
e~!ikeli vaziyette 
~~ırQı lflnet ku vvetlleırı n n ın 

I~ "i'b •• ~o~a(§'Jaıl!d taıaıırırıuızıu 
tıı, lllıs~et neil:Dce veırdD 

~, ...... ı~iler bir Sovyet 

l!i t er Ye d. w • 
'llaı:ı r ıgınc göre, mıntakasında bUtlin cephe üzerinde ta-

l. • Yol harp gemileri. 
'111 arruı:a geçmişlerdir. Villl Franca ve 
~t. ı ~ıtarruz ı.ıu ın~tW. ~ıontcro ile Vilıl del Rio ve Pocuna 

(~ A..) _ mevkilerinin bir kısmı zaptedilmiı, bir 

~ ~ardan bil. (Deooms ~ incide) 

~adaki Çirkin hadise 

~l)ÖRT KİŞİ 
~~VRiF EDİLDİ 
t ~~•arı çocuklara 

Elv(iz etnıektir 
Ankarada, bir mUddettenheri dedL 

kodusu ağızlarda dolaşan çirkin bir 
vaka hakkında, Ankara Cumhuriyet 
mUddeiumumtsi Baha Arıkan ~ iza
hatJ vermlştir. 

"-Ziraat bankası muhasebe umum 
mUdilr muavini Rıfkı lle uşağı Raşidin 
bazı kilçük çocukları evlerine alarak 
iğrenç tecavüzlerde bulundukları ev -
velce haber alınmıştı. Zabrtanm yap. 
tığı sıkı takibat sonunda çocuklar Rıf 
kmm evinden çıkarken yakaalnmış. 

lardı. 

Çocuklar, kendilerinin tecavUze uğ. 
radıkla.rmı itiraf etmişler, maznunlar 
da. cilrümlerini saklıyamamışlardır. 
Bu çocuklardan ikisinin henUz 15 ya-

~ ~-.. J şını ikmal etmedikleri anlaşılmış, me-
~ ".,,,.... seleye memuriyetimlzce de el konul. 
~'11~~~ muş ve bu meselede bakkal Ahmet c;a. "'t lloJıo .4rılaıft (Devamı 6 ıncıda) 

