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ı e n l ze Do s,, ~nom döş~Alnde :l 

l~eımımız, Veniz.elosu ölüm döıeiinCle gö•teriyor ••• 

Bay muhasebeci 
Birkaç gece sıra ne rüyastnda nerrne ·gör·d·ü· 

ClnDer ona: . 
Edlrnekapıc!a mezarllQı kazı. 
aıt:ınıerı aı. ey 'fanı ı . - dediler 

-.r.lerin ihban üzerine(!?) kaz.ınmak mü•aade•i vilayetten 
alınan mez.arların re•mi ... 

Almanlar, e•ki mü•temlekelerini 
İ•letliklerini gö•termek için, iıte 
böyle, e•ki müstemleke elbi•eleri 

6İyerek nümayİfler yapmaya . 
bO§lamı,Iartlır. 

Son dakika: 
Flanden•ın sert: 

~il!' nutku 
p.n., 8 U:A.:1 - B. FJUdiD 

radyo ile .Amerikaya netredilen 
bir nutkunda· Almanya tarafmdan 
•aki olan tekliflerin olduğu · gibi 
kabul veya reddedilmesi lazım ge
len bir kül teıkil ettiğini söylemit
tir. Red halinde, dört Lokamo 
devleti, yeni bir iştiıareden sonra 
derhal müıterek bir harekete ge
çeceklerdir. Fransanın muahede 
ihli.lf hareketlerinin tekerrürüne 
mani olmak hususundaki azminde 
daha az sabit olduğunu zannet
mek hatadır. Fransa, kuvvetin
den ve hakkından emin olduğu i
çin sükunetini muhafaza etmekte
dir. Fransa hiç bir memleketi 
tehdit etmemektedir. Bütün mil
letler için sulh arzusu beslem~kte
dir. Fakat bu sulha ancak adalet
le eritilebilir. 

(Diğer telgrallar 4 ünciitle) 

13- ler toplantısı 
Habet harbiyle alakadar on 

üçler bugün toplanacaktır. Habeı 
harbine dair maliimat ikinci say
f~ızdadır. Uç gün var ki Edirnekapt mezarlık-

1-rı g~e altüst ediliyor. Sebep de met"-------------------------------------· 
lıur define masaııanndan biri. Klmseslzler sokağa atol dl 

Orta tedrisat muhasebecilerinden 
bir zat bundan bir müddet evvel bir ril· 
>'a görüyor: 

Taifei Cinden iki mahluk kendisin : 
ltoıJanndan tutuyorlar. İkinci mevk: 
traınvaya binmeğe Jilzum falan kaim; 
~~ havadan uçurarak Edirnekapıya gC:· 
turüyorlar. Cinlere : 

- Yapmayın, etmeyin, merhamet 
~İye yalvanyorsa da para etmiyor. Cir 
er kendisini mezarlığa doğru ıilrükli 

)Otlar. Yıkık duvarlardan içeri girip S<' 

fırtına neticesinde boylu boyunca yer1 

te serilen servilerin ve mezarların ii ., 
tinden atbyıp bir vere geliyorlar. 
, Burada cinler F r mezarı göstc 
lttndisine fıshyorlar : 

- Ey f~nl adam f Senin kısmetin · 
~nah bu mezarın içindedir. 1'urasır 

~. ls~lainde ağzı deri ile bağlı üç l 
{Dnam& 2 lndclel 

Matvawnaa bafvurup ıiko;yeı eden kırme.Werden bir grup ••• 
(Yazıaı 2 incide) 

BO·t:.~f< müsabakamızda 

1798 okuyucumuz 
hediye kazandı 

. isim ve mufassal adreslerini 
neşrederek bila istisna hep
sine de hediyelerini dağıtmıya 

başhy9ruz 1 
Radyo, dikiş maklnesf, ısmarlama 
zabit elbisesi, elektrik silpllrgesf, lı 
lonjln cep ve kol saatleri, fotoğraf 

