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1lliye Başvekili Cemil Mürdüm ile Hariciye Nazın 

~ ll • 8adullah Cabiri 

~ l'ıye Hariciye 
" Qzırı beyanat 
~~tl~" \rermiyor 
~~,1 ~e dönüşünde konuşu
~~~:~1ııı~.!llekle iktifa ediyor 

: tlq b~ ~t~llresiyızcre evvelki Suriye hariciye nazırı Sadullah Cabi
.l\i ~ ~cJ'e hey\. §~~rimize ri dün kendisini ziyaret eden gazete-

J.ilİt. ' itti Ya.; 1 dun şehir cilere beyanatta bulunmak isteme-
~-~tt .. ~ &efartn~ Ve öğle mi§, ancak şunları söylemiştir. 
it.~>~~~~ et anesinde "- Şimdilik muhterem Başve-l" l ~t1.ı ~~.il &onra, . kiliniz ismet İnönünün ittihaz ettiği 
~ ~l.ı ~~· ~t}j Valı muavi- yolu tutalım ve bir şey söylemiye

~~~~llretj iacJ1uavini de lim. Bu akşam Parise ve oradan da 
'll da d'~ etmjştir. Cenevreye gideceğiz. Yirmi beş gün 

~}'a un Suriye eonra tekrar döneceğiz. O zaman u
rct etmittir. zun uzun konuıuruz: .• , 

Teşkilatı Esasiyede tadilat kabul edildi 

------------------------------------------------Şükrü Kaya dedi ki: 

''Türkün tarika.tı 
rnilliy çiliktir,, 

00 BIYI y@Ou ltlYJtmak Tüırlkün <dlÜIFDY,S ve alhlırei!:n DçDıro 
, elFD {b)lYıyıQı k ku~vetttn ır u · 

General Rafet deVIetçilik 
üzerinde tenkitlerde bulundu 

Bu sahada alınan 
tedbirlerin milsbet 

olduğuna kani 
bulunmadığını 

söyledi 

Büyük Millet Meclisi dün saat beşte 

Abdülhalik Rendanın başkanlığında top 

lanmış; Malatya mebusu srfati1e Başba 

kan İsmet fnönünün ve 153 arkadaşının 
Teşkilatıesasiye kanununun dokuz mad 

desinin ıdeğiştirilmcsine dair kanun tek-

( Deua.mıı 7 incide) 

......................................................... 
Lisan 

derslerimiz 
Bugün : Fransızca 
Yarın : Fransızca 

İtalya hariciye nazırı ile mülakaL 
tan sonra Milanodan hareket eden Ha 

riciye vekilimiz Tevfik Rüşdü Aras, 
parlak bir surette teşyi olunmuştur. 

Hariciye vekilimiz ayrılırken !tal -
yan gazetelerine de beyanatta bulun
muştur. 

Rüştü · Aras Pikolo gazetesine Kont 
Çiyano ile yaptığı göriişmelerden pek 
çok memnun olduğunu söylemiştir 

Balkan devletlerile İtalya arasın • 
daki münasebetlere gelince, Vekil, 1 . 
Wyan - Yugoslav mukarenetini barı-

şın kurtarılması ve semereli' bir teş. 
riki mesai temini •için esaslı bir unsur 
olarak telakki etmektedir. Balkan mem 
leketıe~i: İtalya 'ile olan mÜna.sebetle • 
rindeki bu salahı gö~ekle >~tiya.r-." 
dırlar. Şimdi teessüs eden d~tluk, 
muhtelif inemleketler arasında elde e
dilen daha sıkı temasın mesut · netice.. 
si olarak tela~k~ · edilmekt.edir. ' 

Belgratta . . . 
Hariciye Vekili Belgrada geldiği za. 

man Yugoslav ga.zetelerine de beyanat 
fDevamı· 6 1ncıda) 

Ormanlaı ın ve vahşi hayvanların knalıdır 
Onun Aşk, HDOeD Desnse0 D=Deyecaın, S~ır~lYızeşt: 

ve IKaılfilıraımaınDok 

Dolu yeni maceralarını bugünden itibaren 
gaze emizde takip edebilirsiniz 

IHleırkesnıru sev<dlnğn 0 IFD~ırkesnın lb>e~eını<Q'IDiD~ 
ve heırkesnın taıno<dlo~o 

~RZAN'ın bu veni nıacerasınıda 
sevecek ve beğeneceksiniz 

-
Muhakkak Okuyunuz ve Çocuklarınıza Okutunuz 



• 

HAbı:.ı, - Akşam postası 
======================~======:-=~~~~~~======~==============:-:=-==~- ---:-:---========= 

"1 rahi aed in hakh mı, 
değil mi?,, - arbaros Hayred-

di · um ndası altında 
uu mak ş refi ... 

Yazan: Niza e din Nazif 
Bir zamanlar derlerdi ki şairlerin bi

rer veya beşer onar ''ilham peri" teri 
vardır. Sonra muharrirler de başları sı
Jaştıkça şairlerin ilham kaynaklarına el 
uzattılar ve günün b:rinde onlar da bi
rer veya be~r onar "ilham perisi" ne 
sahip addedildiler. Fakat gazetecilerin 
de bir "ilham kaynağı" olduğunu doğ 
rusu ben bilmiyordum. 

Bilmiyordum diyorum, zira gazeteci· 
lerin bir ''ilham kaynağı" olduğunu söy
liyen ve hatta bunu 20x30 santimetre 
eb'adında bir minimini tepsi içinde göz
lere sunan zatın adı İbrahim Alaeddin
dir. Bu iddia, eğer, bir başkasından 

gelseydi, o zaman üzerimize düşen şey 
bunu açıkça tekzip etmek olurdu. An
cak İbrahim Ataeddin gibi eski bir mu
harririn imzasıdır ki bizi, "Gazetecile
rin ilham kaynağı: çay ... " serlevhalı bir 
yazıyı okumaya zorlıyabilir. 

Bununla beraber o da nihayet işte bu
nu Yfipabilir. Yani bir fanteziyi bize o

kutabilir. Fakat okuduğumuza inanma
makta biz gene muhtar kalırız. 

Yedi gı:in mecmuasının son sayısında 
çıkan bu yazıda İbrahim Alaeddin eski 
Babıfili ile eski Şehzadebaşı arasında kr
sa bir seyahat yaptıktan ve çayla çay 
bardağını bize tarif ettikten sonra şu
nu da söyliyebilmiş: 

"Gazete veya mecmuaların daimi 
muharrirleri, başlar·na dikilen müretti
bin yazı ihtiyacına kar§! kafalannda bir 
gey bulamadıklan zaman, kapıcıya, o
dacıya veya mürettip yamağına sesle
nirler: 

"-Bir çay! 
''Sanki kurumut kalemleri, onun sı

cak suyuna batmca filiz verecektir ... 
ilh." 

ttahi İbrahim Alaeddin 1 Gazetecinin 
kalemi yazacak mevzu mu bulamaz:' 
Sen galiba gazetecinin mevzu peşinde 

ko~tuğunu sanıyorsun... Halbııki vazi
yet düpedüz bunun aksidir. Yani me\•
zu, kendiliğinden, tıpış tıpış gelir, ga
zetecinin kalemine dolanır ve gazeteci 
her gün, her an o kadar çok mevzuun 
göz kırp·şına maruzdur ki nazlarur bi
le ... 

Gazetecinin hüviyet ve manasını tes
bit edelim bir kere. 

Gazeteci muharrir midir? · 
Belki ... 
Yani belki gazeteci olmak ıçın mu

harrir de olmak lfizmıdır. Ama ne her 
muharrir gazetecidir, ne de her gazete
ci muharrir. Ve binaenaleyh "otuz se
ne evvel kalem erbabının çoğu Direkler 
arası çayhanelerinde toplanırlardı,. 

dediğiniz anda gazeteciyi bu sınıf "ka
lem erbabı" içnde ifade edebilmeniz na
&1 mümkün olabilir? 

Acaba aziz "İbrahim Atı'ieddin", GA
ZETECİLERİN İLHAM KA YNAGI: 
ÇAY adlı yazınız çaycıdan mürettip 
yamağı vasıtasile getirilmiş bir ça
yın sıcak suyuna batmldıkça filiz ve- , 
ren bir kalemle mi yazılmıştır? 

Şaka bertaraf ama hakkımızı inl:itr 
etme kanndaşım efendim... Faraza iş

bu yazımız kat'iyyen "çay" a lüzum 
hissetmeden yazılmıçtır. 

Acaba soğukluğu bundan mı ileri ge 
liyor dersin? 1 

Serlev a ar r s; a 
Selim Ragıp - Nutuk yarışı ..• 
- s:ıah yarışından tehlikelidir. 
San Posta - Bir tüccar 6000 liraya 

20,000 liralık çiftliğe sahip olmuş. 

gündüzün kirini geceleri ve gecelerin 
pislediği sokakları da ancak gündıilzle
ri temizlemek mfünkündür. 

Turan Can - Fransız donanması 

Barbaros Hayreddin'in kumandasında ... 
- Büyük bir tarihi hatadan seni kur

tarayım dostum. Barbarosun kumanda
st altında bulunmuş olmak, en büyük 
bir "deniz askerliği şerefi'' dir ve bu şe
refe ancak Türk kalyon ve kadirgaları 
nail olabilmişlerdir. Fransız gemileri, 
yalnız büyük Türk amiralinin peşinde 

dolaşmak ''müsamaha,,sma layık görül. 
müşlerdi.16 ıncı asırl:fa Fransız gemicisi 
denizden ne anlardı ve Fransız yapısı 

gemiler l:aç santimetre irtifaındaki dal
galara tahammül edebilirlerdi ki Bar
baros bunlarda kumanda edilecek bir 
harp kıymeti bulsun. 

Niyazi Öztür - Sanatkar ahçı ihraç 
eden memleketin adı "Bolu" dur. 

- Senin de ufak bir hatan var. Ahçı 
''Bolu" dan çıkmaz; Bolu bölgesindeki 
Mengen köyünden çıkar. O köy ki, Çile 
dağı civarındadır. Ayağın uğrar da Bo
lu şehrinde bir kann doyurayım dersen 
bunun böyle olduğunu anlarsın. Zira us 
ta ahçı "Bolu" da da Sirkecide olduğu 
gibi meçhuldür. 

Cürmü meşhut 
kanun·ıe 

VaB{alar yüzde 
yirmi azaldı 

l teşrinievvel 1936 danberi tat
bik edilmeğe ba~lanan 3005 numara
lı cürmü mesnut kanunundan sonra, 
adli vakalar - hissedilecek derecede 
azalmıştır . 

Kanun çıktıktan sonra geçen ilk 
üç ay zarfında lstanbul müddeiumu
miliğe 1 060 vaka gelmiş olduğu hal 
de son 1 ay beş gün içinde vakalar 
180 e düşmüştür. Bu kanunu mü· 
teekip bilhassa sulh ceza mahkeme
lerindeki davalar yüzde yirmi nisbe· 
tinde azalmıştır. 

Fr usanın yeni 
harp gemileri 

Londra 5 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazete!line göre, Pariste yeni bir deniz 
silahlan prograIDI hazırlanmaktadır. 

Bu programa göre, otuz be~er bin 
tonitıltoluk beş 2ırhlr yap:lacaktır. 

Bun!arın ikisi inşa halindedir. Bundan 
başl:a on be§cr bin tonluk iki tayyare 
gemisi, sekiz bin tonluk on kruvazör 
ve birçok torp~to ve ldcnizaltı gemısı 

de yapılacal:tır. Yeni ·in;~atın mecmuu 
tonilatosu 273 bin tonilatodur. 

Yeni dem·ryol arı için 
01 m· y ı ürk 
lirası saı~ el ik 

Mevcut demir yollarımız sene 
sonunda 2706 kilometreyi 

bulacak 
Yazan: Nafia Vekili Ali Çetin Kay:ı 

(B~ tarafı 1 incide) 
aktarma yapmağa mecbur oluyordu. Se ;JJi;;t/iiôntitJ~ 
yahat, herkesin taliine göre cereyan e. ı.omıo-. 
diyordu. HattA, Ankarada -.ehirle tren n. tAdlq tıııeruı Joaruı ..ı~ tııı ı .. ,.,.., C1-1au.. • 1 ~ 

,.. P'UWl<W rıa.J7 aı tıı. lh!!iSlı Eaıpire. 

istasyonu arasındaki mesafeyi bile kat- Republic of T urkey Supplement 
etmek güçtü. 

:t "'°L:ı.llff wtı~ th lmıe o! P'<bnııry t.ı. llllT. 
şte bu harabenin canlandırılıp yeni.. .-, ., .. ,.,.00 u.uıırnı.ATı:o. trn<a aı:ow. .nTın.u "' 

iden inşa edilmesi, cumhuriyetçi rejimin ıu:MAL ATATURK ~ H.E. ısMET INONü. 
~pedo.t Ut .. l'I /rom 

Nafia vekaletine düşen vazifeydi. H.L RT, ııoN . sıR PERCY LORAıNr., aT .. ıt.c:.r.u:~ 
4 •llaııo.dor ti Gttoı BrO.ats •• r.,-a..,, • 

Diğer hükumet teşkilatı gibi, Nafia H.ı:. ALI FETHı oKYAR, 
4•~• •I tuı:q ı. IA• '" rl o/ tıL Jo•11"• r 

vekaleti de faaliyetine, Ankarada beş o-
dalı basit bir binada başladı. Birkaç mü 
hendis ve memuru vardı. Vekalet, bu 
vazifeyi milli bütçeden ayrılmış müteva 
zi bir tahsisat ile ifaya gayret ediyordu. 
Te§kilatını teldricen kurmağa başladı. 

Bu teşkilnt işin vüsatine ve ihtiyacına 
göre kuruluyordu. Nihayet 1934 sene. 
sinde teşkilatını tamamlamağa muvaf
fak oldu. 1934 senesinde bugünkü mo. 
dem binaBina taşındı. Ve §İmdi orada 
muntazam ve müessir işine devam edi
yor. 

Bir kaç satırla yaptığımız tarif, aşa
ğıda izah olunacağı şekilde Nafia veka. 
Jeti tarafından ortaya konulmuş işlerle 
mukayese edilecek olursa, yeni Türkiye 
cumhuriyetinin faaliyet sahasın!:la gös
terdiği inşai kudret daha iyi anlaşıla

caktır. 

Türkiye cumhuriyeti hükumetinin de 
miryolu inşaatı siyaseti, 13 senedir mu. 
vaffakiyetle devam ediyor. Yeni açılan 
ve i§liyen hatlann uzunluğu 1935 sene

si sonunda 2.399 kilometreyi bulmuştu. 
1936 senesinin sonunda bu yekun 2706 
kilometreyi bulmuş olacaktır. Muhtelif 

ııenelerde ikmal olunmuş hatların yeni 
demiryollarına sarfcdilen para ile blr
likte cetvelleri aşağıda gösterilecektir. 

1936 senesinin sonuna kaidar · Türkiye 
htikGmeti tarafından yeni demiryolları 

için sarfedilen paranın yekunu 301 mil. 
yon Türk lirasıdır. Eski demiryolları 

ve yeni yapılanlar, cetvelde gösterili· 
yor. Bugün mevcut olan demiryollarınm 
hülasası şöyledir: 

Eski miyara göre döşenmiş demiryol 
lan 3840 kilometre, Yeni miyara göre 
dö~enmiş demiryollan 2,670, Eski ıdar 
demiryolları 245, Yeni dar demiryolları 

36, Yekun 6791 kilometredir. 
Cumhuriyet hükumetinin yakın is

tikbalde inşasını tasavvur ettiği yeni 
demiryolalrı aşağıda gösteriliyor. Birin 
ci derecede ehemmiyeti olanlar şunlar
dır: 

Zongulda - Ereğli 45 kilometre 10 mil. 
yon Türk lirası, Diyarbekir - Cezire 
(İrak hududu)250 kilometre 18 milyon, 
Diyarbekir • Siirt (İran hududu) 454 
kilometre 40 milyon, Bu::dur - Aantalya 
vo diğer hatlar 186 l:ilometre 14 mil. 
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Tür7.,"iyc için f evkc.UuLe nüsha çıkaran 
/ngiliz gaz,ctcsinin dağıttığı rek?am. 

Zardan biri 

yon. Yekun yapılan hatlar 935 kilometre 
ve 82 milyon Türk lirasıdır. 

Tür ki yenin 
dış politikası 

Hariciye Vekilimizin 
mühim bir makalesi 

The Financial Times gazetesinin Tür
kiyeye ait neşrettiği fevkalade nüsha
daki yazıdan: 

Türkiyenin dahili ve harici siyaseti 
biribirinin tamamen b~nzer:dir. Ata • 
türk'ün "Yurtta sulh, Cihanda sulh,. 

8ÖZÜ, bu benzcrlici hulasa eden en mü
kemmel ifadedir. 

Türkiye Cümhuriyetinin Yakın 
Şarlttııki harici siyasetinin gayeleri 

lnt'i ve açrkbr.Tefsire ihtiyaç aöıtennez. 
Bu siyasetin gayesi sulhu ve emniyeti 
tckcm?nül ettirmektir. 

Türkiye, bu gayeyi istihdaf ederek 
ve müte!mbil itimat ve hürmet esasına 

dayanmalc suretile bütün memleketler· 
le iyi geçinmek prensiliini ittihaz etmiı 
ve komıuluile tam manasile ve samimi

yetle ltardeşlik tesiı e:mek için laznn 
gelen herhangi gnyreti esirgememiıtir. 

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti, il . 
h::.mmı, ynlnrz bu sahada değil, diğer 
faaliyet sahalannda da ,yaratıcm olan 

büyüle şef Atatürk arafından alicenaba
ne ve tükenmez bir kuc!rct)e idare edil
mekte olan milli hareket ve inkılabın 
prensiplerin.de:t alır. 

Bu usulü bir kül halinde ilk c!efa «>

)arak sulh için büyiik ve rucmıümul bir 
İ§ hnlinde tebellür ettiren adam, Loz:ın 
mu:ıhe:lesinin müellifi ismet lnönüdür. 

Türkiye Cümhuriycti, ayn bir val"o 

lık olarak kendisini k~ulanndan her 

birile yalun b:r dos.t vaziyetir..de bulu · 

yor. Bu, istisnasız o!t:ırak, karşılıklı ve 
iki tnrnfh aclemi te<:aVÜz pakt • 
lan, Akitlerin biribirlerine kar,ı takip 

etmekte olduk!an ekonomik ve politik 
s!yasetlere i~tirak ebnemek hususunda 
yapıhmt anlaşmalar, ve nihayet akit -

ferden bir diğerine karıı yapılan her • 

/'i' O ~u=ı - ';-J 
~~ 
~ 

B. Şerif Hulusi 'bJ. ;t ~ 
Z'Inımoroliste'ini im~ (Jtt,ıSI 
türkçcyc tercüme e~ı:ıııŞ dıılt' ~~ 
beVi, 50 kuruş). EJınıe .uJllY 
çen bu kitabı benilZ ~ 1 

sayıfalannı bir:ı.z ı~arış 
gördüın: ~~ 

Ey Allahım! Beni b1' ,,.~~ 
ırk 0"'' edilecek bir nıaJı. ' aa , 

tığın için sana 11.t:rrı 
rum. ~,1~ 
lncil, Me:xımir, C.~.:rp:ı.'~d~ 

İncil Mez..1.mir; yanı . o:~! 
mir'i, Ahdi.Atikten Aı:ri! Jiıl 

41 
vcrmis ... Belli ki Ba.Y fri b\ ~ 
ta.bı.Mukaddes He tnc 'ill Jıll 
(İncil, Kitabı .. Mut:adde5 

d5 dır). .~ 
Anclre Gide'in kitabı \:ıerıo' 

dığı için D:ı.Yud'un 60 fJlı't 
zikrettiğini bilmiyoruIXI· ıfıetl> 

,,0 uncıı bı.Mukaddes'te 1t> • { 
tnn, 14 te [!Öyle diyor· c tıı 8-' 

Je te loue de ce qu -re ô et 
mon corps - une et\ ~ 
et si merveilleuse. Fs.bl>jlllıef 
(Hamdolsun sana, . ·le ıı~~ r 
nim vücudumu .b0~·de bil' 
yan, böyle ha.rikU s 
olarak yaratmışsın>· '!te? 
Yani Da\rud, 130 uııcııd_.1111 ··cu w · 

p:ı.rçasmcln. insanın v~f Ji'lll~~ 
yor. Halbuki B. Şcfl i'' '·& 

. ''bell -~"" vücudumu" yerme . pıı>' 

sanı metiıetmiş, ynnı .~r. . A 
nasını değiştirmiş ol~~ ,.,tıw:. 

Bu. esef edilecek b1~6 Gi4l 
kil vücudun methi, N1 
tabının anahtarıdır. 

• f f 'G 

··fi'eıe!lll' 
M. Turhan Ta.n ° 

0 1,sd"f 
riyet, 5.2-37); }le~. ·ııi s;~ 
mİŞ ki Şiirin m:ı}ll}C~ Vı? 

'B .. .. k~"ır 1l( 
muş: • ugunun, ...., a.zıı.tl)-e· 
uygun düşmiyen n .. ~ıı 
o.iir nesre tahvili mu dili~ ":{ • keil 
nazımdır" diyor ve .. _.ı~ • sovlev 
nn.atta olmadıgınr "n1 j•tı ~ 
devam ediyor: "Be" .. :;e · 
le ama :Nedimin ,J..;>" ı-" 

' " •. V1' .,ıtıll 
zulmü ( zulunı . ktir) 
türkçeye zulüm etme bit et~"' 
ni nazariyenin hatta . oJııl"'~: 

dViJl maddesi halinde te ..,, "} 
• rıe::»-

ve manzum şiirlcrın ğt!I' ~ 
nin memnu tutuınıa~ı .0rı 
han Tan zulmü ilerletn "' ' rtJ.ll1· ( 1 
ten de geri kalmrY0 r· ) 

,,ıı ' 
Bir ~iir suıtıınırn;ırrrı~p-

Ta.n'ı bir daha. ~- ustl olS ~ 
mimizin bir de rnüft bltiııdt ti 
sevindim; gU~Un bile ~!~ 
mazhar o!acagını. ı,f. 'JV'. 
dmı ... Dahası var· ~ 
Paul Valcry'yi ka.\'f~~ f 
kalmamı§. kendi 1' e-01f'· 
Mallarme'yi de keŞf . 
diyor: . t~~ 

nu :xı.rif ~irirı 11~:.ntı" , 
na 00sııam1: ?' -~ ~I 
dağıtılan sö~ ~I ·~~-

"Sözde mensur ' ) .. ·ı Jll' / 
...1 " uın'' ddl .. ,. ~ 
gı ; manz f:Y" ,,ıı 'J". 
"mensur" demek de 'f!Jrll ıf 

.. ' ?J. .~ ı•~ ruyorsun uz ya· dlr oF .4 

manzum ve mensur çıııl~· 1 
eski tasniften vıızse,ııJ! tı~j!l 1 

la.de sözde bulunnı~oıicrt ~ 
fe ctmelF istiy~r. eıısııf ,..~ 
dain'i, kendisinın. ~e ıı1*' 
nu öğrenince sevill"dıtı 1"' ' 
''Yahu! ben kırk yıl tıtr ıı1 
lüyormuşum da lı\{. 'fi' ıV 
der: canım istese~,: 
ona benzetirdiın· .rerde~ f. 
ilan sayıf ahrınc1e.h .[i ıııf 

··n1' a·'· yazı na.zrmdır, ~~ f"ir'' ~<, 
mak hevesini gös~e· tıit' 

• .. b., ~:ı-ıı. .,reP 
alelade sozden "'"• $Ôyıı. d,ıı' 
eseri olduğunu ,.ı:ııc1' ,.e 
Mal1arme've ı,enze• .. tıııtl t . dO" 
gitti. Ne d~ olsa 
dır. 

- Olur a ... Ticaret bu. Ziraat ban
kal:ın niçin tesis edilmi~tir? Toprak 
sahib"nin m:irek!tep faizden kurtulm:ısı 

için değ"l mi? Bence çiftlik sahibi ban
kaya m:.iracaat etmediği için hatalıdır. hangibir tecavüz enında bitaraf kalımlı ========::::::::::::::::~. 

Burhan Cahid - Gece ve belediye ... 
Ba~ka memleketlerde belediyeler h er 
işi gceleyin görürler. 

.,.,, • • 7 ırıı. ·7 • t" k - Haklısın, ama, b:ı ka memleket- .~ . ..,m-~a. .. ,, ııumı:ıra t e ı§ ıra 
Jcrde gece oldu mu halk ~okaklan kir- cclen Bay 'Ne ..,~i l·•:ı 11:! bJ.çu7: ya.~ında 
!etmekten vaı:geçer; belediye de işini MAVİ TUNA 
görür. Halbuki bizde belediye geceli 
gündüzlü çalışmaya mecburdur. Zira 

.l\upon: 68 Çocuktarınızuı mUsa 
bnkamızıı t~tlrak edebilmeleri ıc:ın 

bu kupônlarm top•anması 11!.ztmdtr. 

taahhütlc.-i ve bütün ihtilaflı meseleler; 
müzakere, nnla:m.-ı veya hakem usulile 
hallctmc!c e$asını kabul eden muahcde
lı:rle vücut bulmuştur.,, 

Bay Tevfik Rüştü Aras, bundan 
sonra komşulnnmız ve diğer memleket
lerle olan iyi münasebetlerimitin yuka •

1
1 

nda zikreıdilcn esasa müstenit olduğu- ğini 
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Arabacı ar 
Kamyonlarla 
arabaların 

tahdidini istiyorlar 
Arabacılar tarafından kamyonlar 

aleyhinde yapılmış olan şikayet, tica
ret odasınca tetkik edilmektedir. 