l'-lll ~lllleke talebile 

"-tı tıya, Londraya 
~~~~1~t ediyor 
~ ~p "'Ytcr •iansuun !eri hıwdamak için Edene vekôlct eklen 

~~ ~' ~ll .4.ı~nın Londra Lord Halifaks ile görüıecektir. 
~ ~.~~ tcti n ınUstem- Maamafib bu muı!kat için daha hiç 

' ~~ lng·ı · "~rilmesi bir tarih tesbit olunmamıştır. Ribbcnt
~~ti 112 

hükümeti rop, Almanyanın müstemleke taleplerin 
~ ~ ~~~ntrop de haklı olduğunun tanınmasını arzu 

ıniizakere. ey!cmektedir. (DeucıtM 6 tncsda) 

Gazetemizi ahrken 
Lisan dersleri fonnalarmın keailmi§ 

olup olmadığına 

TürkiVe - ıtalya 
dostluk r11isa ı 
on· yıl uzatıldı 

Ingilterenin de gireceği bir 
Akdeniz anlaşması yapılaca 

............................................. ·-·-·····---··· .. ···· .......................................... -.................................................................. . 
Başvekilimiz Martta Belgı ada gidecek 
Mayısta da Londraya gideceği söyleniyor 

......... H·a·r·ı··cı·y·e .. mve·k·ı·i·m·ız-şehr-ı·mızde-
Hariciye vekili Tevfik RüftÜ Aras 

bu sabah tehrimize gelmiştir. istas
yonda kendisini Riyaseticumhur ta
rafından başyaver Celal, vilayet er· 
kanı ve büyük bir halk kalabalığı 
karşılamıştır. Hatay Erkinlik cemi • 
yeti tarafmclan kendisine bir buket 
veilmişti. istasyon b8§tan ba§a bay
aklala donatılmıştı. 
Bulgar Başvekili ile mftl!kat 

Sofya: 6 (A. A.) - Bulgar A
jansı bildiriyor: 

Ankaraya dönmekte olan Türkiye 

im mÜmC8Sili müşavir B. Gruev, 
protokol şefi B. Belinov ile Türkiye, 
Romanya, Yugoslavya ve Yunanis · 
tan elçileri ve Türkiye elçiliği me • 
murlan tarafından karşılanmıştır. 

iki nazır, istasyon salonunda sami
mi surette konuşmuşlar ve bilahare 
bu konuşmalarına, Bulgar ba§vekili
nin eksprese takılan vagon salonun· 
da devam eylemişlerdir. B. Köse 

1vanof, Türkiye hariciye vekilini bu 
salona davet etmiş ve ilerideki istas• 
yona kadar geçirmiştir. 
Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Tevfik Rüştü Araa Sofyaclan ge .. 
çerken mühim beyanatta bulunmuş11 
İtalya ile Türkiye arasında hiç bir 
ihtilaflı mesele kalmadığını beyan e .. 
derken zaten mevcut olan "Türk • 

(Devamı 6 1ncıda) 

Harbi umumide batırılan . 
hari~iyevekn~0r.Tevfik_Rü,t~Aras Lu ı•tanya denı•zden bugun Sofya dan geçmış ve ıstas · Z 
yon da başvekil B. Köse lvanof. kra-

Sabık Kral 
Edvard 

Madam Slmpsonla 
Nisanda evlenecek 

Viyana t5 (A.A.) - Windsor dükil 
ile Madam Simpsonun izdivaçlarının ta. 
rihi ile nerede yapılacağı Dükün hala
II Prensesin. Enzcsfelde muvasalatın

dan sonra belli olacaktır. Prensesin ya. 

l'indsor DiU..il ile Madam Simpson 

nn Enzesfeldc gelmesi beklenmektedir. 
Bazı gazeteler tarafırldan izdivaç tarihi 
olarak gösterilen 27 nisan Madam Simp 
sonun boşanmasının muteber olması için 
konulan kanuni müdedtin hitamını gös
termektedir. 

Papas nikftln yapmıyacaklar 
Londra 6 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesine Viylnadan bildirildiğine gö
re Windsor Dükü ile Madam Simpso. 
nun izdivaçtan nisan ayında yapılacak
tır. DUk, kardeşleri Kent ve Glucester 
Düklerini davet etmiştir. Maldam Simp
son nisanın yirmi dördünde Enzensfcl. 
de ıelecektir. Yalnu medeni niklh ya
pdıcaktrr. 

ç ık arılı yor 
Bu muazzam transatlantiğin 

demirile silah yapılacak 
önUmil.zfdeki nisan ayında Harbi U

muminin en feci felaket sahnelerinden 
birini hatırlatacak bir gemi kurtarma 
i!lne giri!ilecektir. 

1915 senesinde bir Alman tahtelba· 
hiri tarafnıdan torpillenip batırılan 

Luzitanya isimli transatlantiğin çıka

rılması için bazrılıklara başlanılmıştır. 

Luzitanya batırıldığı zaman 1,198 ki
ti de boğulmuştu. Bittabi bu geminin 
tamamını çıkarmak mümkün olamıya. 

caktır. Koca harp kazazedesi, denizin 
altında bombalarla parçalanacak, ve el
de edilecek demir parçalan suyun sat
hına çıkarılıp satılacaktır. 

Bu demir parçalanndan yeni silahlar 
imal edilmesi muhtemel görülilyor. 

Önilmü:ddeki mayısın 7 si Luzitanya 
nm batı~mm 22 inci senei devriyesine 
isabet etmektedir. Bu tarihte meşhur 

denizaltı fotoğrafçısı yüzba~ı Crayg 
mağruk Luzitanyanın güvertesinden 
radyo ile ne§riyatta bulunacağını umu. 

(Dcvamı. 6 ıncıda) 

1300 lxıdem derinliğe iızmcğc miisait 

bir dalgıç cihazı 

Amerikadaki fe &ket 

Amerikada Ohyo ve Misi!ipi nehirlerinin taşması üzerine vukubulan 
feyezaıllarda yüzlerce kiıinin boğulduğunu yazmııtık. Resmimiz feyezan 
felaketine uğnyan yerlerden Marietta ıehrinde aokaklvdı 1andallar• do. 
lquı imdat heyetlerini g&teriyor t 
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Memleket mektuplan V Si IFil Şal l!<a! 

Ed·rne asfalt 
yolu 

' Boyalı diş ve res1 
baldır mo ası 

Münasebetile Bayanla18 

1 

R ua.~ctemue, ··Güzellllt dolttoru .. adresi ağaçlandı'rılıyor 
ne bakikl veya müstear adlarmızla sora T ki d ... • · • 

cağmtz suallerin cevaplarım bu sUtunda bulursunuz. Bu cevapları- Paıiste anlaşmış bUlun e r ag muhabırımız yazıyor: 
BA L 
duğumuz güzellik müessesesi vermektedir. GUzelliğlnizi noksan bırakan kusurla'rJn!ZI bize İstanbul - Edirne yolunda geliş ve 
yazınız. gidi~in rahatlığı ve emniyeti için as-

-100 - paçaları las~kli külut kullanmayınız. falt yolun her iki tarafının ağaçlan· 
Yeşilköy F. N. İmzasiyle sorulu- BWllann bacak ve ayakların çarça - masma lüzum görülmüştür. 

yor . buk fİşmesine sebep olur. Edimeden Çorluya 4000 adeta -
kasya fidanı gönderilecektir. Edirne 

Doktor: Gündüzleri uzun uzadıya hususi idare fidanlığından beheri 2 
ayakta durduğum için geceleri ayak· Yakalanan kuruştan İstanbul - Edime yolu için 
lanın çok şişiyor. Kalbim ve böbrek- akasya verilmesi kabul edilmiştir. kumarbazlar }erimde hiç bir bozukluk yok. Ne Ya- Bu yıl ağaç dikme mevsimi geçme-
payımı. Beyoğtunda Sakızağacı caddesinde den asfalt kaplaması ikmal edilmiş 

kahveci Alinin dükkanında Yani ve Meh kısıwda 1 O ila 15 kilometrelik yolun 

CEVAP: 
Geceleri yatarlien k'aryolanızm ya

liut bir yatağmızm ayak uc~a-~ iki 
santimetre Yükseklik vücude getire· 
cek kadar üst üste üç dört yastık ko
yun. Ayaklarmm bu yastıklann üs
tüne koyarak sırtüstü uyumağa gay. 
ret edin çok faydasını göreceksiniz. 
Bütün gün ayak üstü olan hastahane
C:Jeki. hasta hakıcılarm ekserisi bunu 
yapmaktadır. Dar çorap bağlan ve 

met isminde iki kişi kuıi:ıar oynarlarken ağaçlanmasına başlanacaktır. Bu ağaç 
suç üstünde yakalanmışlar ve mülddei- lama işi için Tekirdağ vilayetine Na
umuınlliğe teslim edilmişlerdir. fia Bakanlrğmdan 2000 lira tahsisat 

gönderilecek tir. 

.. 

Sovyetlerlo bir 
tekzibi 

Moskova garnizonuna mensup 20 
genç zabitin tevkif edildiğini ve Stalin 

ile Voroşilofun arasının açıldığı yolun. 

da ecnebi gazetelerinde çıkan şayialar 
Sovyet1erce tekzip edilmektedir. 

AN NA . STEN 
Kendi güzelliği ve san'atindeki harikası ile 

BALALAY 
Fransızca sözlü şayanı hayret filminde, lüks ve ihtişam sahneleri 

ve güzel çıgan dans ve şarkıları ile bu hafta 

SARAY Sinemasını 
Her seansta baştanbaşa doldurmakta ve takdirkirlannm 

alkışlarını toplamaktadır. 

Harpten evvelki Rusyada geçen büyük bir aşk romanı ••• 
Bir aşk kadmm tarihçesi. ••• 

ilaveten: F ox Jurnal son dünya haberleri. 
Bugün saat 11 de tenzilatli matine. • u • •I 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
Kaçmlnuyacak fevkalade ve zengin programı görünüz: 

ALÇAK L 1 K (Fransızca sözlü) 

MlRIAM HOPKlNS - MERLE OBERON - JOEL Mc CREA 
tarafından temsil ve iftira yüzünde' ihtarn edilen üç genç kız, 

fena bir talebenin iftiraları ... 
Aynca: Kızrlay tarafından çevirtilmiş ve Taksim Bahçesinde yapıl
mış olan bütün eğlence ve merasimi bütün teferruatiyle gösteren 

KERMES EGLENCELERl Türkçe sözlü, şarkılı film. 
l1aveten: Hatay'm istiklaline kavuşmasım t~bciJen Bayazıt meyda
nında yapılan büyük miting. Bugün saat 11 de tenzilath matine. 

Bugµn T C R K Sinemasında 
Şayanı temaşa 2 büyük ve zengin film birden: 

BEETHOVEN'in güzel ve te 
muhteşem eseri ve lj Bekar 

Evliler Lil Dagover ve Willy Birgel'in le 
250 kişilik Berlin Opera orkest'" ~i 
rasmm iştirakiyle fevkalade bir !i Vodvil tarzında cazib ve e~tı· 

surette temsil ettikJeri •

3

il celi bir komedi, nefis mus · 4 . ., t: 

9 1 canlı ve cevval nükteleriyle .bü-
U·n C U si tün seyircileri eğlendirecektir. .. 

1 
Senfoni. ~i MoNAtotA~e~~ELLA-

En biiyük hissiyatı beşeriyenin !i GABAROCHE 
makesi. Fransızca sözlü film. 

Bugün saat 11 de t:nzilatlı matine. 
A • ,~ 5 -

Kamyonlar 
Trakya iskan mm takalarına keres

te sevkeden kamyonların normal is~ 
tiabmdan fazla ve ekseriyetle yedi 
ton kadar yükledikleri görülmüş, köp 
rülerin bu yüke mütehammil olmadı· 
ğı ve yolların bozulmasına sebebiyet 
ver•liği anlaşılmış olduğundan kam· 
yonlarm badema fazla yük koymala
rf vilayetçe yasak edilmiştia. 

Mürefteye bağlanan köyler 
T ekirdağrnın Şarköy kazasına bağ. · 

lı Mürefte nahiyesinin kaza olması 
kabul edilmiş ve Mürefte kazasına şu 
köylerin tabi olması kararlaştırılmış
tır. Mürefte, Beyoğlu, Çınarlı, Ga· 
zi, Güzel, Hoş, Kirezli, Mürsel1i, Or
manlı, Tepe, Tatarlı, Uçmakclere, 
Yukankalamış. Yaya, Yörgüç, Yeni
ce ve Aşagı kalaınış. 

Bağcılara kükürt 
Her yıl bağlarımıza arız olan külle· 

me ve Mildiyö hastalıklarının vaktin
de önüne geçilebilmesi için bağcılara 
Keçiborlu kükürt fabrikalanndan kü 
kürt getirilerek ucuz bir fiyatla T e . 
kirdağ Ziraat Bankasınd"' satılmağa 
baslanmuıtır. 

~ .. 
Tekirdağ apor klübü 

T eldrdağ spor k1übü yeni idare he
yetini seçmiş_ ve ~alışmıya baılamıı -
tır. Başkanlığa Parti bandosu şefi 
Ali Gür, ikinci başkanhğa lsmail De
rin seçilmişlerdir. 

Klüp gençleri bayramda bir müsa· 
mere vermeğe ve " Zehir ,, piyesini 
temsil etmeğe hazırlanmaktadırlar. 
Bu klübün kültürel faaliyetlere daha 
fazla ehemmiyet vereceği alman ted
birlerden anlaşılmakta-. 

H.Y. 

Troçkinin 
bir nutkt..u 

Amerikan radyola
rJle ne~redilecek 

J 

Nevyork 6 (A. A.) - Nevyork 
Herald gazetesi yazıyor: 

"Dış Bakanlığı, T roçkinin salı gü
nü Meksiko'dan telefonla söyliyeceği 
nutkun Nevyork radyosu tarafından 
neşrine mani olmak salahiyetini haiz 
olup olmadığının tcsbiti için kanun
ların tetkik edilmesini münakalat ka· 
misyonundan istemiştir. 

Komisyon, Dış Bakanlığının bu· 
na salahiyeti olmadığını bildirmiş ve 
bunun üzerine müdahale edilmemesi-ı 
ne karar verilmiştir.,. 

tavsiyeler "' 
:"azan: Osman Cert181 · 

Geçen gün, gazetelerden birinin yakutlar, firuıeier. ~~ 
kadın sütununda kadınların diş bo- kendilerini gösteree' 'rfJf. 
yama modasından bahsediliyordu. iki çeneelrinin af'fl1a.r:h~ 
Bunu, benimle birlikte okuyan birisi: ve çeşit çeşit nıüC~ dJ 

- Ne, dedi, kadınların boyanmı- yanlar ağızl_a:ını ~ rl 
yan bir dişleri kalmıştı; Şimdi onları yınca kimbılır od ıa 
da boyadılarnuydı, tam dönerler deli yumurtlıyacaklar ~-~ti ~ • 1t IV".J: b. 

alacasına! Ama diyecek51lıı. ıık~': ~~ 
Adamcağızm bu sözü, hani ya, de adeta kadınlar oeJ dıİj taı 

pek de yabana atılır gibi değildi haa ! çıkan bazı HolY" kıJ1 ~ .. ~ dJıı 
Öyle ya, saçlar oksijenle sap sarı.. ve otta yaşlıya ya. yşff>':J t~ 
T unaklar manikürle toz pembesi .. Du O zaman, onJ~t rierıi re~ 
daklar rujdan apal.. Yüzün krem, ni, kadınlar ış e bil gı~~ 
pudra allık muhtelitinden yeryer ve yamıya başlarlarr 0ıı~ 
renk renk haarelı, yahut ebrulu .. Kaş- yakisi erkekler e le~~~ 

k l l 
. . 11ere 1:.~t lar, kirpikler, açık mısır püskülü ren· a mama< 'Jçtn ı,· tll v • d es1'1 ·~ltı~ .ıı 

ginde .. Gözler ise, gözüne göre kes- 1ar? Onlar a korıt1 
11' 

tane rengi, gümüşi, sarımtırak, çakır, yalarmm rneŞhut eJlge bDl 
t . · li k"·f·· runlarını birkaç 1 ı.a 
ırşe, mavı, mon u u... ,_tf1)ır 

Mantolar ya simsiyah. ya kahve biter! k dı11~ 
rengi, ya nefti, ya şarabl.. şapkalar Amerikaclaki.şl:rle ~ ~ 
ya ördek başı, ya palamut derisi ve ma işi yalnız d\dıılaf1' 

daki sinerna Y1 
... o~J 

tepelerinde de türlü renkte birer tüy.. ki k ,. ve or..- Ş,'.ıı 
Bluzlar yeni moda celep yününden es aragoz. A tat• 
vapur dumanı, fındıki zemin üzerine asri "Şanlı Nıg~r,,ıp ? 
hafif beyaz kar yağdık .. Eteklik dört ressamlarını ~ag~ya 

nk d 
bir takım yaslı . ~ 

re üzerin en satrançlı.. (lf', 
Çoraplar hafif kavun içi... Jskar- nyorlarmış 1 

dtJS1 
l 

Diş boyama rrıoesiıı1 "ti 
pin er vapur dumanı, siyah, kahve ı a r _lı! ıf J ğer bu baldır ar er ' 
rengi, nefti, lacivert, tarçıni üzeri- d b ' I da sara 
ne, ba"lka renklerden oldukr;:oı gamı· • ası ura arJ a·· ti.ikçe ,.fJı 

:s r- zaman sırası uş 1'~.4 
türlü.. Elindeki tahini zeminli çan - ten, satışsıı:hktafl• .5ı.ııı1~ 
ta da pekmezi menevişler içinde... dem vuran biıirtl re (#] 
Ve şayet boynunda bir de eşarp var· li ·· 1 · uülecek, CJ''} yuz erı "" . }er. f 
sa onun rengini de artık berikilere M-· ·f] Rarnız ?"' unı er, .. ldırP' 
uydurarak siz tayin edin r de yakında B~ JttJ 

Şimdi geriye renksiz olarak, kalı- man apaıurıan ar 
yor, bayanın elleri mi? yağma yok, tir! eri~/ 
parmaklarına dikiz etsenize 1 birkaç · Desenize ki _A~ott'~ 
parmağında, sahicisi değilse yalan~ı- başlıyan bu dış 0 d,51 ~ 
smdan koyu sarı halkalı ve şeffaf, resim yaptırrJ'la rtld\~' ~ 
mavi, yeşil, kırmızı taşla birkaç da ressamla~ Yar;J; ıa"'"ll 
yüzün vardır. yazıcı denılen geııe 

ları bu işlerde de, ıl 
Bütün bunlara, bir de maviye , ye- v 1 ft~ f 

şile, kırmızıya, turuncuya, mora bo • gız'" ı,aı1 yanmış dişleri ilave ediniz. Ve sonra Oldu oJaca~asıtl''t• . 
da bütün bu alaca bulacalığm hepsi· mantoların 81rrıece· o~ 
ne birden o zatın dediği gibi "deli kenarlarma bı··k ot#f. 
alacası,, demeyiniz, bakalım! tüne tarih ve hı s hi~~~ 

. . . nm dış tarafla~ıı dı.t 
Şımdi, en çok Amenkada ve bi- dası çıksa da bırııı 

raz da F ransada. alıp yürümeğe baş- · ·· I ı ~ mız gu se 
ladığt söylenen bu dişleri boyama mo d' 
dası v bu~ya da gelecek mi bilemem! s ·ye 13"" e 

Eger bırçok manasız modalar gibi Uf 1 lJffOO 
o da buraya gelecek olursa buradaki ismet (fJ ~fl~e 
moda sever bayanlara benim, şimdi- t 1 raf ~ v~ 
den tavsiyem şu olacaktır: e g ) / ~) 
... . - Dişlerin hepsi_n~ bir renge de- Ankara 6 (f'ı.t; !J$f'e l· lı 
gıl; tane tane, hepsını de ayrı ayrı mekte olan sur :\frere p:ı t.: 
renge boyatmak daha hoş kaçacak ; dün bugün ce~ 14a.reııt .~. 
iki dudak arasına daha latif. daha hareket etrniştif·l 0rıiil'e ~~ 
cicili bicili ... Bir görünüş verecektir 1 Başvekil tsrn.et. ıt 1/j ı 