1 
maklnelerl, muhtelif kıymette avi
zeler, ısmarlama ayakkabları ve dl· 
ğer bllyllk hedlyelerlmlzl kimler 

1 
kazandı? . · 

2.000 ttr&lik bqyük m&Abakamrzda l 798 oka,..._ 
ye kazanmııtır. 8 ve daha az yanhtla derece kazananların hepıinf' 
vadettiğimiz gibi kıymetli heaiyeler vereceğiz. Bununla bera· 1 
ber, müsabakamıza girip de sekizden çok yanlıı yapanlara da 
- zahmetlerini bota çıkarmamak için - küçük hatıralar dağı· 
tacağız. 

Ancak bir kısım okuyucularımız kuponlarını tamam gön 
dermedikleri için müsabakamızdan bilmecburiye hariç tutulmuı 
!ardır. ! 

Okuyucularımız takdir ederler ki, bu 1798 iıim ve 
adresin bir günde sütunlarımıza geçmesine imkan bulunama
maktadır. Münderecatımıza sekte de vermemek üzere kazanan 
okuyucularımızın iıim ve adreslerini ceste ceıte her gün nqrede 
ceğiz. 

lntizamıızhğa meydan vermemek üzere, muhterem okuyu
cularımızdan, itaret edilen günler de gösterilen adreıe ıelmele 
rini rica ederiz. Aksi takdirde ikramiyelerini bir ay kadar sonre 
alacaklardır. 

On liralıktan büyük ikramiyelerimizi kazanan okuyucuları 
mızın fotoğraflariyle beraber gazetemize gelmelerini ve bu 
fotoğrafların tabedilmeıine müıaa de etmelerini ayrıca rica ede· 
rız. 

Bugün altıncı ıayf amızda ilk listeyi neırediyoruz. Bu Jiıte 
. de yazılı hediyeler önümüzdeki 

1 PERŞEMBE ve CUMA 
günleri •aat 14 den •onra verilecek, bupnlerde iJarelaanemüe 
gelmiyenler heJiyelerini ancak bir ay •onra alabilecelılerdir. 

Saat 14 den •onra gelinmesini has•aten rica ederiz. 
Taıralı okuyu-;ularımızın hediyeleri posta ile tarafımızdan 

gönderilecektir. 

1 
Veni bir nıüsabakayal 

ı başlıyoruz 1 
Bu kadar rağbet gören bir müsabakanın, evvelce de yazdı 

ğımız gibi, bundan sonra da, bir benzerini - belki de dah" 
büyük hediyeler dağıtmak suretiyle - yapacağız. Bunun lafsi· 
!atını yakında gazetemizde okuyacaksınız. 

........ ...--.-..... --. ................................ ·-·················--·····------· .. ·-··· 
Bir 

iştial 
Londra, 23 {A.A.) - Skoçya-

1 da Bardykes kömür madenlerinde 

J 
bir iıtial olmuf ve bet iıçi ölmüt
tür. 

Mısırlı bir fırka 
reisi UldU 

Kahire, 23 - Eski baıvekiller· 

den lbrahim paıa 80 Jatmda ola· 
rak irtihal etmiıtir. 

• 
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Bay muhasebeci 
Birkaç gece sıra ;ıe rüyasında 

._Define gördü 
cnnıer ona: 

Edirnekapıda mezarllgı kazı, 
aıt:ınıarı aı, ey fani ı - dediler 

Bu "rüyaya istinaden,, mi 
vilayetten müsaade alandı ? 
Herhalde resmi memurların huzurunda 

· . mezarlık altüst ediliyor! 
: (Bat taralı 1 incide) 

ba~raç dolusu altın bulacaksın 1 Bu altın 
lar senindir. Yarıtile hayrat yap, yansı· 
nı da ye! 