Arabacıların iddialarına göre hu
susi müesseselere ait kamyonlar, me
sai saatleri haricinde umumi işler 
yapmakta ve onun bunun eşyasını 
taşımaktadır. Bu hal ise arabacıları 
mutazarrır etmektedir. 

Arabacılar yaptıkları müracaatte 
ayni zamanda araba ve kamyonların 
tnhdidini de istemektedirler. Ayn~ 
mealde müracaatlar vilayete ve iktı
s~t vekaletine de ynprlmıştır. 

EmirgAn yolunu 
alk yaptırıyor 

iÇERiDE: 
• İlttlsat faklllt~I fçln hazırlanmakta olan 

yeni imtihan talimatnamesi tamamlanaralt 
pro!estirlcr meclisine verllrniştır. 

dıralr Karmen Silva vapuru Türk kurtarmn 
§irkeU tarafından yüzdUrülmU§tUr. 

• Bir mUdedttlr §ehrlmlzde lstfrahat eden 
Maliye vckUl Fuat Ağralı bir iki g!J:ıe kadar 
Ankaraya gidecektir. 

• Liman idaresi İstanbul llmanm.iakl VL· 

saiUni yenllemcğe bnşlamı~tır. 

• Muharrir Hüseyin Cahlt tarafından 1. • 
tanbul volim Muhiddin tlstUndağ ~ıeyhlne 

ııçılan davanın rüyetine bu ayın dokuzundR 
lzrnitte başlanacaktır. 
* ÖnilmUzdek{ sene içinde Yenikapı ve Kil 

çUkmusta!a paşada birer ortamektep ııı;ıla• 

caktır. 

* Polis ı.on gtlnlerde tekrar dilencileri top 
lamağa ve bunları mahkemeye vermeğe baş 
ıamıştır. . 

• Maarif fdaresl mekteplerde talebenin 
çoğalmış olduğunu n~rı ltibıı.Ta a'arak ıııh 
ht vaz1yetln düzı:tJ,."1 rrttme!ll itin .!lh~at mU· 
tettı~lerl k"dro.sunu genl~letmeğe karar ver• 
mlştlr. 

HABER - Alişam postası 

Devlete ait deniz idarelerinde çalı-

şanlar için hazırlanmakta olan tekaüt -
lük kanun Hiyihası meclis encümenlerin 
de büyük tadilfita uğramış olup bugün
lerde miizakeresine başlanacaktır. 

Eski lilyihaya göre, kılavuzlar da ku
rulacak olan tekaüd sand ğma girmek 
hakkına mal;ktiler. Yeni 15.yihada kıla-

vuzlar bu hükiimler haricinde bırakıl -1 
mıştır. İktısat vekaleti bunlar hakkında 
ayrı bir proje teklif edecektir. j 

Yeni kanunda. m:.iiga Seyrisef:ıin ida· 
resinden, Denizyolları, Akay, F2.brika 
ve Havuzlar İdarelerine geçen memur-

lar, on beş seneden az ve on beş sene
den fazla hizmet görenler it:bariyle iki 

kısma ayrılmaktadır. Bu müddetlere 
yeni idarelcrdeH hizmetleri de hesab 
ve ilave edilecektir. 

15 seneden fazla hizmeti olanlar, dev
let memurları gibi 1683 numaralı aske
ri ve mülki tekaüd kanununun bütiin 

Taleben·n ku ağı _.ı 
çeken mektep 

hadeınesi 
Hırkaişerifteki 19 uncu mektebin baş 

muallimi Makbule, ayni mektebin ha. 

!demesi Muzaffer tarafnıdan, gece yat
tığı odanın camı kırılmak suretile taar
ruza uğramıştır. Hademenin bu hareke. 
tine sebep, bir talebenin kulnğınr çeker 
ken başmuallimin kendisini tekdir et
mesidir. Bu h2le içerliyen Muzaffer iyi
ce kafayı çektikten sonra mektebe gel. 
miş ve camı kırarak kaçmıştır. Su!jlu, 
zabıta tarafından aranmaktadır. 
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CUMARTESİ 
ŞUBAT - Hl37 

Hicri: 1355 - Zilknde: 24 
Fırtmn ( 3 l gün 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Kış olimpfyntıarma bugün Almanynda bn;, 

landı. .. 

* Çubukluc!nkl Hidhc alt köşk ve ctrn!n:.-
dal(i korunun belediyece sntın almaenğmı 

yazm•'jtılr. Burası bir sıhhat müessesesi !)o 

lacnlttrr. 

• Belediye ne otobUs~Ultt arasında çıkı.n 
ihtlltı.! hrı.lledllrni;:ı ve otobüsçüler b<>'cdlyenln 
isteklerini olduğu gibl kabul etmf;;-lerdlr. ı 

* Tic~rct odası meclisi önümUzdelti ça • 
şa.nba G"ilnU toplruınrak bazı teknik mcselelc 
ri görUşcccktlr. 

* Edebiyat faltUltcslne bağlı oıarnk açıle.n 
Pedıı.~ojl cnsUtUsU buciUn ııaat 9,30 da dt'r • 
!ere 'b::ışl:ımıgtır. 

* GUmrük mU!ctti leri kongresi önUmU:ı· 

deki pazartc ! e Anknrada toplanacnk ve on 
gün dcvnm edecektir. 

* Tn:Jldc llkmcktcp tnlcbelcrl için açıtc

cak l:n.mp 'e c;;ocult t!ıh"elerl için şlmdidl'n 
hazırlık' ra bıi~lanmı tır. 

• lra.ıan Ankara e'ç:lsl Naci Şevket m • 
zunen Vlyrın:ı.ya r;ttml .ur. Kendisine başltnn 1 

solos vclta.Ict edcrcktir. 

• Yapılan bir ctatist!ğe göre Türkıyndc 

son b'r sene zarfında SO dc.-!a zelze1e olmu~
tur. B•·nun 41 1 garpta, 2S zl şarkta, 11 ri 
ortıı Anııdoludııdrr. 

* Sinopta v!Hl)el işleri için be§ senelik 
bir imar proı;ramı hazırlanmaktndır. Bu 

e 
vı ı 

ec 
mevad ve ahkamından istifade edecek -
lerdir. Tekaütlük müddeti 25 sene ola -
rak tesbit cdilmişt:r. 30 sene çalışanlar 
25 inci senede bir teko.üd znmmı alacak 

lard r. Bu gibilere ayrıca 1683 numara
lı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
ikramiye verilecektir. Hizmet müdde•
leri on beş seneden fazla ol::ın ve bu 
haklardan istifade erlecek olan bu me 

murlardan devlet memurları g:bi v'üz-1 
de beş sandık aidatı kesilmivecek. şim
diye l adar kesilen paraları da iade edi
lecektir. 

15 seneden daha az hizmeti olanların 
hi.,.met ~"1ddetlerine yeni idarelerdek: .

1 

hizmet müddetleri za:nmedilecek ve 

bunlar deniz idareleri ic;in yapılan son 
kanun ahkfimı dairesinde muamele gö
receklerdir. Bu gibiler için tekaütlük 

~ 
mücldeti 35 senedir. Bu memurlar son 1 
ücretleri üzerinden, askeri ve mülki te
kaüd kanunundaki miktarı ge~iyecelc 
surette tekaüde sevkedileceklerdir. 

Yeni kanunda. gemi rr.ürettebatı ve 
fabril-alann da:mi amelesi gibi miistah
demler için de bazı haklar tanınmakta • 
dır. 

Fillst ne kaçak 
para gönder ek 

maznunları 
Bundan altı ay kaear evvel, Fi

listine mektup içinde parn gönderil
mesine mani olmamak zannile, lstan 
bul posta telgraf müdür muavını 
Fevzi, Galata pastahanesi kişe ha~ 
memuru Fahri, ayni pocttahane me-
murlarından Niyazi, Abdullah ve 
Ferdi işten en çektirilerek mahkeme
ye verilmişlerdi. 

İddiaya göre, ötedenberi T elaviv
e gönderilmek üzt-.re postahaneye bir 
takım tnahhütlü mektuplar verilmek· 
tc ve hunlarm arkasında da adres o
larak şunlar yazılmakta idi: ··cala
tn postahanesi 1 191 numaralı poste 
·~utusu D. Balli.,. 

Şüpheyi davet eden bu mektup
hırdan biri İstanbul posta merkezin
de, bir miiddeumumi i!e posta müfct
ti~i huzurunda açılmış, içinden 107 
parça lngiliz ve Filistin parnsı çık
mı~tı. 

Dün üçiincü asliye cezada yapı
lan duruşmada, reis bu davayı ga. 
Iahiyeti haricinde görerek ihtisns 
nıa1 ı.,....., .. c;:r,. vollamrstrr. 

proti" ama gö.·c S 1 p.n oııı ,, . ı t;ir 11 • 

tane lle bir ııygrr deposu ve bir de numune 
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~©l~®'tt@~D U H lk< 

Ahmet Em:n Yahum "Sapsarı ga.. 
zctccilik" ad ylcı ycızd1ğı ba.şya..~nda 
T;J,rkiye ile, Sovyet RusıJa'nın arasını 
bo:::m '):J. çal .Jı.r 1ıcşr·yat yapan Fnn. 
sız ga~teZerine cevap vermektedir. 
Diyor 1:": 

İtalya b12~ Kırımı, Ukranyayı, A"l.R,r. 
baycanı peşl;:eş çekiyormuş. Bu yemle
rin ileri sürülmesinden maksad da bi
zimle Rusyanın arasını açmakmış. 

Ancak delilerin hudutsuz hayal ale. 
minde yeTi o'an bu nevi yazılar FJ;-a.n. 
sız gazetelerinde cıkıyor. Rusyn ile 
bizim ar..ı.mTzı bozmıya çalışanlar !tal. 
yanlar değildir. Bu yolda masallarla. 
zihin bulandırmıya çalışan bazı Paris 
gazetecileridir. 

Her <Jeydc bir maksat aranır. Bir 
kısım Paris gazetelerinin masal uy
durmasındaki maksat ne olabilir? 

Evet, Hatay meselesi münasebetiy
le Fran""ayla bir ihtilaf devresi geçir. 
dik. Fakat Ccne\Te anlaşması bu dev. 
reyi tamamiyle kapamış, bil:1kis a. 
hcnltli bir i5 birliği sahası kurmuştur. 
!ngilteretlen sonra bizim de Akdeniz. 
deki gerginlik havasını dağrtmıya uğ
ra..~mamızda ve İtalyanlarla dostça ko. 
nuşmamızda Fransayı kuşkulandıra. 

cak hkbir cihet olamaz. Bilfı.kis Fran. 
sanın At.denizin herhangi bir kısmın
daki bulutların dağılmasını ve istik
rar ve emniyet kurulmasını memnu. 
niyetle karşılaması lfı.zııngelir. Diğer 

taraftan, Rusya He bizim aramıza. 

emniyetsizlik ve soğukluk girmesini 
istemek. Fransa siyasi menfaatlerine 
u~·gun olamaz. 

~ ©l ~ c9J.~r~ n !i1l 'lt ® ~ 
~aı ır~lf O o '\Ç©ı lf"D'IFD 

Cl'1nhttriye~·tc M. Tuı·lıan Ta ı, sa. 
adetin ne o?dıı{iımu şimdiye T:adar ge. 
?enlerin nasıl anlailı7darını ııc b ·r 1,eti
ceye varr.wd11.-.larmı söyledikten •tıe 'bu. 
yold.a sö11lemni.J hikirı.Jeleri anlatt 7-;tan 
,,cnırcı d"1ıor Tci: 

Bir röportaj münasebetiyle münev
ver Ye muhterem b;r bayan saadetin 
bize yeni bir tarifini verere1\ bu kapa. 
atimizi değiştirdi. Onun kadınlık ba.. 
kımmdan s:ıtı.dete verdiği ma.na, kendi 
ağzından çıkan, ııu vecizede mündemiç 
ve mündcr!ç:tir: (Bu buhranlı gün. 
!erde, bir koca.ya malik olmak saadet
tir!) 

Filosoflurm kulakları çınlasın, er
keklcrm de koltuk 'lrı kabarsın. 

Me~~O® (§)~ır <dl~~no 
n~o 

Al şanı'&ı "Tek yıl.dı::" diyor 1:-i: 
So!m~a portakal kabuğu attığı için 

eezo. gürmüş bir tek İstanbullu göste. 
re bilir misiniz? Pencereden halı sil. 
ken hi:"!Uct,."yc, kapısının önünü rnez. 
b:;-!eye cevircn ev sahibine "~chri kir
lettiniz, ceza vereceksiniz" diyen olu
yor mu? 

Sokak ortasında pervasızca tükrük 
va.rıc:ı ,.,,.,.,n çocuklar, sokac1a tükür. 
menin fena bir şey olduğunu kendi 
kendilerine idrak etmezlerse müsaba
kalarına l:>elki de senelerce devam e. 
deceklerdir. 

!ki mesele karş,smdııyız: biri !stan 
bulu temizlemek, öteki de İstanbullu
lan zorln temizliğe alıştırmak. 

fldnnlı'tı l:·ı yıl ynptlınasma b:ıılnnacak işler---------------
IU'll'3mda.dır. 

* Slyast mUstcşarlıldar lhd:ı.sı ve de\•let 

dairclcrlnln vek!Uetıere te!rll:I hakkındaki ı 
lmnun lflylhası pazartesi günü Mecliste mil

zakere edl'ccektlr. 

DIŞARIDA 

• Geçen hafta l<;!nde İfll<oçya ve trlandad:ı. 
gripten 1326 ki f ölmü~ür. 

* İn"'ilterenln Ankara sefareti hava ata"'"' 
ll~nc tayin olunan Elmhlrst diln Londrndruı 
hıı.rekct etmiştir. Elmhlrst, tnglltercnln T!lr 
ldycye gelen i'k hnvn ııta;ıcsicllr. 

• M. Ec! n tld h:ı!taıık UıUI mUddotlni 
g-eçlrmek üzere cenubi Frıın:ı:ıya gldecektlr. 
Bu mUddet znr!mda ltcndlslne Lord llnutak!'i 
veklılct ccleccl;:tlr. 

ı) LUl'n'ln parlamentosu yeni knn•ımı c • 
sinin mcrlyetc rrtrmcruıı mUtc:ıldp dUn 1!1< 
dc:!'a olarak trı:>ııı.nmı;, ''e hüktlmete, ancal< 
12 ;reye karşı 13 reyle itimat reyi verml t 1r. 

~ Geç"n lir hafta tr.ln<ll'\ ctl'Ilrük muhntn· 
-!\ tc-ıldM.tı 16 kaçru{ı:ı, 9 S ktlo ırtırnrf. it l·~

çıtıtı. 50 Tilrlt l!Tnsı, i~ nıtrn lira Si hin J 03

1 
defter mgnrn kô.ğıdı ile lSkaçakçı hayvanı 
ele geçlrml~tfr. 

iki ayda 66l k şi 
müracaat ettı 

Yapılan bir statistiğe göre Sıhhat 
vekaletinin lstanbul, Sıvas, Diyarbe
kir, Erzurum, Konya,'lzmir ve An· 
karadaki kuduz tedavi müesseseleri
ne ağustos ve eylul ayları içinde 228 
zi kadın ve 433 i.i erkek olmak üze· 
re 661 kişi'tedavi olmak için müra· 
caat etmistir. Ağustosta bu hasta· 
lardan ·a1n, .. biri ölmüs, eylulde de 
l!StanbuldaH hastahanede bir kadın 
kudunnuçtur. Bundan başka bir 
vaka olmamıştır. Statistiğe göre en 
cok tedavi lstanbulda yapılmaktadır . 
Burada iki ny içinde 200 kadın ve 
348 erkek hasta tedavi edilmiştir~ 



Gazetemize, •·GUzcllik doktoru.. adresi v LA ne ha.kfkt veyn mUııteıı.r adla.rmızla ııora 

c:ı(tınız ırunllerln ccvaplannı bu stltund:ı bulursunuz. Bu cevapları- Par!stc:ı anlaşmış bulun 
duğumuz cUzelllk mUcsscscsl \'ermektedir. GUzelllğlnlzl noksan bırakan kusurlarınızı bize 
yazınız. 
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Bakırköyden Lale imzasiyle aldı· 

ğmuz bir mektupta soruluyor: 
17 yaşlanndayrm. Kirpiklerim fe. 

na halde dökülüyor. Eskiden çok sık 
ve uzundu. Şimdi ise iyice kısalmı§· 
lıır. Son'":ı derim de çok yağlı. Ne 
yr.pmalı? 

CEVAP: 

Kirpik dökülmesi ekseriya, göz 

hastalığının tevlit ettiği bir hadisedir, 

bunun için evvela bir göz doktoruna 

müracaat etmeniz münasip olur. Kir
pikleri uzatmak için bizce en iyi ilaç 

şudur: ( 4 gram Hin tyağı; 1 gram 

Ona mektup 
yollayınız 

ı ncide gallique; 10 gram vazelin) fa. 
kat gözleriniz çok hassassa bunu kul· 

lanmanızı tavsiye etmeyiz. Bilhassa 

i: inde amonyak bulunan ilaçlan ka· 

tiyen gözlerinize sürmeyiniz. 

(Daimi okuyucumuz F. B.) imzasile 

mektup gönderen okuyucumuza: 

Arzunuza uyarak mektubunuzu neş
retmeden cevap veriyoruz: Sevkliğiniz 

gençle sizi evlendirmeği vaadeden ak. 

rab:ınızın iki sene sonra bundan vazgeç 

mcsi şayanı dikkattir. Bunun iki sebep

ten ileri gelmiş olması muhtemeldir. 

Belki size bu vaitte bulunduğu zaman 

bir menfaat umuyordu, sonra ıukutu 

hayale uğradı. Yahut size yaptığı gibi, 

bir başka bayana tavassut etmcği daha 

muvafık veya karlı gördu:-üÇuncü bir 

ihtimal de bu gencin sizinle evlenmek 
fikrinde 011:1.ı.d ı {;ını ona ihsas etmiş bu-

Vücudunuzun derisi çok yağlı 
ise, her gün sıcak su ve sabunla iyice 

yıkayınız, sonra da vi.icudunuzu al· 

kolle ovunuz. 

ZA Yt - Hayri Araboğlu vapur a
centasrna mensup olup Götenberg Li
manında Vingaland vapurunu 4 seferi
le ve 24-11.936 tarihinde namıma gelen 
31 poliçe muhteviyatı L. J. A./G. N. R. 
marka ve muhtelif numaralı 85 adet ba-
kır levhalara ait mezkur Hayri Araboğ· 
lu acentasından aldığ·m bir kıt'a tes· 
lim ordinosunu zayi ettim. Zayiinden 
bir nüshai saniye alacağrmdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Beyazıt Fuat Bey Caddesi 
Nişnn Şimşiryan 

6 - Bugün 

HABER - Ak'şam postası 

Yaşar Ye Mersinli Ahmetten 
mahrum olan 

Güreş 
takımımız 

Gelecek hafta 
Finlandlyaya 
müteveccihen 
hareket ediyor 

Milli güreş takımımız 13 şubat cu. 
martesi günü saat 16 lda Romanya vapu 
rile ve Köstence yoluyla Finlandiyaya 
hareket edecektir. 

Gidecek heyet 7 musabık, 1 antrenör 
ve 1 idareciden mürekkeb olmak üzere 
9 kişiden terekküp edecektir. 
Takıma girecek güreşçilerin bir kıs-

mı malQm ise de diğerlerinin kimler 
olacağı şimdilik bilinmemektedir. 

Mallım olanlar ~ğır siklette Çoban 
Mehmet, 87 kiloda biiyük Mustafa, 79 
kiloda Al:lnan. 72 kiloda da Saimdir. 
56, 61 ve 66 kiloda kimlerin bulunaca
ğı bir iki gün içinde belli olacaktır. 

işittiğimize göre 61 l:ilodaki şampiyo 
numuz Yaşarm, bir iki gün evvel yaptı 
ğı bir idman esnasında kolu omuz başın 
dan incinmiştir. Bu yüzden Ya~arın bu 
seyahate iştirakinin mümkün olamıyaca 
ğı tabiidir. 

Aylardanberi de memleketinde olan 
Mersinli Ahmet, balfi istanbula çağrıl. 
mamıştır. Bu güzide pehlivanırnız!dan 

da mahrum olan güreş takımımız bir 
hayli zayıf olarak bu seyahate çıkmak
tadır. 

sinemasında -
lunn1asıdır. Bu ihtimallerden hangisi. 

nin daha fazla voırit olabileceğini ancak: 

siıı: kestirebilirsiniz. • ı 

2 Büyük ve zengin film birden: 

Mcıdrınki bu gen~ size 18kayt değil-1 

dir. Sonra aranızd::ı uzak da olsa bir ak ! 

robalık var. Ynzın da görüşmüş olduğu-' 
mu:a gi)re !ilimdi sizden uzakta bulun. 

Uu~u iQin me!ctupla hatırını sorabilirsi· 

Mevsimin muvaffakıyeti, BETHOWEN'in güzel eseri olup 250 
kişilik Berlin Opera orkeslrnsınm iştirakiyle 

WiLLV BiRGEL ve LiL DAGOVER 
tarafından fevkalade bir surette yaratılan 

uncu 9 SE • 
ı 

rl7. Böylece münn!ebetisiz kesilmemiş ve seyircileri candan güldüren eğlenceli bir komedi operet 

a.ŞUBAT-EV 

eıııe 
FerLer - Galatasaray maçı münaseD/ 

reni bir ihtikar ,;;;?: 
ıJ\ ıııı_,,,. 

Bu sütunlarda ikinci defadır ki idare- lecek kadar da değerli oııııaY ıııda fY 

cilerimizin spor seyircilerini keyiflerine reket teşkil eder. "Kışın ayaı ıııdııı 
göre ücret vermeğe mecbur tutmalarına lan çamurlu iken fiy<ı~r .11;rıl•' ~ 
temas ekiyorum. man ma~lara geliniz .. dıye udir ef 

Ç k . 1 •·b··yıe . e ı Kar in maçlan esnasında yazdı rıp, fırsat bulunca da 0 •rıl ı 
ğım birinci yazıya pek ehemmiyet ver. 'duhuliye elli, tribün yUt, '" ..tır<-~ 

d ne Sy- wl 
mek istemiyen Baylar maçlardaki tenha gelsin,. demek herhal e , 11,re•· 
lığı gördükten sonra büyük bir pişkin. ne de sporculuğa yaraşır bır 
Jikle gazetelere ilan verip halkın muhak yılamaz. • edi1' 
kak bu takımı görmesi için fiyatlann Müteaddit defalar tecriib.e neti'~ 
intdirildiğini ilan ettiler. cuz fiyatlar her zaman aY~~tları 

Hakh hücumlarımrzdan sonra yelken diği. halde bir türlü bU fıyd~ .rJ' 
·ııne 1' leri kolayca suya indiren idareciler öğ· mak adetinlden vazgeçı ·le ' f. 

rendik ki Galatasaray - Fener, ve Be- hasılat fiyatları yükc;elttne.~1 .. ~a 1' 
.. lu llb ol 

şiktaş - Güneş maçlarının ayni saha. değil şu halde bu aç goz I< ne 
ya isabet edişini gene bir fırsat sayarak yıp halkı da gücendir:ınesc: 
fiyatları tekrar arttırmışlardır. caba?.. . . gittii 

Memleketin en eski iki rakip takımı Uç gündür havanı~. ı)'I ı.•r'ıı 1 

nı karşı karşıya görmek hiç şüphesiz rüp fiyatları gök yüzune çı ~ad~ 
ki seyircilerin merakla bekledikleri bir ciler eğer bu kararlarından etıı'e~ 

se>'r ı:t 
günl:iür. cek olurlarsa ucuz rnaÇ d ~ 

'd'c:}e ı .. 
İdareciler seyircilerin böyle aylardan yen meraklıların bu gı 1

'1 releri I' 

beri bekledikleri bir maçta hiç yoktan asına çıkmaktan başka çn 
fiyatları arttıracak olurlarsa bu çok in- cak gibi görüniiyor. 51111 l 
safsızca bir hareket olmaktan ibare' Biz inşallah yağmur d~aı.ın" ~ 
kalacaktrı. 1 kalmaz diyelim de öyle o~ vµ. 

Hem bu ayni zamanda ayıp sayılabi- Osman O 

IA vr a af Lif~ 
şampiyor18 

maçla.r~ri ~ 

Şmeling 
Bradock 

Maçından sarfınazar mı edildi 
Haziranın üçünde karşıla3maları la. 

zmıgelen Şmeling - Bradokun bu maç. 
larından sarf mazar edildiği haber ve. 
rilmektcdir. 