Mesela, di~lerinin her birini birer grafı çeknıiştır ·il ı;til" f J l': 
renge boyatmış olan moda sever bir Ba§"elı ~ fı ··~ 
ba~an, gülüm.s~diği zaman, onun, ~ s~ııdt~fJ L~·ı 
?af 1fçe açılan. ıkı dudağının arasından Samimi oıara eıflıe~ fr~I ~ 
ınsan, tıpkı bı.r kuyumcu camekanmx diğimiz yüce ı11 11d' ~'PJ ~ 
s~yr~~~yormuş ~i~i olacaktır. Vakıa, miz sırada haıcl<;af .• d,~I S 
şımdigı altın platın kaplı clisler de mimi kabu1del1 fS~~ \. ~ •e erı ~t 
a§ağı yukarı ayni manzatayr; l:iiraz riyeti hüktlrnetııı ıcıcllr1. L~ 
an~~r gi~i ise de o zaman bu altın ken hararetli te~aJ"efdl ~ 
ve platınlerın yanında zümrütler, 

arasında -16-



Günler geçtiği halde ondan hi~bir ha. 
ber alamadım. Ondan sonra tam üç 
mektup yazdım. Yine ses çıkmadı. 0-

1 
na k~akla beraber merak etmekten I 
kendimı alamadım. Aradan uzun bir 
ömür kadar uzun yıllar geçti. Sıkıntılı 
kış günleri bitip; ba.sında ılık gline§
ten tacı, yUzünde pembe sislerden du. 
vağı; mineler, papatya.hır, gelincikler. 
le süslenmi§ elbisesini sürüyerek insa
na h:ıyat, nct;e getiren b:-hn.r gelmişti. 
Güneş bu dlyann kıyılarında erirken 
bir çift mavi gözden damlıyan kan 
gibi geliyordu bana. 

O gün babam mutadınclan evvel eve 
gelmişti. "Çocuklar btı"'Ün sizi Tokat-1 
liya.nda bir düği.lne götürüyorum" de. I 
diği .zaman bu habere hepimiz şa.~mış.1 
tık. O böyle eğlenceleri birkaç gün 
evvel haber verirdi. Biz acele acele ha
zırlarureken babam dUğUn hakkında 

tafsilat veriyordu. Evlenen ar!mdaşı 1 
Bükrcş elçisi Bay Asımını~. aldığı kız 
on sekiz y~mdayını~. Kırkından son
ra saz çalmaya bcnziycn bu düğün ha. 
beri hepimizi giildürmUştü. 

Bir taksi geniş !stlklftl caddesinde 
kayarak bizi Tokatliyana bıraktı. Bu. 
ra.c;ınt her zamandan süslü buldum. 
Salonları renk renk tuvaletli kadınlar 
dolduruyordu. 

İstiklftl mar~mı müteakip (füchard 
Vagncr'in Lohengrin'i ile mcrasinı baş 
ladı. Bu çift b'ribirlcrlne nekadar te
zat. .. Gelin beyazlar içinde nekadar 
güzel ve gençti. Sevimli başını çerçe
vel~yen ince bir koro! bu sevimli kadı_ 
nı nekadar güzellcştirmi~ti. 

Bu ilô.hi güzeli yakmd::ın görmek L 
çin sabırsızlanıyordum. Nihayet uza -
nan elini sıktrm. Dudaklarım ona mes. 
ut günler dilerken, gözlerim gözlerine 
kaydı. Ah ..• Bu gözleri ben tanıyor • 
duın. Küçüklüğümiln en canlı hatıra. 
larmı taşıyan Hic!vcrt gözler onlar
da sabaha kadar kapanmadan geçmL, 
uzun ıstıraplı gecelerin rengi var. Za
man onu vaktinden evvel yıpratmı~. 
hırpalamıştı. Hnyatm beni bir an se _ 
nelerin ardından koşturdu. O senelerin 
Hicraniyle bu Hicran arasında neka • 
dar fark va.r. Kendimi tutam~drm. sa
lonun epeyce kalabalık olma.sına rağ -
men elimi boynun:ı doladım ve için i. 

çin a~ladnn. Bana Uvey annesinden 
çektiklerini ve bu ihtiy::ı.ra varması • 
nm sebeplerini acı bir liı:anla anlattı. 
Gözleri yağmur dolu bulutlara benzi -
yordu ... 

Yıllar akıp gecivordu. Bir gün An· 
kara.da Gazi çiftliğine iniyorduk. Kn -
lab:ılık bir kafile ince uzun bir tabutu 
götüriiyordu. Önde ihtiyar bir adam 
mecalsiz yiiriiyordu. Ben bu adamı ta. 
nıyordum. Bu zavallı Hicranın koca
l!lıydı. Artık her ~yl anlamıştım. :r.a -
va.ılı Hicran, zavallı kardeşim diye in. 
Iedim ... 

Gilnler, saatler, saniyeler akıp ge. 
çlyor ve bu akış akan her gUn, akan 

her kış ve akan her yaz gibi ... Hayat 
ayni şekilde ayni rengiyle bir sel gibi 
ilerliyor. Di.itdlnüyornm, bu coşkun se

HABER - 'Ak'şa~ostası 

le kurumuş b:r dal, kopmuş bir yaprak _-=::::::::::::::::::::=:::::=::::==~~~ 
gibi katılan, sürilklenen yalnız o mu? 
Yoksa bu gökler a.ltmda daha onun 
gibi !ele kapılan birçokları var mı? 

Dere yine eskisi gibi yavaJJ yavaş bir 
dua mmldanrr gibi akıyor. Bağlar 
gene ayni renkte. Gene ağaç gölgele:
rinde, su başlarmda oynıyan çocuklar 
var. Fakat zavallı Hicran ... İ5te o yok. 

Aradan seneler geçtiği halde nerede 
bir llcivert gözle ka?1jılaşsam. titrer, 
irkilirdim. Hicranın tatlı hayali gözle. 
rimde canlanır. Kalbimden boğnzıma 
doğnı bir hıçkınk ve sessiz sessiz ağ. 
!arım ... 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

334 sene evvel bugün 
Sadrıazam ölüm kor u ar& 

içinde· g·zıice Is an a girdi 
Hasan Paşa~ SHrayında müftüyü beklerken 

müftü kt:.ndfsl ha~ kında idam fetvası 
vermekle mt-şgu!dil 

Bu mektubu gönderdikten sonra 
da kapıcı kethüdasınn Mahmut paşa
nın hakkından gelmesini emrediniz. 

Sadrıazam Yemişçi H<ısan paşa 
Belgrattn iken lstanbulda müthiş bir 
sipahi isyanı oldu. 1-fosan paşa, Bu
dinde bulunan lala Mehmet paşayı 
Macaristan orduları ha§ kumandam 
olarak bıraktıktan sonra lstanbula 1 
hareket etti. , 

"Eğer bu kadar sipahi ile muka· 
bele mümkün müdür? diyecek olur· 
snmz ben yeniçeri taifesini elde et· 
tim.,. 

Sadrıazam, Karıştıran ile Siliv
ri arasında iken İstanbula göndermiş 
olduğu memurları haber getirdiler. 

- Sipahiler yarın gece kaleleri 
tutacaklar. Geçmeğe imkan kalmaz. 
Bu gece Jstanbula girerseniz kurtu
lursunuz, dediler .. 

1603 yılı 7 şubat günü, 334 sene 
evvel bugiin sadrıazam, sipahilerle 
karşılaşmadan Silivriden fstanbula 
sağ, salim girdi. 

Hasan paşa, o gece kaymakam 
Mahmut paşa ile kazaskeri sarayına 
davet ederek görüştü. Ayrılırlar 
ken: 

- Geç geldim. Müftüyü ziyaret 
edemedim. Bundan dolayı teessüf e
diyorum. Yarm siz müftüyü bir mü
lakata çağırınız, dedi. 

Sadrıazam, ertesi sabah erken 
kalktı ve haber beklemeğe başladı. 
Müftü ile görüşecek ve ayaklanan 
sipahiler için bir çare düşünecekti. 

Fakat Hasan paşa bunları düşü· 
nürken sipahiler müftünün evini sar 
mışlar, Anadolu ihtilalinin bastırılma 
dığmı, Mncaristan seferinin fena ne
tice verdiğini ileri si.irerek müftüden 
sadrıazamm katli vacip olduğuna 
dair fetva alıyorlardı. 

Kaymakam Mahmut paşa, iki ka· 
zaskeri davet ederek fetvayı göster
di ve: 

- Muvafık buluyor musunuz? 
diye sordu. 

- Muvafıktır. cevabını verdiler. 
Ve imzayı bastılar. 

Artık iş tamam olmuştu. Mah
mut pa~a. bu fetvaya bir de tezkere 
ilave ederek fetva yerine getirilmez
se padihaşın tehlikede olduğunu, si· 
pahilerin tamamiyle aynklanmış ol· 
duklarını bildirdi. 

Sadrıazam, Mahmut paşanın aley
hinde hareketini duyar duymaz Rei· 
sülküttap Hasan bey zadeye padişa· 
ha verilmek üzere bir mektup yazdır
dı. Mektupta deniyordu ki: "Mah· 
mut paşa, kendi maksatlarını yapmak 
için zorba eşkiyasma otuz bin altın 
vermeği kabul etti. Eğer müsaade 
ederseniz birkaç gi.ine kadar lisann 
gelmiyecek derecede muazzam efsa
datta bulunacaktır. Mahmut pa~a
nm tezkeresine: 

- Veziri azamdan çıkan büti.in 
işler bence malumdur. Kabahatini 
11:örürsem ben hakkından gelebilirim. 
Benimle vezirim arasına asker niçin 
müdahale ediyor. Karıştıklarına rı
zam yoktur. 

Halayın 
istiklal inarşı 
llatay ErginliTc cemiyetinden: 

Mahmut paşa da şimdi sadrıazam 
fstanbula geldiği güni.in sabahında 
geçirdiği intizar dakikalarını yaşıyor
du. Hasan paşa miiftünün geleceği
ni beklerken kendisi hakkında idam 
hükmü veriliyordu. Mahmut paşa 
da padişahtan emir beklerken padişah 
Mahmut paşanın idm edilmesi emrini 
imzlıyordu. 

Fakat Mahmut paşa da kendi hak· 
kında verilen hükmü pek çabuk an· 
lıyarak kaçtı. 

Sadrıazam vaziyeti kurtarım§ ol· 
masına rağmen geceyi korku içinde 
geçirdi. Henüz sipahiler yatıştml· 
mamrstı. Sarayı tehlike içinde idi. 
Paşa lbrahim paşadan dul kalmış iken 
kendisine namzet edilmiş olan sulta· 
nın odasına bitişik odada idi. Fakat 
henüz züfaf olmamış olduğundan 
müstakbel karısının da yanma gide· 
miyordu. Zava11ı sadrıazam uzun 
müddet ter döktükten sonra tebdili 
kıyafetle sarayından çıktı. Y t:niçerile 
ri elde etmiş olduğundan kolayca si· 
pahileri itaati altınn aldı ve sipahileri 
ayaklanmıya teşvik edenler idam e· 
dil diler. 

Ten tene motifli ve tüy. süslü ha· 
sm:ian hap kutusuna benziyen şap· 
kalar, Parisin bu yaz için seçtiği mo· 
deller arasındadır. --------

TEŞEKK"OR 
Rcfikamm doğumu esnasında tehlL 

keli bir doğum ameliyesini muvaffa. 
kıyetle neticelendinnek için bir lavta 
gibi çalışnrak yüksek mehareti saye. 
sinde gerek refikamm ve gerek yav. 
nınun hayatlarını kurta.rınıya muvaf
fak olan Aksaray Küçük Langa txam. 
vay caddesinde 178 numarada genç ve 
dirayetli kabilelcrimizden Baya.n M:e
dihaya alenen beyanı teşekkür ederim. 

Davııtpa§a tramvay durak yerin. 
de 51 nıımarada perukar Mehmet 

Arkadaşımız Hataylı Ahmet Faik 
Türkmenin evvelce gazetelerde n~
redilen marşı bnyrak açma giini.ine 
mahsustu. istiklaline kavuşan ülke . ---------------
mizin şerefli mazisini hal ve istikbali
ni içinde belirten İstiklal marşımızı 
tesbit etmek istiyoruz. 

Bu hususta edip ve ~airlerimizin 
degerli yardımlarım esirgemiyecekle •

1
1 

tinden emin olarak daima gösterdik
leri alakayı bu yolda göstermelerini 
dileriz. 

Ynzılarm aşağıdaki adrese gönde ~ 

1

. 

rilmesi ricn olunur. 
Hatay Eminlik cemiyeti: ı 

Eminönü ham 4 ün~~ÖNO j 
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Osmanlı 
hanedanından 

b·r papas 
N~ CJ NQ) ınıun 
~® lii) n te'fFırn kas o 
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Hava 
tehlikesi 

Karşısında korunma, 
tedbirleri nelerdir?' 

Gelecek harplerde tayyareler, ıehir

lere, kaaaba'va, fabrikalara, büy .. lc iı -
taayonlara, hatta ekinlere, hasılı orduya 

ve memleL.- lazım olan her aynağll 

bomba ataca;clardrr. 

Buna karşı baJica milletler gibi biz 
de tedbirlerimizi alıyoruz. 

Bu tedbirlerin bir kısmı askere aid -
tir. Bir kısmı da halka ve belediyelere 
aiddir. Bunlarınn hepsine birden "H a
va ıaldırmalarına kartı 

k o r u n m a t e d b i r l e r i,, diyoruz. 
İdare ve belediye makamlarının ve halkın 
yapacakları tedbirlere "Pasif korunma 

1 

tedbirleri,, ne dair çok yakında bir ka
nun çıkacaktır. Bu kanuna dayanaıı 

talimatnameler, devletin belediyelerin 

ve halkın yapacakları işleri ve alacakla 
n tedbirleri göstereceklerdir. Hava 

korunma tedbirlerini almakta ileri git
mit olan milletlere göre bizi geri kaldı 
fnnıza şüphe yoktur. Fakat buna mu 

kabil, biz daha evvel hazırlanmış olan 
milletlerin bilgilerinden ve tecrübelerin 
den kolayca istifade edebiliriz ve et 
meliyiz. 

A vusturyada neler öğretiliyor 
Sivil bava koı ... ması .-e .-.. ~ktir ? 
Hava ~ - · ·:- ::- a 'cc:r'" :.:: 1' :m ca:ı - -.,._ -

ve malını ve mem1t"1·:t!n servet ve var-
lık kayna' ' ~ tehlikeden korumak ":;i
vil korunma,. <lemektir .. 

Bombardıman tayyareleri mevcut ol· 

dukça hava tehlikeıi de durmadan arta
caktır. Hiç harp etmeyi veya bir sava
şa karışmayı düşüruniyen bir millet bile 
birdenbire taarruza uğrıyabilir. Bu se

beple hava korunması lazımdır, ve fena 
·kurulmrya ula tahammülü olmryan bir 
i§tir. 

Ba::ılan diyebilirler ki, "hükumet ve 
ordu, haller korumakla mükelleftir.,, Fa
kat yapılan bütün hava manevraları gö&-
!rİyor ki salrlır:ın tayyareleri karşılamr

ya ve kovmağa mahsus müdafaa tayya
releri ile toplar mevcut olduğu ve işe 
firittiği halde dahi taarruz eden tayya· 

reler gene hedeflerinin üzerine geliyor

lar ve askeri müdafaaya rağmen bir şeh· 
ri bombalıyabilirler. İşte o takdirde 

vukubulacak hasar ve zararı asgari had. 
de indirmek işi sivil korunmanın kendi
sidir. 

İ§in dikkate layik ciheti ~urasıdrr ki 
en çok hava kuvvetlerine malik olan 
devletler bu ıivil korunmıya en fazla' 
ehemmiyeti veriyorlar. Hava kuvvetleril 
zayıf olanların ise. sivil korunmıya ne 
kadar fazla ehemmiyet vermeleri lazım 
reldiği artık kendiliğinden anlaşılır. 
·Halkın havadan uğnyacağı tehlike

yi ve derecesini anlamak için tayyare
nin ta~rdrğı bombaları bilmek lazım -
dır. 

Tayyare bomba!arı 
Bunlar, tahrip, yangın ve gaz bom

balandır. 

Tahrip bombalan hafif, orta, ağır o
lur. 

1 - Hafif tahrip bombaları: Bu dal 
ikiye ayrılır. Birincisi l - 2 kilo ağırlı· 
ğında "tayyare faresi,, adı verilen bom· 
balardır. Bunların delme kuvvetleri I 
pek azdır. Ancak canlı hedeflere karşı 
parçalanarak tesir y:::>arlar. 

İkinci nevi hafif bombalar "50,. ki
logram ağırlığına kadar olanlardır. Bun
lar normal bir beton evin ~tısrnı ve 
birkaç katm· dclerler. Tayyarelerin ço
ğu bu çeş:t bombalan taşıyabilirler. 

2 - Orta tahrip bombalan: 
50 - l 00 kilogram ağulığındaki bom

b11-ır olup 3-4 katlı evleri yıkarlar. 
3 - Ağır tahrip bombalan: 
100 kilodan fazla ağır bombalardır ki 

çok k<?th evleri ta bodrumlarına kadarl 
h

. 1 
t-:ı rıp eder. 1000 kiloluk bir bomba 
ise bütün bir ev blokunu tamamen yıkar. 
Büyffk bombaların en çok tesirleri, 
patlama esnasında yaptıkları çok şiddet· 
ti hava tazyiki iledir; Bundan daha faz-ıl 
la da toprağı yarma ve itme ıcklindeki 
tahrip kU'r\"etid!r. 

2000 kiloluk bir bomba 150 metre 
çevresindeki büb':in evleri çökertmek şek 
linde tesirini gösterir. 

Bir tayyare ne kadar bomba 
taşır ? 

Bu, tayyarenin cinsine ve yapıldığı 

maksada göre değişir. Çok çevik ve 

hafif olmaları lazım gelen (av tayyarele
ri) pek az bomba alabilirler. Keşif ve

ya gündüz bombardıman tayyareleri 500 
kilogram kadar bomba taşırlar. En çok 

bomba taşıyan tayyareler ağır ~e bi: 
yük ve süratleri de az olduğundan an 

cak geceleri uçabilirler. Bunlara gece 
bombardıman etayyaresi denilir. Bun

lar 1000 . 2000 kilo taşırlar. 15000 

kiloğram bomba taşıyanlar da vardır. 

Umumiyetle k::ıbul edildiğine göre 800 • 

1200 kilometre uzakta olan bir hedefe 
2000 kilogram ağırl - ğında bomba götü
riilüp atılabilir. 

l kilometre murabbı genişliğindeki 

evler blokunu tahrip için 500 klogram 

ağırlığında 100 bombaya ihtiyaç vardır 

ki bu kadar bombayı ancak 25 ağır bom
bardıman tayyaresi taşıyabilir. 

Viyanda 100 kilometre murabbaı ge
ni~likte evler sahasını tahrip· için 2500 

ağır bombardıman tayyaresi ve mesel5 

Graç şehrini tahrip için 500, Linz şeh - ' 
rini tahrip için 250, Salzburg ~ehrini ta'· 

rip için 120 ağır bombardıman tayyareh. 
lazımdır. Bu hesaplar ise bu şehirleri 

müdafaa için tertibat alınmamış oldu- • 

ğuna göredir. Bir ağır bombard·mar: 1 
uçağı bü}"J.k bir para ile yapılır. Bu se
beple müdafaa edilen hedeflere karşı 

bunları çok miktardi kul1anmak o kadar 
büyük cesarettir ki toplu fı~lde JCullanıl
malan mümkün olamaz gibi görünür. 

Halbuki mühim bir tesir yapabilmeleri 

ık, ancak çok ve toplu kullanılmalariylc 

kabil olur. Bu takdirde, kolayca anla
~ılabilir ki, büyük tahrib bombaların
dan gelecek zarar, en b:iyük zarar de

