklan inci avın - · · t k" "'d. d İlk · · · · 

rırnı a ıp o' ıyor u. ınışım 

lda hazır bulunmaktı. çok muvaffakıyetli olmucı ve bü-
B. k .. d k .... k :t 

ır aç gun sonra a, uçu yük bir hevecan duymuştum Fa-
'l?~r. ş.ilcple Tuamotu adalarından kat zorlukİarla karşılaşmakt~- ge-
bınsı olan Nengo - Nengo'ya cikmedim. On metre derinliğe 
yolandım. · k • · d ı'd ~ b" · ınmc ıçın suya a ıgım ır sı -

"Materita,, namındaki bu şi- ralda, birdenbire durduğumu his 
lepte birçok inci avcıları vardı. ' ettim ve daha neye uğradığımı 

Yol-:uluğum esnasında bunla - an1amağa vakit kalmadan. sürat 

Ka41n\aT S\\Oı- !8\lllt'sa 

-~ 

- Babacığım ev işleriyle sen mi meşgul oluyorsun . 
- Evet oğlum, annenin bugün antrenmanı vardı da ora-

nn en meşhurlan olan Jetü ve le suyun üzer.ine çıkarak, başr-
kansı Moanayla tanıştım. mı, şiddetle kayığın altına çarp- • 

Nengo - Nengoya geldiğimiz trm. Kendimden geçmiştim. tık 

ya gitti. 

zaman, bizden evvel oraya gel- ders de böylece bitmişti. 
mit o!an inci avcıları tarafından D h ı d · a a sonra arı, suyun erın -
büyük J:.ir samimiyetle karcıılan- ı·kı · · t k · k~ td " ı erını seyre me ım anını e e 
dık. Bu adamlar bana o kadar d. M ı · k b e ınce, ercan ann, çıçe ve a-
cana yakın gözüktüler ki, onla- 1 ki ·· 11 ·-· b · k d - ı arın guze ıgı enı o a ar 
rın san'atlannı öğrenmek heve -
~-u k d' · 1 d gaşyetti ki, inci avını tamamiyle 

sııauen en ımı a ama ım. 
M b h 1 k d . unutmuştum. Fakat bu güzelli -. oana ana oca ı e ıyor -

·".3 tl h ft ··dd tl ba ğr. çabucak alışmış ve inci arama uu. c a a mu e e, na, 
&uya d~ 1 d · l·kı d ğa koyulmuştum. Moana bun -a manın, enn ı er e 
'..l,,....,.., f 1 1 ların kolayca bulunabileceğini 
u ..... -nın ve ne es a manın usu -
)en·m· .. v tt• H '--h k söylediyse ide , ben hiç bir tane ogre ı. er sau.ı , ya ı-

c~ bir güneş altında, küçük ka- bile ele geçiremiyordum. Niha -
yığımua binerek denize atılıyor- yet onun işaretleri üzerine birçok 
öuk.. inci istiridyeleri buldumsa da, 

ilk evvela, Mona su a dalı or acemi olduğum için, kabuklarının 
•• be d h • b. y ~ 1 Yt. içine giren bu belalı mahlUklar ... e n e, ususı ı.r cam c:ı e ıy- ~ -
le onun hareketlerini dikkatle kolaylrkla elimden kurtuluyorlar-

takip ediyo·rdum. Bu füetle 60 dı. Kabukların koparılması ilk 
metre derinliği iyice görcbili _ evvela bana çok güç gelmişti, 
yordum. Moana bu deniz altı di- sonra, elimin kesilmemesi için 
ynnlda 0 kadar serbest har-ekct geçirdiğim eldivenler sayesinde, 
ediyordu ki, 40 metrelik bir on lan Mercan yuvalarından çı -
oahş bana çocuk oyuncağı gibi karmağa muvaffak olmuştum. 