Bradokun meneceri. boksörünün 
dilnya şampiyonluğu müsabakası yap. 
maktan feragat ettiğini ilan etmiştir. 
Menecerin söylediklerine göre Br:ıdok 
zenci yumrukçu Joe Lemis ile karşıla. 
şacaktır. 

Bu havadisin Şmeling - Bradok ma. 
çı etrafında alaka uyandırmak için , 
çıkarılmış olduğu da söylenmektedir. 

Avrupa futbol birincilı~.1 ıcri 
kalanrun son haftaki nc:tı-e 
dır: 

ALMANYADA: 
Eintracht 2 Worns Z bşcJı 
Union Nederrad 5 offcıt 
B:ousia 1 Fr:!ncfort 1 

Pfrozhcin 4 Rastatt 1 
1 

Frciburger 4 Neckarall l:İ~ 
. 13oec 

Stuttgart 8 Uvıon 

BELÇtKADA: . o 
. . B gevıs ST. Gılloıse 1 ru 1 0 

White Star 7 Malines 0 ' \'C unutulmamı§ olursunuz. Hem bu ~ E K A R ~ v lb n 16 ~ ~ 
r:ıcktuplarmız ona hayırlı bazt şeyler ı 

MONA GOY A - PIZELLA ve GABAROCHE tarafından temsil 
ı:Je ilham edebilir. Eğer yazın tekrar gö- edilen Frnnsızca :-özlü film. Bugün saat 1 de tenzilfıtlı matine -

p·ngpong 
ı staıl 

Daring Bruxelles lıt 1 
Ant Werp 2 AnderleC 
Beershot 9 Turnhout O 
Lierschc S Gantoise O 

rüşürseniz ~ok müsait bir zemin üzerin ·-----

ele bulunmuş olursunuz. işte o 7.am<:n 
bir bakış, bir söz söyleyiş, bir kelime ı 
ona her şeyi anlatabilir. Eğer mektup 
göndermel: ka~şılıkh vaziyetinize göre 

biraz gayritabii olacaksa onu ve sizi 
yakından tanıyan b:!" arkndaşınız veya 

akrabanız vasrtasile bu gencin istikbale 

ait fikirlerini öğrenebilir ve ona göre 

Keşif bedeli 214 lira 49 kuruş olan Çar~ıknpıda Mcrzifoni Kara Mus· 
tafa paşa medresesine yaptmlacak terkos su tesisab pazarlığa konulmuştur. 
Keşif evrakı levazon müdürlüğünde görülebilir. istekliler 16 lira 9 ku· 
rutluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 9-2-937 sah günü 

hareket edersiniz. saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) (702) 

ISlYI 
g «Jı ifil 

'11. siemalannda ZENGiN ve EMSALSiZ 

PEK y~ MELEK PROGRAM. 10 seneden be~ ~ina-
manm YEGANE iCADI mevsunm en 

büyük sinema hadisesi 

CANLI Fi 
TÜRKÇE NÜSHASI 

l·~EK r-"" Sinemasında 

Ayrıca programda: 

C1Un111H6Y<elfiı M<ell@cdlftOeır 
Nefis, musiki, danslar ve baletlerle süslenmiş 

AŞK ve MUSiKi Filmi. 
MARJA PAUDLER - LEO SLEZAK 

Ayrıca progdamda ilave olarn k: 1 - Patamount 

FRANSIZCA NÜSHASI 

M ELEK Sinemasınd, 
Aynca programda: 

n<aı<§J o lf\) n ~t<eyn n ~~ 
Neşe, zevk ve güzellik filmi. Baş rollerde: 

LlL DAGOVER - ADOLF VOHLBRUK 

havadisleri ve 2 - Arılar tehlikede renkli Miki Mavs. 

Fransa Mısırı yendi 
Pingpong dünya şampiyonluğu mU. 

sabakalarmda Mısırlılar Fransızlara 

:3.5 mağlup olmuşlardır. 
• Diğer müsabakalarda da :Macaristan ı 

İngiltcreyc 0.5, Çekoslovakya Belçika
ya 0.5, Polonya Avusturyaya. 4-5 
Amerika Litvanyaya 1.5, Yugoslav -
ya Romanya.ya 3.5 galip gelmişlerdir. 

Kadınlar ara.~nndaki müsabakalar • 
da Avusturya Belçikayı 3 - 2 ycnm~
tir. 

200 metre sırt 
üstü yüzme 

Dünya rekoru 
kırlldı 

Amsterdam, 3 (A. A.) - Matmazel 
Sens Sen, 200 mctroluk sırt üstü yüz. 
me rekorunu, bu mc.sa.f eyi iki dakika 1 
44 saniye 6.10 da katetmek suretiyle 
kırarak yeni bir dünya rekoru tesis ı 
etmiştir. 1 

2 dakika 48 saniye 7.10 olan eski re 
kor Amerikalı Matmazel Holms tara -
fından tesis edilmişti. 

Mi ki Yediler arasında -15-

·~ Malines 7 Lyra 2 da 13ar c 
Belçika şrımpiyonasrn. orııı 

. uedır· ,_r. 
xelles birinci vazıye dard· t~ 
loise, Beerschot, swnu tdp etlll 

't tll" 1iersche, Star, Vhı e 
iSPANYADA: ,, . a" 

Barselona 3 ValansıY 
ITALYADA: r o Juventus 2 Napo 1 

Triestina 1 Lazio O :ı ' 
Alessandria 4 No\'ıır 
Milan 3 Lucchese 0

• ıı. O 
ı...- 5un 

Bologna 1 Anu• 0 

Genova 3 Bari 1 ı 
Roma 1 Torino 1 ·cıdat11'0ıı 
Florentina 2 SaııtP1

010gıı:ı ırol 
İtalya likindc de J3ı,.ııt'O• , '' 

dadır; bundan sonra 1lof.1 
rnn, J uventus, Qcnovilı 
dir. • 

LOKSEMBVR~ l'· ~ f.' 
Luxemburg S ~. 1 fol• 
Union LuxernburG' 

lSVIÇREDE: ette ı ~,o 
Young Boys 3 Sc~c· f 011 

St. Gall O Chall" . 
Lugano 2 Bfile 1 

1 
Lansanne 3 :sienne 



ly· 1 keşfetmişler 
~ "ıı.o doğrusu' 
~I ıı, .A.rnerfkan. m.ilyon':rıe. 
do~len tahrik 
bıı. ~~ 18.cılığıyıa 70 milyon 
hı: do~ "% ! ~ Yegane varisi de 
~ at kb~- 1 bu servete gUnde n ... ~ -ııll.rak . 

Öldrı~. ~av&.§ • erışmeğe baJ}la -
~ "'6iı "il.kit ışi ilerletmişti. 
~)'~ları, ha ' on bir tane metresin 

~1• (On.~ . arkasından oluk 
~ Yakaıad ~ıncı nıetresinin hı -

d )\0\ltn~,) ıgı için onu berhayat 
t\S'ilttıııd~ bU Oğıu Cak Vilson 

liıa,,_. kaın:u~ı. YÜk bir servetle ya-

~~ alıırıa,.__.. 
l'\\l'tıl... Gayet i;ı•uua otuz yarı§ atı 
lr~~an saau dallSederdi. Çenesi 

llu h4lıı lnarif e~ce çiklet çiğnerdi. 
.\'rtııPaayıaı oğJ etı bundan ibaretti.. 
lı "e tıııı bUttınan, bir sene müddetle 
~~e rnutiayitaJıuarmı dol~ 
dı. k ..... -~ bu . iş bir asabi buhran 
ı.ıı...:-vııatıı•A- Yük dokto V 
b ·~tlıt ~Yonıar rlar çağrıl -
'll. Caıt b.ır ilah Yapıldı, neticede 

lla: ~ Vı1aon• 1 tan.ııan profesörün 
~lıh~bi!~~ lllıcak Yilbaııma ka 
l'a llllllıak t\ıtuldu~'. ~ani çaresiz bir 
() ~ ha kaıc öJec ~~çın, altı ay son _ 

'~. de/guu söyledi! 
~~le hal'atrlld ikanııyı Urkütmedi. 
~Cı!Yle eğle an. öyle bezmişti ki .. 
' ~~~tıtı· l'lnııyorau. 

ı~ (}itti'~~~ bir düşünce aldı: 
~ d Yerıerd YapaYinı? 
~· }(_~k b~ ~llrsonlarıhayrct _ 
~ hır .a kerıdis~ışler vcnneğe baş 

Gece oldu. Ertesi gUn oldu, bir türlü 
ölmüyordu. 

Bilfılds sıhhati yerinde ... iştihası a. 
sı~ ... 

- Ah bir param olsa. da. iyice kar. 
nı mı doyursam .• diye .dUşUnüyordu. 

Dilenciye verdiği sadakayı, kabil ol 
sa, geri istiyeoekti. Otomobilini sattı. 
Birkaç gi.in de onun parasiyle ya§adı. 
Sonra yine meteliksiz knlmca, inşaat 
yapan ameleler arasında iş almak i. 
çin nöbet beklemeğe mecbur kaldı. 
Şimdi artık gtinde bir dolar kazanı. 

yor. Neşesi yerinde .. Eskiden ona pek 
uzun gelen günler, şimdi gözle kaş a.. ı 

rasmda bitiyor .. Meğer gilneş. ne ça _ 
buk batarmı§ ... Uyku ne tatlı uyunur .. 
muş ... 

Yavaş yavaş gündeliği arttı .. Ban • 
kada para biriktirmeye başladı. On. 
da babasından kalma bir bezirgan ru ı 

hu varmış meğer ... Nasıl da ihtikirn 
aklı eriyordu .. Bir borsa muamelesi.. 
BJr daha. bir daha. Hop servet yUz 
misline çıktı. Nasıl? Yüz misline mi?. 
Son muamele bankadaki yekQnunun 
sonuna iki sıfır daha ilave etti. Calc 
Vilson bunun Uzerine bir şirket kur -
du. Artık karar vermiBt,i ki oğluna, 
"babasmın kendisine bıraktığının ild 
mislini tevarUs ettirecek!" İ§te düs .. 
tur! 

OT'.un için, evlenmeğe lüzum gördU. 
Maateossüf netice umduğu gibi çık -
madığmdan bir erkek varis yerlne on 
iki ta.ne kız dUnyaya geldi. ~ 'tı h~lfllik, bı· ıne bir kahve geti. 

'k tıdı r k Bu bir düzüne kızını Fransadan sa. 
l1 -~~esı- Ye Eldi"o apı açana Uç a_ 
ı....11• 11tı '<l bir d " rclu. tmaldığı blr dllzUne baronla. evlendir-
·~ ~ilk dolara ~lara aldığı blr hindi dl. Hcrbirinin yüz milyon drahoması 
~ ltat 'abi!i }'Uz 1!0rdu. Berbere bir vardı. Sonra bir giln kendinde zayıf .. 

&ene ı:ıA ıngiUz bırakty~rdu. lık. bir halsizlik hissetti. 
'-'=l'\'e~: Gene bUtün meşhur doktorlar top • 

' '"" hitnıiyor, bitm.i-
~elcr landı. Konsilltasyon yapıldı. Tıbbm 1-
ıt i ;>a~ 11\.hı olan profesör gülerek milyarde • 

r ~ "'e nih ' mektepler ir rin omuzuna vurdu: 
O 1-t~ ltaıa c:.et Yılbaşına yirmi - Aslan gibisiniz ma.~allah ... Hiç 

~e det~ !lok lnde 250 ingiliz li. bir şey yok ... Siz daha yüz serle yaşar .. 
t~ O ~~altta dil . . smız! ... 
fl.~ taıt.._ Yı çık enen bı.r dılcncL Hakikaten füimlerin kanaatleri de 

~'~ \riı~ glbı atıp Verdi. Herifin bu merkezdeydi. Lakin Cak Vilson er_ 
bt~""IOıı o açıldı. 

~t bir .dava arısı~ 
~ 6~5 haz·nesin en 1 m"lyar 
~-~~lea11 !ll.lyon lira isteniyor 
~~ &..._ ~Otı '· "'ııier-r., adl . b 
ı.~ lı.~~.,,.tti "lgi}~ ~ ı zengı.j çıktı, Vencdik dilkasmın hesa ma ça. 
~.:-1 .~ 26() ıu ~ana ı tutan mu lışan bir tüccarın maiyetine girdi. 

a~· 13u ıı~e ız IXlahkemele _ 1675 sencsindt? ölen Jean saf altın 
~ Gas ll(ı?Vet b11beri dava etmek bir külçe, altı fıçı dolusu altın sikke, 
'il '- l:ıı.iı • iı· ~~i lta Yon lir~nı Paramızla ı birçok gemisi olan bir ticaret filosu, 

'1 l ~lc.ı lıaı.~ıq. <>lan t~t:Jnaktadır. evler ve topraklardan müteşekkil em. 
~ ~l'tıt l\t~ le llı~ddeiler para lakini on beş kız ve erkek kardeşinin 
:ı-. 11 ?ııaı~lat- Ve ~bıt için bir ce- evUltları ve u1.nk akraba efradı arasın 

iroırn Tcını amca 
koş s~cıruınHdla 

~. 

~e lle?.a IDriŞecekleri te _ da tevzi edilmesine dair bir vnsiyetna. 
~ retıne b"I me brraktı. --------------

~ ~ hlt'altıtı 1 dirmiş. Venedik dükası, mirasçıları aramak 
~ ~ka. a eyaı 1~ Olan J için Fransaya hususi memurlar gön. 
~- ı. ılı.da titıde ean Thicrry 
" b ~l' tı l'~t-1~. Şato Thierry derdi. Fakat Fransız hazinesinin üç 

l' ı._ Y~ t 1§ ve ı . . memuru bu elçileri rüşvetle kandıra -
"~ ı..._"<tbiı"ıı~hnde svıçrenın v 1 . ~b " " k rak aile şeceresiyle digcr kayıt arı ım 