Bay muhasebeci ertesi sabah uyan
mış, ev halkına garip rüyasını anlatmı§: 

ı- l.layırdır inşallah dcmifler. Ve 
bu .riiyay, o aktam yemekte bol bol ytf" 
diği peynirli makarnaya atfetmişler. 

Fakat meıelenin şayanı dikkat tara· 
fı bundan sonra ba_!ilamı§. Çünkü Bay 
muhasebeci ertesi akşam da ayni rüyayı 
görtn~n ıni? Oçüncü akpm ise Taifei 
Cirt:.kendiıini bir hayli hırpalamış: 

- Be adam 1 Sana kısmetini göstc
ririt, tepenıin. Ne biçim adamsın? Tered 
düt etme, al eline kazmayı git altınları 
çıkar! 

.Kuacaaı acı.mcafu: yakasını "cinler· 
den kurtaramamr§. Ve bir gün bir Edir 
ne~pr tramvayına atladrğr gibi solufu 
Edirnekapıda almış. Surlardan dıprı çık 
rnış, Ramiye doğru ilerlemif. Ve Şehit· 
liklete daha varmadan önce cinlerle bir
likte girdikleri aağ taraftaki mezarlıkla· 
ra dllm~ 

Hayreti Bin defa hayret! Yüz bin 
hayreti 

Adamcağız ömründe Edirnelcapı me
zar1rğına girmemiş oldufu halde her y~ 
ri tanıyor. Cinlerin kendisine gösterdiği 
bütun .İ!faretlcri bufüyor ve böylece mc-
zarlık kapısından aneınt jüı adım ileri 
sin4'lMt:ıtltt'M gömülü o1duğu yeri de, 
keşfidiyor. 

Ve tam burada dolaJrrken derinler
den bir: de ıcs geliyor: 

--'Ey fani Aradığın yer burasıdır! 

Asırlardanberi göğsümün üstünde yatan 
fU altınları a1J bana rahat nefes almak 
(!) irriUnını •er! . 

Bay ;muhasebeci bu sesi duyar duy· 
maz hemen bir değ11ek alıp saplamıj ve 
yeri kaybetmemek için de değneğin ucu
nu boyamı!. 

Gece gene cinler rüyaıaına girmişler: 
- Definenin yerini dofru olarak 

tayin ettin! Neden kazıp çrkarmadm? 
diye başlamı§lar adamcağızı azarlama· 
ğa. 

Zavalh adam allem etmiş, kallem et
miş. Güçbela Taifei Cine dünya kanun
larını anlatmıf. İnsanın dünyada ahre~ 
te olduğu gibi serbest olmadığını, bunun 
bir takım müaaadelere bağlı olduğunu, 
istida vermek, işi takip etmek lazımgeJ· 

diğini söylemiş ve kendilerini güçbeli 
ikna etmiş. 

Erteai günü de viliyete istidayı da· 
yamı§. İstida tetkik edilmi§, neticede 
mesele gizli para ihbarı mahiyetinde gö
rillmüı ve kazılmaıma müaaade nri). 
miıtir. 

Bunun üzerine de ayın yirmlnci cu· 
ma ve yirmi birinci cumartesi günleri 
villyetin bir memuru, bir iki poliı ve ıe
kiz amele ile buraya gidilmiı. Ve başlan 
mı§ kuılmağa ! 

Kazmışlar, kazmışlar, kazmışlar .. 
Yirm~ yirmi bet metre murabbaı kadar 
bir yeri allak bullak etmiıler, fakat aı. 
tın]an bir türlü bula.mamıılar. 

DUn pazar oldufundan büyük bir 
ei.ılilikle yapılan kuma İJİ durduru). 
muıtu. Temin edildiiine göre bugün de 
kazılmaya ve altınlan aramaia devam c· 
dilce ektir. 