ğildir. Korunmak için ancak 2 • 5 met· 
re kalınl:ğında beton örtülere ihtiyaç 

olan ağrr tahrip bombalan yukarıdaki 1 

mlilahazalardan dolayı ancak en büyük 

hedeflere karşı kullanılır. Bunlar da 
askeri mühimmat depoları, silah, cep
hane fabrikalan, büyük istasyonlar, en
düstri yerleri hükumet binaları ve ben
zerleridir. Daha küçük tahrip bomba
larının rriinferit te~irleri ise azdır. Bun- j 
tar çok atılııalar bıle korunma çareleri 1 

nisbcten kolaydır. Bu bombalara kar
şı en ziyade caddeleri terketmek ve ev
lerin gaza kar'ı muhafazalı bodrumları· 
na girmek en iyi çaredir. 

"Ulus,,dan 
----

LLızitanya 
çıkarıhyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
yor. Ayni zamanda Luzitanyanın kur
tarılması ameliyatının bir filmi çekile-
cektir. 1 

Bugüne kadar bu geminin kurtarıl l 
ması işinde iki mani vardı. Bunlardan 
biri teknenin tam mevkiinin tayin edL 
lememesi idi. Diğeri bu işte kullanıl-
maya yarayacak münasip dalgıç cihaz_ 
!arının azlığı idi. 

Şimdi bu mahzurlar bertar:ıf edilmiş
tir. Geminin de demir kıymetinden baş-

ka bir hususiyeti daha olacoktır. tçerL 
sinde muayyen mücevherat da bulundu 1 
ğu zannolunuyor. 

Büyük Luzitanya gemisi, 300 kadem 
suyun altında bulunmaktadır. Halbuki 

gelişi güzel bir dalgıç cihazının g~debi
lcceği azami derinl:k 180 kııde.rr :!i. Şiır 

di Peress isimli bir İngiliz taraf•nckn 
tamamen maderıf bir dalgıç elbisesi iC!~ 

edilmiştir ki, 1300 kadem sl!yun altın
da da bu elbis: ile calrşabi1 ..,ektedir. 

1 
- Morninı Post'dan -ı 

HABER - Alişam postası 

Tramvay altında 

Bir ihtiyar 
kadın ö.dü 

Kumbaracı, Tercüman çıkmazı ı;okak 

32 numarada oturan Markiçe ismindeki 

~,~ 
,, şuJJA.ı. 

Türkiye - Ital1' 
dostluk misa1'1 

on yıl uzatıl~! 
(Baş ttJra/ı 1 incide) tır. İstasyonda ask~ 

bu srrada Vatman Abdülmalik idaresi:ı İtalyan dostluk muahedesinin on se- bulunacak, bando J1l sttDJ 
deki 99 numaralı tramvay . arabasının ne daha uzatıldığını,, söylemiştir. Türkiye milli ~arŞI ~ 

··ttalya, Montrö mukavelesine de ğerli misafirimtz. bllliJ!dt 

kadın, Tophane Necatibey caddesinde 

giderken karşı tarafa geçmek istemiş, 

sademesine maruz kalarak başından ve 
ayaklarından yaralanmıştır. iştirak etmek üzere olduğundan Bal- detçe PerapalaS ote J 

Yaralı kadın derhal imdadı 
kanlarda ltalyaya karşı bir sempati lecektir. r ,, 

sıhhi uJll J 
doğmuştur.,. 1 Akdeniz UJJl !U'? 

otomobilile Haseki hastanesine kaVdml to "" 
Hariciye vekilimiz, Aym on beşin-, Bu. sabahlı."i -p<>S ıD 

mışsa da biraz sonra aldığı yaraların 

tesirile ölmiiştür. Zabıta tahkikata de 

vam etmektedir. 

Gürbüz ve Güzel 

cç;©>~YD< 

• 

de Atinada toplanacak olan Balkan' Po.'1t gazetesi fl,o1I 
konseyinde Yugoslav - Bulgar mu - yor: 11pJ 
ahedesinin görüşülmiyeceğini çünkü Türkiye Har~c~~e rJsJf" ,J 
bunun evvelce Balkan misakı dev· ile ftalva Harıcı)e 1<"°'') 
letleri arasında müzakere edildiğini no arasında ya.pıla.ne 1~ 
anlatmış sonra Yugoslav - Bulgar cesinde Türkiy~ il~ 
muahedesinin faydasına geçerek Bul münazaalı hicbır ıt1 ıı*eti' 
garistanm bu muahede ile Balkan rülünce, bu iki rrıe~e§I"~ /, 
memleketlerine daha ~ok yakla~mış de sulh mesaisinde !< bit 
ve Balkan misakma girmek üzere, me!erine mani oınca diP 
bir kapı açmış olduğunu söylemiş - lememiştir. Bi13b~ bil 
tir. larla devam olun8 ]<te1' ~ 
Başvekilimiz Belgrada gidecek zı taahhütlere girtTl~di ~~ 

kınlaşma hareketi 
1 tJ~ fi!T.J 

Tevfik Rüştü Aras Bulgar gazete_ ber İtalya, bu fJt5S.1_1erletıl"' cilerine beyanatı esnasında Başvekili- t ı 
miz İsmet İnönü ile birlikte mart a _ ya. milna..~ba ın o;or· 

duğu zevki saklartll, ..ı;ıi'°" ..ı. 
yrnda Belgrada. gidip Yugoslav Ba~. kl<al< r.- :...11" 

Şuna muha .,....·ı• 
vekili Stoyadinoviçe iadei ziyarette bu ki. Akdenizde ttaJY'11 b''' 
lunacag-ını haber vermiqtir. d'ğer ... ıı. 

~ lanna benziyen 1\'ıın'ııif~ 
Çıkan bir havadise göre Hariciye cak ve İtalyanın ıetlerı_:ıt 

Vekilimizin Atinadan sonra Bağdada, ya gibi Akdeniz d~~ rJt"" 
oradan Tahrana gitmesi tasavvuru . -1 ektır· ıı 

t 
se_batı ılerl.etı ec .... 

1
• 811tal'. 

1 
... 

mevcu tur. u··· V' 
bır Akdenız uın d'tıı 

Romanya Hariciye Nazır1 geliyor !ktir ki, !ngilter;011ııı'" 
Salı gu'"nü Romanv. a Harici.ve Nazı- sılıkh teminatta bıl 8ıctıf 

· I ,: ~,.. ııcı.l;:a m1::..rr 5'Z mmuıra ile iştirak 
crlen Bay Sadi O[ilıı iiç 7mçuk yaşmda 

YALÇIN 

1 
Kupon : 69 Çocuklarmızm mtısa 
bakam. ıza l;:.ıtlrak eaebllmeleı1 lc;fn 

lıN. suPQn)amı tQp~nma.u Itzımdlr. 

Alman yanın 
müracaatı 

- ~1 oJaC 
rı Antenesko şehrimize gelecek ve An bu antanta bag 1 tfr' ~ 
karaya gidecektir. Başvekilimizin 1~011 tıl 

R gelel1 ı" omanya hariciye nazırını karşıla.. !ngiltereden 1111111 l'-
mak Ü7.ere Ankaradan Romanya elçi- ayında fntltcre .kra eıııııl' 
~i Telemak şehrimize gelmiş ve 1stan. rasiminde 'fürkıye ıııo~ 
b l ı · ·ı tsr11et u va isi ıle istikbal programı etra- silen Başvekı 

fında görüşmüştilr. gidecektir. fs!1\et 1. 
Hariciye Vekaletimi.z protokol u. Bu seyahatte 11ret~ 

mum müdürü de bugün ~hrimiTR katinde, Generalt~•"'' 
gelmiştir. Romanya hariciye nazırı şd. ı~r1.~rü Okanın buı~ı··- Al 
için merasim programı hazırlanmış - --~Al 

Ankarad8 dört~ 
tevkif edild~, 

(Baş tarafı 1 incide) - (Baştarafı 1 inC!de) 1 bit edilmiş değild;~ir'· ıf 
Bu meselenin ortaya atılması Hitlerin vuşla bisikletçi Ali Osmanın da met • kat devam etmek aSııı• ~ 

nutkunun tabii bir neticesi olarak telak haldar oldukları anlaşılarak, işledikle da mahkeme saJl1 \'efl~ 
ki edilmektedir. Vakıa Ribebntrop, rı curum ağır cezayı müstelzim oldu- ğini umuyorum· 13~111 ~~ı fi 
müstemleke meselelerini müzakere et- ~ndan sorguları yapılmış ve dört tekrar etmek isterı iffet 
mek i~in her türlü salahiyeti haizse de maznun da te\'kif edilerek haklarında muz vatanda.Ş~laJ111 J1I ~ 
bu hususta tngiltere hariciye nezareti- hukuku amme davası açılmıştır. ~ 

taarruzu mu 
ne ne bir nota verecek ve ne de sarih bir Gerek zabıta ve gerekse memuriye- tile ıı 

tün hassasiye r·iJ ~ talepte bulunacaktır. Öğrenildiğine gö- timizce bu had;se etrafında ariz ve a.. · ı ~ 
gu- ndan bu gib• ı.JJP' re Rit,bentropun hamil olduğu yeni ta- mik tahkikat yapılmıştır. Hadise yu_ 

1 11,~ı-limat. ayni zamanda, yeni bir Lokarno karda söylediğim ~hasm dar çerçeve. caserette bu u ııı1 
Cumhurı·yet kanun 8 misakı hakkıntda müzakereleri de açacak si içine inhisar etmiştir. Ve başka hiç 

m2hiyettedir. kim~in bu fiille alakası olduğu tes- gibi durmakta.dı!·ı• 111 
Bayanlar! Çehrenizin şel<1 

göre şapka seçiniz! 
- l\. 

-. . . . 
~ Çc. .. :: seşit modellerde, bin türlü kuş-
ı · :ın tiiyleriyle süslü yeni şapkaların 

moda olduğu şu sırada. hakikaten kendi. 
sine yakışacak bir şapka modelini seçmi; 
kadınlara maalesef pek s k tesadüf erli! · 
mi yor. 

Olur olmaz her modayı körü körü. 

ne tatbik etmek doğru değtl~ır, Bu mo· 
dalara göre kadın kendisine yakışan, ti
pine uygun bir şapka seçmelidir. 

Meseta burnu irice olan kadınlar alnı 

çok açık bırakan ;apka giymemelidirlcr. 
Keza sivri burunlulara kenarsız ve yük· 

sek şapka yakıt~ çeneleri i~erlek ka-
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-· 
Dün final müsabakaları yapılan 

Askeri liseler güreş 
şampiyonluğunu 

Kul.eli lisesi kazandı 15 puvanla 

D:in Taksim stadyomunda birçok 
birinci takrm maçlanndan daha kalaba. 
ldc bir seyirci kitlesi önünde Güneş -
Be1iktag ve Galatasaray - Fenerbahçe 
B takanları karşılaştılar. İlk müsabaka 
hakem Feridun Kılıcın idaresinde Beşik. 
taşla Güneş arasında oynandı. 

İlk dakikalar hücuma başlıyan Be
şiktaşlılar darhal Güneş nısıf sahasına 

yerleştiler. 

Daima muhacim oymyan Güneşli 

Necdetin dünkü oyunda aağ muavine 
ikame edilmiş olması ve hücuma alınm!Ş 
olan bu oyuncunun mütemadiyen ortay.ı 

ileriye kaçr:!:ısı ~:izünden Beşiktaş 

. .dinci dakikada ilk sayısını kolayca 
kaydetti. 

Kuvvetli : akiplerine karşı pek çabuk 
elde ettikleri bu üstünlük siyah beyaz. 
bların oyununu gevşetti. 

Ve büyük bir hataya düşerek mu
hacimlerini ~eriye çektiler. Bu suretle 
oyun mütevazin olarak cereyan etmeğe 

başladı. 

Bu arada iki sıkı hücum yaban siyah 
beyazlılar iki defa da güzel iki gol attı. 
tarsa da her ikisi de Güneş m:idafileri 
topu kalenin içinden çıkardılar, hakem 
de bunlan görmedi. Müsabaka böyle 
devam ederken muavin Necdet sıkı bir 

•fl ~ 

~ütle beraberliği temin etti; bunu pek 
sonra Latifin derin bir pasiyle Kema· 

lin yaptığı ikinci sayı takip etti ve 'birin. 
devre 2 - 1 ni}layetlendi. 

İkinci kısımda oyun sert ve karma· 
karışrk oldu. İki taraf da birçok fırsat. 

tar kaçırdılar. Güneşli Kemal takımı 

hesabına üçüncü golü de attıktan biraz 
>nra maç 3 - 1 Gün~in galebesiyle 

bithit oldu. 

GALATASARAY - FENER 

Son maç Galatasarayla Fenerbahçe B 
takımları arasında ve Samim TalUnun 
hakemliği ile oynandı. 

İlk devre rüzgarı arkasına alan san 
kırmızılılar çok kuvvetli rakiplerine kar• 
şı adeta hakim bir oyun çıkardılar. Fa.. 
kat merkez muhacimin bozuk ve durgun 
oyunu golle neticelebilecek birçok fır· 

satların kaçmasına vesile oluyordu. 

On beşinci dakikada Fenerliler orta. 
dan sola doğru yaptıkları düzgün bir 
hücumda soliç Şerifin sıkı bir şütü Gala
tasaray kalesine girdi. 

Devrenin sonlarına kadar g~-A Fe. 
ner sahasından ayrılmryan Galatasaray
Mar mu!::..:imlerinin bir türlü karşı mil 
dafaayı yaramaması yüzünden vaziyeti 
değiştiremeden devreyi bitirdiler. 

İkinci devre başlar başlamaz Fenerli. 
ler çok sıkı hücumlarla Galatasaray ka· 
lesini sıkıştılanıa da kaleci Hızır ile mil· 
dafilerin ve orta muavin Hüseyinin ye• 
rinde m:.idahaleleriyle gol dededini yük. 
seltemediler. 

Yirminci dakikaya doğru sağ açıt 

Fikret şahsi bir hücumla ve kaleciyi atla 
taran bir vuruşla ikinci golü attı. 

Bundan sonra hakimiyet tekrar Ga. 
latasaraya geçti. Merkez muhacim Sa· 
Jahattin yüzde yüz iki fırsatı kaçırdı. 

Topu kalecinin eline aratak heba etmesi 
takıminın beraberlikten 2 - O mağH\bf. 

yete düşmesine sebep olu. Fenerden 
Orhan, Muzaffer ve bilhassa Bülent. 
Galatasaraydan da Subhi, Hüseyin, 
Yusuf ve Sefer çok güzel oynadılar .. 
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Salondakiler bu sözleri söyllyen a dama 1 
dllndUler. Fayın hiddeti derhal yatışmı§tı . 

ÇünkU kapıdan içeri giren adam Ffterdi. 
Fi tor: 
- Doğrusu Fay, nereye gitsem k&.r§ımn 

çıJayonıun. 

Ded1 ve Valoriye dönerek. 
- ?.na Hovet, dedi, aaat dörtte bir ran. 

devumuz var, unutmadınız ya. A.ıo.ğıda bc:k· 
leyip dunıyordum. 

Valen, gene bir hata ltlcdiğinl anlayarak, 
kQrkUnUn yakasını knldırdı ve tnm zıımanm 
da çıkagelm1o olan Fitcrin 6nUne dUştll. A• 
Plt indiler. OtomobUe btn1nce, Fiter, taUı 
b1r ~e: 

- Yalnız gidebileceğiniz, ve gidemlyeceğl• 
ma bir çok yerler var, 

Dedi, "El Horo,. lsmlni tqıyan bu yere de 
)'alma bllfU11Z& gelemezdiniz. Buraaı e.n azılı 
katillerin n seraerflerln buluştukları bir 
yerdir. Sav1nly1 yalnız baoına gHrdUğtlm Zt• 

ma.zı bu hususta kendisine bir çift sözüm e· 
l&cak. 

--Onun kabahati yok. Ben kendlstne, bizi 
ldmaenin tanımıyacağr ve yo.lnız olabllece
atmlz b1r yer bulmasmı s!Sylemiot1m. 

- Btr daha se!ere, llizc Vestmınster ldlisc 

lln1 veya Sen Pol killsel!inln kulesini tav.ıılye 
ederim. Hem sakindir , hem de kimsenin naza 
n dikaktlnt celhctmezstnız. 

'J'iter aoııra tavrını değl§Urdl: 

- Evet. dedi, Savininin size Bellaml hak• 
landa ma1Qmat verdiğini tahmin etmem ı~
znndr. Yalnız, bu ad!lDl, efendisine ihanet 
•ttığ! gibi s1ze de ihanet edcbll1r, Mis Hovet! 

- Bniyonım. Bent bUtün gUn takip etti• 
mz ml? 

- Hemen heıneı:ı evet. 
- Sizi ııeynhattc zannediyordum. 
- No yazık ki öyle değil. Eter bana kal· 

saydı, §U dakikada Tlrol datı-larmda spor ya• 
pardım. 

Fıter böyle ıııJylerken yalan el!ytllyord•ı 

Zlrıı DU dakikada, kcncUnl Valetlnin yanın• 

da hfmıP.tmekten o kadar memnundu ki l 
b1JUlıı d1lnyanm lınzlnclerl lı;in bu yeri de
~~\rmek lBtcmezdl. Valerl bunu b!Imlyo~ 

d>.l. Birdenbire otomoblll durdurdu ve de<!" 
ki: 

- Şuna bir balcar mrmuı: 
Fi~,.~ oldukça bUy1lk bir klfrt paket! ıı· 

ZAbru:JtJ: 
- D·J blr ıı:ı.to pl4nr. 
- Bvl!t. Gar ı;atosunun eskt bir plt'ını . 

tıd y U:: ııcncllk bir ktltllp~ancde b11ldun 
Bo.kmrz fiimdt kUtUphıı.nenln olduğu yer 

eakldm mahkeme sıı.t011u imiıı. 
- Evet. Eııki dcrebeyler esirlerini burade 

muho.ker:ıc ederler, hlzmctçllerlnl ve tebae. 
Jarmı bıırada eorguyn çekerlcrml§ §imdi, ş~
tO'lluıı sofası olan yerde, tııkence odası tmı:. 

CLnnyetıerlnl &öylcntlycnlerc burada söylc
tırlcrmlş. Ne yazık ld bu usul şimdi yolr, 
yolwı Bellıunlye iyi şeyler oöylcteblllrdlk 

- Rica ederim, lMl!e)i bırakın da burr.· 
amm s:ı.hldım kUtUphnnc olup olmadığın 

9Öylcyfn. 
- Evet. KUtUphanedir. ÇUnkU ııatonur: 

eski sahibinden nldığrm yCDI bir pl4nda ö;ırlc 

~!ltcrlyor. 

- o ''""' plbt bana vereblllr misiniz? 
- Niçin? 
- Lftzım. 

Bu r:o ' r, M fl derece ikna edici değildi. 

Bu sebep ten Fiter C!cdl ki: 
- Size, fyi bir nasihat vereceğim. El'\'er 

canınız isterse, Llmehouse gidip Smltl bulu· 
nw:. Ynhut teıcrar El ?ıforo gibi bir yere gt. 
diniz. Fnknt a:ı.km Gar Ş.'\tosuna yalnız ba
ftıUUL girmek teşebbUsUnde bulunmayınız. 

Zira oraya gider seniz, tıklheUnlzln ne oı c.• 

ca.gım tahmin edemem. Bunu bana vandr· 

der mlslnl.z? 
Valerl cevap \ "ermedi. Bir müddet düştlr· 

dil SOTlrıı.: 

- Hayır, dedi, vaadedemcm. 
- Peki ama., şatoda n e bulnca~ızı Urtılt 

edJyorsuııuz. Ilclla.rnlnln hatıratını yazarak 

masaların Uz.erinde bıraktığını zruınedlyot"' 

sanız, aldanıyorımnuz. Mis Hovct bu işi bruı:ı 

bıraltmrz. Sizin için korlmyorum. Bu adam· 
da merhamet denilen bir DOY yoktur. Hem 
köpekleri hiç söz aıı1amıı.z cinslen"'en. F • 
kat btttQn bunlardan daha c;;ok cn~c ettl• 

tün y~ hayalettir. 
Valeri bayrcUe dinliyordu. 
- Ne. dcdl. ycşU hayaletten k orkuyor mu 

ırunuz? Doğrusu inanamıyacnğmı, herbatd~ 

lAUfc edfyoraunu?ff 

- Hiç de ın.urc değil. Valeri atııdı~ız 

tehlike mühim olduğu için o niabette kor-1 
kunçtur. Sizden bruın fUm:ı.t cdcrelt §ntod~ 
ne aradığınızı, mndam Hcldin kfm olduğunu 

söylemenizi ıstcmiyecctım. Sadece bana , !j'.'.·j 
toya tek ı ıınmıza J?lnnck tc.ebbUııtlndc bı.:.·ı 
lunmtiyııcağılUza. aöz verlnlz. 

- Bunl\ s!Sz ı:cremC".m Fiter. Bana öytc
1 