~ ~ t :1 ... "" ltı b:ı"la 01Iarı bulu. 
11 ~ .. ı -ı rı ha ettirdi. Ayni memurlar, on Dördün-

~~~"al' oıı altın sa~lan. ~ir cU Luiye de yalvnnp yakararak bu 
~ı~~ll h. lt ihti cı evliidı ıdı. serveti kendilerine devretmesi için 

rliııı· "l.llurıd ~acındn olan bır· 
.. tıı;.._ kandırdılar. Fransa kralı Thierry ser. 

IA "~ ""&llllU •• °"\? ~k için-!~~~-:~-~ vetinden bunların her birisine ölün -
1 O~ ~ ceye kadar senevi 1,500.000 frank vak-
~ ~ n fetti. .. ~ ""..... saı~ " b ır""' ~ u u İşte bu irade üzerinedir ki Thiery 

~. lfa'Q ~ ~lrft varisleri sahtekru-Iığı meydana çıka -
~~t ... ~ \>t (l ~ fi:ı ~ rıp işi mahkc:meye aksettirdiler. Fran.. 
ı. ~~~.tt etnb "u U O sa hazinesinin üç memuru gıyaben ida-
\ "t ~.. e. İngilizce ma mahkum oldu ama, mirasçılar ken. 
~ "~ di lehlerine bir karar alamadılar. A. 
., "11:1 b· ttesi · Almanca radan bu kadar sene geçmesine rağ -

l l'iıı,.· \>e · Fransızca ., ~ -.ı ı:ı men dava hfila hallcdilememi§tir. Mi. 

HABER 
AKSAM POSTASl 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi: lstanbul HABER 
Yazı tştert telofonu: 2~S72 
idare ve ll!n •• , 2.ı!il\),, 

ABONE ŞARTLARI 
Türlıiyt E'n~bı 

Senellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
e avtık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 •• 800 .. 
, avıık 1!50 _ .. 300 .. 

Sahıbi w Neşrı11al Müdürü: 

Hasan Rasırrl' Us 
Basıldığı qttr (YAKIT) matbaası 

~~. \ı l\ı:.j ~tt: F rasa Fransa hUkfuneti vazıyet etmiş _ 
' l).~Ul\c:~ •• ransızca olduğundan, mahkeme lehte 'hır "karar '===~;;;;===:~iiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9-

~~l'~Ut\1::i~·· İngilizce! verirse devlet 300 milyon ingiliz lirası H A B E R ' in 
~ltıtj -< •• Alınancall tediye mecburiyetinde kalacaktır ki, GUzelllk Do1doru 

:tt Fransızca bu da Fransız hazinesinin iflasına se. K U PO n U : 
İngilizce bep o1nbllir. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

362 sene evvel bugün 
En iyi yazı yazan ve en iyi 

kalpli vezir Ferhat Paşa öldü 
Paşanın doktoru: - Vallnbil'aztm zehirlemedim deyince 

Padişahın doktoru ecel ile öldüğüne kanaat getirdi 

Venlçerller meyhane penceresinden Pa
dişahı görünce kadelileri giJsterlp: 

"Sıhhatine içiyoruz" diye bağırdılar ve 
Jklncl günü şarap yasak edlldl. Fakat ••• 

1575 yılı 6 şubat günü, 362 sene 
evvel bugün vezirlerin "Ferhat paşa 
gibi ehli marifet ve hoş nüvis kimse 
vezarete gelmemiştir ... diye anlattık
ları Ferhat paşa öldü. 

Paşa, Süleymanm en çok sevdiği 
şehzadesi Mehmedin kızı Hama sul
tanla evlenmiş, beŞ erkek üç kız ço
cuğu olmuştu. 

Ferhat paşanın ölümü 'üzerine ls
tanbulda hayli entersan hadiseler 
vukua geldi. Bunlardan biri, bizzat 
paşanın ölümü ile alakadardır. 

Ecnebi doktorlardan biri, paşayı, 
tabip Koca Suca'm zehirlemiş oldu 
ğunu ileri sürmekte idi. Bu iddia, 
büyük bir gürültü uyandırdı. Halk: 

- Vezir mütekaidi zehirlemişler .. 
diye dedikoduya başladı. Ferhat pa· 
şayı seven çoktu. Bir hadise olması 
muhtemeldi. Yeniçeri ve sipahiler de 
zehirlemeye inanırlarsa kazan bile 
kalkardı. 

Veziriazam telaşa düştii ve padi
şahın tabibi Giyasettin Mehmet ölü
mün tahkikma memur etti. ' 

Giyasettin ikinci Selim ve üçüncü 
Muradın doktoru idi. Vazife alır al
maz Koca Şuca'a gitti ve: 

- Koca bir veziri zehirlemeği ne 
cüretle yaptın'? .. dedi. Şuca, padişah 
doktorunun tahkika memur olma· 
smdan fevkalade tela a düştü ve: 

- Haşa, Cle ı. F'cr'tiat paşa iki se· 
nedenberi taştan muztaripti. Mitri
dattan bas~a ilaç vermedim. 

Mitridat, mühürdar tarafından bu
lunmuş eski bir panzehirdi. Bunun 
hicbir suretle tehlikesi olamazdı. 

·Giyasettin tekrar sordu: 
- Başka hiçbir ilaç vermedin mi? 
- Vallahil'azim vermedim .. 
I~te Ferhat paşanın zehirlenme ha

disesi bu suretle nihayete erdi. 
Muazzam bir nam taşıyan tabip 

hastasına yalnız kupkuru bir panze
hir vererek tedavi ediyordu. Ve gün· 
de üç yüz akçe alan Ciyasettin de 
suçlunun bir Vallahil'azimi ile teşhis 
ni koyuyor. 

Zehirleme dedikodusu nihayete 
erer ermez başka bir tahkikat başla
dı. Sadrınzam küçük Mirahur Veli ile 

defterdar Uveys haklarında takibata 
başladı. Bu iki zat hükumetin para· 
smı haksız olarak almakla itham edi
liyorlardı . 

Tahkikat neticesinde Mirahur Ve· 
linin yüz elli bin akçe ihtilas ettiği 
anlaşılmıştı. Veli: 

- Aldığım para haksız ise akçe· 
leri iade ediyorum diyerek 150 bin 
akçeyi verip yakoyı kurtardı. 

Fakat Uveysin suçu mühimdi. Bu 
adam, vezirlerin bir para torbasını, 
mezuniyetsiz açarak para alrnı§tı. 

Uveys, şu cevabı verdi: 
- O vakit de şimdiki gibi defter 

dar bulunduğum cihetle hazineyi 
açıp kapamak hakkına malik idim, 
eğer biraz para aldım ise maslahati 
mühime için aldım; suiistimalım te· 
beyyün ederse bin mislini tediye et· 
meğe hazmm ... 

Defterdarın herkese mantıki görü 
nen bu cevabından sonra hiçbir şey 
yapılamadı ve bu mesele de Ferhat 
paşanın zehirlenme hadisesi gibi ka
panıp gitti. Yahut kapatılıp gitti. Fa· 
kat sadrıazam, bu iki hadise ile or
dudaki hürmeti kaybetmişti. lstan· 
bulda müthiş bir intizamsızlık başla
dı. 

Bunun işte emsalsiz bir misali: 
Padişah Murad bir gün kaclirga 

ile bir Rum meyhanesinin önünden 
geçerken sarhoş birkaç yeniçeri ken· 
disini tanıdılar ve: 

- Sıhhatma içiyoruz .. diye pen· 
cereden kadehlerini gösterdiler. Ta· 
rih diyor ki: 

"Padişah bu kaba hitnptan mün
foil olarak müslümanlarm şarap iç
mesini men ile bir irade neşretti. 

Bu emrin ilanı üzerine üç yüz 
sipahi toplaranarak Subaşıyı hile ile 
aralarına getirip fena muameleye 
uğrattılar. Sadnazam gürültüyü tcs· 
kin için geldiği halde o da değnekle 
padişah gibi tehdit olundu. Murad 
korkarak neferlerin her türlii inti· 
zamsızhktan ihtiraz etmek §artile şa· 
rap içmelerine müsaadeyi mutazam· 
mm yeni bir emir neşrile birinci em· 
ri iptal etti.,. 

Tokyo deniz ticareti mektebinin talebE:icn "Taisei - :Maru" mektep yel • 
kenlisiyle büyük pasifik Okyanusunda uzun ibir tetltik ve taliın yolculu· 
ğuna çıkmışlardır. Japonya bu türbin ve Diczel makineleri günlerinde 

bile gerek hnrp, gerekse sivil deniz talebelerinin yelkenli gemilerde staj 

görmelerinde ısrar etmektedir. Esasen diğer birçok memleketlerin bahri. 

yelerinde de kaide budur; iyi bir denizci ayni zamanda yelken kullan. 
masım bilmelidir. 
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Fransa yardım paktı D s paı ıro ya ©J a 

Asilerin 
hücumları 

·k Şirketı 
teklif etmiş ektör .. o, 

·a alıY~!'. 
• 1 

"""' _ _..., __ ,.._...._ 

• 
q·~,-..1 

Çok şiddetlt olma1' la 
beraber gene 

netlces·z 
İstanbul Elektrik şirketi hariçten lanmış, bu husus ibba.t. ere.it Ji:",;.. 

Türkiyeyc gümrüksüz ithal ettiği bazı geceyansı amele se:.ıı:~ıl e?ille il'. 

(B~ ta.rafı 1 inci~) 
ta bulunmuş ve bu mülakatın kendi
sinde uyandırdığı memnuniyeti beyan 
ettikten sonra ezcümle deıni~ir ki : 

''Kont Çiano ile yaptığım bu görüş. 
tneler esnasında, İtalyanın, mühim sL 
yast münasebetlerde bulunduğu Yu -
goslavya ve Yunanlstana ve ıukı eko. 
nomik münasebetlerde bulunduğu Ro. 
manyaya karşı dostane hattı hareketi 
ne kani olmak fırsatını buldum. Kont 
Çiano ile yaptığım bütiln görii§Ineler, 
Türkiyenin ve Balkan Antantmrn ide-

1 
olojfai ruhu dairesinde yapılmıştır.,, 

Tevfik Rüştü Aras Montreux anl~
masma ve Habeş:stan ilhakının tanın. 
mruuna dair sorulan suale cevab ve -
rerek demiştir ki: 

"- Bütiin Balkan devletleri Habe· 
şistanın ilhakını filen tanımışlardır. 
Binaenaleyh yalnız hukukan tanmm..ı.. 
sı mevzuu bahsolabilir. Eu mesele MiL 
Jetler Cemiyelinin gelecek toplantısın. 
da halledilecek ve esasen filen halledil 
mi§ olan mesele hakkında karar veri
lecektir. 1talyanm Montreux anlaşma
sına iltihakı hakkında da ayni §ey söy 
lenebilir. Boğazlar meselesi hakild su. 
rette halledilmiştir. İtalya hayırhah 
bir hattı hareket takip etmektedir. !. 
talyanın .Montreux'ye iltihakı muvafık 
zamına intizar meselesidir. 

Balltan antantı konseyinin l:S eu • 
b:ıtta Atinada Başvekiliniz ve Harici
~·e N n.zmnız M. Stoyadinoviçin ba~ -
knnlığında aktedilecek olan içtimaı en 
iyi muvaffakıyetle vadetmektedir. 

Başvekiliniz hakkında derin hürmet 
ve sa.'llimi dostluk hisleriyle muttası. 
fım. Bu içtima için mcs'ud hadiseler. 
den biri İtalya ile İngiltere arasında. 
aktedilen ve Akdeniz statükosunu ta. 
mamen zımtın altına alan centlmen ag
remcnttir. Bu anl~ma yalnız bu iki 
devlet tarafmdan imza cdilmiı, olmak
la beraber, biltün diğer devletler tara. 
fmdan hararetle karşıla.nmıştır. Zira, 
bir barış eseridir. 

p 

Kabul ddilen vecibe ve taahhütlerini 
dalına gözönünde tutan Yugoslavyanrn 
samimi siyaseti bütün milletlerin en 
büyük itimadına mazhardır. M. Köse 1-
vanofun anlayış siyaseti de böyledir İş
te en mühim unsurlar bunlardır ve bu 
paktın, Yunanistan olsun, Romanya 
olsun, diğerlerine de bir misal te~kil 

etmesini arzu ediyorum. 
Sözlerimi, Fransa ile Türkiye arasın. 

daki münasebetlerin çok iyi olduğunu 
söyliyerek bitiriyorum: 

- Aramızda esasen bir !dostluk pak
tı vardır. İskenderun Sancağı hakkın· 

daki son anlaşma Fransa ile Türkiyenin 
Sancağın bütünlüğünü teminat altına 

almak için iki hususi mukavele imza 
edeceklerini bildirmektedir.,, 

Stoyadinoviçin beyanatı 
Yugoslav Başbakanı M. Stoyadino. 

viç, Meclis finans komisyonunda demiş 
tir ki: 

"- İtalyanın bidmlt fri münasebet 
idame etmekte menfaati vardır. Biır: de 
bunu &r%U odiyoruz. Ahiren İngiltere 

ne ftalYl araaında Akdeniır: ıtatlikosu

nun muharıır:ası tçin bir anlaıma akte. 
dilmiAtir, Yuıoılavyanm hudutlanna 

Madrit, 6 (A.A.) - Müdafaa 
meclisi tarafından neşredilen bir teb

malzemeyi Anadolu yakasında kulla.. mlan malzemenin sokülrıl 
nacağı yerde İstanbul cihetinde kul • büs dilmişi. ,-c~-i! 

liğe göre hükumet kuvvetleri, garp ---------------
parkı ve üniversite mahallesinde kay Sur· yeden bir 

Ş. k t· b"'t" hcsaba.tı ır e ın u un d~~ 
gelen bir komisyon ~ıJlti gııı:' ..Ji 

bettikleri mevzileri tekrar ele geçir-
mek için birkaç kere mukabil taarru- mektup 

edilirken de elektrik şırıce irdi~ -~ 
başvurmuş, gümrükSÜ~ ?e~rfllc~ 1 ~t 
zemenin gümrük resnunı \ ... f ft za geçen asileri geri püskürtmüşler· " iz Türklere 

d.ir. mişti. tı tııP' 

Hüklimetçiler ilerliyor ba..,. lıyız 
Valansiya, 6 (A.A.) - Hiiku- " 

Gümrük idaresi, korııis;eıe~ 
dan yapılan tetkika: ne bildirıt-b 
bu parayı alamıyacagtnı ıft'Je.11 

met kuvvetleri Kordoba cephesinde "Ata l il r k bütün 
Diğer taraf tan Anka.ra~:ı:eti de ilerlemektedirler. Bu kuvvetler Mon- Ş 

toro ile Villa Grancla de Cordobayı r kın k u ı· la r 1 cı ~· d 1 r" bcrlere göre, tramvay şır b.'lıı ıt 
rükten resimsiz geçir1Jen j{t1U ., 

da t3allôk ettiğinden resmen haberdar 
edilmiştir. M. Musolini Mi!5nodaki 
nutkunda bize uzlaşma teklif etti. İc
raata intizar ediyoruz. Ve icraat ta 
sözleri teyit ettiği takdirde iki memleket 
arasmlda bir iyi komşuluk ve dostluk 
havasının teessüs etmemesi için sebep 
yoktur.,, 

zaptetmişlerdir. 

Bir muvaffakiyet daha 
Madrit, 6 { A.A.) - Havas ajan· 

sı muhabirinden: 
Hükumet kuvvetleri sabah saat 

bC§te ansızın _.,ıı.ptıkları bir hücum ne I 
ticesinde üniversite mahallesinde La 
Escalebilla mevkiini zaptetmişlerdir. 
Bundan sonra asi kıtalan tarafından 
bu mevzii tekrar ele geçirmek için 
yapılan bütün mukabil taarruzlar mu 
vaffaktyetsizlikle neticelenmiştir. 

Asiler evvelce burada hükumet 
mevzilerini kolayca bombardıman 
etmiş olduklarından bu mevziin sev· 
külceyş nokta~nndan büyük bir e
hemmiyeti vardır. Bu mevziin zaptı 

meyi tahsis edilen yeri~~ lit'S1 
dığı için tahakuk ~~n .> bıJI~ 
riiğc yatmnn.k tekiıfınde .. 1, i~ 

··Il'lrUı> 
Tramvay şirketi bu gu 

1 
~ soıı 

velce yaptığı bir yanlı§ 1.~ı b 
anhyarnk düzeltmek jst~lde tC 
miştir. Ancak bu şirkctill 'tt t· 
tiği para kabul edilcırıi):;· bit 
lar hakkında da konıisY0 

vermesi beklenecektir. ldrP: 
Bundan başka ha~ n ıısilB~ 

re elektrik şirketi bala ~5·iJI 
ay evvel ölen Mi'dür gan ti}·Jc r' 
imzasını kullanmak Sllre 
tadır. nJiıJ>8d 

Bu husus hakkında. dn 
nazarı dikkatini çekeriz. 

Resmt tebliğ neticesinde henüz asilerin elinde bu. 

B t d (AA) lunan hastahaneye müntehi yol şim· lsta .. bul radyos!'iula amuoa ncsi'iyatı 
e- gra : 5 . , - Anadolu ajan- diden d~ralmı~tır. ~ Devlet 8 Matbaasıtıd sının hususi muhabiri bildiriyor: muvaffakıyetle yapan ônıer Rtza 

Malagada vaziyet Stoyadinoviç • Rüştü Aras konuşma-
Barcelone, 5 (A.A.) - Malaga· lan sonunda aşağıdaki tebliğ neşredil-

dan bildirildigı~ ·ne göre, bu mıntakamiştir: 
nm bütün cephelerinde şiddetli mu· 

"Bugün öğleden evvel, Türkiye ve harebeler olmaktadır. Asiler büyük 
Yugoslavya hariciye nazırları Rüştü A- bir tazyik yapmakta iseler Je hüku
ras ve Dr. Stoyadinoviç, Yugoslavya metçiler şiddetli bir mukavemet gös
hariciye nezaretinde birleşerek, her za. termekte ve mevzilerini muhafaza 
man olduğu gibi uzun ve samimi bir eylemektedirler. 
konuşmada bulunmuşlardır. Milliyeti belli olmıyan bir denizal 

Bu konuşma esnası~;ia Rüştü Aras tı gemiei Motril civannda K.osta clö 
başvekil Stoyadinoviçi Cenevredeki Kasti yolunu bombardıman etmiştir. 
faaliyetinden ve İtalyan hariciye nazın Malaga ceph~inde beş hiikumet 
Kont Çiyano ile Milanoda buluşması es tayyaresi, i.iç asi bombardıman tay
nasında yaptığı mükalemelerden haber- yarcsine hücum ederek bunlardan 
dar etmiştir. Rüştü Aras ve doktor Sto- ikisini düı~iirmü~ ve birisini de yere 
yadinoviç, Yugoslavya ile Türkiye ara. inmeğe mecbur etmiııtir. Hükumet 
aındaki münasebetlerin samimiyetini ve tayyarclcrinden ikisi hasara u~ramı§· 
ayni zamanda bugünün bütün siyasi me sa df\ iis~ülharekcsine dönmeğe mu
seleleri üzerindeki fikir birliklerini, bu vaffak olmuştur. 
münasebetle bir kere daha teyit eylemiş 
leıldir. 

Tevfik Rü§tÜ ve Dr. Stoyadinoviç, 
iki devl<!tin büyük Britanya ile olan 
münasebetlerinin göstermi~ olduğu çok 
müsait inkişafı büyük bir bahtiyarlıkla 
tesbit eylemişlerdir. Rüştü Aras ve Dr. 
Stoyadinoviç, İngiliz - İtalyan anlaş
masını memnuniyetle selamlamakta ve 
son ır:amanlarda İtalyanın Türkiye ile 
Yugoslavya ile ve diğer Balkan devlet
leri ile olan mütekabil münasebetlerin. 
de büyük bir mikyasta dostane bir yak 
laşm3 hissedilmesinden mahzuziyet duy 
maktaıdırlar. 

Doktor Milan Stoyadinoviç, doktor 
Rü~tü Arasa İskenderun sancağı hak
kında Fransa ile Türkiye arasında bir 
anlaşmanın vukua gelmi~ olmasını ha
ber almaktan mütevellit memnuniyetini 
bildirmiştir. Bu suretle Türkiye hüku. 
meti, Fransa hükumeti ile Yugoslavya 
ve dost Fransız cumhuriyeti arasındaki 
münasebetlerde daima hükôm sürmüş 

olan bir münasebet ahengi vücuda ge
tirmiştir. 

Konuşmalarının sonunda, Balkan an

-------'-----------~~ 

Litvinofun karısı 
(B~ tarafı t incide) 

Aslen lngiliz olan madam Litvi
nofun, "T ro~kist,, mahkumlarından 
Sokolnikofun suç ortağı olduğu zan
nedlimekte imi~. 

Yeni tevkifler 
Diğer taraftan, idam edilen mah

kumların muhakemeleri esnasındaki 
itirafları üzerine eski bolşeviklerden, 
mühendis ve mütehassıslardan mü
te~ekkil 100 ki~ilik bir grupun daha 
hapsedildiği haber verilmektedir. 
Bunların acık bir celsede muhakeme 
edilip edil~iyecekleri henüz belli de
ğilmi§. 

Dahiliye Vekili 
şehrimizde· 

Dahiliye vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şiikrü Kaya bu sabahki 
trenle ~ehrimize gelmiştir. 

Şükrü Kaya salı günü Ankaraya 
dönecektir. 

tantı konseyinin önümüzdeki Atina iç. ---------------
timaını mevzuubahs elden Rüştü Aras 1 
ve Dr. Stoyadinoviç, bu içtimadan dört 
Balkan devletinin kendilerini aHikadar 
eden bütün meseleler üzerindeki fikir 
mutabakatının tezahür etmesine yeni 
bir \•esile teşkil eyliyeceği neticesine 
varmışlardır ... 

Bir uydurma haber daha 
Bertin 5 (A.A.) - Alman ajansına 

Paristen bildiriliyor: 

arasında bir anlaşmanın tahakkukuna 
matuf bir muahede teklif ettiğini yazı 
yor. 

Eko dö Pari gazetesi ise, Fransa ile 
Ankara arasında askeri bir anlaşmanın 1 

dahi inki~af oylunda bulunduğunu bil
dirmektedir. 

Fransa • Tiirkiye umumt 
yardım paktı 

Paris matbuatının bir kısmı, Türki
yenin, İtalya • Türkiye görü~mesinden 
sonra, bir komünizm aleyhtan cepheye 
ldahil olması milmklin oldueu kanaatini 
göstermektedir. 
övı gazetesi Fransanın Türkiyeye, 

Akdenizde sahili olan bütün devletler 

Paris: 5 (A.A.) - Bazı gazetelerin 
bildırdiklerine göre, Fransa, Türkiye. 
ye. b~r umumt yardım paktı teklif eyle- , 
mı~tır. 

Humınite g-aı:etcsi ise, Paris ile Anka 
1 ra arasında askeri bir anlaşma metninin 

tesbit edilmiş oldufunu tasrih eylemek
tedi._r. 

Ankara ve Istanbul radyolannda 
bir mücldettenberi başlamış olan A
rapça neşriyat Suriyede büyük bir a
laka görmektedir. Bu neşriyatı dik· 
katle takip eden Suriyelilerin Ankara 
radyosuna gönderdikleri 200 imzalı 
bir mektupta şunlar yazılmaktadır : 

"Memleketimizde aleyhinize pro· 
paganda yapılma kta olduğunu ve 
T oros dağları arl:asında bulunan Su. 
riye gençlerinin Türkiyeye düşman 
göziyle bakmakta olduğunun zanne· 
dildiğini neşriyatınızla öerendik. Bu 
gibi haberler asıls•zdır. Ve Arap mil· 
Jetinin ekseriyeti size dost ve kardeş 
göziyle bakmaktadır. Eğer sizin bazı 
diişmanlarmız varsa, bunlar mÜ!tem 
lekeci devletlerin nüfuz ve tCI iri al
tında olan ehemmiyetsiz ve ufak bir 
kemiyettir. 

Biz ilan ederiz ki, birbiribimize 
bağlıyız. Kurtarıcı Önder Komal A
tatürkün adım daima hayranlıkla, 
iftiharla ananz. Cenabı Hak şark 
milletlerinin bu yi.iksek önderine u
zun ömürler versin. Bu e~siz Önder 
bütün şarkın kurtarıcısıdır. Biz size 
daima bağlıyız, emrinize amadeyiz. 
Bize in-.. · nız ve arapca neşriyata de
vam ediniz . ., 

yanguı d 
b .• iirtle 

Tehlike u~ .. dil 
s6ndiir u! 

beŞte 
Dün akşam saat bn"l' 

b. gıll ~ ıı.. 
matbaasında ır yap ce c;ııı · 
muştur. Mntbaa~n ge ertiP . . .. . I maıl ent . 
ıçın murettıp s k istell'lıŞ• 
deki sobayı yakma . bıJtıı 
yarım kilo kadar benZl\ı:ışıı 
şişeyi alarak sobaya. ~a de ,.ıt 

lsmail sobanın ıçı.n do~" 
zannederek biraz b~r.zı:lif1d!t 
alev fı~kırrnı~ lsrnaı ıdn tılttl' 

b · e ·et 
nan şişedeki enzın tl şı 

1. . kıOC tıJ Alevler e ını ya ı:Jar 
atmı~, bu yiizden taht 

it tur. . •e ıe t;C 

Bir taraftan itfaıY~;çile! 
dilmiş, bir yandan da ~~tıırdı! 
la s~ dökmeğe bnşlatl ~11>'t 

lscilerin bu gayre sôll " 
• • 111 

faiye gelmeden yan(; . 
.. ·çıfi 

tur. . dıGı ı ~ 
f smailin ellerı yaıı ,sif1e 

si Gülhane hastahan 
mıştır. 

-· 1 
A.RAFe:~ 
EGiŞi '-1

1,l 
Asri parşömen atı~ 

elektrikli di\/8 ı 

LAMBALA~,e 
IJfS 

Kordonu, fişi ve 60 watlık 14111 

295 ktŞ·~ 
i 1() 

• 
eşın 

Tel. 44963 
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( Ba.Jtarafı 1 incide) 
lifi görüşülmüştür. Reis, Teşkilatıesasi. 
ye encümeninin bu kanunun müstaceli
yetle müzakeresini teklif ettiğini bildir
miş, l:::nunun müst:ıceliyetle çı!:arılma
sı kabul edilmiştir. 

Şükrü Kaya kürsüde 
Teklifin heyeti umumiyesi hakkında 

ilk sözü Dahiliye vekili ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya almış ve: 
"- Cumhuriyet Halk Partisinin 

prenspleri, programında vazıh bir su
rette tesbit edilmiştir. Bu cihanca ma. 