• • • 
Litife bertaraf ı 
Viltyctin bu ''rüyaya istinaden,, 

kazıma emri vermiı olmaıı taıawur f!"' 

dilemez. Herhalde, Bay muhaaebecl, 
oralarda bir define bulunduiuna dair 
devlet makamlarını başka türlü ilı:na et · 
mi~. belki de bir vesika göstermiş ola· 
cak. İhtimal, bu rüya !Ckli kasden UY
durmadır; yahut halkın ığzına öyle yr 
yılmıştır. Muhakkak olan bir ıey ••na, 
bugünlerde Edirnckapı mezarlığında 

define arandıiı, yerlerin kazıldıfıdır. 

Zavalh bir adam ı 

B8şkasının evine 
usulca girdi 

SOyunarak yatağa yattı.. Onu 
gören ev sahiplerine ise ... 

Dün akşam saat altı buçukta Lilelj. I 
de Galip Bey apartımanında enteresan 
bir vaka olmuştur. Kapıcı Halil vakayı 
§Öyle anlatıyor: 

Dün sabah be! buçukta apartımanın 
zili ~hndı. Kalkrp açtım. 28-29 yaşın• 
da bir adam binbaıı Bay Salihaddini 
görmek istediğini söyledi. "Aiabeğ~ 

mi göreceğim., dedi. Bay Salahaddin 
uyuyor dedim. Israr etti. Beraberce ü 
çüncü kata çıktık. Binbaşıyı uyandırdık. 
Gelen. adam: 

- Yolda büyü buldum. Beni öldür· 
mek istiyorlar. aman afabeyciğim be
ni k~rtar l gibi bazı sözler söyledi. 

Bay Salahaddin kendisini teskin et-
ti. Sav'dı. . 

Aktam üstti binba§ının daireainde 
kaloriferi tamir eden iki amelenin batın 
da b~lunuyordum. Dairenin zili çaldı. 

Kapıyı aaker açtı n açmaıile beraber 
de sabahki adam içeri girdi. Yüzü koyun 
yere "'kapanarak bir müddet ayle kaldı . 
Sonra ayağa kalktı. Pencereye doğru 
yürüyerek Betünü ba§rnr parçaladı. 

llGtemiiidiyer.: 

-""' - alabeyimi gösteriniz .. Bil
,. yaptdttrf diyordu. 

Kencltsfnf zor)& tuttuk. Pencereden 
atatı.P. attnaama m!ni olduk. Bu adam 
bir aralık binbaımm. yefcni Ertuğnılun 

yakasına yapıştı: 

- Seni aıağıya atacağım. Beraber 
ıokağa atlayalım! diyordu. 

Ben bu adamı binbaşının akrabası 
zannettiğim için evvela ses çıkarmamıt
tım. Tam bu sırada binbaıının hanımı 

gelip de bu adamı içerde görünce kork
tu. Daireye ciremedilcr. Bu adamın ta· 
nınmadığı da bu suretle meydana çıkın· 
ca ben polisi haberdar etmeye gittim. 
Polisle birlikte dönünce alt katta oturan 
doktor Cahit Cevatla refikaar ve anne
sini gördük. Meğer yukardaki adam ben 
poliıe cidince binbasının dairesinden 
çıkmı§. alt kata iner~k kapıyı itmek su
retile sinir doıtorunun daireıine girmiı, 
doktor yan çıplak bir adamın içeri ıir 
diğini görünce annesi ve rcfikaaı ile bir
likte dairelerinden dıtarı fırlamıtlar. 

Polisle birlikte kapıyı actık. İçeri 
girdik odaları ararken doktor~n yat .. 
ğında adamın çırçıplak yattığını gördük. 

Kollarını baflavaralc kendisini ya
taktan kaldırdık. Otomobille merkeze 
götürüldü. Bu sırada hiç bir §ey söyle 
miyor, ne sorarsak ıusuyordu.,, 

Merkeze götürülen bu adamın iımi
nin Şerefeddin olduıu anl:!tılmııtır. ~e
Jedlye- doktoru tftralrndan yapr!an mır 
ayeneıindcn de detirdi~i l'lnlaşıldıfmdan 
kendisi Tıbbi Adliye gönderilmiıtir. 