geliyor kJ sız t ch111ccy1 blroz mUba!O.ğa edl· 

yorsun uz. 
- Belki.- Eter mU'":ınde cclcnrcnlz bur:ı.~ıı 

ineceğim. 

Otomobilin durdu!hı yer, polis mUdllrlye~ı 

ne yakın bir yerdi. Valerl, onun yı.ız•hıml'tt'• 

ne gidecet'inl tnıımlıı etti. Ve Fltcrln :k"n f'!I 
için neknd:ır fcdald\rlıkl:ı.r ynptığını, onu 

kaç defa mUsltlll mevkt'crclen kurtardrğtnı l 
o gtttıkteıı eonra hatırladı. Yalnız, bu ctddl 
adamm hayaleUere lnanııblleccğinc vo onlar 

dnn korknblleccğtnc bir tUrlü aklı ermiyor-

du. 
nm KÖPEKLER 

Saı:lnlnln bulunduğu trende, bir adamın ne
z.ııretil:ıde mUthlıı lkl kllpek do vardı. Bunlar. 
§alQdaktterden daha yırtıcı görUnUyorlardı. 
lkf.sclnin de ağzı wrmalarma mani olacak 

gekilde bağlanmıotı. Kllpeklert getiren adam 
- Mösyö Bellnmiye, dedi, bu köpeklerle 

hoş vakit ıreçlrmealnl temenni ederim. 
Fllkat Bellaml cesaretlni bir daha fsbat 

etti. Köpekler gcllr gelmez onlarm ağızla~ 

nı ç8zdU ve ba§tarmı ok§adı. Yırtıcı köpek· 
ler derhal e!endllertnl t&nrdılar, ve kendile
rine tahB1ıı edilen yere hiçbir hırçmlık g!Sa
termeden gttWer, öteki köpeklerin yanma 
yattılar. 

GAZETEDE ntn ısw 
Bellaml nadiren sazete okurdu. Yeglne 

alô.ka. gösterdiği Deyll Olob idi. Bundan b4§ 
ka okuduğu, daha doğrusu Savlniye okutup 

dinlediği gazete, o havaltde hatta.da bir Ç'• 

kan ve mnham hft.dlaelerde.n bahseden "Ber
kahlr Hemld,. idi. 

Savını, 1töpeklcrl yerlerine yerleoUrdlkten 
llO?lra elinde gazete kUtUphaneye girdi .. Bet• 
lamı Ol'.n!"ın kar§ısmo. oturmuıı gözlerini a• 

teşe dfkmt:U. 
- Oku, dedi, dinliyorum. 
Savını okumnğa b:l.§ladr. .B~makale, bir 

lmç gUn ev<!! yapılmı§ olan bir pıırtl !çtlme.• 
ından ve nutuklardan bahsediyordu. 

- Siyası ht\disctcrl, geç, dedi Bellaml, 
bana vızgcllr. ı 

(Devam1 var) 

_Y_e_n_i -g-ö-zd_e_,-b-aş_k_a-dı_n_a_i-ti-ra-f-ta_b_u_hJÔd~; 
"Sa ya bir er ek aldım, sultan m ı ,, d~ 

Geçen tefrikaların hülasası: GQzünü kırptı: - Fakat, kıztnl·" IJiD' 
BCL§kadm Safiye s-rtltanla üçüncü - İdare ... - dedi. ma ... l{urtulacağtı··· J3 J 
Muracla gözde olan Venedikli kon- Ve ilave etti: ne analar doğuyor ... ~~ 
tes, sır yolda§'ı olnuılctadır'üır. - Bundan maksadımın ne olduğu • Kontes, emniyetle ~e e<Y 

"' " "' nu anlıyorsun ... Fatih, Beyazıt, Se • - Ne analar var"· . ..J 
- Aman, kızım o nasıl söz? Um, Süleyman, İkinci Selim ... Ve on- ğu.ruyor!... ııdi ;p· 
- ~'vct, velinimetim! ... Ben sara.ya dan daha evvelkiler... Türkleri değil - Ve evl1tlartnl ıce 

bir erkek aldım... yalnız Asya.da hatta bütün Avrupada dürtüyorlar ... 
- Ne demek istediğini anlıyamıyo. ycrleı;ıtirdiler... Düşün, kızım... Bu - Ne gibi? d"dll'ıet ti 

rum doğrusu! dünyayı titreten Romanın üz.erinde yel Safiye sultan, .n1 bil)~ 
- Anlıyaınıyorsanız müsaade bu • lcr esiyor ... Adı kuru bir unvandan i. anlattı. Bunu konteS• 

yurun da. anhıta.yım ... Si7., demin ba. baret kaldr ... Bütün ümit, Cincvizdey- kunlukla dinledi: {ıdtti~ 
na dediniz ki: "Ben sana esrarımı di, Venediktcydi... Halbuki, Türklerin - Bu gibi fevka~, • ~ 
verdim. Sen, beni mahvedebilirsin!., denizcileri biz!.m:t;:,:!eri her gün biraz iktidarı bende de '' d~ı. 
Buna cevap vermek istiyorum. Yani daha mağlfıp ediyor, her gU.n karada alnım yukarılara. knl 1t ıt111'" 
size de ben esrarımı veriyorum. Ta Türk orduları biraz da.ha bağrımıza - Haydi. öyleyse 

1 
\"\rel· ~ 

ki, bu suretle yüreğiniz rahat olsun,. doğru yaklaşıyor ... Kontes! ... Venedi • Fakat her şeyd~ ~ J{~ 
Size ebediyyen bağlı olduğuma kana- ğin köylüklerine akınlar oldu... İşte aldığın erkek neynıı§' 
at getiresiniz! beni Adriyatik denizinden aşırdılar... miş, anlat... ,.ıus~..;!I' 

Safiye sultan, yerinden kalktr. Seni Akdenizde çaldılar ... Halbuki bun - Sultanım... (. edt>' 
Kontesin alnını öperek: lar: More Nıstram! ... Anlıyor musun? size daima böyle h~~n"~ 
- Berhüdar ol, kızım! - dedi • Sc. mı başka söze a.lı§.'"';Jıııırı' 

nin bu samimiyetini, bu istika.m~tini - .A'nlamaz mıyım? "Bizim denizi. tanrın Ben pad•Ş _.:ıJjll 'ti!. 
.. v d .. : B,. genç ):C:J.L' .... do~ 

asla unutamıyacağım... Artık yüre. miz!" ogren ım... ır ıırlnfIV"J 
ğim rahat etti ... Seninle el ele vetmek - Hani ya? ... Sade lafta ..• ' fatla koyunlarına a. d" ~ 
suretiyle bu devleti idare edeceğiz... İkisi de, başlarını önlerine iğdiler... man sonra ise, hı:ı.Y 1 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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!armış dışarı ... 
Safiye sultan: dedi-' 

Ah .. ·le Ö"ıe. , ~ 
- . o ... ~ııJıı.t'ı il'. 

var... Hatta, atın iJtb,ı iÇ v 
gibi gene izzet ve sŞitı' ıf. 
salar bile, insnD b~l< Jcııl 
da gene boynu bilk dııJI ~e 
min bir yarısı da bUll J 
ya... }JeJl tı"l i' 

- 1şte cfendi1ll, ,~ 

Tarzan Ro o un 
ya alanmaya nıı rdu? 

ce.kleri daha evvcld~ııtl· .. 
için ihtiyatlı dı:ı.vrtıl1 ı>lt' }I~ 
dilmekten kurtulan a ge. 
da maiyetimde sar~~ ~!< ~ 

Safiye sultan bU ı:eJllı.sııı"'·ı 
tes ona, hastane g ~of'~ - Bana çocuğun nereye götürül· 

düğünii söylerseniz hiçbir şeyden 
korkunuz olmamalıdır. 

- Peki 1 Yalnız söyliyeceğim yere 
tek başınıza gelmelisiniz. 

Ve böyle geleceğinize yemin et· 
melisiniz. Çocuğunuzu kurtarmak 
için tasarladığım plan, yalnız ba~mı
za olmazsanız başnrılamaz. 

T arzanm sabrı tükenmek üzere 
'idi: 

- Nerede ve ne vakit sizi bulaca
ğım~ 

Diye sordu. 
Telefondaki adam Duver ]imanın· 

da yalnız denizcilerin dolaştıklan bir 
rıhtımın adresini verdikten sonra: 

- Bu akşam saat ona doğru ge· 
lin. Fakat daha erken geleyim deme
yin ha! Çocuğunuz o saate kadar 
emniyette bulunacaktır. Buluştuğu· 
muz zaman sizi çocuğunuzun yanı
na götiirürüm. 

f skotland yarda haber vermemeli
siniz. Aksi takdirde hiçbir şey yapa· 
marn .. 

Dedi. 

Meçhul adam, başka bir kelime 
söylemeden miikalemeyi kesti. Tar
znn telefonda söylenenleri başrn'dan 
sonuna kadar karısına anlattı. Ka
nsı birlikte gitmek için şiddetle ıs· 
rar etti; fakat T arzan evlatlarmm 
kurtarılması için ileriye sürülen kati 
şartı hatırlatarak karısının arzusunu 
şiddetle reddetti. 

Jeyn itiraz etti. Fakat sonunda 
ısrardan vazgeçmek mecburiyetinde 

kaldı, bir saat S'>nra da T arzan ümit 
ve i.iz iintii içinde Duver trenine bin· 
di. 

G erek T arzan, gerekse karısı 
ayrılı~1nriyle buluşaca\darı zaman a
rasından ne kadar bir zaman geçe· 
bileceğini düşünmediler bile. 

1f. ~ '{. 

Tanım gittikten sonra kansı Jeyn 
K ütüphane..Jcki koltuklnrdan birin· 
de on da!d ka kadar hareketsiz kaldı. 
Kocası l..qrd Greystok için hiç tehlike 
varit olamıyocağını biliyordu. F akatl 
bir hissikablelvuku ona dünyada en 
çok sevdiği iki boşm üstünde çok a-j 
ğır tehlikeler dolaştığını sezdiriyôrdu. 

Di.i,iindükçe, tcle.fôn- cinuhabe
resinin, bir hileden başka bir şey o
lamıyacağma hükmediyordu. Bu hi
le, çocuk lngiltereden uzaklaştın· 
lırken polise haber verilememesi 
için yapabileceği gibi belki de Rokoff 
bizzat T arzanı bir tuzağa düşürmek 
için de yapmış olabilirdi. 

Jeyn bu düşüncenin tesiriyle tit· I 
reyerck yerinden fırladı. Çocukları·' 
m kaybetmenin verdiği ümitsizlik 
kendilerini Rokoff'un hilesini seze· 
miyecek kadar sersemletmiş miydi? 

Böyleyse T arzan, hiç bir şeyden işkil 
lenmiyecek, sadece çocuğunu kurtar
mak ümidiyle kendisini en baş düş
manının kucağına atmış bulunuyor 
demekti. 

Jeyn saate baktı. T ar7.anm binecc· 
ği trene yetişmeğe vakit yoktu. Fa· 
kat ikinci trenle de yabancı adamın 
tayin ettiği randevu saatinden evvel 
Duvra yetişebilirdi. • 

Jeyn birkaç dakika sonra otomobi
le atlamıştı. O da böylece Duvr tre· 
ninin yolunu tutmuş bulunuyordu. 

'{. :(. "' 
Lord Greystok Mans denizi iis -

tündeki biiyük limanın, ·kötü şöhretli 1 

bir barına girerken saat ona beş var-' 

dı. Cigara ve pipo dumanlariy!e 
bulanık odada boş bir m asa ::ırayor · 
du. Bu sırada yolunu bir ad:ım kes· 
ti: 

- Hey! buradan[ 
Dedi. 
T arznn yabancıyı takip e tti. A· 

dam süratle bardan cıkarnk rıhtım · 
boyunca yiirüdii ve birdenbire dur
du. Yiireği tasalı baba kısaca: 

-Çocuk nerede? ... 
Diye sordu. 

- Bakın 1 Iıııklarmı burad:ın gö
rebildiğiniz küçiik gemi yok mu? iş
te orada!... 

T arzıın , bu yarı karanlık içinde, 
tanımadırrı adamın y üzünü görmeğe 
uğraşıyordu. Eğer mül.:zim R okoff 
Aleksis Pavlviç ile hesaplnşmak üzere 

~ulunduğunu bilseydi, kendisine kar· 
şı kurulan yaman tuzağın farkına 
varırdı. Yabancı adam akak sesle 
anlatmağa başladı: • 

:- Hiç bir şeyden şüphelenmi
yorlar.. Kinkayd'da yalnız iyice sar 
hoş ettiğim iki tayf a var. Diğerleri 
hala karadadırlar. Gemide hiç bir 
tehlikeyle karşılaşmadan çocuğu ala· 
biliriz!.. Vakit geçirmeden gidelim. 

- Haydi yürüyelim!.. 
Yabancı adam öne düştü. Tarza· 

nı, rıhtıma bir kanca ile bağlanmış 
küçük bir tekneye götürdü. İkisi de 
kayığa atladılar. Pavlviç küçük gemi
ye doğru hızlı htzlı kürek çekmeğe 
başladı. T arzan geminin bacaların· 
dan çıkan kalın . dumanları görmedi. 
Yoksa bu dumanlar geminin hareket 
etmek üzere olduğunu kendisine anla 
tabilirdi. Yalnız çocuğunu düşünü· 
yor ve birl;aç dakika sonra onukol· 
lan orasında sık~bileceğini düşünü· 
yordu ... 

Geminin yanından düğÜmlü bir 
halat sarkıyordu ; iki adam halattan 
yukarıya tırmanarak bordaya çıl;tı
lar. Güverteye adım atar atmaz, 
T arzim yabancıyı gözlerile isticvap 
etti: 

- Çocuk aşağıdaki kamarada 
uyumnktadır. · Şuradan geçin de onu 
k endiniz alın. Beni görecek olursa 
çığbğı basar. Ben de burada gözcü
lük yaparım .. 

Tarzan daha fazlasını dinleme· 
ğe lüzum görmeden yabancının gös
terdiği lumbazdan aşağıya indi. Fa· 

kat, birdenbire, başının üstünden 
gelen ağır bir gürültü, ona, tuzağın 
tamamlanmış olduğunu öğretti; şim
di kuranlıkbr içinde kalmıştı. 

T arzanın gözlerini saran perde
nin kendili;:;inden acılmasma bu hn
dise kôfiy<li. O art;k nasıl bir ton· 

gaya bastırıldığını anlamıştı. Çocu
ğunu hayduthrm ellerinden kurtara· 
mac.!ıktan ba"l;a, kendisi de bu hay· 
dutların p en çesine düşmüş bulunu· 
yordu. 

Bir kibrit çakarak bulunduğu ye· 
ri gözden geçirdi. Burası sanki ken· 
disi :icin hazırlanmış daracık bir de· 
lil;ti. Del ikte yalnız başına bulunu
yordu. Eğer oğlu da gerçekten Kin· 
kayd'd" i:Je herhalde başka bir taraf. 
ta olmalıydı, 

(Devamı var) 

' ttı ;7" JıV'~ 
ra macerasını s.nin ~ı f 
diı;ıahınm oğlu rna.~tcl~ 1 
Mihrümahla ~~nu.~ a'~~ 
ğanm delaletinı, g pSJ.ılİ 
mesini, hepsini. be r/ 

Safiye sultan: g'riP" 
- Ya. .. Ya. .. çoıt 

• diyordu.. . l< bir 
Ve zihnini biiyil

1 
..,0rd1J. 

... ,, a,.nJ(l.ŞI IJ 
ugra.ştırdıgı " ~ 

Kontes: ttJ11 7 ... ~ıe · 
- Fena mı yap ., • dl} 

takbih ediyorsunı.ıı~ııl~ f. 
Dü§ilnün, sultaJllill, ~,..o 
ömrümü bir g:ı.ye olW • 

rs.ıt tır··· 
pek aıa... Bunn. ~,·~P JJJi 
kafi derecede bır ~ ııı1 tt 
yapacağım gUnnlıl 
değil midir? ııf 

Ba.~kadın: ~f~ 
- Kafidir. 'l'a.rı:11'ıJ ~ııııf' 

dedi. • Esasen seJl.I fY~ 
ugrv atacak defi'iliJll··· 5eflı 

o 1 •or· 
ba.qka ııey kurca l) tıtl 1 ~ 
cidden seviyor rnus pel< ~ I 

- Evet... Sann ıı rP -"~ 
d' QJl •"\V) d:ı.k:ıt göster ı. ·de g1l 

l{endisine f evltnlll 

- Beşiri? rUfl1ııJııtl 
- O da Mih ~ 

damı... ııftl .. ~ ~ 
- Pe't !'ı.lii J<I • • ):ıl'~ 

sından o'an :NcSl~,)~6re:I. 
dedir. Bir kab:ı.htı ·Je 'ıııl 
setmiştim. J{imse~ıııe .~ 
Şimdi sen!n ~:ete )f~ ~ı'....f' 
nım. Bunu. 13ec:ır ucilfl f" P .J 

t b · t sonr!l• t c~· rf e ı:;ır e ... • " dn''e a~ 
dairene ycme.'."e ıı~ıııt 
mcdigvin vcmcldcf n.1J ,-e. 

. ~· ıı7· - Alaturka. kt rdtııı 
. N' in so tC ı 

mıyonım. ır de ~ / 
H . G;cne ; - ıç... ~ 

mu? .,!Jll . .1 
ııJ<ıı t "' f'I - Peki. .. F' 

dir? •. ., ııi~;; fJ 
- Onu da 0~ectıİ /'° 

Uç ki~iyi dav~t ·z. }PrY 
mek yiyeceksını. ı 
me ırıeri yiyccek5111 

• ~ 
Kontes: 1 ~ ..ıl 
_ ~ üstüne· -(P"' ~ 
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~)~c.. H 
'll) ''Q O] o R T L 1 y A N 

ıı·t. lltsa ha .. 
FA USTA'. 

~ıı na tnuracaat edebi-
aı~ıı ~ lô~lcrd 
h-~~~ -1 Ş·ı_ en son d • 

"'llatlı ı,.o ce.., erece mütehassis 
'e11 • ap "erınek için kelime 

"ıı 'arho 
111 l'ı.:rud.. ! &ibi sa 1 
t sıt. liatta llanarak kapıya doğ 

1lıııCd tlc e~ ' kendisine bu kadar 
~llıdan cıı, Sıkıp n .b~r kadının önünıde 1 

·ıı Sıkaea ~ &ıdıyordu. Fakat tam 
~ ()IJ L {:I \rak' • 

'o · " ıt birdenbire geri-"r llra ta'!t F 
\ <tıı • ıalta austaya yaklaştık-
~ cı· l'ıt b' 

Vt tcı/tıe l'apı ır tarzda koltuktan 
tar a"- !arak uzun uzun öp-

~ "'il siiratı 
t it ııaıq b· e dışarıya fırla-

ltcılh. ır tcıt 
~ ~" 8'" harek • \ Ş,lt Ol'lcltl . et yapmamı§ hır 

•lldıı. o dı.~ enıışti. 
• :ı<>fl}' 

'tııı' lst a Çıkınca, Fausta dü-
t t;ı bi c llfacık 
'f f.' t tcL bit d 
lıar ~t .. ~ a arn ki, bundan 
~~l'a11d8cvdiğı k le hayatını verecek
~ 1~ ltitt arı hah adın kimdir ve niçin 
'<l~ "c Scdcrk · . 

t~b it ıa llcfret en sesınde hır 
\ılır, tıltı; bu ;~unuyordu? Bunu 

~ah c t'aıı Uce bana faydalı 
~it ı.. •ta 

"it ta al'ağ 
~~ 1,,ll "1rıa l{ ~ kalkaraka yine §mi

"tti ccıcl'l rıstobale : 

\ ~~ aı ~'lip r." ~~l'lcri derhal 
~ a b ıt>Orunu yapınız 

a ç it it 'ttı . z. 
b ti \1trd'k 

.. de "c ltotid 1 ten sonra, dı-
l' i :ı ~ııudlıtduı; Otlardan geçerek, 
lı a~ ~c ıt>U, J' 1 

•lltaL &clcı· ıra danın yattığı 
.l'a .. i ı. l{u •. k 

td . ll'Çcril'c ba çu tarassut ye-
b IJıı d ilıtsta. kb, Jiralda MI! 

1.l'c ~ltitta • 
~ı-..d U Son 
1• 11~ ilan ra uyanır. 

ı. ~ltı "c ta 
"' ~ }'ti l'la d rassut yerini ka-

.( Çijlt bj tUd\jtt C\1atl\ etti. 

hı~~~ 'alorı~ ~onra, sağ tarafta-
.~ &ırdi k u ltu .. "e a pıyı iyice 

Çuk oda ~ok s~de 

~·• tarzda döşenmişti. Fausta oturdu v~ 
bekledi. Biraz sonra açık duran kapıdan 
Kristobal gözüktü ve içeriye girmeden: 

- Oldu madam, dedi. Biran evvel 
çekilirsek daha iyi olur. Galiba evi ge· 
zecekler. 

Fausta, acelesi olmadığını gösterir 
bir i~aret yaparak, kapıda bekliyea 
Kristobal~ alıdırmadı ve düşünceye dal
dı. 

Ne düşünüyordu? Kafasında yen; 
planlar mı hazırlıyordu? 

Nihayet Fausta ayağa kalktı ve Kris
tobale içeriye girmesini i§llret etti. 

Kristobal birka~ adım ilerledikten 
sonra: 

- Maıdam, dedi artık buradan git-
sek. 

Fausta cevap vermeden },iraı dü~lin· 
dü, sonra §U emri verdi: 

- Kapıyı itin fakat kapamayın. 

Kristobal merakla Faustanın yüzüne 
baktı ve hiçbir ~ey söylemdden itaat 
etti. 

Kapıyı kapattı ve o zaman hayretle 
gördü ki, kapı kanadının arkasında, du· 