lumdur. Tatbikatı için de bugünkü 
Türklere ve Türkiycye bakmak kafi
dir. 

Dedikten sonra her milJetin tarihini 
kend:sinin yaptığım, Türk milletinin 
tarihinde bugünkü iyi netice görülüyor 
[;a bunu milletin lıaşardığım, Tür!>lere 
ntfcdilen menhus taliin bir defa daha 
At::ıtürkün azim ve irade!:ile yenildiğini 
söylemiştir. 

Şükrü Kaya. istiklfüe kavuşulduktan 
sonra, Türkü bir daha badirelere, tehli
kelere düşürmiyecek bir devlet sistemi. 
n~n kurulduğunu da söyliyerck sözleri
ne şöyle devam etm~ştir: 

'' - Türk milleti devletçidir. Asırla
rın gösterdiği tarihin seyri isbat etmiş. 
tir ki, modern tekniğin ve ekonominin 
maliyenin modern icaplarına, gündelik 
hayatlarını ferdi olarak ve cemiyet ha
linde uydurmıyaniar daima geri kalma
ğa mahkumdurlar. Hay:t mübnrezesin. 

de b;ıhusus devletler ara:ındaki hayat 
mübarezesinde geri kalmak çiğnenmek 
demektir. Çiğnenmemek için Türkün 

hergün daha fazla ileri adım atması ıa
zım ve ~rttır. Biz mazinin bıraktıeı 

boşlukları doldurmakla mükellef o1dıı

~umuz gibi atiye ide çocuklnnmıza dıı 
fena miras bırakmamak meclıuriyetind~ 
bulunan 1.ıir milletiz. Mazide, zamanda 
ve mekanda yapılan h:ıtnları az vakitte 
telafi ederek istikbali ona göre hazırla. 
m::ık lazımdır. Yalnız mazinin kusurla· 
rını itir:ıf etmek veyahut örtmek kafi 
celmez. tstit:b.1lin de icablarını ona gö
re hazırlamak iktiza cc!er, Buvasfı haiz 
olnuyan devletlerin bilhas a Türk dev. 
letinin istikbalinden dnhi ~üphe edilebi
lir. Atatü:-l;ün, kmtlu~u prensipin as
liyeti bundadır. Eğer biz Atatürkün 
Türkleri, kurtarılmış olmak itibarile 
Türklere yüksek medeni vasıflarım tek 
rar iade etmi~ olm::k itib:ırile Atatü~ke 
kargı şükran hiss:diyo:-sah, bunun ifa
desini kurduğu prensipleri sadakntle, 
feragatle ve ramimiyetle takibde ara
mak icap eder.,, 

Şükrü Kaya devlet~ilik vasfının teş
kilSt!esasiycye konacağını söyled:kten 
sonra milliyetçilik, halkçılık vasıflarını 
anlatmış, Türkiyede menfaat imtiyazı. 
nm kaldmldığını teMrüz ettirmiştir. 
Şükrü Kaya bu memlekette gayri mes· 
ullerin vicdanlara amir olmasından, 
devlet ve millet işlerini görmesinden 
memleketin çok zarar gördiiğünii. Hiik· 
liğin ilan edildiğini, maddi hayatın an. 
cak bu suretle kurtulduğunu, lr.ınun da 
teşkilat1esasiyeye konacağını bildirmiş, 
şöyle devam etmiştir: 

,.._ Eşhasın vi:ı::lan hürriyetlerine Vt! 

bazı dinlere intisaplarma zerre 1:-ndar 
müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı 
hürdür. Bizim istediğimiz hürriyettir. 
T~iklikten mnks:dımrz dinin memleket 
işlerinde müessir ve 5.mil olmam:sını te 
min etmektir. Bizce laikliğin çerçevesi 
hududu budur. 

Arkadaşlar; 

•• za 
di hayat ve dünya içine çıkmasın ve 
çık:ırmıyoruz, çıkarnuyacağız. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Fena miras olan diğer 
birşey de bazı Türklerin bir takım tari
katlere salik olmas~dır. Bizim bildiği

miz, Türk için yegane doğru yol ve ta. 
rikat, milliyetçiliktir. Bu yolu tutmak 
Türkün dünya ve ahreti için en büyük 
kuvvettir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu· 
nun içindir ki eğer şurada burada va
tandaşlarımızın kalbinde küçük bir ra. 
bıta kalmışsa o rabıtayı Büyük Mecli
sin kararile kökünden silerek bu tarikat 
lerden uzaklaşmnk istiyoruz. (Bravo 
sesleri). Koyduğumuz prensiplerden bi 
ri de budur.,, 
Şükrü Kaya köylüye toprakta hisse 

verikrek bütün Türk köylüsünün müs
tahsil vaziyetine getirileceğini söyliye. 
rek sözlerini bitirmiştir. 

Hnl11 Menteş ve Hüsnü Kitapçı'nm 
beyanatlarından sonra Recep Peker 
kürsüye çrkmış, inkılapçılığın aley -
hinde irticai fik'rlere, cereyanlara kat 
iyyen yer verilmiyeceğini anlatmıştrr. 

General Raf etin sözleri 
Müstakil meb'uslardan General Re

! et söz alarak kürsüye çıkmış: 
- Hepimiz cumhuriyetçi, milliyeL 

çi, lfıikiz. Laikliğe gelince, kat'iyyen 
eminim ki bu, memlekette çok iyi an.. 
!aşılmıştır. Bahusus salik bulunduğu
muz islam dininin tatbik şekli de çok 
13.iktir. 

\ 

Devlet~iliği de ele alalım. t~te işin 
en canlı ve en mUhim nokta.sına gel -
dik. ArkadnEımız Şükrü Kaya bu nok 
tada uzun ve g'~7...el izahlarda bulun _ 
du. Fakat bir de hayatın daimi ı:ıekiL 
leri vardır. Benim genç yaşımdanberi 
duycluğum ve bugün dahi doğruluğu. 
na kani buluncluğum bir fikir vardır 
ki; bir devlet tüccar ve sanatkir ola
maz. Hakikatin karşısında nekadar i
nat edersek edelim; bugUnilri za.rlıret _ 
leri bizi hak yoltmn getirecek', ona ın 

Tc~kila~esasiyenin deği§tirilcn mad. 
deleri şunlardır: 

1 - Teşkilatıesasiye kanununun i. 
kinci madclesi a§nğıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

Türltiye devleti cümhuriyetçi, mil. 
liyetçi, hclkçı, devletçi, laik ve inkı. 
Hipçıdır. Resmi dili türkçcdir. Makar
n Ankara tehridir. 

2 - Teşkilatıesasiye kanunun 44 
üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde 

değiştirilmiştir: 

Ba~ekil Reisicümhur canibinden 
ve Meclis nzası meyanında tayin olu. I 
nur. Sair Vekiller Başvekil tarafından 
Meclis azası arasından intihap oluna
rak heyeti umumiyesi ReisicUmhururi 1 
tasdikilc Meclise arzolunur. Meclis 
müçtemi değil.ee arz keyfiyeti Meeli. 
sin içtimama talik olunur. Hi.ikumet 
hattı hareketini ve siyasi nokti naza. 
nnı ll1.ami bir hnftn zarfında Meclise 
bildirir ve itimat talep eder. 

Siyasi mUsteşarl:ırı B:ı..5vekil, Me.<'. 
lis 5.zası arasmdan re;erek Rrisicüm
hurun tasdikın:ı :ı.rzedcr. 

3 - Te!3kilit.ıesasiye kanunun 47 
nci maddesi r.ş:ığ'ıdn.ki yazılı r.ekilde 
değişt'rilmi"tir: 

Vekillerin ve siyasi müst<'f!arlarm 
vazife ve mes'uliyetleri mahsus ka. 
nunl:ı. tayin olunur. 

4 - Te~kilatıesasiye bı.nunun 48 
inci madclc::ıi n.~ağıda yazılı ~ckilde de. 
ğiştirilm;ştir: 

Vckfıletlerin ve siyasi müsteşarla
rın ~eetleri kanunla tayin olunur. 

5 - Teskilfıtıesasiye kanununun 
49 uncu maddesi cu suretle değiştiril. 
miştir: 

a an 

yacağ'IZ. Bugünün zaruretleri devam e 
decek mi? Bence etmiyecek, yarın de
ği~ccktir. Bu, mülfı.hazalarım mesele
nin yalnız ekonomik bakımdan müta
leas:dır. Eğer iş sadece bu yold:ın mü. 
tal en edilseydi, bu, Partinin devletç · - \ 
lik umdesinin Ana Yasasına sokulma j 
ma.sını, teklif edecektim." 

Ad m hüy .. k me:ra
s:me hazır anı:; <n· 
Hn::ine!erinde bizim pur.::.mızla 

625 milyon l'rnl:!; al~n sikke ve çu· 
bu'~ holinde nltm, bir mily.:ır 250 mil· 
yon liralı?: mücevhernt bulunan Hay 
damb=ıd Nizamı 13 ~ebat günü, fev
kaI.:ıde p:ırlnl; tören.erle "gümt:~ jü
bilesi,. ni yani hü!•ümdarlıi;ının 25 
inci yıldönümiinü kutlubyucaktrr. 

General Refet, bu sahada alman 
tedbirlerin ete fazla müspet olduğuna 
kani bulunmadığını ve daha ~kcr fi. 
atlarının bile halledilmediğini kaydet
tikten sonra sözlerini şöyle bitirmiş. 
tir: 

"- Biz sınıfsız bir millet olduğu
muzu iddia ediyoruz. Bu kiı.fi değildir. 
Yann sınıf olabilir. Bunun için onun' 
da önüne geçmek icap eder. Bugün 
zenginin elindeki bütün servet yarın 

kiimilcn gitmektense bugün .zenginin 
karnı aç kn.lmaksızın fakirin de ekme 
ği verilmelidir. İşte ben, An:ı Y:ısaya 
giren bu vasıf hakkındaki reyimi e
konomik noktai nazardan değil, poli. 
tika noktai nazarmd:ın uygunluğuna 

tamamen kani olarak muvafık şekilde 
kullanacağım. 

Toprak meselesine gelince, bu bence 
çok mühimdir. Herşeyden evvel in • 
sanlık için mühimdir. Bir tarafta sü
rülıniyen, ythiimiyen topraklar durur 
kcn bir tarafta topralrnız aç insanlar 
vardır. 

Nüfusumuz topraklarımın ekmeğe 
az geliyor diye şiknyet etmek durur
ken topraksız insan nasıl bulunabiPr. 
Ağr~r mesele birçok yerlerde de in • 
sanlık noktai nazarından değıl, ada • 
Jet noktai nazarından de~ı. siyaset 
noktai nazarmdan görülmilşt.Ur." 

ittifakla kabul 
Son olarak Şükrü Kaya itirazlara 

cevap vermiş, maddelere geçilmi~, her 
madde ayn ayrı okunu~ ıaxihanm 
heyeti umumiyesi 340ı:nmcbusun irti -
lf alfiyle kabtıl edilmiştir. 

esasi yede 
tad· er 

Vekile niyabeti halinde kararnamesi 
Meclise arzolunur. 

6 - Te~kilitıcsasiye kanununun 
50 inci madcsi aşağıda )"azılı surette 
değietirilmiştir: 

İcra Vekillerinden veya siyasi müs. 
teşarlardan birinin Divanı Aliye scv- ı 
kine dair Türkiye Büyük Millet Mcc. ı 
lisince verilen karar Vekfılet ve Müs. 
tcşarlıktan sukutu dahi mutnzammın
dır. 

7 - Te3kilatıesasiye kanununun 
61 inci maddesi a.5:ığıda yazılı surette 
değiştirilmi§tir : 

Vazifelerinden münb:ı.is hususatta 
İcra Vekillerile siyasi mUstcşnrlarm ve 
Temyiz mahkemesi rüesası ve azasını, 
Cümhuriyct Eaşı;ıüddeiumumisini mu. 

hakeme etmek Uzere bir Divanı Ali tc§ 
kil edilir. 

8 - Teşkilatıesasiye kanununun 
7 4 Uncü maddesi aşağıda yazılı şekil. 
de değiştirilmiştir: 

Umumi menfa:ıtlar için lüzumu an-, 
la~·lmzdıl:ça ve mahsus kanunları mu· 

cibince değer pahası peşin verilmeclikse 
h!cbir kimsenin rr.alı istimval ve mülkü 
istimlak olunamaz. Çiftçiyi toprak sa-1 

hibi yapm:ı.!c ve orrruınları devlet tara-ı 

fından i<lare etmek için istimtal: oluno- ı 

cak arazi ve ormanların istimlôk bedel
leri ve bu bcdeller:n tediyesi sureti 
mahsus kanunlarla tayin olunur. Fe,·-

Bu znt şahd servet itibarile dün
yanın en zengin hül:ümdandır. Ha
zinesini gece gijndüz silahh muhafız~ 
lar bekler. Bir garajda müsell5.h elli 

tane kamyon her an emre amade 
durmaktadır. Bunların vazifesi her 

hangi bir vaka zuhurunda hazine 
muhteviyatını yüklenip emredilecek 
yere götürmektir. 

Bir İngiliz mi.itehassısı dört sene
dir hazinedeki mücevherleri tasnifle 

uğraştığı halde işini hala bitirememiş 
tir. 

1-Iaydarabat Niznmınm senelik ge 
liri bizim paramızla 6 milyon 250 bin 
liradır. 

• 
zmanın Ro a . -

1 c 
Altın şırıngası imiş ! 

Altın meğerse zenginlikten, ağzı
mızdaki çürük dişleri tamirden başka 
işlere de yanyor, hem de insanın ca· 
nma can katıyormuş! 

Veremin üçüncü devresine gelen 
hastalara altın tozu şırınga edilmek
le, ölümden kurtarılmakta oldukla· 
rmı biliyorduk; şimdi de romatizma 
(artiritin) den malul kalarak on üç 
senedir katiyen yürüycmiyen elli ya· 
şmch bir Jngilizin altın tozu şırmga
lnrile ayağa kaldrnlmış olduğunu ln
gilizce Sunday Fictoriel gazetesi 
yazmaktadır. Gazetenin muhabirile 
konuşan Aşford şehrinden Moris 
Holands demiştir ki: 

··- On üç senedenberidir birinci 
defadır ki ayağa kolkıp yürüyorum. 
Bütün bu müddet zcrfmda romatiz
ma artiritinden kurtulmak için mev- [ 
cut büti.in ilaçları kullandım. Duydu· ô 

ğum müthiş acıları azıcık olsun din-'31 
direbilmek için az kalsın ilaçla ölü· 
yordum. Nihayet dC'ktorlar bütün 
ümidi keserek bir şey yapamayacak
larını söylediler. 

Fakat bir sene eV'\·el Harley soka
ğı mütehass;s1armdan birisi beni al· 
tın standardı tedavisine aldı. Ayda 

bir, damarlanma bir altın şmngnsı 
yaptr. işte bugün ayağa kalkarak 
yürüdüm. Ben ve çocuklanm heye
canda.n ç.ıldırmnk derecelerine gel
dik. 

Bütün hastalığım esnasında çalış
mo.clım. Şimdi işe bile başlamak üze"' 

reyim. Mnltıliyctim esnasında kullan 
dığım te'·erlekli koltuğu satılığa çı
kardım!,, 

~~'\tttlı ırırö~ m ft ~CI 
ır@l,§)D~ıroü1)U @C~lYı 0 

ıre liil n nc§ıç 
Vaşingtonda milli sıhhat enstitüsü 

dire1~törü d~ktor Sanford M. Rozen
tal Narada zatürrie mikroplarını öl· 
düren bir il.'.'ıç keşfetmiştir. 

Fazla miktarda kullanmak•mccbu· 
riyeti oldur,u için simdilik bu ild.ç in
sanlara ta!bik edilememektedir. Fa· 
kat zatürrieyc karşı atılmış çok bü· 

yiik bir adrrndrr. Dol:tor gaze~ecilere 
verdiği beyanatta demiştir ki: 

"- Bu mücs::ıir il.1cm teknik adı 
"Pan1ino - Beneze Sulfonamide,. 
dir. Oldukca ucuzdur, ve ticaret icin 

kallde hallerde kanuna göre tahmil olu 
nacak para ve mal ve çalı§maya dairi 

elde edilebilir. Simdi ise iş bu ilôcı 
insanlara da tntbik cdebilmeğe kal· 
mıcıtır.,, mükellefiyetler müstesna olmak üzere 

hiçbir kimse hiçbir fedal:arlrk yapmağa 
zorlan::m:ız. 

Biz şeraii salif enin geçmiş hükümle· 
rinıden çok zarar gören bir milletiz .. O· 
nun fena göreneklerinden gene en çok 
zararı biz Türkler çekmişizdir. Çünkü 
Türklerin hasleti ve karakteri, imındığ~ 
şeye sadıkane raptı kalb ctmeği ve onun 
yolunda kanını dökmeyi ve hayat:ru fe. 
da etmcği emrd:r. Hiçbir din l:endisi
ni miidafna için Türkler kadar aziml:ar. 
Türkler kad:lr fd:lakar bir millet bula
m::ımıştır. Eğer dünyada İslamiyet yaşı. 
yorsa, on iki asırdanberi kcndi"ini mü
dafaa eden Türklerin kanma ve kafası
nıı medyundur. (Bravo sesleri, alkı~lar) 
Bizim l:!avam1z bu davanın çok fcvkin. 
de bir davadır. Biz diyoruz ki; dinler 
camilerde ve mabedlerde bulunsun, mad 

lfoz:ın \•eyn. herhangi bir sebeple 
mazur olan bir Vekile !cr:ı. Vekilleri 
Heyeti azasmda.n bir diğ~ri veya. si. 
yasi müsteş:ırlardan biri mm·akkaten 
niyabet eder. Ancak bir Vekil veya. sl
yasf milsteşar bir Vekaletten başkası
na niyabet edemez. Siya.si mUstcşarm 

Do!-.tor Rozentcl il:J.cı bulabilmek 
frin tam dört sene calrnmış ve 300 

9 - Teşkilatı esasiye kanununu:ı d,-n fo::la zatürrieli fareyi tedavi et-
7 5 inci maddesi cışağıda yaz 1ı şel:ilde mi~lir. 

değiştirilmi~tir: ========:.========-
Hiçlıir kimse mensup olduğu felse!i ne aykırı bulunmamak üzere her tı:.irlü 

içtihad, din ve mezhebclen dolayı mu-1 d:ni fiyinler serbesttir. 
ahaze edilmez. Asayi! ve umumi mu-ı 10 - Bu kanun neşri tarihinden 
aşeret adabına ve kanunlar hükümleri- muteberdir. 
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W~_LffAYAlf 
Tefrika numarası: -17-

YAZAN: ~<dlgaır WaDDace ÇEVİREN: fa. 

Fakat gazeteci genç kıza hayaletten bah.ııı 
ettiğine pl§man oldu ve: 

-ümJt ederim ki, dedi, böyle ııeylerden 

korkmazsınız. 

- Merak etme.>;n_ Ne lnanınm. ne de 
korkar1m. 

GazetP-ci, mesleki bir merak ile duvarları 
muayene ediyordu. 

- Duvar, dedi, bura.da her tarat'ta oldu· 
ğundan daha alçak. Yani, insan iııteree kU
çUk merdivenle şatonun bahçesine girebilir. 

Gazeteci ilerledi. Ayaklarının ucuna l>Me• 
rak kolunu uzattı. Biraz daha gayret etııe, 

duvann Ustllne dokunabilecekti. 

- Mis Hovet, sizi suç ortağı yapmak 12" 
temem amma, şöyle karanlık bir gece de, 
hPle bfraz yumuşak da"Tanınıanız. gelip bst.· 
çenizden şatoya atlayıp içeride olan biteni 
blr görmek isterdim. 

Valeri gUldU: 

- Fiterl gördUnUz mU? Son günlerde 
göremedim. 

- Geçen pazartesindcnbcrl göremedim, 
Doğrusun11 isterseniz şatoya b114 hademe 
olarak yazıldığını zannediyorum. Ha.va gazi 
tııturl!Jltnm onu pek me§gul ettiğini gördüm 
de .. 

- Ne demek istiyorsunuz, anlamıyorum. 
Gazeteci, genç kıza bütUn bildiklerini an· 

1attı. Valeri: 

- Demek, dedi, hava gazı faturası onu 
çok işgal etti. 

Gazeteci tasdik etti. Valeri sözll deği§tlr· 
mek için sordu. 

- Savtnıyı tanıyor muıtUnuz? Onun halt· 
kmda blrnz malfımat almak isterdim. 

- Blltlln bildiklerim şundan ibaret. Baba 
•ı lnglll:r., anası Hintııdlr. Zannedersem her 
lktııinin de zaafları onda mevcut. Kendisi 
bir kumarbaT. çetesine mensuptu. Geçen ıs1..· 
ne, poll11 çeteyi dağıttı fakat Sııvini yakalan 
madı. Onun Be\lamlnfn kMlbl oluşunu pek 
garip buluyorum. Fakat dUşlinUnce, onun 

diyorum ki, patron Smite, zavallı Krlgerden 
!azla para veriyor. Galtba ayda yflz İngiJl:ı: 

lirası. ÇünkU geçen ay, ııabahleyin bankadan 
yüz 1ng!Uz lirası aldırdı. Akşam Smlte mek· 

tup yıtzdı, ve ayni ak§am, §alodan koğduğu 
gün Vllkse hesabmı görmek için benden pn• 
ra istedi. 

- Vilkııin yerine gelen kim? 
- Bilmiyorum. Ho~ bir delikanlı. Ara 

ıııra gllrUyorum. 

Valen dUşUndU. Klodhabu Smit ile temasa 
geçmek için yR.ptığı teşehbUs tehltkeli bir 
~ekllde n-:ıtıcelenmistı. Herhalde bUtun es
rarın anahtarı bu Smlt denilen adamda idi. 
Bu esnada, dı~rda bir gUrllltU oldu ve kap1 

şiddetle açılarak içeriye genç ve gUzel bir 

kadın girdi. Pek hiddetli olon 

Valeriye: 

- Mis Hovet, dedi, burada 

bu kadın, 

kocamla ne 
yapıyorsunuz, 10.tfen anlatır mlSınız 

Valerl şll{lkm ~a.,kın bir kadına, bir Sa,·ı
niye ba.karak: 

- Kocanız mı? 

Diye mırıldandı. Fakat Savını mUdahale 
etti: 

-Azizem Fay, burada. Mis Hovet ile bir 
iş görüşmek Uzere buluştuk. 

- Ya?:. Saçmııln.ma! Kendi otelinde pel< 
lll görUışebUlrdlnlz. 

- MISsyö Savini, medam zevceniz midir 7 

- Tabii zevce!!i>1m. Şimdi niçin Garda 
pek me~ı;ul olduğunu ve beni pek az görll§U 
nün sebebini anlıyonım. 

- Fay her şeyi ııana anlatacaktım. Ye
min edetim ki anlatacaktım. Fakat Mis Ho
vet ile çok mühim bir !§imiz vardı. 

- Yani Mis Hovet buraya seninle mühim 
hir iş ha.lletmeğe ml geldi demek lstıyoraun? 
Aptal, onun buraya. yalnız başına mı gı-lrl .· 

ğini sanryorsun? Buna lm kAn mı var? ı 
(Devamı var) 

BellamJye en uygun adam olduğu neticesine --------

vardmı. Savinl dalkavuktur, ahlA.luızdır. v"?ı 
efendi nden çok korkuyor. K.at'asmda der
hal zengin olmak için bir çok projeler var. 
Fakat bunlan tatbik mevkllne koyacak "" 
cesaret, ne de lmkA.nlan var. t~te benim ta• 
nldrğmı Snvlni! 

Ga7.eteci, artık Gar köyüne yerle§mlştl. 
Günde iki de!& gazetesine telefon ediyordu. 
•azı ı,ı.rı mUdUrü artık <>DU gerl çağırmak 

istemesine rağmen, Yeşil hayaletin görllr.• 
mek lhUmali, kendisini alıkoyuyordu. o giln. 

HABER - :.\k'şam postası 

Macera ve aşk romanı -84-

Ben de sana esrarımı vereyim sultanırTI "' 
saraya erkek aldım . Bunu öğrenince 

için rahat etti mi ? 
cen.miyeceğini biliyor, diğer kadınlan Netekim, işte o dJ, Geçen tefrikaların hülasası: 

Ven.edik asil.uulelerim:len bir kontes 
tlçiinciı Muradın .cmroyına bin tür
lü. cnt ril..alardan sonra almıyor. 

Bu işi yapaııl.ardan biri de Mihrü. 
mahtır. 

• " 
Bütün bu saray işlerini Mihrümah 

kontese anlatmıştı. Onun için o sabah 
dedi ki: 

- Mutlaka giderek el öpmek lazım .. 
El öpülecek başlıca üç kadın vardır. 
Bunlardan biri söylediğim gihi Cımfe. 
dadır. O, seni saraya aldırdı. İkbale 
nail etti. Bu sebeple evvelce ona git. 
seniz. .. 

- Ben de öyle düşünüyorum. 
- İkinci olarak Safiye sultana, il · 

çüncü olarak Esma sultana ... 
Kontes: 
- Yok, hayır ... - dedi .• !kinci ola. 

rak Esma sultana... Sonra, padişahın 
diğer hemşirelerine... Nihayet Safiye 
sultana. .. 

- Lakin o gücenirse? 
- Gücenirse gücensin ... 
Venedikli kadın, bunu bir fikri mah. 

su.sla yapıyordu. Irkda~ı ve' dindaşı o-1 
lan Safiyenin bundan kat'iyyen gü. 

kendine taraftar etmek fikrini besli. dair tenvir etti: eJjsb 
yordu. Bütün Osmanl~ 

Giyindikten sonra, karar verildiği sada oturmala~ U -ıl~ ~ 
gibi, bütiln bu kadınlan ziyaret etti. olduğu için. üçilnC ~ 
Ellerini öptü. Onların kiminden bile - deliğinde orada. yıaŞJ 11 
zik, kiminden küpe, birçok hediyeler danından olan ~i~ 
aldı . nanistanda vahlık ~ 

nma giderken, ~ıJldJll 
deki korsanlar . lr ~ ~ 
tı. Çok terbiyelı, ço 

9 
ııed'l 

Nihayet, Safiye sulta.na gitti. Ve bu 
geç gelmekteki maksadı anlattı. Aldı. 
ğı cevap şu oldu: 

- Aferin kızrm... İyi yaptın... Ben 
de sana ayni şeyi tavsiye edecektim. .. 
Zira. mümkün mertebe dikkati celbet-

meden dostluğumuzu idame etmek 18.. 
zundır ... Sureta biribirimize hasım gL 
bi bile durmalıyız ... 

Safiye sultan. hfila gü7.elliğini muha
faza ediyordu. Hatta bizim asrımızda 

olsydı, kendisine tam manasiyle ol. 
gunlaşmış, çağında bir kadın denirdi. 
O devirde de gene güz.el ve makbul sa-

yılırdı. Eğer merhum valde sultanla 