HABER - ~1'tam poıtaıı 22 MA'RT .,.. 19S6 
:c t ( ıl 

Çiciganın 
bombardıntanı 

-
Kimsesizler 

yurdundan 60 
kişi çıkarlldı 
Yurd mildUril, bu Yeni bir taarruzun başlıyacağına 

icraatta haklı 1 • t 1 olduğunu anlatıyor a ame sayı ıyor 
Yctildirekte Rüstempaşa med- ltal Yan la r gazi 1 

reseıindeki kimıeıizler yurdunda b o m b a 1 ar k 11 o r yatıp kalkan 60 kadar genç, ihti- u an 1 y . 
yar belediye reisliğinden verilen Habeş hükdmetl Ilalyanın bir sulh yapnııys 
bir emir üzerine yurttan çıkarıl- hazır olup olmadığını 800 defa sorması içlll 
mıtlardır. Bunlardan bir kısmı k 
dün matbaamıza gelerek kendileri onsey nezdinde teşebbüste bulundu 
nin açıkta kaldıklarından, himaye Habeş hükumeti Milletler Ce- si Cicigaya giderek 1000 den faS· 
görmediklerinden ıikayet etmit _ miyeti katibi umumisi Avenol'e la bomba atmı§lardır. insan •• 
ler. yapılan muameleyi doğru bul - bir nota daha vererek ltalya ile maddi zarann aakadar eldui"' 
madıklarım söylerniflerdir. doğrudan doğruya sulh müzake- malum olmamakla beraber, b11" 

Bunların söylediklerine göre, relerine giriıtiğini tekzip etmiıtir. nun çok mühim olduğu r.a,maecJil-
ıeçen ıalı günü yurdun iç duvar- Notada: "Altı ay ıüren harpten mektedir. 
larmdan birine bir kağıt asılmıı- sonra, İtalya Habeş milletini bo· Polis, İtalyan cA.ut.\t.ravr . ...._ 
tır. Bunda dört çocuk müateına, yunduruk altına almağa muvaf · lanmakta oldukları rizli telsiz İ,. 
diferlerinin kırk sekiz saat i'inde fak olamamıt. ltalyan mezalimi taıyonlarını araştırmaktadır. Dii0 

yurdu terketmeleri bildirilmittir. ancak Habe, enerjisinin artması· neırolunan bir emirname ile &B· 
Bunlar, aidecekleri batka yerleri na sebep olmuıtur.,, denilmekte- tün telsiz istasyonlannm hük(iıllr 
olmadıfından çıkmamıtlardır. Bu- dir. te tevdii bildirilmittir. 
nun üzerine polisler ıelmif, yurt- Habeı hükumeti, tama~iyeti BUJUk ltalyan taarruzu 
takiler çıkarılmıttır. ıtıilkiyesine hürmet etmeğe ve b••llyor mu 7 

Bu sabah belediye reis muavi- Milletler Cemiyeti çerçevesi ile Röyterin harp muhabiri, Gertfl 
ni Bay Nuri ile ıörüttük. Bize de- nizamname mefhumu içinde bir ral Grazianinin Ogadende biİ· , 
di ki: sulh yapmağa amade olup olmadı. yük hir taarruza geçeceğini ye Ci• , 1'1d 

- Killdeıizler yutdunun bir ta- ğmr, ltalyan hük6metinden ıon ci-ıa bombardımanının 'bu yold' ~le 
lbnatnamesi vardır. Biz buraya defa olarak sormaımı komey nez· ilk adım teıkil ettiğini bildi,_.1'· 

rf d 
. . dinde 11rar etmektedir. tedı'r. 