varın üzerind~ büyükçe bir açıklık var. 
- Gidi kapı, diye mınldandı, şimdi 

anlıyorum. 

- Bu §atndanı alın ve benimle bera
ber gelin. 

Kristobal §amdanı alarak gidi kapıya 
doğru ilerledi. Dar merdivenleıiden ya
vaşça inmeğe ba,ladı. Fausta da onu ta
kip etti ve gizli kapıyı kapattı. Kristo
bal göz: ucile baktıysa da, gizli kapının 
ne suretle açılıp kapandrğını anlayama
dı. 

Yirmi basamak ııonra, geni~~e bir ko· 
ridora girmi~lerdi. Bu yer altı koridoru
nun tavanı oldukça yüksek ve yerl~rl 

• 

c ... ... 

• 

. ... 
= 

HORTLIYAN FAUST~ 149 

Kristobal çılgın bir sevinçle ayağa 
kalktı. Bütün arzuları nihayet tahakkuk 
edecekti. Çünkü senelerdenberi aradığı 

efendiyi istinatgahı bulmuştu. Bundan 
ıonra, artık o da emredecek, o da hük
medecekti. Onun da önünde boyun eğe
ceklerdi. Efendisine gelince, ona daima 
saldık kalacaktı. Çünkü, o, kendisini se
faletten çıkararak en yüksek mevkilere 
çıkarmıştı. 

Fausta, sanki onun düşünceletjni an
lamı§ gibi, sakin ve içinde tehdit oku
nan bir sesle: 

- Evet, dedi, bana sadrk kalmalısın, 
bu senin menfaatin icabıdır .. Bunu kafa
na koymalısın ki, senin hakkrnda bildi
ğim şeyler, bir tek parmak hareketile 
ba§ını uçurmağa kafi sebeplerdir. 

Ve Kristobal dehşetten sararırken ila
ve etti: 

- Hiçbir zaman unutma ki, bana hi
yanet etmek imkansızdır. 

Kristôbal Faustamn yüzüne bakarak 
ate~li bir lisanla: 

- Madam, dodi. Sırf sizin için hiya
net ettiğimden benim sadakatimden şüp
he etmekte haklısınız. Fakat size yemin 
ederim ki, size sadık olacağıma söz ve

rirken samimiyim.. Sizin esirinizim.. Ne 
isterseniz onu yapacağım. Bu sadakat
ten ba~ka, dediğiniz gibi, menfaatlerim 
de beni siT.e bağlıyor .. Biliyorum ki, siz
den ba~ka hiç kimse beni sefaletten kur
taramaz ve yükseltemez .. Madam emin 
olunuz ki, Prenses Faustaya hiyanet 
etmektense Allaha hiyanet etmeği ter
cih ederim .. Çünkü onu aUdatmak ken
dimi aldatmak olur. 

- Pekala! Ne demek istediğinizi an
lıyorum. Şimdi i~lerden bahsedelim. Ev
vel!, Pardayuu yakaladığınız için, size; 
vaadettiğim şu yirmi bin liralık bonoyu[ 
alın. Size ayrıca da on bin lira veriyo-

rum, bunu da size yardım elden ceşur 

adamlara dağıtırsınız. 

Kristobal müthiş bir sevinçle bonola· 
n aldı ve cebine yerleştirerek düşündü: 

- Bu adamlara on bin lira mı?. Yok, 
madam Fausta, mübalaga ediyorsunuz .. 
Bin lira nelerir .a yetmez, dokuz bini de 
bana kalır. 

Kristobal Faustayı henüz iyice tanı
mıyordu ve bunun içindir ki, bu müthiş 
kadının, onun düşüncelerini anlayabile
ceğini aklına bile getirmemişti. 
Halbuki Fausta. onun aklından geçen 
~eyleri hemen anlamıştı. Netekim, her 
zamanki amirane tavrile: 

- Bu ihtilas adetini terk etmelisiniz, 
deldi. Size verdiğim para, başkalarınki· 
ne göz dikmemenizi icap ettirecek ka· 

dar boldur. Prenses Faustanın, maiyeti• 
ne giren adamların şayanı itimat kimse
ler olmalan lazımdrr. 

Eğer hizmetim:le kalmak istiyorsanız 
son derece namuslu olmaağ çahşmalısı· 

nız. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, 
ben her yeri, ve her şeyi gören bir in· 
sanım ve biliniz ki, paraları tevzi ettik-

ten bir saat sonra, her adama ne kadar 
para verdiğinizi öğreneceğim. Eğer on

lara ait olan meb!ağdan kendinize bir 

tek santim ayırırsanız, size katiyen mer
hamet etmiyeceğim. 

Kristobal utanarak, krzardı ve sonra 
yerlere kadar eğilerek: 

- Madam, diye heyecanla bağırdı, 
şimdi inanıyorum ki, siz Allahın yer yü· 
zUndeki elçisisiniz. Çünkü gözleriniz in· 
sanların vicdanları isine bile nüfuz edi· 

yor. Size yemin ediyorum madam, bir 
daha katiyen aklımdan böyle düşünce
ler geçirmiyeceğim. 

Fa usta soğuk bir sesle: 
- Çok iyi yapını§ olursunuz, dc<3V1 
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-----....----------------~~ '"-~-----------------V c biraz dlitündükten sonra emir 
verdi: 

- Şu cüceyi içeriye alınız. 
Kristobal dışarıya çıktı ve bir dakika 

sonra, El Şikoyle beraber tekrar salona 
girldi. 

Fakir cüce, belki rüyasında bile gö
remediği bu muhteşem salona girince, 
hiç hayret etmedi. Faustamn karşısında, 
başt havada ve mağrur bir tavtrla dur
du. 

Bu ufacık adamın gururu Fausta da 
garip bir merak uyandırdı, bir müddet 
!dikkatle ona baktı ve sonra çok tatlı bir 
sesle: 

- Fransız şövalye.sile arkadaşlarını 

ıiz mi buraya getirdiniz? diye ,ııordu. 

Fazla UH ı;öylemckten pek de hoşlan
mayan El Şiko hafif bir baş işaretile 

cevap vermekle iktifa etti. 

Fausta, muhatabın~ göre tavır değiş
rerek, karşısındakiler üzerinde istediği 
gibi tesir yapmakta herkesten daha ma
hirdi. 

Biraz evvel Kristobale karşı hakima
ne bir tavır takınan Fausta_.. şimdi tama
mile değişmiş, sesi tatlı ve sevimli bir 
hal almı§tr. Giller yüzle tekrar sordu: 

- Boğa güreşçisi Don Sezar size bir 
çok iyilikler yapmıştı. Halbuki, siz onu 
buraya getirmekten çekinmddiniz niçin? 

El Şiko kurnaz bir tebessümle gülüm
sedi: 

- Ben onu değil, Fransız şövalyesi
le işiniz olduğunu biliyorum da ondan 
i te 1 Öyle ufak tefek olduğuma bakma
yın, ben her şeyi duyar ve görürilm. 

- Demek ki iki vatandaşınızın hiç 
bir tehlikeye maruz kalmayacaklanru 
biliyQrdunuz? .. Fakat ya Don Sezann 
hayatı da tehlikede olsaydı, yine aynı 
hareketi yapacak mıydınız? Samimi 
söyleyin. 

El Şiko cevap vermeden evvel biraz 
terdddüt etti. Yüzünde acı bir tebessüm 
belirdi. Gözlerini kapadı ve küçük yum
ruklarnu sıktı. Nefsile müthiş bir mU

cadeleye giriştiği belliydi. Nihayet de
rin bir nefes aldı ve emin bir tavırla 
cevap verdi: 

- Hayır. 

- O zaman, 11ize vaadcdilmiş olan 
iki bin frangı kaybedecektiniz. 

El Şiko bu defa tereddüt etmeden 
cevap veı1:li: 

- Bundan ne çıkardı? 
- Aferin, anlıyorum ki, size yapılan 

iyilikleri kolay kolay unutnuyorsunuz. 
Ya Fransızm hayatı tehlikede olsaydı? 

Bu sual üzerine, cücenin gözlerinde, 
bir kıvtlcım belirdi ve derhal söndü: 

- Onu tanımıyorum. Don Sezar gibi 
bir dost değil.ki. 

Fausta bu seste garip bir ahenk sez
mişti. 

- Fakat unutmayın ki, dedi, bu adam 
sizin sevdiğiniz Don Sezann !dostudur. 
Biliyor musunuz ki, hazan bir insanın 
sevdiği birisine vurulan darbe, kendisi
ne vurulan darbeden daha ağır olur?. 

Fauıta bu suali lakayıt bir tavırla 

sormuş olmasına rağmen, cücenin üze· 
rinde bırakacağı t esiri anlamak için dik
katle yüzüne bakıyordu. 

El Şiko ürperdi ve bu suale hayret 
etti. Pardayanın ölümüne yardım et
mekle, onu sevenlere fenalık yapmış 

olacağım hiçbir zaman aklına getirme
mişti. Fakat böyle şeyleri derin ıdüşün
mesine imkan yoktu. Bunun için omuz
larını silkti ve Faustanm anlayamadığı 

bir şeyler mmldandı. 

Fausta. bu kÜçük adamdan fazla bir 
şey lSğrenemiycceğini anlamı§ gibi, bir 
müddet düşündü. Sonra, Kristobale 

• 
.. 

! 

ısı,1 
HORTLIYAN FAUSTJ;. ~iti ---------- -----

yava~ça baı:ı emirler verdi. Kristobal 
hemen odadan çıktı. 

Fauata cüceye dönıdü ve: 
- Size vaadddilen parayı şimdi getire

ceklerdir. Bu para sirin için adeta bir 
servettir. 

El Şilı:onun yüzünde bir sevinç okun
du. Fakat cevap vermedi. 

Bu aralık, Kristobal tekrar içeriye 
girerek, Faustanın önüne küçük bir 
torba koydu. Cücenin gözleri bu tor
baya dikildi ve bir daha ayrılmadı. 

-Fausta yavaş ve tatlı bir sesle: 
- Bu torbanın içinde iki bin ideğil, 

beş bin lira var .. dedi, bunu $İze veriyo
rum alınız. 

El Şiko evvela inanamadı. Sonra göz
lerini fal taşı gibi açarak uzun müddet 

torbaya ve Faustaya baktı. Sonra he
yecanla titri yen bir sesle mırıldandı: 

- Beş bin lira ı .. 
Fa usta gülerek başını salladı: 
- Evet, dedi, beş bin lira t 
- Bana mı? 

- Evet size. Alınız. 
Fausta bunu söyliyerek torbayı cüce

ye doğru itti. 
O zaman El Şiko bütün süratile tor· 

bayı kaparçaaına elinden çekti ve heye
candan titriycn cllerile göğsüne bastıra
rak boğuk bir sesle tekrar mırıldandı: 

- Beş hin lira .. 

Cücenin bu çılgınca sevinci Faustayı 
eğlendirmiş olacak ki, gülerek: 

- Evet, dedi, tam beş bin lira, inan
mazsanız sayabilirsiniz. 

El Şiko torbayı açmak üzereyken 
gözleri Faustanın çehresine ilişti. Bu 
çehrede öyle bir tatlılık ve samimiyet 
vardı ki, cüce göstenniş olduğu itimat
gızlrktan dolayı kızardı. Sonra kahkaha 
ile gülmeğe başladı. 

Fakat bu kahkaha bir nevi hıçkınkı 

--~----------- cıb 'le I! 
a~dmyordu. Göz yaşları _ • ....ı f 
tıle: ·nl ;ıvv 

- Zengin oldum 1 zengı pi 
!dar zcngın !.. se~ııÇ ~ 

Bu şekilde izhar edilen bıll'\I ',J 
a da, ~;, tayı hayrette bıraktıys ltİ 41e dY 

ctmemeğe çalıştı ve en ıe ~ bit tP 
insanları bile kandrra~ee . / 
bet ve şefkatle: deÔ'" 

- Evet zengin oıdun~;siııi'· il!~ 
Sevdiğiniz kızla evlenebilııışetle ~ 

Bu sözler El Şikoyu de 0ıu1' ç ~ V! 
ti. Evvela kızardı, sonra s~e 1'or 
Faustaya bir nevi dehşet . I'. 
de baktı. , jçitl İf 

Bu sözleri konuşmuş ol 1.,.\1,ılJ ~ 
liyen Fa usta ise, bun~a~ l)ruıı'' ~ Of 
üzerinde bıraktığı tesır~ gde etttl'~ 

. k d' 'nl::l ı' stıfa ıtı ettı ve en ısı en ğıııı"' 
re zayıf damarını buldll ~ 
oldu.. . . j~itıde ..ı 

V ·· · ·· 'tsızlılc .. "' e cucenın umı etti• _ıaJI 

salladığım görünce ilav-e fyi ?'1 
- Neden otmasııı· . cıe AJJ7 j 

mert b! r gençsiniz. zen~a1ıı:.;d' .1 

Neden bir aile ocağı kıl etı• ~il 
sa boylu olmanıza ra~rtl ı-ı•t!# 
son derece mütena~i?tı~ııl<;r ese~ 
bir ekeksiniz denebilır.. ıııı"ı:· Ji)" 

·ı·yors ..r " Bunu kendiniz ıde bı 1 rıı· .l'e dt~ 
nizi halinizden anıryorıt itı eo~:~,.~ 

. . . ? s· zi tertl ıstıll":. vılmeyesınız .. ı . ar o 
herkes gibi siz de bahtı)' ~~eP 

• • 8çrnıŞ• n 
El Şiko gö.ılcrını ıJt•r » I 

· etle "'1" , 
tatlı bir ses ve emnıY "al'ı) .. 11 

· te "" tıY -güzel prensese prestıŞ ,._altı 4ed 
. •• 'knaa ~ ' Fakat, kendısını 1 jçitı 

adete kavuşmanın onu; c 
kfinsız olduğuna eınin ;· ae"'~ " 

Fausta aynı tatlı ses~ ıJedlı ~ 
. ·ı· siıııt, ~ - Şimdi gıdcb: ır re~ 
b • Un ge 

tırlayımz ki, ır g. ' bit 
gerekse ailesi nezdırıde 



ll~aııl: 
~ete 
lg 30 t?ılltjl' 
b~. lnıı.fcrı 1' Altlbasadarden 
"'ifıııdan ns S 1' 
~ ' 20 ıİ·· e ırn Sırrı 
~ l?ıdatı 'ru UteyYen ve ar. 
~~ ı._ 20,30 Ö rk tnusUtisi ve 

... .,~.ı:_ ftı~ Rı 
:ı ~ ..... 20 4S za tarafın-'-t' lrıdtıı 'l'.'. Beıına ve ar. 

t ~t '"" Urlc ZllU&ikisi ve ı .,, b ..... rı, 21 1 
~?h.- Oraa, ha • 5 orkeatra 
' •'"l!l her] · ~ıı. ı, 22 30 crı ve ertesi 1 

i;"~ ret Par~la Pltıtıa sololar, 
~ l rı. 

t dan, J ~c ıtı u il 
aı ı ' 20.ıs •. i it i a t 2 05 C:l.: ' r ~arı! k • 

ı. ~Dnı: 23,45 1,.,,_ }'ayın, 23,25 f 
"'44 d ""r rn" ı ~ ana ftı . U5aba.kaları ' 

I) I~: Uaıltiai, 24,,35 ha-
Is 

lQ,s, 
~toi~al'nıı, 19 o 

l ~ lrıtısiki ; S opera yayı 

SARAT 
ruu 

IPEB 
SA.llAR'l'A , 
VlL017 

stnn::n 

BEYOCLU ' 
ı Da1alalka 
ı Doklmlncıı senfoni ve B<.• 

kA.r evlller 1, 
Canlı tllm ve K:ıdnı 1.ııtc- 1 

vlnc• 
ı Canlı tllm 
t Kermes eğlenceleri ve Al• 

çaklık 

ı Moskova • Şanghay 
ı Sözde kızlıı.r 

.\.LRAZAR ı Kızıl Ço.yır ve Hucum tn• 

buru 1 
fAN 

\~ili 

1 
~=~:,::vo M-'·ıi 
Brodvay melodi ve Hava r 
kahramanlan 
A§k bnndoau ve Singap1Jr 
korııanlan 

4~TORVA ı Ali Baba ve Vah,I koşu 
uuııuntYıtT ı t<:orsanıar dcflncm ve M<'ç 

hO} kuvvet 

On ~ınıerce vatanda• 
tarafından 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen 

VE 

Gazetelerinin 

CK 
Ha larından 
es ifade ediniz 

Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
zetelerimize bir küçük ilan ver 
mek suleriyle dehal temin etmek 
elinizdedir. 
Müracaat yeri: İstanbul; Ankara 
caddesi V AKIT Yurdunda 
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~I Lisan derslerini takip eden j 
1 •• : 

, il ve edecek olan ~ı 
== Ah . . if 

il one er ze ıı1 il • 

il kolaylık il 
=a i. :. Abone şekilleri := 
H r - Bir ders takip edecekler 360 kuruş abone Ücretini üç taksitte; il 
ij 2 - lki ders takip edeckeler 720 kuruş abone ücretini altı taksitte,· : l" i ti 3 -Üç ders takip edecekler 1 260 kuruş senelik abone ücretini yedi ! 
:: taksitte ödeyebilirler. 1:1 1 

H Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakamlardır. i 
~ Abonelerimizin buna göre hareket etmeleri ve a~ğtda gösterilen ·j 
H tarihlerde te.kıitlerini ödemit bulunmalan lazundır. 1 
ri Bir ders takip etmek üzere İ 
I! abone olanlar ve oıacakıar E 

Üç dilden istedikleri birini takip etmek üzere abone olmuş bulunan· 
la ·a. yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshalar gönderilir. 

Bu esas dahilinde abone olmu~ veya olacak olan okuyuculamnızın 
" l ıs ça, 23 o' 0,45 spor 21 u.\> 'ı>o , S ha ' , 

1! ~l''-' r, 23,35 d va, 5por ve 
S d.. ı:.: ans ınus'k' . s ""ııe ı ısı. 
~~ Ottct 

Fl:RAB 
!\ULU 
1111..AL 
A'.l.A& 

1 
aboue taksitleri olan 120 ıer kurut: 

I S 7 !o~.!.~ b~dlrmomt,fü V 1 T ! ~=UllUli ~~7 1 
ı çapkın genç ve Kızıl çayır ı • 1 Temmuz ,, İl 

"'2ı hası, 1925 
22' <ı,s5 ltonf ' makale 
fıt~s ol\c tcnia cr~slar, 21,45 
b~. ı... 'lta le tnij•abakalan 

ı Bay Tekin Propaganda servisi ! tarihinde idarehanemize göndermiş bulunmaları lazmıdır. Böylece 360 •• el 
ı DUnya ho.vatlfslert, Mavi b d f 

valsler, Dans konanları ve f;a~~~~~~~~~~~~~ıll kunııu tamamen ödemif bulunacaklar ve ir ersin ormalarmı tam İ 
Kukaraça olarak elde ehniş olacaklardır. "" r 

~LEMDAB ı Bay Tekin İstanbul asliye birinci ticaret mah- • iki ders takip etmek Üzere il 
KEUALBJ:'f ' :::t yolu va elmaa bu-- kemesinden: abone olacaklar H 

""\ ~-ıı, ı 1 onaeri 2A , 
5 : • O habe • "T,05 çin. 
~~ rlcr. 

ıo l~.os "e !an ı 
Os bat~tı~ :·35 ÇOCukJarrn 

t 12 ~· lll12aiJtİ 9,so org kon-
~ı~'tt~. ~}'aYtn, "ıı:~·35 orkestra 

S (fl,l' 4,40 ıo erler veaaire 
, ..... ),. n. 

2 'c foıı 
ı.3s ol>trct ' lB,os ko 

BAKIRKÖY 
MtLTtY ADl ı Gizli pençe 

KADI KOY 
ı Ye~ll domino 

22.l ~.,,~"ala nscr, 19,0S 
~ S \arı trlcr tı, ıı,os hava. RALll ı Kllnigınnark 
: 1.os d!~t hın' 2 ~irai yayın, 'I I y A T R o ı. A R 

OSKUDAR 

ı... -..ııı llltıslL• ~·35 haber- _....... _____ _ 
"ilf0ııı. ~181 • ~ehirTı'yaf roıu il' E P E B A Ş ı 

'· ~ k lflllljjlllllll . Dram kısmı ~ _,,ıııtr 20 BAHAR TEMİZL!Ql 
L 11,., tlta:ıtltr, .. :~~· ,3S karr•ık ~ ,., .,.,_ :ıı 8 perde komedi 

\u ltt ırc, 21,35 f f' f f r~ ~tlerd ~USiki, 22105 

"'~lre c ıngilizce ha.. ıw"'ın 
• en sonra dans { 

P'ramıı:ı Iıyatro8Unda 

Operet kremı 
AŞK MEKTEBt 

Ya.zan : Yusuf Ziya 
Bcst~llyen: Muhli5 Saba. 
haddin 

----~~~~~~~~~~~~~----.._.. 

~t~tl 
""~ .l, Sı~ılara, lf.arşı En Tesirli 