Canfedanm tesirleri olmasaydı, padL 

şahı bir gün bile elden bırakmıyacaktı. 
Değil bir günde Uç çocuğu olmak, üçün 

cü Murad, başka bir kadına bakmıya. 
caktı. 

Nurbantl onu o~~I 
Veliaht da, bu kı bJ'l'~ 
na, bütün kalbi!le doıuı' ~ 
bir erkek çocuğll ~ıJ 
18.dı olmayınca. rıu 01,ıı~'I ıı..+ü ''B. evJ!dl m""S' .. : ır 9 
müstakbel padi§a.b1'vsdt • 
tutacaktır. Benitn 
zamanında hiç it.i~~..1i1· 
V b d .. aiinceyt ~~ e u u~~· . i' 
sına şöyle denı}şt ~ıt! ,. p 
evladı olması za~....ıııt! 
··1·· h edan sıv"·· ..ıtl o urse, an . UJlceı"' 
ikinci Selimin dil.Ş lı~ 
diği için, oğlunun ed~ 
çok cariyeler elde jrler ~.J 
esir tacirlerine ~~ \'t ~ 1 

Bu meyanda, tzrııı, 1 
lan ada.makılh ç8;1sJıtıı' 
seçme cariye, velı 
derilmişti. .... h, 

Müstakbel. padı;;- Jı 
tanesini seçtı. Li 
dı doğmadı. -' 

Nurbanu da: dJ!l "ı 
- ' Bu ıca ~ı• - Ogluın · eeilo>' 

yor! Zürriyetin k. ;;J 
natta bulunarak . .:J 
hine kışkırttı· ,~ 

gazeteci, Valcriden ayrılmca köye dönmuıı. Yazan: Edgar Rice Burroughı - 1 - Çeviren: A. E. 
telefon ediyordu. Biraz sonra otelin pencere --- ----------------------------------

Telkinata ~ il" ~j 
mi azıya aldı. sszı tt";j 
lerini heder ettiğine~ ~:::·gi~~;:~~~r~~~moblll u. Londrayıı. Tarza n k a r ar ve r d i : ''Karımla çasma, birakÇ ~ J.f o 
kalkmağa ba.Şl~dJ. 1til EL MORO 

Valerl etrıı.tını merakla gözden geçiriyor" 
· du. Evvela., ekşi bir sigara kokusu insanın 

genzine knçıyordu. Sonra, yaldızlı eşyalar, 
dumandan sararmış kadife perde!er endlşeU 
bir hava yaratıyordu. Bu garip ve kUc,;Uk sr
lona girince, Savinl, garsonu gönderdi ve ka
pıyı kapattı. Sonra Valcrinin tiksindiğini 
görUnce: 

- Aftederstnlz, Mis Hovet, dedi. Sizi bu-
raya getirdim ama, bura.u bizi kimsenin 
ır;örcnılyeceğt yPgAne yerdir. 

- Burası nedir'! 
- Tanrnml§ bir lokantadır. Oturmaz llU" 

.ıımıı: efendim ? 

Ho;ı Bize söyUyecek t'nz1& bir şeyim de 
yok. Mösyö Bcllaml bugünlerde pek tetik 
Uzcrinde. 

- Fotoğm!ı getirdiniz mi, 
- Hayır. Tekrar almak üzere aradığım 

vakit, yerinde yoktu. Herhalde patron i§ln 
farkına varmış olacak ki ba§ka bir yere kal .. 
dırmış. Mis Hovet ııizin için bU:Ytik tehllkelc
re atılıyorum. 

- Evet ama, ücreti mukabilinde. Herhal• 
de bu fotoğraf bana. !Azım. Bir ba§Ra fotog• 
raftan da bahsetml§tinlz? 

- Evet. Yeğeninin totoğrıı.tı. 
Genç kızm gözleri açıldı: 
- Yeğeni mi dediniz? Ben onun akraba~ 

ııı olduğunu zannetmJyorum. 
- Varmış. Herhalde bu yeğeni harpte b1• 

mU§. 

- Kadınm fotoğrat'ı arka.amda kim oldu
ğuna dair hiçbir yazı yok muydu? 

- Yoktu. 

- Ah ne diye onu Dk gördUğünUz zaman 
hemen almadınIZ? 

- Hakikaten onu yapmalıydım ama, onun 
bu derece ehemınJycUi olduğunu za.nnetmı· 

yordum. Hem ml:işyö Bellami bir farkına var 

ıruş olsaytlı, klmblllr bana ne yapardı? 

Sa·.rlnl korkudan Utriyordu. Fay Kleyton j 
Savinlnin gizli bir menbadan para aldığrn• 

dan §Uphe ediyordu. Bu şUphe:;inde haklı ol·I 
duğunu ltıte, Gar şatosu aahlblnin kfltlbinin 

Valen ile bugUn burada yaptıkları mUkllf•I 
meden anlaşılıyordu. Savinl, şatoda, Valeri 
hcaab!lla ara!ltrrmalarda bu'unuyordu. V11. 
lert devam etti 

- Verdiğiniz raporda ye§il hayaletin tek• 
rar görUndUğünU blldlrlyordunuz. 

- Evet. HattA Belle.minin odasına dahi 
girdi. Fakat a.sıl mUhim olan nokta şu. Bu ı 
sabah Bellaml bir mektup yazdı. Smlte gön• 
derdi. Mektup mUhUrlll idi ve oldukça ıı.ğıı•I 

dı. Herhalde içinde para vardı. Öyle zanne. 

çocuğumu tehlikeden kurtarmak vardı ki, ~1 ~ı ~ 
olduğu vakıt, ~JT çoc1' 
yU.zi1 mütecavıı tJtl için henıen gitmeliyim. ,, 

Bunları anıattl~j.\'f 
sultan istihz& j]e ~~ John Klayton Lord Greystok, Pa· 

riste, arkadaşı mülazim d' Amotun 
apartımanında geniş bir koltuğa otur 
muş, derin düşüncelere dalıp gitmiş· 
ti. 

Henüz gençti. Sergi.izeştlerle dolu 
hayatını düşünüyor ve belli başlı 
safhalarını hayalinde yaşatıyordu. 
Çocukluğu, delikanlılık çağı, balta 
görmemiş ormanlarda geçmişti. Bü
yük maymunlardan başka kimseyi 
tanrmamıştı; aile yuvası bu orman
lar, oyun arkadaşları bu büyük may-
munlardı. Ormanlarda yaşadığı za
manlarda kendisine yalnızca T arzan 
derlerdi; asıl adını bile bilmiyordu. 
r arzan adının kafasından geçmesi 
ruhuna tatlı bir heyecan, dudakları
na sevinçli bir gülümseme getirdi. 

O, ucsuz bucaksız ormanların 
gölgeliklerinde tam manasile hür ve 
tasasız büyümüştü. Keskin gözleri 
tehlikeyi daha uzaklardan gorur; 
kuvvetli kollan, ormanın bin bir teh 
kesine karşı her an müdafaaya hazır 
dururdu .. Hayatı birlikte yaşadığı 
vahşi hayvanlar arasında geçer ve 
yaşayışı onların yaşayışlarından fark 
sız geçerdi. 

Günün birinde anlaşılmaz bir mu· 
cize oldu.. Beyaz adamlar ormana 
girmişlerdi. Bu beyaz tenli vahşi 
adamı k~f etmi~lerdi. Ve yine talihin 1 

tuhaf bir cilvesile bu yan maymun 
delikanlının, lngilterenin en meşhur 
ve en asil ailelerinden birine mensup 
Lord Greystokun varisi John oldu·' 
ğu meydana çıkmıştı. 

İşte bunlardan sonradır ki, orman· 1 

lar yabanisi T arzan için insan kud-ı 
retinin i.istiinde bir didinip çalışma! 
devresi ba~ladı. Hayvandan farkı ol· 
mayan ve hayvanlar tarafından ye-

1 tiştirilen bu adam medeni cemiyette 
kendisine yakışacak mertebeye ula· 

şabilmek için terbiye görmeye ve 
kültür sahibi olmaya çalıştı. Ne güç 
bir iş 1 Fakat T arzanın tükenmez 
kudreti, bir krı:ın tatlı gülümsemeleri 
sayesinde bu işi başardı. Bu kız şim
di küçük oğlu Jakm anasıydı. Yani 
karısıydı. 

Eski T arzan ve şimdiki Lord 
Greystok, bütün hayatınca inatçı bir 
düşmımla karşılaşmak mecburiyetin· 
de kalmıştı.. Bu adam, yersiz yurd
suz bir serseri olan Nikola Rokofftu. 
Onun nereden türediğini kimse bil· 
mezeli; kendisine bakılırsa Rus ol
duğunu söyler ve hatta iddia ederdi. 
Lord Greystokun dudaklarındaki gü· 
lümseme bu adamı hatırlar, hatırla
maz silindi ve derin derin içini çek
ti. 

Fransız: mahkemeleri Rokoffu 
müebbet hapse mahkum etmişlerdi. 
T ar7.an da bu ebedi düşmanından 
artık kurtulduğunu sanmıştı. Fakat 
arkadaşı d' Arnottan aldığı bir tel
graf, ona Rusun bir kolayını bularak 
hapishaneden kaçtığını öğretmiş ve 
süratle Parise gelmesine sebep ol 
muştu. 

Arkadaşı d'Amot karşısın 
daki koltukta oturuyor ve T arzanm 
dalgınlığına saygı göstererek ses çı· 
karmıyordu. T arzan neden sonra: 

- Hemen Londraya dönüp çocuk 
larm yanında bulunsam daha iyi ola 
cak. Ben kendi hayatım için korkmr 
yorum. Rokoff şimdiye kadar birçok 
defalar bana çattı. Fakat bir şey yapa 
madı. Karımla çocuğumun tehlikede 
olduklarını sanıyorum. Koşup onları 
hirr"'"'e etmelivim ... 

Tarzan daha söziinü bitirmemişti 
ki d'Amotun uşağı elinde miistacel 
işaretli bir telgrafla odaya girerek: 

- Lord Greystok için bir telgraf! 
Dedi. 

T arzan telgrafı acele açtı ve yüzü 
sarararak okudu. Sonra telgrafı arka
daşına doğru uzatırken: 

- Zavallı dostum! dedi. Felaket 
düşündüğümden daha tez gelip çat· 
n!.. 

Fransız telgrafı süratle gözden ge· 
çirdi: 

Yeni bir upğm da el birliği olma
sile Jak kaçırıldı. Hemen gel. 

Jeyn 

• • • 
T arzan, Londradaki Kreydon tay· 

yare meydanından kendisini konağı-
na götüren otomobil durur durmaz, 
otomobilden atlayarak konağa daldı. 

Karısı kederden bitkin bir hale gel 
mişti. Tarzanı kuru gözlerle karşıla-
dı. Hıçkıran bir sesle de çocuklarının 
nasıl kaçmldığım anlattı. 

Küçük Jak, bahçede dadısının göz 
leri önünde oynarken, civar sokağın 
köşesinde bir taksi otomobili dur 
muş .. Dadı bunu görmemiş bile .. Fa
kat eve yeni aldıkları bahçıvan çırağı 

.,_ DoğrUSU• 

etmekten ~yın ~ 
daha güç bır bal 
metli valde sul~ 
dan Canfed~. it .. ıırııc:ı' 

bütün ornT...-
zım, ıct&"ı 
tum... Başka JT ıı e)~~J 
lan bu kadınls.fl ~ 
resini kendi eli~ 
zamana akdar it pi 

d' eıı oldum. Şirn 1• ptJtla 
Sokullu öldil· .~~,._ 
de sultan öldll; btııiııa . ., 
tin dizginlerin• d•_~ ı 
Yazıktır!. sun~• se:, 

ııı-· fr. Kıznn ne de~ ıclP ~ 
np alma.sına fJJl ııeıı1 
manlar yal?~ dl 
dininin üınıtlerJ.J-~ 

Ç"nkU zaten ~r 
u ~8'·" 

de mektubutn 
Yeni gözde:. 
- Ben de sjt.e ~ 

1 dedi· ı eyse.... ~! 
raya erkek al 

tam bu sırada koşarak gelmiş, Lcy
dinin kendisini çağırdığını ve o dö- =======:::;:::::::::;;.-

0
:,to 

nünceye kadar da çocuğa bakacağı· alıp kaç~.11terile 
nı söylemiş. olurken gok3~ 

Hiçbir şeyden şüphelenmiyen da· Taroın· r 1'" 
dı yürümüş .. Fakat eve girmek .üzere ken ku~~t·Jdİ· 'f'. 

nun zilı ışın uş~ İ 
iken dönüp bakmış, bahçıvan yama- ğma dayadı·.~· 
ğmın kucağındaki çocukla kö~ede bir erkek s. eGsır· • .,.c>~ 
duran otomobile girdiğini görmüş. "'r -Lor-t 

Dehşet içinde kalan kadıncağız, _ .ıvet .. ., t1ı ~Jı 
çığlığı basarak otomobile doğru koş· _ Çoc~gurı~~ 'f.fı 
mu~ ... arabaya tam yetişecegvi sırada k · · sı-ı.e ~:tıl ~ ma ıçın ae"'-l'J 
çılgın bir hızla hareket etmiş ve şid- bilirim. Ben. ~13"1', 
detli bir yumrukla da yerlere yuvar- nim .. F a~~t de ~t 
lanmış. ğil.. işin ıçtll ıl"CI"" 

Dadının bağırışı evdeki hizmetçi· Hakkımda Y1~ ,iS' 
leri, hatta Leydi Greystoku bile bah- lemeniz: '8.rtı 
çeye koşturmuş, Leydi çocuğunu hazırım. 



~'>ıR 
1 "'~ ;:;;: tiya,trosu direktörii
~ '>ıP<ıya>ı.!ı Lea.n.der bir Alm~m 
~eki ~ ~ angaje ed4lmiştir. 

l"eti k<ıza 8im, büyitk bir yıldız 
lıt t:J ~l an"Zaşılıyor 

'1~1SÇtJJK 
~ "'k~lfolj"Uddrt ~ l, ~ ~ 
l'lti ~'9>höl'ıı ,,A a ?ir dedikodu: Kata.. 
d. '-'I~~ · ""C\rdı w • 

""'il ~ lfay-v g-ı senaryo muhar. 
~ a~ı >.tar art.aa, kendisinin ca:ı 
~ ~u anı garet Sullivanm a • 
'eı~ ç :~ın:a aşkım feda e. 
i. ';;~ <>tıa;a~lınış ve ikisinin ev. 
~ tı~\tr .. olnıuş! 
h..:. ı."11 relısÖr 
~Ci 'inerna. . ~st Lubiç ge-
"' ~l donık:· ıntısabmm yirmi 
~ l'd'ti fihni 19 Unu kutlulamıştır. 
Ş \ ı._"l{aı-rnen!;S ~e Pola Negri ile 

114 ~hllt <U • 
._\' le ~. ~ o lllUsikişinas Oskar 
'1tı. 1bı~ıaın" kurnpanynsile bir mu 
)a ~ 1ki fiJ~~r. Bu şirketin çe • 
i. C\.. tt. ın rnusiki kısımlarını ., .... ~ 
~ lııııUll~bUind 
~ ~ 'l'eı e katledilmiş ola _ 

~lııı% )o~ p~a Todun elbiseleri 
'~!>ita r. 10 eJb· asına rniizayede ile 
\ "" b'. a8 Çift ıse, m c::ift eldiven,~ 

" <> ~1l'%1t 1 ayakkabı, 35 el çan. 
ll'..ı... ç Çam .... 

Af 'IJJ}~. --~nı ancak 229 
~ e~Uları ~tir. 
~~i ada· tne~hur adamların 
•fıı~ ~lttü~~l:!an :u~lerlıı, kah -
bıı~ .ı ... ~~\'tiJern· Ylnnı beş ı:1ene 
~ 111ııı·~ ... ıt euerfrı ı~·eceği Amerika 
~ e e:ı.,.<>{: • 
~ . ·~ur ıdaresince 

r ~ur 1"r ı 
u.. ~ ta~h~z aktörü ~a~a 

ııı,ır.... • • ı" .. 
q karar ısının piyesini J 

Verrrı iştir. 

ino 
Sefalet içinde ölen 

bir yıldız daha! 
Bir sinema yıldw daha, yarı aç bir 

halde dünyaya gözlerini kapadı. 
Sekiz sene evvel Lübiç ve Dönil gL 

bi rejisörlerin gözdesi olan güzel Ma.. 1 
ri Prevost'un fakr içinde öldüğü ha. 
ber veriliyor. 

Sekiz sene evvel milyonlarca halk 
onr n filmini görmeğe koşuyarlardı. 

Z=ı. \'allı Mari Prevost ! 
Zı.\'alh sönmüş yıldız! 

Rıkı ve mübalağalı bir hayat ya.şa
m:s ve sonra genç ölmüş sinema yıl _ 
dızlarının abideleri bir "hatırlar mı. 

sınız?" cümlesi oluyor. 

Mesela, gü7..el gi.izlü Bar'bara Lam:ı. 
rm ölümünü hatırlar mısınız? 

Barbara. film dünyasının merkezi 
olan Holivudun ilk esmer yıldı7.lann
dan hlri:rdl. Holivuda 1921 senesinde 
gelmişti. Sil}ema kumpanyalarından 

birine. heygirde\I oüşerek ölmüş bir 
figiiran kadının · ' .,i doldurmak il -
7.ere on lira ye\•nıi~e ile girmişti. 

(' .>k siirme:ien haftalığı 5000 liraya 
çıktı. 

tutuyor. 
Meşhur Macar yıldızı Liya Düpöti 

öldükten sonra yalnız 600 ingiliz li -
rası parası çıktı. Rene Adore'un 6 
sterlini ve 600 sterlinlik kadar da mü. 
cevherleri çıktı. 

Malek, sabık karısı Natali 
Talmaç'ın kendisine nafaka davası 

açtığı sıralarda otel masrafı ve tren. 
le avdet bileti için borç para almaya 
mecbur kaldığını mahkemede itiraf 
etmiştir. 

Sanatkarların maneviyeti çok fazla 
gergin bir halde<lir. daima hare'ıctte. 
dir. Zaten böyle olmasa iyi bir sanat
kar olamı.e. Çalıştığı zamanlar. asabi 
bir tazyik altında bulunur. Rolünü 
yaparken o rol içide yaşar. Sonra ma... 
kiyaj ve ifade hususunda çok uğr~ır. 
Takdirk:irlarından gelen mektupları 

endi~ ile sayar, bütün bu derin m~
guliyetler kendini yıprandırmağa kfi.. 
fi geliyor ... 

Gelelim, parasız ölen Mnri Prevos
ta ... Fakat bir film yıldızı olup da zen 
gin ölmek büyük bir zeka ister. 

Duglas Feyrabnksla birlikte "Üç si 
lahşorlnr'' filmini çevirdi. 

Marl Prevost, güzel olduğu kadar 
7.ekt miydi? Maıla Egcrt 

Barb:ıra Lamar, "Güzel gözlü ka • 
dm" diye anılıyordu. Bu ~özler o za... 
manın para.siyle 50.000 liraya sigor
talıydı. 

Fakat sıhhati bozuldu. 'lürlü skan. 
d:ı.ller kendisini üzmeğe başlamıştı. 
Bir giin stiidyoda bayıldı. Ve günde 
dört saat çalışmaya başladı. Hizmet _ 
çileri kendisini terkettiler. Barbara o. 
tomobilini sattı. sonra, 1926 yılında 

Holivuddan uzak bir yerde. parasız ve 
sefil bir halde ve otuz yaşındayken 
öl dil. . ~ . 

r 

Yıldızlardan Neybıl Normand otuz 
dört yaşında öldü. Bu kızı tanıyacak
sınız. Şarlonun filmlerinde görülürdü. 
Güreldi, T.ekiydi. Mevki sa'Hfbıı 1m .... ~ ==:..-~ 

Senede yalnız elbiselerine 20,000 in. 
giliz lirası harcıyordu. Hem çok cö • 
mertti. 

Fakat tali tersine döndU. Ve 1930 
senesinde unutulmuş bir halde öldtt: 

Böyle ölen yıldızların listesi uzun • 
dur. Vasati şöhret hayatı yedi sene 

., Meşhur olmanın 

iki figüran kız 

Figüran ıann 
kazançlan 

Sinemalarda gördüğüniiz figüranla
rın gelişigüzel intihap edildiğini zan. 
netmeyin. Holivudda bu işle meşgul o
lan ve ~nede sırf bunun için 150.000 
dolar masraf yapan bir teşkil!t var -
dır. 

32 ki5ilik bir memur kadrosuna ma 
lik bulunan bu teşkilatın emri altın. 

da 1000 figüran mevcuttur. Buraya 

konturatla bağlı olan bu daimi figü -
ranlar haftada vasati iki film çevir • 
mektedirler. 

Burada telefonun büyük bir ehem
miyeti vardır. Günde 2000 telefon 

muhaberesi yapan bu faal teşk!l8.ta, 

bilmukabele 11500 defa telefon ediJ. 
mektedir. 

Figüranların aldıklan gündelik pa -
ra şudur: 

Toplu bir halde yapılan ehemmiyet. 
giz figüranlık icin 3 dolar, danslı ve. 
ya cok hareketli figüranlık için 15 do 

lar, :5arkılı ve sözlü figüranlık için 25 
clnlar, 8 saatlik çalı§mayı müteakip t 
r ... .. iş saati için de iHh·cten para ve-
r· ı .. 
' . 

l-Icr sene, bir jiiri heyeti, figüran. 
ları muayeneden geçirir. Bunların bil 
ha..c;.cıa çok ~ık ve temjz giyinmelerini, 

tavır ve hareketlerine dikakt etmele
ri· şarttır. 

ı.,.eı:hur sinema ıJldızlarının figüran 
lr ,.la konuştukları nadiren görülür. 
Ru, tenezzül etme<li'dcrindcn defril, 
8.d~t oldu~ i<:in, böyledir. 

ı!aamafih şunu da söylemek icap <>
d,..r ki, meQ,hur yıldızlardan bazıları 

da figüranhli'.la sinema hav"trna gir -
miıılerdir. Mesela Ramon No,·aro, Ka 

rol I omb:ırd, .Janet Gnvnor. Fakat bu 
l)ekildc muvaffak olanlar f'l'avet nulır 
Tam beş binde bir, yani 15 000 ki~ilik 
bir figüran ordusu lçniden ancak Uç ' 

careleri 
Amerikanın en küçük şehirler:nden 

biri olan, 5000 nüfuslu Yumanın ni
kah memuru senede kaç para kazanır 
bilir misiniz? En aşağı 20.000 dolar! 

Nasıl olur diye hayret etmeyin. Ga. 
yet basit: 

Frinan isminde olan bu adam, on 
senelik nikah memurluğu esnasında, 

senede vasati 600 çiftin nikAhmı kıy. 
maktadır. Bunların ekserisi - yıldız
lardan tutun da figüranlara varınca. 
ya kadar - Holivud artistleridir. 

Holivud sakinleri. ayrılma işin<le 

olduğu gibi evlenmek bu?· "nda da 
biiyük bir istical gösteı r inden 
hemen Yumaya giderek P'rlman 'Vası
ta.siyle yanm sa.at içinde işlerini biti. 
rirler. 

Friman gece gündüz çalıştığı i<:in. 
müşterilerini hiç bekletmemekte ve iş 
terini büyük bir süratle ikmal etmek. 
tedir. 

Dediklerine bakılırsa, ancak Uç gün 
de bir defa uyuyabilmektedir. Yanit 
"akşamdan akşama" değil... 

Friman şimdiye kadar Loretta 
Yung, Cin Harlu, Meri Astor, Riçard 
Diks, Tom Miks, BUster Krabbe, Glor 
ya Svanson, Klodet Kolber gibi yıldız. 
lann niklhlannı kıymış olmakla bü. 
yük bir iftihar duymakta.dır. 

Klodet Kolber nikilı memuruna ev
lenirken, tam 1000 dolar vermiştir. 

Glorya Sva.nson, Loretta Yung ve da. 
ha birkaç yıldız bu kadar el açıklığı 
göstermemiş olmakla beraber, 250 şer 
dolar vermişlerdir ki, bu da fena de. 
ğiL 

Birçok artistler, Frimana karşı şUk 
ranlarmr izhar için, kendi8ine her 
bayramda tebrik kartlan göndermek· 
tedirler. 
Diğer taraftan yıldızları taklit et. 

mek hastalığına tutulan birçok çift
ler de nikahlarını Fridmana kıydır • 
maktadırlar. 

Ufacık Yuma. şehri, sırf Frimanm 
meşhur nikahı sayesinde, yav&lJ ya • 
vaş bir eğlence ve aşk yeri olmaya baş 
lam.ıştır. 

Klar'- Gey'bl 1?e Joan Krav/ard pnt Wr filmde · yıldız çıka.biliyor. · Seailya Parker. 
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SULTANHAMAM 
KEBAPÇIKARŞIBINDA 

Nafıa en: 
1. -19 şubat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada vekillet malze

me eksiltme komisyonunda alb gurup 12 parça atclye tezgnhmm gurup gu· 
• 

rup açık eksiltmesi yapılacakbr. 
2. - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muluımmen bedel ve mu· 

vakkat teminat miktarlnn: 

Gurup Adet Cinsi 

1 1 375 şeping planya 
1 550 şeping planya 

il 1 32 sütunlu matkap 
2 16 sütunlu matkap 

111 1 400 ltoUu destere 

iV 1 125/ lGOA elektrikli kıymık cihazı 

v 1 5 kollu makas 
1 4000 1 otojen kaynak cihazı 
1 750 Kg. montaj vinci 

vı 2 4 M 3 seyy<ır motopomp 

Muhrunmen 
Bedel 

L. Kr. 

2.100 

1.900 

1.700 

850 

soo 

220 

muvald<at 
teminat 

L. Kr. 

157 50 

142 50 

127 50 

63 75 

67 50 

16 50 

3. - Her guruba ait eksiltme şar tn:-.me ve tef emıntı p~rasız olarak 

Ht\BER - Akşam postası 6 ŞUB~ 
='===========E=v==s~ .. =M=-==S~ON u vo 

Avrupa, Amerika 
güzellik profesör
lerinin şu tavsi

mut!ak • • 
yesını 

tecrübe ediniz. 
VOG dünyaca en son tekemmül 

etmi~ kremler kralıdır. Yağsız VOG 
kremini kullanan cild ihtiyarlamaz. 
Yağlı pembe VOG kremi kullanan 
cild her zaman genç kalır. Krem kö-
püğü ile yapılmış VOG pudrasını kul. 
lanan cildi er daima güzelleşir, mesa
mat beslenir. 

Doktorlar diyor ki: 
Üç hafta cildinizin sağ tarafına 

genç hayvanat cevherlerinden yapıl -
mış VOG kremini sürünüz sol tara
fına her zama~ kullandığınız bir kre-
mi sürünüz işte çehrenizin sağ tarafı 
VOG kreminin yaptığı güzelliğin 

azim farkını bariz bir şekilde görür-

• ' ' - ._' ı: ·~ --~- ~ ·-$• .. ti 

lsfanbul Komutarihgl ' 
·s~t'ıri~lm'a 'Komiivö~~ ii~\ilsı:ı · 
........ '•. _...: -· .... -. ~ .... ~ 

Ta,kı~lanm tamirini taahhüt eden 
üstenci nam ve hesabına mezkur ta· 
minıtm ihalesi 11 - 2 937 - per{em· 
be günü saat 15 te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Muhammen keşif be· 
deli 900 liradrr. Şartnamesi her gün 
ö[!Jeden evvel komisyonda görülebi. 
lir. isteklilerin 68 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubu ve komutan 
l1k İnşaat aubesinden ib le !"'Ünün· 
den evvel almmıt ves:kalarJa bera
ber jhale RÜnÜ v~k i muayven:nde 
Fındıklıda komutanlık satrr.~1.,.,..,a ko-

mosyonuna gelmeleri. (547) 

ZAYi 
936 !lenesine ait rüsumunu ver-

Dolayıslle 

GALATADA MEŞHUR 

EKSELSYOil1~1 
Elbise Mağazasmm telaniJ dairelerindeki TEN Z İ ~~~: 