aa e ecefımız parayı tehir mec-
liıinden bu talimatnameye uyıun flmaldekl harekAt Umumi kanaate göre, Grasİ'' 
bir tekilde sarfetmek ıartile alıyo- Röyterin harp muhabiri her İ· ni, Ciciga · Berbera yolunu V 8e 
ruz. Yurt, Anadoludan ve ıura- ki tarafta büyük faaliyet olduiu· mek iıtiyecektir. Çünkü Haheflr l\al 
dan buradan gelenler ve it bulun- nu bildirmektedir. rin ıili.h tedarik ettikleri Kızıl dr" ~ i 
cıya kadar birkaç gece barınmak Raı Ka11a ve Raı Seyyumuo nizden gelen ve ellerinde bul_,.. nt 
istiyenler içindir. Halbuki bazı Ueri vadisinde ltalyanlarm sağ yegane yol budur. ~ İti 
yükıek mekteplerde okuyanlar, ha cenahına karıı muvaff akiyetli bir Bir lnglllz hastanesi deh• ~~ 
zı mütekaitler, İfinden çıkarılanlar taarruzda bulunmut olduklarına bombalandı 
bu yurda ıelerek bir odayı kendi- dair çıkan b.berler henıüz teeyyüt Hartum, 22 (A.A.) - Bin~ 11 

lt 
ıine mal etmekte, yatıp kalkmak- etmemittir. Keza imparatorun An Kelleynin idaresi altındaki tol' 
tadır. Mekteplerde okuyanlar. için talo civannda İtalyanlarla bir liz seyyar hastahanesi, Tıam ~ 
muhtelif yurtlar Yardır. Bunlara meydan muharebesine hitutmuı lünün yirmi mil şimali şarkisi 1 

banndırma yurdunda daimi bi; oldulu haberi de teeyyüt etmemi~- bombardıman edilmi~tir. 
yer Yeremeyiz. Burulan bafka it tir. Adisababaya pet;ol imtiY~ 
sahibi olan ve yatı büyük olanlar Bir Habe, raporu, Koramı bom meselesi için giden maliyeci Jlt' 
da burada daimi surette barınmak bardıman eden ltalyan uçaktan· ket birkaç güne kadar tekrar /.~' 
iltiyorlar. Bu şekildeki barmmalar nm attıkları zehirli gazlerden ze. rupaya hareket edecektir . 
talimatnameye uygun olmadığın- hirlenenlerin pek feci ıztırap çek- Bombardıman devam ediyor 
dan hepsini çıkarttık.,, tiklerini bildirmektedir. Adisababa, 23 - Ciciga bu ti' 

Adiıababaya relen bir lngiliz bah yeniden bombardıman ~ 
Roma mUzakerelerl

nln neticesi: 
gazlanmq insanlann halini ıu te· mittir. 
kilde taıvir etmiıtir: Zehlrll gaz 

Macaristanın da 
"Bir dakika içinde, yüzleri Adiıababa, 23 - Dün öi1ed,tl 

kavrulmuı, ağızlan feci ölüm ız- ıonra Sidamo vilayetinin mer~ 
tıraplarile bükülmiif insan kitlesi. olan Erıaalem üzerine müteaddİ mi Dün ıabah 19 ltalyan tayyare- zehirli ıaz bombalan ablmııtır· silahlanması 

olacak? 
Romada Avusturya ve Macaris

tan devlet adamlariyle Muıolini a
rasında yapılan müzakereler de
vam etmektedir. 

Mevcut Roma anlatmasını ge
nitletici bir veıika imzalanacak
tır. 

Roma anlatmaları diier Tuna 
devletlerine de açık bulundurula
caktır. 

Avusturya Başbakanı yakında 
Belgrada gidecektir. 

Macaristana gelince; bunun da 
muahede1erin tadili ve tekrar ıilab 
lanmak hakkını elde etmeie uğ
rattıiı, fakat İtalya ile A vustur
yanın buıünkü tartlar icinde bu 
yolda Macariıtanı takibe müte
mayil olmadıkları görülmektedir. 