~~~OPA 
~ ~· .ll•vraljiye, adele ve bel ağnlanna karşı çok 
llıııııııı..... ~-~~ eczahane madeni kutularda bulunur. 

~~ 
~"~tı 

~ Sahiplerinin nazan 
~' dikkatine S ~,::~ dahilinde yapılmakta olan Ruam mü· 

~ ·~~~İt. _nihayet verilecektir. Selimiyede küçük sıh· 
~ \))~~ ola~ıtı nıerkez ittihaz edildiğinden §İmdiye kadar 
• ~~ S ~~kt~ .<at, kısrak, beygir, tay) o tarihe kadar 
\... ~ ~dagetırnıeleri ve ondan sonra elinde Ruam ve
~,, (~.) ~,l (R) damgası bulunmıyan hayvan sahiple

~~ ( 726)loınıınumucibince tecziye edilecekleri ilin o-

~ ~~ ~~..........._ ___ _ 
~ 'l'~k 'alil ta1'f~dan kontrat yoklamasına başlanacak

~ ~ ~~ ~ P inden kanunen ceza alınması lazmı ge-
,~I h\d "~ ll:\ llınak üzere yapılmamı, veya tasdiksiz kun-
~ ~~\t ~d~i:ıurlara gösterilebilecek vaziyette ev veya 
~-~~~b'"' ,,,.. ası lüzumu ilan olunur. (B.) (725) 

':\ ~,- •1•ı~1 
.. 'Vonarı 

~,~~'~di:l'lıe MOdürlQ~ünden: 
-~'atı bt~ ~~dar lstanbuldan Y eşilköye s:ı'1t 23,55 de 

't~ .. 10 katan 11 9ubat 1937 tarihinden itibaren 
<>ye laat 1,08 de varacaktır. 