Satışından istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilJP"" ı# 

Kumaştan Pardesüler 11 % Lira M b ı 12 
dan UflUD a ar 1• ~ , 

Trençkot Pardeaüler 15 % ,, Erkek Kostümleri 
13 

Gabardin Pardesüler 1 7 ~ ,. Kadm Mantoları 
ıo 

Mandleberg Pardesüler 23 % ,, Kadın Muşambalatl 

Yalnız bir kaç gün içir1 it 

EKSE LS YOR da Buıac0k8'01 

MAZON isim, HOROS markasına dikk at 

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

, 

-Ne DEN BAZİ SİNEMA ARTis1" 

HAFTADA •8 
100.000 FRAIK KAZAll1~ 

diğim ve lstanbul ıimanmdan aldığım Meşbu r bir sinemacı: 
liman ciizdammı zayi ettim. Yenisi-
ni ı-Jacağımdan eskisinin hükmü yok· HU jı{ U O H O 1İVUd'd8 
tur. yalnız k IAslk gilzelllk 

Bartınlı Yi:.mib~, oğlu kifayet t f 
1-Iuseyın e m yor 

DEVREN SATILIK BAKKALiYE 

DÜKKANI 

fstanbulun kalabahk çarşı1nrından 
birinde muntazam mobilyesiyle, müş
terisiyle bir iyi bakkeliye diikkam 
devren satılacaktır. Tütün gümrük 
25 numaraya m\iracaat. 

Kimyager 

Hüsameddin 

sinema stüdyolarında klA.sik güzellik 
dıyor ve ılfıve edıyor: "Zamanımızda 

günde 8 -{olar ve zek! 100 dolar kı~ 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

~ 
nln taravetini vik1Y',.of:;oı' ~ 
yana üniversıesi :eŞif ~J) 
Stesj tarafındaD edil~ r (J 
vanJardan istih~~ eı~ /.. 
el ve gençlcştirıc ld ~;/, 
dl pembe renginde )"~ 
de mevcuttur. G~ııfl" f 
kulla.ndıkta, sıı: ırif· ~~ 
besler ve g~n.çıeŞt gıı .,rf9 

Ankarada vekalet malzeme miidürlüğün erı alınabilir. T!.!!l idrar tahlili ıoo kuru~tur. Bil· 
mum tahlilfıt. Eminönü Emlak ve 

Sinema artistlerin!\ı yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
5ertleştirev ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dUzeltmek ve güzelleştirmek için gU• 
ı:ellik müesseselerinde bUtün servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessUl ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltler!• 

ve çizgiler sıtınir·ınd'~J~ 
birkaç hafta zarf 1< 0ııDV' 'r,,J 
leşmeğe mu\•affa """~ 
rl ise (yağsız l t>eY;tl~ 
ton kremi kulları ,.11' 

4. - isteklilerin her gurup için ayn ayn pey sünnch üzere 19 şubat Eytam Bankası karşt"ında tzıet 
1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünde bu- ,1 'R!.'v Hanı. 1 
Junmalan li%ımdır. (241) (610)_ ! 

\'e a-; 
benleri giderir, ıatıP 
t1r VP cildi beYaı 



-~========~~~~-~~~==:===e~~=:=b~.r~=-==~;=== 
~eı~arnı 

ır 

8lıta•ALA.'f1 

SAit.Al V 

l'UIUl 

BEYOCLU 
ı Bııllll::ı.ika 

s Dokuzuncu senfoni ve E • 

• s 
kd.r evliler ~~=~~~~~~~-~~~§~~~:l(ı;; 

ı Canlı film ve K:ı-:!ın lst .. -
1
--------------

IPJ:K 

'S.\llARV .4 

\'TLl>l'.1 

"'Pl\fF.R 
\l.flA'l.AR 

\~RI 

vln<.'~ 

ı Cruılı film 

ı Kermes eğlenceleri ve Al• 
çakhk 

ı Moskova • Şanghay 
ı Sözde ktzlar 
ı Kızıl Çayır ve HUcum t.ıı.• 

buru 
V :ıeJik şarkL~ı ve 
nt-lla 

Brodvay melodi ve 

korsanları 

\8TOllV-' 

l'UMUUIYET ı 

Ali Bnba ve Vahşi koşu 
Korsanlar definesi ve Meç 
hQ} kuvvet 

l'T.ll \fi 
\Ul ı.ı 

ISTANBUL 

Programını blldirmemlşUr 

çap'tın genç ve Kızıl Çt\VH 

D:ly Tekin 1 

en 

1 
Güzelliğin 
binnci şartıdır. 

l 
1 DUnvn bavad!slcrl. Mavi ı 

\al •er, Dans korsanları ve ---~-----------

I{ukaraça ı 
t; y Tl"ltln 
B'l. ""d t yolu ve elmas tur· 
ııızlan 

BAKIRKÖY 
i\JtLTIVADI : Gizli pençe 

KADIKOY 
Yeşil domino 

OSKlJCAP 

H:ı.stalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak :15 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel : 4 0843 l!:BJGri:1ıjj 

ez 
BEYOCLU İstiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz ~irketi üstünde) naklet
mi~tir. Tel. 41572. 

Dış Do'i:toru 

l\:j) ıg, ® ~tt tb}) n cç; ® ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Kar:.gümrük Tramva' 

Dura~. No. 95 

Dr. Ihsan Sam· 
A 1i f E ~ ı O ~O J 

ORATUA 1 
Umum kan tah"llatı, fren:;! nolttal n -

zarınd:ı.n Vnss<'rman ve Kahn te:ımUllcrl 
ltn.n kUreyvntı sayılması. Tifo ve sılm:ı 
hnt.saıtlc'nrı te hl:;!, idrar, balgam. cer • 
hat, kazurat ve su tnhlllft.tı, uıtrıı mlkros 
kopl, hususi ıışılnr l Uhznrı. Kanda Ure, 
şeker, morUr, ı-oııestcrln miktarlarmm 
ta~ ini. Dlvıınyolu 

N o. 311 Tel: 209$1 =:::~::=~ 

oo ~ ·.-o 

i( em ! Öz 
f 11ıtou - Upt rrıtm 

n 

s~v!iy'" i.ıJtehassısı 
1\ ral.011 - l~'l.M lsıym mağazu/jı 

yamn<Jo il< r uun ">Qlı dın ·cmro 
l! rft'n -, e kaam. I ı 1. il:!.% 

chzadebııııı Turno t • 

yntrosundn 
'"'fuıdllz 14,30 dn 

't 'lr.ı snnt 20,30 

o Dnlmo.s ve .. n U:O.r 

Na~t beyle blrlllttc 
J'İl'l~lA 

• r ma 
fir kız 
ta a •• u 

Amerikan gr.zetelerinde okuduk: 
Kanadanm meşhur hokknbazların 

dan Corç Lalond bu mesleğe intisap 
ettim gündenberi sahne hilelerini 

1 
mümkün olduğu kadar hakiki imi~ 
gibi göstermek için elinclen geleni 

1 
yapan bir adamdır. Senelerce uğraş
mış ve sanatını gerçekten çok teka· 
mül ettirmiştir. Yaptığı bütün hile 
ve hokkabazlıklar daima hakiki gibi 
görünür ve her gittiği yerde kendisi
ne "Harikalar yaratan sihirbaz,, de
dirtirdi. 

Netekim son aylarda Kanada şe· 
hirlerini dolaşan Vallas cambazhane
si bu hokkabazın yüzünden büyük 
rağbet görmekte idi. 

G erdiği numalarar içinde bil
h'.lssa bir kadım yarı belinden deste
re ile biçerek ikiye ayırmak vardır. 
Seyirciler bu numara yapılırken ha
kiki bir cinayet karşısında bulunduk-
larını zannetmekte, haykıranlar ve 
bayılanlar bile bulunmakta idi. 

Geçen ay Vallas cambazhanesi 
Kanadamn Kubek civarındaki Hull 
kasabasında büyük çadırlarını kur-
muş ve oyunlara başlamıştı. Pek 
uzak yerlerden gelen seyirciler ara-
sında 5 1 yaşında Hanri Navard adlı 
bir de marangoz vardı. 

Pek snf bir adam olan bu maran
goz diğer seyirciler gibi vahşi hay
vanlara hayretle bakmış, gösterilen 
muhtelif numaraları biiyük bir zevk 
le seyretmiş, sıra hokkabaza gelince
ye kadar keyfi son derece artmıştı. 

Lalond sahnede ilk önce boş bir 
§apkadan sürü sürü tavşan çıkarmak 
seyircilerin ceplerinden çeşit çeşit 
renkli mendiller almak gibi numara· 
larla işe b:ı .. Jnmıştı. Bütün bunlar ma 
rangoz için inanılmayacak işlerdi. 

Hele hokkab:ız, kılıçlan, içi balık do· 
lu ka\•anozları, hatta kuşlu kafesleri 
havada yok etmeğe başlayınca, Ho· 
vard eli'!rini patlatıncaya kadar alkış 
lamağa koyuldu. 

Leonard programının en can ala
ca 1< nokta.,ma vardı. Sa~.neye güzel 
bir kı:z getirerek seyircilere takdim 
etti ve or.u destere il~ ikiye böleceği-
ni söyledi. Bundan sonra ellerile biri 
işaret yapaca1

;, ağzından dört beş 
söz söyli,·ec'!I~ ve kız tekrar bütün 
oluvere::ekti. 

Kız bir s::ındıf'.'ın içine sırtüstü yat· 
tı, baş ve bace.1<1arı dışarıya sarkıyor 
-du. Marangozun yüre.:Yi burkuldu. 
Hokkabaz:n, sandık içinde aciz yn

tan kızı kesm,.k iç.in keskin dcstere 
ile ycı1dnştığmı gördü. Yanındaki se· 
vircilere şöyle çabuk bir göz attı. 

1-Ie;-si de sak;n oturuyordu. fderin
de şövalye ruhlu hi~ kirrınenin hulun 
madı·1ma karar verdi. Güzel kızı 
müthi., nkibe ten kurtarmz c için hiç 
b;rioi parmağını bile l«p:rdatmıyor
du. 

Destere işleme:\e koyulup sandık ı 
l· f!<'5ını iyice kestikten sonra kes-

I 

zn 

. ' • 
kin dişleri kızın etine temas edince, 
mar<'ngoz artık kendini tutamaz ol
du. Bu hissiz seyircilerden hir kimse 
kızm imdadına koşmasa bile, ken-
disi bu işi yapacaktı! içinde kahra· 
manhk hisleri patlak verdi; koltu
ğundan kalkmasile sahneye atlaması 
bir oldu. 

Ne yapmak icap ediyorsa çarça· 
buk yapılması lazım geldiğini düşün-
dü. Loland bir sihirbazdı. Güzel kızı 
ipnotizma etmişti; kendisini de ef· 
sonlayarak hareketten meneclebilir
di. 

Kıza acıyaıı marangoz Hovcırd, 1-.."ilıcı 

kaptığı gibi hoh1:abazın 8'1rtına 
sapıadı 

Marangoza hiç kimse mani olma· 
ğa kalk1şmadı. Onun sahnede bir 
denbire ve sertçe görünmesini her 
kes oyunun icaplarından sandı. Lo
land numarahırına ayrıca bir çeşni 

vermek için seyircilerden bazılarını 
sahneye davet ebnekte olduğunu bi· 
len cambazhane adamları bile rrüda
halcye lüzum görmediler. Hokkabaz 
ise, numarasının en heyecanlı k1s
mına varmış olduğu için sahnede 
olup bitenin farkında değildi. 

Bütün sevircilerin gözü önünde 
hokkabazın oradaki takım taklavatı 
arasından bir kılıç kaptı ve bunu za· · 
vallı adamın sırtına saplayarak sağ 
ciğerini deldi. 

Sonra da sahneden aşağı atlaya· 
rak, kimse tarafından takip edilmek· 
sizin dışarıya koştu. Ancak hokka~ 
baz vuruldu~nu bağırarak söyledik 
ten ve iistii başı kanla bulaştıktan 
sonradır ki, h"rkes bu işin oyun ol
madıf;mı anladı. 

Polisler şövalye ruhlu Hovardı 
yirmi kilometre uzakta çalışmakta 
olduğu fabrikada buldular. Hokka· 
bazı vurdu;"'l.ınu itiraf etmekle bera· 
ber müsavi şartlar altında yapılan 

bir kavganın galibi olduğunu iddia 
etti. Giizel bir kızı işkence ile öldür 
ülmel:ten kurtarmak suçile tevkif 
olundu;-una "'Şa kaldı. 

Çok a~ır bir surette yaralanmış 
olan hokkabaz Nontreal şehrindeki 

memleket hastahanesine taşındı. Za· 
vallı iyi olsa bile bundan böyle nu· 
maralarını bu kadar hakikate yakın 
'{;bi r,öst"'rmiyec,.ğini söylemektedir. 

~C:::::;ı;;::;;im*!~~!:! 

Türk Anonim Elektrik 
• 

Şirketi Umumiyesi 
Alelade heyeti umumiye içtimaı 11 Mart 1937 tarihine tesadüf eden 
per~e:nbe günü öQ.leden evvel saat on buçul-ta Galatada ~rrl:etin mer· 
kezinde VUW.l bul:c-ğ!Iıdiln asale~en veya ve! u'c·en ru;gari yinni his 
ı;eye m-.lj'- 1ı·ssedc.rlarm icfona ~ününd:m en az on gün evvel hisse 
s:mc' <!rini irket veznesin; tevdi cd::relc mukabilinde duhuliye vara
k:ısı almr.ları lüzumu ilan olunur. 

RUZNAMEl MÜZ -\KE'lAT: 
1. - 1936 ytlı mua."llelatma ait idare heyeti ve mürnlap raporlarının 
C''m .. 'l:ır~ t-svibi. 
2. - 193'.3 v·lına ait biliin~o ve karuznrar hesnplannm okunarak 
k"bu1·; i1e :~1are r.'lecl= .. inin teH·f eri. 
~. - P"'re eyeti PZ" -rnın 1 S35 yılı muamel5.tından dolayı ibrası. 
4. - ldnrc eveti inti~abı. 

l
5. - 1037 y lı i;·n mürııkıp tayini ile ücretinjn tesbiti. 

idare meclisi 
t 
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Şık ve Sağlam Ayakkabı -
1 lstiyen Baylara 

Bütün işçiliği bir elden çıkanı 
ayakkabıyı Fatihte F evzipaşa cad
desinde No. 44 Kunduracı Mehmet 

·incede bulabilirsiniz. 
*'* zıw 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi kıt 

mevsımının ilerlemesi dolayısile 

kürk mantolan o/0 15 tenzilatla ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

Ölçüye göre mantoıta&'J bir gün 
zarfında yetittirir. Anadoludan ay -

ni ıerait ile ıipariı kabul edilir. 

Mahmutpap Kürkçü Han içe -
riainde No. 8 - 9 Tel: 21685 

KiRALIK YENi KARGIR 
HANE 

Süleymaniye Fetva yokuşu izzet 
bey sokak No. 1 O. altı oda, terkos, 
elektrik hava gazı, nezareti fevkalade 
yağlı boya. 16 numaraya müracaat. 

.AF O halde he,;,~n işleme~e hazır olan Havagazi 

Banyo aretini tanımıyorsunuz • . .,. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

lZAHAT ı lstil<hsl Caddesi No. 10'\ 
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1 Beyoğlu Her akŞ8~ 
h MUALLJ\ 
H s o L is T s.>' 
" 1 ~ !! Müntehap bir su heyeti. T anmmıt musiki ıanatkir atı tJI'• .• t! 
h yeni revü numaralariyle musiki ve zevk alemi yaratınlf . IJY, 
ii T eıefoJ\ · 
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"fıtde 
Bu morka ve şu isim size halislyet.1,.c 1,l (i 
Nezlede, soğuk algınlığında, grip ve romatizmada pek rnücssır ~ 
kaıelenlôr. DUma ı.. ioimle bütün eczanol<rden ı.ıeyinlz. ~ 

Algop~ 
Kendi kendine 1000 kelitr1

6
, 

rs1 
F:-ansızca 

Resim: 4 

Le salon 
( Salon ) 

@ 

d 

J>~ 
1 - La tablette de la clıeminEe: ocağın ilsta. ~::. µı ~ı+ 
ooak. 3 - La. glace: ayna. 4 - La pendule: saat. 0 µe ~lıl 
fotoğraf. 6 - La lampe: lamba. 7 - Le feu: ate§·#= 6~ <I. 
parmaklık. 9 - Les pfncettes: ~ 10- Le tı:ı.° .. ~· ()' 
ıı - La pelle: kilrek. 12 - La bibliotlı~que: 1..~~re: ~ıs/• 
livre.s: kitaplar. 14 -La. porte: kapı. 15- La parti . ffl'td- I 
16 - Le piano: piyano. 17 - Le ~orcea.u de musiq~~ d'-' {I 
tabouret: iskemıe. 19 - La table: masa. 20 - ~ " . ~ 
çek oozosu. 21-Le fauteuil: koltuk. 22- La. chaıse· V tJ',,,/. 
Le divan: kancı.pc. 24 - Le coussin: 1roşe yastığı. 25 ;tle~· (~ 
11/ak ma.<ta. 26 - La cage: kafes. ~1 - Le grnın°P :ıt<lııet 
28 - L'appareil de T. S. F: radyo düıti. 29 - Le P :ı.,.s , ... · ~ 
30 - Le tapis: halı. 31 - Le plaf ond: tavan. 32 - ;' ;J 
asma lamba. . .... ttıl l' 
ıırot: Tablodaki kapı perdesi resmi üzerine 15 ~ 



148 

f'Tl 
N 
O' 
CD 

3 
CD -CD -, 

(":I .... 

o o 
§§ 
::; fi . . . . 

.... 
fii' 
o 
s. 
~ 

'>ı 
:ıJ 

> 
z 
en 
H 

N 
(') 

> 

llıİıtı] ..........._ HORTLl'YAN FAUSTA: 
cliı._ 0lu ------------°"ttı P 0Iınad1 r.. t )il .. ı:o•nı anlamak için, ipekli bir yastığın üzerine uzatnuıtı. 

Sol\ta ıuııc baktı. Kristobal, artık tamamile onun eıiri 
....., tebcsau 

ıı~ Gerc1t b ınıc devam etti: olduğunu göstermek için olacak, batı· 
lıı/ ttrekac lraı karanlık olan mazi- "nr uzatarak Faustanm ayaklannı öptü. 

ili! a· • etraf k h cıı 1~ln rnrzdakilerln kıskanç. Fausta bu türlü uda at ve ürmet 
tcrıttl tcık~uvdaffak olmanıza daimi bir izharına zaten alışıktı, çünkü papalık 

c c eceL..ı.· ı 
' il}'nj ad a.ur. Ve siz neyseniz, iddiasını:la bulunduğu zaman ar, ona 
iı .. '11n\Q aın olarak kalmağa mah- ayni hareketi birçok defalar tekrar et. 

.. Q \>e 'h • 1 d• ishı ~saıct Un nı ayet, kendinize taktı- mış er 1• 

~it~ •ı~i bıı vanı da, uydurma olduğu Fakat Kristobalin bu hareketinde mU 
,r.ı l)0ğ~aziyetten kurtaramıya. ba15gadan ba2ka, tiksindirici bir düşkün 

tt•att ıcle~i} rni? lük de vardı. 
' n tesa" f F ' 1 h kk d b )Uk UtUn b u doğru madam. :ıustanm. Krıstoba a m a ir 
•cıllı u nı · düşüncesi olacaktı ki, bu h::ıreketten tik \1 cıt i:ır anııerc rağmen, siz 

'llıı' hlr •Yortunuz.. sinldiği halde ayaklarını çekmedi. Bila-

: bilktı~~ddet daha Krietobalin yU- kis esirinin başını iyice bastırarak, u. 
~~ llu a 11 sonra ill!.ve etti: zun müddet bu vaziyette kalmağa mcc-

ttr rlula · b' d b · ~c"~U ıtcbi)iti rınızı ancak ben tabak- bur ettı. Ve sonra, ır en ıre ayağıru 
~ 1 Ctdcıı ttı .. 1-Iatta zannettiğiniz Kristobalin başı üzerine koydu ve onu, 

11lıt•t• Ço)t dah .. L1t 1 h k 1 k . l f ltr· ~ ile a yukseklere çıkar. uuy ece a arct e ezere ve ızzet ne • 
~ıı 1ttoı.._ " sini hırpalıyaral:: 

il;- .... 1 ır 
....., ~ltıiltın:~ Yaşlan içinde, Fausta- - Hürmet ve şükranlarını kabul e 

~tıa Cldaın apanarak yalvardı: diyorum, dedi. Sadık bir köpek gibi 

Ilı~ •· ' bu s·· ı d'kl · · · d k 1 b d • · bı'r efe d' ......_ rı • •izi,. • oy e ı ermızı ya- sa ı o , en e sana ıyı n ı o-

' 

..:ı" '' Csı ' · ~)de 0Ylcdikl . t'inız olacağım. turum. 
lııı il C Ctırn.i 

~;ııı1 °"Ve] Yapacağım. Her Ve bunu !dedikten sonra ayağını çek 

~~Ctı \>ctdi;e;an~ hakiki bir asalet ti. Kristobal başını kaldırdı fakat gene 
er, t. :ı fev• . eğıın .. Seni, bugün seni dizüstil kaldı. 

d ~ıı ıtıne ''k 
·c~ oıııa Yu selteceğim ve bL 

~ 'ııı rı ez k 
t 1, • ~c ece , onlara hükme-

Fnusta birdenbire deği~en sesile: 

,..rı;ı r..,ete . 
t. :ı lt..... \>erdi·· gehnce, şimdiye ka- Diye emir verdi ve haşmetli bir tavır 
""'llttı • ver gıın p 1 . 

t, ~ ın l'an ara ar, naıl olaca. la ilave etti: 

- Kalkf 

be atat b .• 111da çok sönük kala-
~ ı · UtU 

L.. • t 111 gib· n bunlar. bir şartla: 
'"il~.. Ob 1• esi ' 

""İ. aı he" rını oıa:aksrn. 
' ,,ccan .. d ~it Sa ıçın e bunalarak 

) ·ı~:~"irı.. ~ 
~ a~ta "'tıiın k ınredin.. Hiç bir kö-
~ ' g'niş kadar saldık olamaz. 

\'qil'ttt 01tuğunda, yan uzan
e Oturarak ayaklanm· 

- Efendiniz olduğum için benim ö
nümde eğilmeniz ve hntta zelil olmanız 

gayet tabiidir. Fakat en büyük insanla. 
rın önünde bile boyun eğmemeğe ve iz· 

zeti nefsinizi kırmamağa çalı§ınız, mağ
rur olunuz, sünkil pek yakında siz ıde 

onlar kadar bliyilk bir adam olacaksı. 

nızl 
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vah 1.. Öyle değil mi, çünkü siz aşkınızı 
yalnız öldürerek izhar eclcbiliyorsunuz • 

Fausta, gene dehşetli bir &esle: 
- Evet Pardayan, dedi, seni sevdi

~im için ölmen lazımdır. 

- Diyordum ya, madam, böyle bir 
aıka bir tilrlü aklım ertniyor. Demek 
ki, insanlar arasında bu §ekilde mu
habbet ve sevgiler varmış da biz ca.. 
hillerin haberleri yok 1 Tekrar eıdiyo

rum madam cidden acıdım, çünkü, ba
na şimdi izhar ettiğiniz aşk tarzınız, 

aramızda göreceğimiz hesaplan biraz 
geciktirmekten baıka hiçbir şeye yara. 
mıyacaktır .. Fakat bu hesap ne .zaman 
olsa görülecektir madam l 

Bu son cümle o kadar büyük bir-
r; • 1• •et ve l:afiyctlc söylenmişti ki, 
Pardayanın hakikaten bu hesabı göre
c,uı Dwwrıclliydi. Bazı hususlarıda iki 

yilzlU olan Fausta, ~iğcr cihetlerinde 
samimi bir kadındı. Senelerce tahayyül 
ettiği, hakimiyet ve papa olmak nrzusu, 
bu hususta yaptığı birçok te§ebbüslcrin 

akamete uğraması üzerine soğumuştu. 
Buna r<ığmen, o gene ısrar ediyordu. 
Fakat bu defa, onu hedefine hırs ve ar. 
zu değil, inat sürüklüyo:du. Onu, ta
haltküm fikri idare ediyordu. 

Bir zamanlar, arzu ve hedefine ka
vu~mak üzereydi. Yükselmişti. O ka. 
dar yükselmişti ki, kraUar bile onun a
ynkları altml:ia dolaşıyorlardı. Fakat 
bıı .. ~un sü·""lcm;şti. Fausta, birdenbire 
bütün şiddetile aşağılara inmi~ ve bu-

ıun ızzcti nefsini, gururunu 
kırmıştı. 

Bu şekilde düşmesine kim sebep oL 
muştu? Pardayan. Pardayan her yerde J 
k.,·ı·sına çıkıyor, onun projelerini alt· 
üst ediyordu. Fakat en müthişi .. 
Bütiln dünyanın presti§ ettiği fakat hiç 
kimsenin en kUçük bir mukabelesine na-

il olamadığı bu kadının,Pardayanı sev .. 
mesyidi. Pardayanın,onun aşkına lakayt 
kalması onun gururunu kınyor, onda 
intikam hislerini tahrik ediyordu. 

,_ 
Fausta, nncak Pardayaru yok etmek 

suretile, tekrar yükseleceğine ve ayni 
zamanda içini kemiren aşktan kurtUla. 
cağına kanidi. 

Pardaynnr öldürmeğe karar 'Vermitti• 
Fakat Pardayan, yalnız maaallarda 

görülen kahramanlar gibi, her tehlike· 
den kurtuluyor, ve tnm öldüğünü zan
nederek faaliyete geçince tekrar karşı. 
sına dikiliyordu. 

Mütemadiyen tekerrür eden bu va
ziyet, F~ustada hayret yerine, dchıet 

ve korku uy:lndırmı§tı. içine işllyen bu 
korku ona bir düşünce nşxlamıttı: 

Pardayan her yerden, her ölümden 
kurtulacak ve nihayet, pen~esile onu 
ezecekti. 

Fautıta saplanmış olduğu bu dUşünco 
ve kanaatine rağmen mücadelesine bü
tün şitlıdctile devam ediyordu. 

Fakat, bütiln bunlara rağmen, Parda .. 
yanın, tekrar kurtularak karşısına diki· 
leceğinden §Üphe etmiyordu. 

Pardayanm kurtulması için değil, 

ölmesi için bir mucizeye ihtiyaç olduğu 
na tnmamile emindi. 

işte bunun içindir ki, Pardayanın 

bu defa da kurtulacağı hakkındaki ideli 
ası Faustanın üzerinde müthiş bir tesir 
yap:mştı. 

Ilu iddia boşöeğildi. Pardayan Faus. 
tanın kurduğu bütün ölüm tuzaklann.. 
dan kurtula kurtula bu müthiş rakibini 
r.ihayet ezeceğine aamimiyctle inanma• 
ğa başlamıştı • Bu düşünce onda iyice 
yer ettiğinden, her zaman ollduğu gibi 
bu defa da, işin isinden çıkacağını bili· 
yor ve buna inanıyordu. 

Pardayan, bulunduğu mezar gibi 
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yerden sağ ve salim olarak çıkacağını 
söyleyince, Fausta ürperdi ve bütün 
tedbirleri alıp almadığını dil§Ünmeğe 

başladı. 

Sonra, icap eden tedbirlerin hepsini 