Ellnl kaptırdı 
Gazliçetmede oturan 40 yatın. 

da Muhid• ismindeki kadm çallf· 
hiı fabrikada sol elini makineye 
kaptırmıt, yaralanmı,tır. 

Niyet çektirirken 
BakrrkiSyünde Hamam soka . 

lmda oturan lnebolulu Arif bir 
• kul'Uf mukabilinde çocuklara ni
yet çektirirken yakalanmııtır. 

Üstellk bir de 
kar yağdı 

imdat imkanları 
güçle•tl 

Nevyork, 22- (A.A.) -Tui
yanlar devam ediyor. Penıilvanya. 
da yağan tiddetli bir kar, duru
mu daha fazla fena hale koymuş 
ve imdat imkanlarını zorlattırmış
hr. 

Fredrikton, 22 (A.A.) - Sular 
burada çekilmekte ite de bazı yer
lerdeki aileler henüz evlerin üst 
katından ap.ğı inmemektedirler. 
Bununla beraber yiyecekıiz, ve ıu
ıuz kalmak tehlikesi çok azalmıt · 
tır. 

2500 tütün 
amelesı 

Serezda grev yaptı 
Atinadan ıelen haberlere ıöre, 

Serezdeki 2500 tütün amelesi ırev 
ilin etmiıler ve nümayif yapmak 
iıtediklerinden polisle aralarında 
bir çarpıtma olmutlur. 

10 kiti yaralanmııtır. Grevin 
lıkeçe ve Drauıada da bqhyaca
iı ıöylenmektedir. Atina tramvay 
larında çahtanlann da yeniden 
greve baıhvacaklan rivayet edili- ( 
yor. 

Tauber'ln kansı 
makktlm oldu 

J~ ıöt T avber 

Alman şarkıcısı Ricard Tat~ 
den botanan eıki karııı, tehdit t I 
retile para koparmak ıuçund•~. 
ki ay hapae mahkum edilm~ 

Ceza te'cil edilmittir. 

Mühendis Rıfat 
şehrimizde 

Bayındırlık bakanlığı mii~ 
lat umum müdürü mühendi• il 
bazı tetkiklerde bulunmak a•d' 
evvelki ıün Ankaradan gelıoir 



~l*ıiHt q.ö.rüşü"': 
2-~ ,,_., ~ ~ _...__, 

ı ıntnyaroaır 
ve 

telkanYıt:Der 

Bir arkadaıım dedi ki: 
..._ Tebrik ederim... Söylediğin 

'11ıtor. 
..._ Neymif söylediğim 1 
._ Hani yazmııtın ya, canım: 

~let memuriyetlerinden tekaü
~ Çıkanlar arbk devlet bütçesin
~ Para almasınlar diye ..• Dünkü 
~etenizde okudum ki, altmış ya-

dan yukan olan ihtiyarlar, te
"1ttık müddetleri dolmuı yahut 
~lnıamıı olsun, ne memur o1arak 
~bnlacaklarmıf, np de d~vlet
:,~likadar iılerde ... Demek ki, or
~ gençlere kaldı ... 

vet, böyle bir havadise ben 
ldon. Fakat derhal itiraf 
ki, benim dokunduğum ya

hu değildi. Ben başka ıey is
~iı.ı, b&§ka ıey oldu . • 

...... ., .... 
....._ Bence, insan yaılarını sene

~'fl adediyle ölçmemelidir. Atehi 
~lelmiadı unuttuk mu?... Şayet 
~•İndeki Venizelos, 82 sindeki 
~denburg Türk olsalardı, onları 
f\Jc let hizmetlerinde çalııbrmıya-

trııydık ? ... 