Karacabey Harası müdürlüğünün !s. Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere abone olanlara yalnız fı· 
tanbu!da Sirkecide Salrkmsöğütte Ali il ten·ih ett1kleri derslC'!rin intişar ettiği nüshalar gönderilir. Bu esas dahi- 1. 
Vefa müessesesinde Ali Vefa aleyhine U linı:le abone olmuş veya olacak olan okuyuculanmrzm abone taksitleri !I 
2-6-931 tarihinde 37 meisule numa- :.i.li olar; 720 kuru§U altı taksitte ödeyebilirler. 

1 

rasile 200 ve 38 mersule numarasile 100 Bu şekilde abone olacaklar taksitleri olan 120 şer kuruşu içinde bu-
lira ki ceman 300 lira Karacabey pos. 
tahanesi vasıtasile gönderildiği halde 
mukabilin!dc mal teslim etmediğinden 
mezkur 300 liranın faiz, masarifi mu
hakeme ve avukatlık ücretile birlikte 
tahsili hakkında açtığı 9361422 numara 
lı davanın ar.;:•:ihali sureti müudeaaley. 
hin ikametgahım terkederek nerede o. 
turduğu bilinmediğinden tebliğ edileme 
miştir. Mahkeme r:isi H. usulü muha-
kemeleri kanununun 141, 142 ve muad
del 181 inci maddeleri mucibince bu 
tebliğin ilan surctile yapılmasına ka. 
rar vermiş ve 183 üncü ma:ddeye göre 
de cevap müddetini bir ay olarak tayin 
ve muhakemenin 10 • 3 • 937 çarşamba 
günü saat 14 de icrasını tensip etmiştir. 
Tebliği lfizım arzühal sureti ve davetiye 
mahkeme divanhanesine asılmıştır. Bu 
ilanın gazete ile yapıldığı günden itiba. 
ren müddcaaleyhin bir ay içinde cevap 
vermesi ve yukarıda yazılı muhakeme 
gününde mahkemede hazır bulunması 
lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilfi.n 
olunur. 

lktısat Veldiwti iç ticard umum 
m'ildürlüğünden: Türkiye Cilmhuriye. 
ti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 
İttihadı arasında aktolunan Ticaret 
ve Scyrlscfain mukavelesi hükümleri. 
ne tevfikan tescil cdilmi§ olan S. S. C. 
1 Müesssesatından (Soyuzneft Eks
pert - Neftsendikat) müessesesi bu ke 
re müracaa.tla Türkiye umumi mümcs. 
silliğinc müessese namına yapacağı 

işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden ve edilen ve 
üçtincU 5ahıs sıfatlarile hazır bulun
mak üzere 31-12-1937 tarihine kadar 
S. S. C. 1. tebaasından Tcodoro oğlu 
Yakov Bogomolo'u tayin ettiğini bil. 
dirmiş ve liizımgclcn evrakı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muva. 
fık görtilmü.~ olmakla ilfı.n olunur. 

lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayın ilk gününde elimizde j 
bulımmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. i 

Dç derse abone olanlar 
Üç dili de takip etmek istiyenlere bir sene müddetle her gün mmı-

1 
tazaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 1260 kuru§tur. Bunu 
lçınde bulunduğumuz senenin ilk ayında taksitleri olan 180 er kurutu 
her ayın birinci günleri elimizde bulunmak üzere ödeyebilirler. 

Yeni abone olacakların abone oldukları tarihten önceki taksitleri 
toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçmiJ dersleri ihtiva eden 
nüshalar toplu olarak adreslerine sevkedilir. i.I 

F ransızcanm 2 ve 3 üncü derslerini ihtiva eden gazetemizin mev· :1 
cudu kalmadığı için bu dersleri ayrıca bastırdık. Bu tarihli gazeteler ·ı 
Yerme yalnız dereler gönderilir. İ 

u 
Yukarıda bildirilen tarihlerde paralan alınmayan abonelere yapılan •• 

irs>ılnt kesilir. i===.ı! 
lrsalatına sekte verdirmek istemiyen abonelerimizin bu tartlara göre 

hareket ehnelerini hassaten rica ederiz. 
Lisan derslerimizi takip ebnek isteyip de şimdiye kadar fırsat bula. :=:ı 

ınamış olanlar bu kolaylıktan istifade ehnelidirler. ı: 
·······-··-··············••-..ı••---······························································· ........ _... :ı ···~··· .... ·····················----······························································ ...... ·········==:::a 

Kültür Bakanlığından: 
1. - 2259 sayılı kanunun tatbiki ne dair olan talimatnameye göre ilk 

okulların dördüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten müte~ekkil bir tabiat 
Bilgisi kitabı yazılması müsab:ıkaya konulmuştur. 

2. -Müsabaka müddeti 1612/1937 salı gününden başlamak ve 30/6/ı 
1937 çarşamba akşamı bihnek üzere dört buçuk aydır. 

3. - Müsabakaya ittirake karar verenler 3113/1937 çarşamba günü 
akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu mü· 

sabakaya girecel<ler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4. - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile okullarda 
okutulacak ve müelliflerine her yıl için biner Ura telif hakkı verilecektir. 
ikinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya m'1hsus olmak üzere birincinin 

müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da 

birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat verilecelrtir. 

5. - Müsabakaya gireceklerin eser !erini üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kağıtlnnn yalnız birer yüzüne yazılmış olnrak Kültür Bakanlığı Ya· 

yın cfilektörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri la. 

zandır. Kitaba konulacak re!İm, şekil, grafikler ve sairenin asıllarının yal· 

ruz bu nushalard:n birine ve yerlerine konulmut olarak bulunması kafidir. 
Müsab:ıkaya baaılrnıt bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek 
veya göndereceklerdir. 

p. - Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleriyle birl'lrte eserleri ka • 
bul edildiği takd;rde eserlerini ilan edilen telif lıakl:ı mukab:linde ve her tür
lü tasarruf haldcmdan vaz geçerek Kültür B'lkanlrif.na ü; aylık bir devre için 
terkettikleri ve kitabın o <!evre içindeki her basılışmm son tashihlerinin ken
dileri veya kendi mesuliye' eri altında tayin edece!·deri diğer bir zat tarafın· 
d~n yapılacağını gös~erir Noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi 
de lazımdır • 

7. - Kitapları yazanlar isim ve adreslerini ynlnız kapak sayfası üzerine 
yazmakla iktifa edecekler, Metin s.,,yfala:ı üzerinde herhangi bir şekilde 
hüviyetlerini tan&tmağa imkan veren bir işaret bu undurmıyacaklardrr. 

8. - Kitaplarda bulunması lazım eelen pedagojik ve teknik vuıflan 
gösteren şartmune ve Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formir 

lü Kültür Balcanbğı Yayın direktörlü iünden alınabilir. Mektupla istiyen
lerin bir kuru§luk bir poata pulunu da birlikte göndermeleri Iamndır. ) 

.(222), ,(614lı . 
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Yeni a T 

9 Şubat Sah Akşamı 

LONDRA Blraba-
Beyoğlu nesinde 

YAVRU n u ın 
gece sn 

Üstat - BestekA.r B 1 M !EN Şen 
Kıymetli Kemant S A D i ve Yavruyu seven 

meslek arkadaşları iştirak . edecektir 

":~~~~ HA Mi YET 
EC~UREI Ve Zeybekler - Bayan 

T. L. 40227 

Hü:~~~'ddi-n ~- 1 ~ .......... , Ç A 0 LA y A ~ 
Her a~f Tam idrar tahlilı 100 kuruştu~. Bil· 

umum tahlilat. Eminönü Eml~k ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bev Ham. 

----• Dr. ----• N.iŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 -ı--•I 

Beyoğlu 

L ~ 
İ! SOLiST 11 S 
ii Mü~tehap bir aaz he~eti. T ~~mıt musi~ ~~· 
il yem revü nwnaralariyle muaiki ve zevk ilemı yara1~: :ı .. .. :ı _____ ... '": 
:.-=:::::::::::-··=--==-========·==-:;; 

!LAN . rdil 
•• Kulak, Bmun, Boğaz --~ Hayri Arapoğlu ve şeriki acentesine· lu ve 3.2.37 tari~Z 

-- ·---_..., _______ _......,.__________ MÜTEHASSISI i bağlı Amerikan bandıralı Ekstavia tim, yenisini c;~lc. ~., 

BU CAN e r-ey L Dr. ŞEVK ET vapuru 27 seferile namıma gelen Afvia numara ve ~rıhlduğtJDıı 
- . '-" HCSNC TARAV 7500 markalı iki sandığa ait 342 No. kilinden sakıt ol 

Beyoğlu, istiklal caddesi Singer ('('• I 

KENDİ REKLAMINI 
Kendi Y apac81{tıf 
.. Evve~ce de . ilin edildiği üzere büyük 

· YENiCE p~yangosu 15 Şubatta çekilecek 
ve 30 Sonkanun tarihine kadar idareye 
tesl;m eCf·len kuponlar mukabilinde alınmış 
bütün kura numaraları bu keşideye dahil 
olacak•ır. 

30 Sonkanun 937 taıihine kadar tes"im 
edilmeyen kuponların mez"Aur tarihten 
sonra hiç bir hükum ve kıymeti yoktur. 

YENiCE piyangosur un gördüğü büyük 
rağbet, bu sigaranın yüksek evsafının 

sayın halkımı.zca layıkıyle tanındığına ve 
tat<dir edildiğine delHdir. 

Artık YENiCE reklamdan müstağnidir. . . 
YENiCE, harmanının nefaseti ile 

kazandığı müşterilerini bundan böyle mu· 
haf aza edecektir. 

Artık Y ENiCE kendi reklamını 
kendi yapacak. 

• • • 

•- inhisarlar idaresi 

Türk Hava KUrumu 
Büyük Piyangosu 

Şi ,~ d;ye I· aoar ~inlerce kişiyı zeııg n etmişfr 

4. cü keşide 71 Şubat 937 ded r. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.f C'O, 12.C CCOO lC.000 Fra ık ikramiye erte 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

kar•ısmda Saka çılanazı No. 3 Kend• kendine 1000 tceli ~ı 
Telefon:43242 r. ansızca der;/ 

:m:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

i! Doktor il 
iiömer AbdUrrahmaı H 
il DERMAN fi 
i! Muayenehanesi - Eminönünde ii 
H V ALDE HANI içinde No. 21 EE - -=-=--==••·•••::::::w ı-c::=::::::::::: 

Necaeddin Atasa~un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

L&lelide Tayyare apartımanların· . 
da daire 2 numara 3 de hastalan· 

aı kabul eder. Cuma rtPr:ıi günleri 1" 
den 20 ye kadar muayene parasıı
dır. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vroloo - O~ratoı 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - Bkaelıtyor mağazaıu 
yanında. Her aün 6ğleden ıunro 
ı. den 8 •kadar. 1'el: 4123:, 

1 Göz Hekim· 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruouuaniyc ad. Nlı 
(Cağaloğlu Eczancaı yanında ı 

fe1tfon. 22566 · 

1 
1 

DEVREN SATILIK BAKKALlYE 

DÜKKANI 

Istanbulun kalabalık çarşılarından 
birinde muntazam mobilyesiyle, müş
terisiyle bir iyi bakkaliye dükkanı 
devreh satılacaktır. Tütün gümrük 
25 numaraya miiracaat. 

SEZEN 
T ..::.RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En cazip m~>deller, mevsimlik metin 
ve şık kumıı.şla.r. 

Tstanlıuı Ymıi Po ~l'ıhane karıısuıda 

Letafet hunu.da 1 No. 1 

Resim: 4 

Le salon 
( Salon ) 

.,....ı> 
1 - La tablette de la cheminEe: ocağın ii,atii. ~ .,.... J) 
ooak. 3 - La. glace: a.yna. 4 - La. pendule: a<JIJl· 8 .,,,,. J} 
fotoğraf. 6 - La lampe: f.ambG. 7 - Le feu: at~· ıı0iff: 
parmaklık. 9 - Les pincettes: ~ 10 - Le~~ 
11 - La pelle: kürek. 12 - La. biblioth~que: _..tJ~: 
livres: kitaplar. 14 - La porte: kıı111. fl· - La :;;-l)t: 4' 
16 - Le piano: piyano. 17 - Le morceaü oe nı 4,,; 
tabouret: i3kemle. 19 - La tal>le: masa. 20 -1:tse: jl 
ç(,k vazosu. 21 ·- Le fauteuil: koltuk. 22-La c~ 25 / , 
Le divan: kanape. 24 - Le coussin: 'M§e ~tığt· ~~ 
ufak masa. 26 - La. cage: k4fes. 27 - Le ~ ~,. 
28 - L'appareil de T. S. F: radyo dl.eti. 29 - ~.,,,... ı> 
3ı') - Le tapis: halı. 31 - Le plafond: taıxıın· 32 
~ma wm.ba. ~ 
Not: Tablodaki kapı perdesi resm..i üzerine 15 