aldığına emin olduğu halde, tereddütle 
sordu: 

- Demek ki, bu defa da kurtulacağı-
nı zannediyorsun. Öyle mi Pardayan? 

- Bundan §Üphe bile etmiyorum. 
- Niçin? 
Pardayan, Faustayı titreten bir ses

le: 

Çünkü, demin söyleıdiğim gibi, 
görülecek müthiş bir hesabımız var •. 
Çünkü, nihayet görüyorum ki, siz in
san değil. fenalık yapmak için dünya. 
ya gelmiş bir eanavarsınız ve size şim· 
diye kadar olduğu gibi fenalık yap
maktan çekinmek, yalnız çılgınlık de. 
ğil, ayni ı:amanda müthiş bir cinayet 
olur .. Çünkil bu ~kibet sizin için mu
kadderdir: Pardayan Faustayı ezecek
tir... Görüyorsunuz: ki, zannettiğiniz 

gibi beni öldüremiyeceksiniz:, çünkü be. 
nim buradan diri olarak çıkmam l~z:ım
dır ve mukadderdir.. İşte böylece, ar
tık sizin bir kadın değil, cehennemden 
çıkmış bir canavar olduğunuza kanaat 

getirdikten sonra, size mertçe ııöylilyo. 
rum 1 Dikkat edin madam, ııakının çün
kü elim Faustanın üzerine indiği ~ün 

onu ezecek ve dlinya bu canavardan 
kurtulacaktır. 

Fausta bu mlithiş tehdidi, bütün vü
cudu ürpererek dinlemi~ti.. Deli gibi 
kendi kendine söylendi: 

- Evet, hakkı var, bu defa da kur. 
tulacaktır. çünkü bu mukadderdir ve 
~finkil Pardayanın Faustayı öbı:lürece

~ yaZllıdır ! .• 
Fakat, Faustanın gururu birdenbire 

tekrar CO§tU. Hiç kimıeyi bo~bo~una 

tehdit etmeyen bu adamın sözleri onu 
korkutacak yerde, mücadele arzusunu 
büsbütün arttırmıştı. 

Biran içinde bütün soğuk kanlılığını 
elde ederek sakin bir sesle : 

- Merak etmeyin şövalye, dedi, 
o müthi§ elinizin hiç kimsenin üzerine 
inmemesi için icap eden tedbirleri al· 
dım ve daha da alacağım. 

- Affedersniz madam. Sizinle biraz 
laubali konuşuyorum ama doğrusu far. 
la konuşacak vaziyette değilim .• Bura· 
ya serptiğiniz güzel kokunun tesiri mi
dir, nedir? Fena halde uykum var. O. 
nun için rica ederim bu tatlı sohbetini· 
zi başka bir güne bırakalım .• Doğrusu 
bulunduğum yere bir parçacık olsun 
kuru ota benzer bir şeyler koymak liıt· 
funda bulunsaydınız beni bu çıplak 

mermerlerde uyumaktan kurtanrdınız. 
Fakat bu biraz daha insanca bir hareket 
olduğu için, tabii böyle bir ~ey sizden 
beklenemez: .. Şimdilik Allah rahatlık 

versin madam 1.. 

Ve, kokunun tesiri1e başı fena halde 
dönen Pardayan mantosuna iyice san. 
larak soğuk mermerlere uzandı. 

Fausta yavaş bir sesle : 
- Elveda, Pardayan, dedi. 
- Sakın üzülmeyin madam, l'ek 

yakmda tekrar görü~ürüz •. Biz biribiri
mizi görmeden durabilir miyiz. 

Pardayan güçlükle söylediği bu söz
ler üzerine derin bir uykuya daldı. 

xxı 

KRISTOBALIN iTiRAFLARI 
Fausta bir müddet daha bekledi ve 

bütün dikkatile dinledi; hiçbir şey 

duymuyordu. 
Pardayanı çağırdı, ona bir ııeyler 

aöyleıdi; cevap ılamadı. 
O zaman ayağa kalktı ve yavaşça dı. 

tanya çıktı. Aldığı tedbirlerden emin 
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bulunduğu için, kapıyı kapamağa Jü. 
zum görmedi. 

Birkaç saat evvel Kristoballe konuş
muş olduğu salona gelerek oturdu ve 
uzun müddet düşündü. Ayni sual mü. 
temadi yen beynini meşgul ediyortdu: 

- Magni beni gene mi aldattı? Ver· 
diği şey hakikaten zehir miydi, yoksa 
sadece uyuşturucu bir madde mi? .. 
Pardayan öldü mü? Yoksa uyudu mu? 
Yapmış olduğu hareket, ona ıstırap 

veriyordu. Sevdiği aıdamı öldürmüştü. .• 
Fakat bundan başka çare yoktu .. Tees· 
sür le mırıldandı: 

- Tanrının ceza olarak bana verdiği 
bu müthiş aşktan kurtulmuş oluyorum, 
artık hic kimse, hiç bir kuvvet benim 
muvaffakiyetime mani olamıyacaktır. 

Fakat ya yaşıyorsa? .. O zaman yenL 
den mücadeleye başlamak lazım ve bu 
mücadele eskilerine hiç benzemiyecek· 
tir, çünkü Pardayanm bu defa beni ez
mek istiyeceğine şüphe yoktur .. Acaba 
yaşıyor mu? .. Bu adamdan herşey bek. 

lene bilir!.. Ah 1 Onun yanına kadar bir 
sokulabilseydim.. Uyurken bir kama 
darbesi herşeyi kökiinden hallederdi.. 
Fakat işte anahtar yok! .. N c diye bunu 
nehire attırdım. Fakat tedbirlerimden o 
kadar emindim ki 1 Halbuki şimdi, içi· 
me tekrar şüphe girdi. Bu adam zehir
deıı ölmemişse. açlıktan ölecektir. Fa. 
kat o, orada işkence ve ıstırap içinde 
kıvranırken, ben de burada günlerce 
şüphe içinde kıvranacağım .. 

Fausta, uzun müddet daha düşündü. 
Sonra ani bir kararla çıngırağı çaldı. 

Kristobal yavaşça içeriye girerek Fa
ustanın önünde hürmetle eğildi. 

Fausta Amirane bir tavırla: 
- Mösyö, dedi. Şunu söylemeliyim 

ki, !!İZİ bana tavsiye edenler görüşlerin
ide aldanmamış1ardır. Kuvvetli ve ka. 

. 1' i)'İ 
biliyetli bir insan için, sız ç~be 
yardımcı olabilirsiniz. Sizi tec~\l b .. 
sadile size verdiğim vazifeler• ~r..-, 
bir liyakatle becerdiniz. BU~~ ;ıı1, 
mi harfiyyen icra ettiniz. sızı. 

. . 1ma v ka .. erdırıl· . ~ 
maıyetıme a ga rar • 1oJ'l' f 

Kristobalin sevincine payan ~ 
- Emin olunuz ki rnaJdarıl 

lan sadakatim... Jl'aost' 
Diye söze başladıysa da, J 

kimane bir tavvırla ausrnasıtıl 
etti ve: 

1ıtı 
- Lüzumsuz sözlerden b?Şe 

a·sın 
dedi. Prenses Fauata, ken 1 Jlardaıı. 
olmaları için, aıdamlarına kra _j ıcııt 

ıısvB 
ha bol para veriyor. tnsan d\lğıJııtı 
en büyük amilin menfaat 01 ıı 5 

de benim kadar bilirsiniz. J3abn ııÔ'ıı 
·ca 1 ·ıı olmanız menfaatleriniz 1 eıı1'' 

Bunun i~in sadık olacağınız~etit• 
Bundan başka bir gün bahse ıc· pefl 
dilik şunu bilmeniz lazımdır ~ıt· 
daha iyi bir efendi butatı1at51 e pt1 w 

- Hakkınız var madam· f "e 
içindir ki, sizin gibi ha~~et ~irıı1'e1C 
retli bir prensesin maiyeune 
na büyük bir şeref veriyor. •]<tet1 ~ 

Fausta başile tasdik etti 

ayni ııakin sesle: nıı1:Jf11~ 
S• d d" f k" taJ'll pV - ız. e ı. a ır, pir 

kimse tarafından sevilr9iyen ı·siııit· 
·ryet ı fC smız. Akıllı, zeki ve kabı 1 niıe 

kat, buna rağmen, yükselme 10~ 
• ·rntc§ıt • 

mevki temin etmenıze ı ·rıiıı 
·ryetı 

Çünkü sizin zeka ve kabı 1 ··ıcselıı'e 
d . d . 1 . . yu ııf 
ır e en ınsan ar, sızın tf1e 

mani olacaklardır. Bu onl.arı~tıt· 
terinin doğurduğu bir ibtıY3 ıciıtıfl 

a·I". çe tı 
- Heyhat madam! nı,. 0ı1et 

bana a~ıkça söylediğiniz bU 
5 

hakikattir. . •rıfrıı~ 
Fausta, Kristobalin, bU ıtı 



Ton Ton amcanın ne yaptı· 
ğını resimde göri.iyorsunuz. 
Bir de biz anlatalım: Bir seh · 
panın ayaklarını kesip kısalt -
mak isteyince desteresi 'kınlı
yor. Başka bir çare buluyor 
ama bu sefer de sehpa ta çen· 
berine kadar deliklere gömülü
yor, çok alçak kalıyor. 

Afrikanın cenubunda, Ml.ı-
tabeles namında bir zenci l~i!· 
hilesi vardır ld, medeni insan· 
larla daima temasta bulundu· 
ğu halde eski an'ane ve fu:Jct
lerine eadık kalmış} 

Eğlence ve b:ıyıa.T!llan çok 
seven bu kabile hilkı,, billıas
sa ekin ibayramnu •çok garip 
bir ttuzda kutlclnrlar. 

Bayram günii gclince, gü· -
~le beraber, kadın, ·erkek, 
~ocuk, ihtiyar 'herkes· köyün 
•ortasındaki büyük. meydanda 
toplnnrr. Erkekler deve ku_şu 
ti.iyiinden yapılmış siyah ve 
uzun "harp mantoları., giyer
ler ve .bellerine, sene icinde 
vurdukları· maymun, arslan 
ve leopar kuyrukları takarlar. 
Hatta baZJlarmm vurdukları. 
hayvanlar çok olduğu için 
bellerine .taktıkları. kuyruklar 
o kadar ağır gelir ki güçlükle 
hareket edebilirler, fakat bu-
na rağmen üç gün üç gece 
dans etmekten de çekinmez· 
ler. Bu sırada kadınlar da 
.koskoca vahşi öküzleri şişleri! 
geçirerek kızartırlar. 

Ü';"iinCÜ günün nihayetine 
doi:'Tll muharipler altışar altr 
şar .sıraya girerek, kabile reisi
nin kulübesi etrafına yarım bir 
çember halinde · toplamrlar ve 

:şarkılar söylemeğe başiarlar. 
.Şarkılar bittikten sonra reis 
kulübesinden çıkar. Üzerinde 
maymun derilerinden yapıl· 
mış güzel bir mantosu ve bir 
çok güzel deve kuşu tüyleri 
vardır. Yavaş adımlarla orta· 
ya gelir ve bastoniyle yerlere 
vurarak dans etmeğe başlar. 

Muharipler onu takip ederler. 

Avusturyalı bir usta başmm 
icat ettiği kanatlı bisiklet her ta
rafta bliyük b:r merak uyand.r
mıştrr. 

Mucit geçenlerde. bu yeni bi
sikletin tecrübelerini yapmış ve 

çok muvaffak !Olmuştur. ,Şimdi. 

bundan ıcesaret clarak lrergün. 

:kendisine .hayretle bakan. J1alkm 
1üzcr~e ·sok&ıldcınb a;uyor. 

:Maamafih hu. bisiklet daha 
iyice. tekamül etmemir.ir. Ve 

usta başı ancak çolı: kuvvetli ba-. 
caklan sayesinde hız ,alarak yük-
selebilmektedir. 

* * * En· merhametli 
idam şe'k li ! 

Öldürülünceye kadnr taban
ları gıdıklamak, eskiden: Çin
de en merhametlibir idarn:.§ek. 
li idi. Sı-.-lunun ayağı bir tahta 
falakaya konur· cellat da elinde 
incecik: bir. çubukla~. adam ölün 
ceye kadar ayaklarını; gıcWdar .. 
ıdr. 

Birkaç saat devam. eden bu 
danstan sonra İçki . başJar. ve 
kadın, çocuk, genç ihtiyar 
bütün kabile halkı sarhoşluk -
tan bayılıncaya kadar içerler. 
Herkes ayıldrktan sonra bay
ram da biter. 

Ç:Ok garip bir hayranı de
ğil mi? 

'Cillıkl.a 
yar 111?1J. 

Tabii bilgı1cr müzelerinde 
halıklarm konduğu yerlerd~. 
Akverıyum elene/iğini elbette 

bilirsiniz. işte bu Akvariyum
lardn balıkların işitip iritmcdik
lerini anlamak için bir takını 
tecriibeier yapmışlardır.. 

Akvariyuma içi solican do
lu bir cam kutu koymuş' 
balıklar s.qlicanlan yutmak i · 
çin !hemen kutuya ıkO§mu~!ar
drr. Ancak kutuyu. Akvari " 
yuma korken; euyun üstün
de de zil çalmağn başb..nuş!ar. 
Bu tecrübe bircok defalar tek· 
rar edilmiştir. Sonra da, ·cam 
kutuyu içeriye sarkrtmaksı7.ln 
yukancla P,ene zil çalınm1a, ba
lıklar solicanların bulunduf.u
nu zannE;ttikferi yere koşmuş• 
lardır.. Demek ki balıklar i~it:
m~kte .ve onlar için giir\Utü 
gıda ile il~ili, bulunmaktadır. 
Tıpkı mekteplerde bizi yeme
ğe ~ağmnak için çalınan zil 
gibi değil mi? 

~ * Cam ·e'Vl:e:r 
Son gelen Fransız gazetefo .. 

ri, pek yakında camladan ·ev
lerde _ oturabileceğimizi. haber 
veriyorlar. 

Çünliü senelerdenberi dü -
~üniilen cam tuğlalar nihay~t 
k~fedilıniştir. Bu tuğlalar, 
ışığın yüzde sekseninin .geç• 
mesini temin,ettiği gibi, .soğulC 
ye sU:ağa btşr da çok iyi ·mu
hafaza etmektedir . 
Bu,~tuğlalar o kadar sağlam• 

dır ki.. ·evletin-inşasında nn ı .. 
cak bir· -tuğla kalınlığı dıvar · • 
Iar kafi gele~ektir. 

Skandinavya:nm muhtelif 
yerlerinde, şimdiden bircok: 
cam evler inşa edilmiştir. Bun· 
lar son derece temiz ve ıstk• 
lıdrr r abii, gelip~eçenlerin, içe 
ride neler olduğunu görmeme• 
leri için icap eden tedbirl~r 
alınmıştır. 

Bu beyaz kugu kuşlnnnın arasında .siyah bir kugu saklanmaktadır. Onu görebiliyor musunuz?, .. 

_/ 
-111nc çabuk gd: l·i'/ O· 

y1111u oynI>'ncJifız. 
- Peki arna, berı fil deği· 

/im ki ... 
- Hayır sen fil eleği} kü -

çük fillere pasta veren ba; 
ofocaksm .. 

~ * 
Olimpiyat oyunlarından dö -

nen b:r sporcu hastalanarak ya
tağa düşer. Çağrılan doktor mu

ayeneden sonra kaşlarını çata -
rak: 

- liarareti kırk dereceyi aşı
yor! 

Deyince, sporcu başım yastık
tan kaldırarak: 

- Bay doktor dünya hararet 
rekoru nedir? 

1} ~ ~ 

Kiracı - Bu soba hep böy
le tiitüyor mu? 

Ev sahibi - Hayır, yalnız 
yanınca tüter! 

'* ~ ~ 
• - Saçlarımı keserken, ni -
çin bana her zaman korkunç 
masallar anlatıyorsunuz. 

t> 

J.tjl riil 
-1-· J_f ~.: ç:: 
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- Saclarımz diken diken o
luyorda, ~daha kolay kesiliyor. Resmin sol tarafında gördiigünüz deve kuşunu kolaylıkla yapabilirsiniz. 

~ ~· ~ 
' - Annem geceleyin evde 
gürültü duydukça hırsız var 
korkusiyle beni uyandmrdı. 

- Peki ama hırsızlar gürül· 
tü yapmazlar. 

- Ben de anneme bunu 

Bunun için resmi kalın bir kağıt ve yahut çok ince bir mukavva üzerine yapıştırınız. 
Sonra , siyah çizgileri takiben makasla kesiniz. Noktalı yerleri aşağıya doğru kıvırın, kü-

- - çük çizgili yerleri de aksi istikamete doğru kıvırın. A nın 
anlattım fakat işim büsbütün 
kötüleşti. ters taraf mı B üzerinde C yi D üzerine, E yi F iizerine, G 

yı H üzerine, 1 yı J üzerine, K ı L iizerine, M i C Üzerine ya· 
_ Şimdi de ürültü d • prştmnız. Bundan sonra, gözleri de biribirine yapıştırın ve 

madrkça uyandır~or! uy kuyruğu resimde gördüğünüz veçhile kıvırın. Deve kuşu ha 
zırdır. 

- Nasıl olur? 

Ne yapıyor.lardı '? 
Geçen hafta on türlü hare

ket yapan çocukları gösteren 
bir resim koymuş, bunların 

ne hareketlerini yaptıklarını 

bu hafta yazacağımızı vadet
miştik. Mecmuanızın geçen 
haftaki sayısını açıp resme ba· 
kın. Siz de hareketleri böyle 
mi bulmuştunuz: 1 Merdiven 
çıkıyor. 2 - futbol oynuyor, 
3 - Mania atlıyor. 4 - Sa -
lıncak sallanıyor. 5 - F otoğ
raf çekiyor. 6 - Bisiklete bi
niyor. 7 - Tenis oynuyor. 8 
·- Telefonla konuşuyor. 9 -
Su topu oynuyor.. 1 O - Kü -
rek <,;ekiyor. 

H A~BE_R __ _ 

BUl!M CA 
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•--·--o-~---cs-----• 
1 1 'l ! 
1 f ıl ' ·ı 1 1 • 

•ö- ---o-----lt>:~ ··-?() . 
0.-ı altı noktadan ibaret o· 

lan bu B. C. D. E murabbamı 
~ize veriyoruz. Bu murabbaı 
ne b~r çizginin ve ne de bir 
noktanın üstünden iki defa 
geçmeden yedi düz çizgi ile 
birleştirin .. 

Yukarıdaki .resmi dikkatle boyadığınız takdirde elde edece
ğiniz neticeden çok memnun olacaksınız. 

ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

Doğru halledenler arasında 
birinciye giizel bir masa saati, 
ikinciye ve iiçi.incüye lüsk e· 
sans ve iki yüz okuyucuya 
muhtelif hediyeler verilecek .. 

1 numaralı yerleri siyaha, 2 No. lı yerleri sanya, 3 No. b 
ye:icri maviye, 4 No. lı yerleri kahveye, 5 No. b yerleri 
kmnızıya, 6 No. lı yerleri portakal rengine boya~ ~ . ..... 
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,: 

- - Hayır. 

- Evet. 
Smitsonun hiddeti son raddeyi 

bulmuştu. Bütün kuvvetile ba
ğırdı: 

-Yani söylediğim lafı bilmi
yorum mu demek istiyorsun? 
~ Mesele bunda değil patron .. 

Zaten oraıı beni alakadar et
mez. Ortada bir şey var, o da 
Bluzun daha iyi inek olmasıdır. 

O zaman yıldırım gibi seri 
bir hadise oldu. 

Smitson ani bir hareketle ta
bancasını çekmiş ve ateş etmişti. 

Kır saçlı adam kanlar içinde 
yere yuvarlandı. 

Bu müddet zarfında, kimse 
yerinden kımıldamadı bile, bila
kis herkes daha biiyük bir işta
hayla yemeğine devam etti. 
Smitson da birkaç kadeh şarap 
içtikten sonra, öldürdüğü ada • 
mın yanında oturan kovboylara 
bağırdı: 

- Ne bekliyorsunuz? .. Bu he
rifin öKisünü ahp kuyuya atsa
nıza! .. 

!ki kovboy, ölüyü dışarıya çı
kardılar ve biraz sonra dönerek 
yemeklerine devam ettiler. 

Jim kendini tutamadı. Bu 
adamların, arkadaşlarının ölü
münü bu kadar lakayt bir tarz
da karşılamış olmalanna fena 
halde kızmıştı. Ayağa kalktı ve: 

- Mösyö Smitson. 
Diye söze başladı. 
Smitson tabancası,~p masanın 

üzerine koydu ve gülümsiyerek: 
- Jim, dedi, ben lüzumsuz 

sözlerden hoşlanmam. Benim i~

lerime müdahale eden ve sözü
me karşı' gelenlere nasıl mua -
mele ettiğimi pek ala gördün. 
Tabancamda daha beş kurşun 

kaldı. Ona göre hareket et. 
- Fakat .. 
Jim sözünü bitiremedi. Yanın

da oturan iki genç, onu zorla ye
rine oturttular. İçlerinden birisi 
de kulağına eğilerek §Öyle dedi: 

[& 
lE 
~ 
~ 
~ 
~ 
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j 
j 

J 

- 'De\\ m\&\nl .. '\>&~Ton 'lımtgın
'ıtcn ona h\c;b\t ıcy .öy\c-mcmc
\i anlıyor musun? Yoksa c;ok 

fena olur. 

- Öyle ama .. 
- Öyle aması yok! Eğer niye-

tin, Bilin yanına gitmekse o baş-
ka... İstediğini yap. · 

Yemek ayni sessizlik içinde 
bitti. 

Herkes ayağa kalkarken, Kov
boylardan biri, kısa boylu şiş -
manca arkadaşına kazaen çarptı. 
Şişman adam bundan fena hal· 
de kızmış olacaktı ki bağ •rdı: 

· - Dikkat etsene!.. Kör mü -
.. :> sun ... 

- Asıl kör sensin! Sen dikkat 
et. 

- Al öyleyse terbiyesizliğinin 
cezasını!.. 

Ve şişman kovboy tabancasını 
çekerek,. arkadaşına ateş etti. 
Jim müdahale etmek için atrldiy
se de, geç kalmıştı . Kurşun za
vallı gencin karnına isabet ederek 
onu hemen öldürüvermişti. 

Smithson lakayt adımlarla şiş -
man kovboya yaklaşarak: 

- Mac, dedi. Yaptığın doğru 
bir şey değil, bu kadan da fazla 
doğrusu., Yarın, on kişinin işini 

sekiz kişi göreceksiniz, işler ak
S'Yacak ... Bana vız gelir. Dii~ü -
n:Jn .. 

Ve Smithson, ölünün üzerin· 
den geçerek, hiç bir şey yokmuş 

gibi uzaklaştı. 
Jim dehşet içinde kalmıştı: 
- Ne haydutlar içine girmişim 

de haberim yok, diye mırıldandı. 
Babamın met ede ede bitireme -
diği meşhur dostu bu haydut çe
tesinin reisimiydi ? Biribirlerini 
~ebepsiz yere öldüren bunlar mı 
bana arkadaşlık edecekler? 

Jim, kararını vermişti. Yarın 
erkenden bu kanlı çiftJ:ği terke
decek babasının evine dönecek -
ti. 

• * • 
Smithson. kovboyların yattık-; 

)arı geniş koğuşta, Jime yatağmı 

~~· ,, 
- ılfomnun ~ıldımz mı ? 
- Biiyük bir te.~acW/ eseri 

gösterdikten sonra, alaycı bir ta

vırla: 

- Şimdi yatın bakalım, çocuk
lar, iyi rüyalar temenni ederim. 

Diyerek çıkıp gitmişti . 

Jim, bu kanlı sahnelerden son
ra, nasıl iyi rüyalar temenni edi
lebileceğine bir türlü akıl erdire

miyordu. 
Fakat bir müddet sonra, sağ

dan soldan yükselen horlamalar, 
Jimi hayreler içinde bıraktı. 

- Demek ki her şeye rağmen 
uyuyabiliyorlar, diye mırıldandı. 

Gece yarısı olduğu halde, Jim 
hala uyuyamamıştı. 

Fakat, bütün gÜn at üzerinde 
bulunmanın verdiği yorgunluk, 
biraz sonra onun da gözlerini ka

pattı. 

Jim derhal korkunç, rüyalar 
görmeğe p~şlamıştı: 

Smithson, bir elinde kanlı bir 
bıçak, diğer elinde tabanca bulun 
duğu hal<le. sert c;i7meleriyte' ce
setleri çiğniyerek bağır:yordu. 

Dirdenbire, Jim, isminin çağrıl-
dığını duydu. 

Titrek bir ses: 
- Jim .. Jim Cc ·~on .. 
Diye sesleniyordu. 
Jim gözlerini açt ıve dehşetin

den titredi: 
Gecenin karanl·ğı içinde, iki ö

lü yatağının başıucunda duruyor, 
kendisine bakıyorlardı. Kır saçlı 

Harflerle resim yapıyorum 
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Biif tt•'f!.i wml l111/clıın11z? 
olarah bir 1>11lutesirı 11/tmı '· ı .. 

adam yavaş ve titrek bir sesle : 
Şöyle diyordu : 

- Jim Cotton , ı;eh kendin i ce
sur bir adam zannediyorsun. Hal
buki, biz öldürülürken yerinden 
kımıldamadın bile.. Sen korkak 
~lçak bir gençsin Jim Cotton, 
bundan sonra cesaretteP bahsct
meğe katiyen hakkın yoktur. · 

Jim ölülere hak verdi ve hıç

kınklar içinde : 
- Beni affedin .. : Beni affedin. 

diye inledi: 
Canlı ceset gür bir sesle ce

va p verdi: 
- Seni affediyorum, fakat 

bir daha kendini ımthetme. Ayni 
zamanda koğuşun her tarafından 
kahkahalar yükselJllİş ve elektrik~ 
ler yanmıştı. 

Jiru, hayrtle~ içinde, kendisine 
bakarak gülen ölüleri, diğer kov
boylar ve Smithson \ . , bir m:id
det seyretti. 

Ve sonra hakikati anladı: 
Y ~.ni arkadaşları, kendilerine 

yükı;ekten bakmama! için ona 
küçük bir ders v::mişlerdi. 

Jim, iyi ahlakta bir genç oldu
ğu için buna kızmadı ve onlarla 
beraber bol bol güldü: 

! '-·• · "ylece kısa • zaman i-
çinde, çiftliğin e niyi kovboyu 
olmuş ve bütün arkadaşlarının 

muhabbetini ka:zanml§tı. 

SON 
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--~--~~~--~-------------------------------------

Çocuklar: Mecmuamzın 54 üncü ıayı•ile birinci cildi tamamlanmııtı r H ABER gazele· 
terini almak •uretile hemen hemen para ıarfetmedPn elde etmiş olduğunuz bu mecmÜalan ctltletlir 
mek istiyorsanız, Ankara caddeşinde <Yakıt KütüphameıH ne bir numara mukahiJi.,de h1 .. ft,{Y'1t7 ,..,,, 

parası için (25) kurut getirmelisiniz. 