_geliyordu. flk dalışlar benim bir hayli 

inci avı için kullanılan alet. , canımı yakmıştı. Gözlerim kan 
ler gayet sade ve iptidaiydi. Bir irinde. kıılaklanmda uğultu ve 
ipliğin ucuna bağlanmış bir mer- ellerimle ayaklarımda müthiş bir 
can taşı, iki küçük kayık. inci ağrıyla suyun yüzüne çıkıyor -
istiridyelerini koymağa mahsus cium. Ve hemen ~ahile dö11iiyor-

eski bir konserve kutusu. iki sağ- chık. 
Jam bıçak, iki zıpkın, bir sepet. Bütün gayretime rağmen, her 
•uyun altında gözleri muhafaza iııisimde, üç dört t:meden ıfazlıı 

~mek ve ctnıfı iyice görmek i - çıkaramıyordum. Bazan inadım 
çin lrullanılm kalın camlı iki tu tuyor ve bir tane daha ele ge
JÖZlük ve nihayet, dalgıcın ko - çirmek için son nefesime kadar 
~yca suya girmesi için, bir te - uğraşıyordum. 

O zaman Moane beni bir hay
li başlıyordu: 

- Bir gün ciğerlerinizi patla-

trrsaruz görürsünüz, ldiyordu • 

Yetişip sizi kurtarmama da im
kan olrnıyacak ! 

İnci avcılarının en büyük e -

melleri, yerlilerin "Paran - tahi

to,, namı verdikleri degerli inciyi 

ele geçirmektir. Bunlara çok 

nadiren tesadüf edilir. Fakat 

bunlardan bir tanesini ele geçi
ren bir avcı , artık bu tehlikeli 

san'atını terkederek , ömrünün 

sonuna kadar rahat rahat yaşıya-

bilir. İnci avcılarından birçoğu 

bu nadir İncinin yüzünü görme

den, sefalet ve fakirlik içirit:le 
ölmektedirler. ihtiyar inci av-

cılanndan birisi bana şu hika
yeyi anlattı: 

Birgün, avcılardan birisi, için
den, baş parmağının ucu büyük 

lüğünde inci çıkan bir "Paran -
Tahito,, ele geçirmiş. Tahitiye 

dönüşünde bu inciyi satmış ve 
rahat bir hayat yaşamağa başla-

mış. Bir "Paran - Tahito., da -

ha ele geçirerek bir kat daha zen 
gin olmak! · 

Adamcağız .bu tatlı dü~ünce

ye tahammül edememiş ve av -

hınmak üzere "tehlikeli adalar.,a 

gitmiştir. Fakat <!_aha ilk dalı -

Harfler le resim yapıyorum 
~ 

~ ~(Jt\ H · '~ b_f]_ ~· 

!: ıU .... &~ G J "'4:·J ,. . c.. 

H . . f--J 
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şmda, müthiş bir yilan balığı ta-
rafından öldürülmüş. 

Diğer taraftan duyduğuma na
zaran da, Nengo - Nengoda 
bulunan en iyi incilerden biri 
tam 45 karat ağırlığındaymış. 

İnci avcılarının mat'UZ bulun
duktan tehlike çok büyüktür. her 
an , ya bir ldeniz canavarının 
ve yahut da bir kılıcın kur• 
benı olmak ihtimali mevcutur. 

Birgün, tam suya dalacağım 
bir sırada, Moananın bir çığlığı
beni durdurdu. Denizin dibini 
tetkik ederken bir aralık müthit 
bir köpek balığı görmü~ü. Mo
anamn feryadı üzerine bütün 
kayıklar yanımıza geldiler ve ca

navar birkaç dakika içi~e öldü
rüldü. 

İlk hakiki tehlikeyi böylece 
atlatmış oluyordum. 

Moana bana tekrar nasihat 
etmcğe başlamış ve tavsiyelerde 
bulunmuştu: 

- Aman, diyordu. Bir teh
Jikeye maruz kalırsanız, bir 
Mercan deliğine :;aklanın ve hiç 
kımıldamayın. 

tlç haftalık bir idmandan 
sonra, 50 metreye kadar inme
ğe muvafak olmuştum. Fakat 

bu kadar derinlikte incileri sez -
mekte bir hayli güçlük çekiyor -
dum. Diğer taraftan gözlerim 
de ipi ağrıyordu. 

( Deuam' var) 
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