1f. ,,. "" r inceliği kaçırmamalı: 
~ce insanlar, genç yaıta, sa· 

'.ilam tekaüt oluyorlar. Devlet. 
~ltramiye almııken, üstelik te-

. lllaaıı da alırken bir de ücret
~leri, gençler yerine işgal edi
\ lr, Şayialar doğru ise, devle
\ lerdiği ücretlerin yüzde dok-

lcUaurunu mütekaitler alıyor
~ işte, bence, bu vaziyetin ö

-~mek gerekti: 
........ "t elcaütsen tekaütlüğünü bil.. 
~~ ... - . • k ''t 1 ~~ .... nıçın te au o up gene 
'nu devlet bütçesinden ayımıı

n ? .... demek lazımdır. 

• .. 4 

ıterkes ihtiyarhyacaktır. Mese· 
;'tı ilerliyen hemtehrilere kar
.~ii!, devlet bütçesinden birkaç 
ıt •• 
~-l•ımle para alanlara kar!ı 
ır almaktır. 

/Yt-NQ' 

l<arahanın 
4nkaradaki 
, nutku 
tbaniarı fena halde 

kızdırdı 
~ Ma.rt tarihli Novosti gazete

~ ~kunmuştur: 
~ .. lın, 19-Türk. Sovyet pak
~~ıı.aebetiyle Sovyet Rusyanın 
. h elçisi Kara Hanın ıöyle
l ~ılerden dolayı Alman ga
tıiııde gayet şiddetli yazrlar 

• Gazeteler Kara Hanm 
aleyhinde söylediği aöz

t ~eato etmekte ve bu sözle
~nofun Cenevrede söyledi
.~, ve Sovyet Rusya da Al
)' -1eybinde yaprldığmı iddia 

'la~ •iıtematik propaganda i
~ dar bulmaktadırlar. 
't~azetelerden biri, Kara Ha
~ Urk - Sovyet misakının l O 
ı,~ uzatılması münasebetiyle 

1 ı....
11 olduğu nutka temas ede-
h~ dostane münasebdler-
~ bnek için değil, sırf Al-
.-: ~tmak için söylenmit 
~ Jazmaktadır. 

ftzete bu sebepten dolayı 
1'0kt\mctinin ArlcRl"ada te
le l,..1unacağım ilave et-

r. 

General 
Kazım Dirik 

Bu sabah· Edirneye 
döndü 

Trakyada bu yıl yapılacak olan 
yenilikler hakkında bakanlıklarla 
temas etmek üzere on gün evvel 
Ankaraya giden Trakya genel mü
fettişi General Kazım Dirik. dün 
sabah Ankaradan ıehrimize dön
müt ve bugün sabah treniyle Edir-ı 
neye hareket etmittir. 

General Kazım Dirik, kendisiy
le görüten bir muharririmize an
lattıklarına göre, Ankara temasla
rının neticesinden sonderece mem
nundur. Birçok yeni kararlar ile 
döndüğünü ve bu kararlann he
men tatbikine batlanacağınr, köy
lerde gösterHecek sıhhi, zirai ve 
bayındırlık film makinesinin Al
manyadan gelmit olduğunu, t1ıhhat 
bakanlığının gönd•rd;~i filmlerin 
pek yakmda köy oln1l1arında gös
terileceğini bilcJinridir. 

Sanayideki 
yağ!ar • 

Havacıva ile 

Or!a ve liselerde 1 

qoklamalara başlandı 
Gelecek sene bazı ortamek-

o~~~!:~~~k.!~~~~~k.:~g~~~.~ak 1 
yoklamalara başlanmıştır. Liselerin fcl· Avni şehrimizde bulunduğu müddet 
sefe, içtimaiyat, askerlik sualleri veki zarfında önümüzdeki ders senesinde or 
let tarafından gönderilmediğinden bu tamekteplerde yeniden açılacak §Ubeler 
derslerin yoklamnları muallimler tarafın hakkında tetkikatta bulunmuştur. Bu a· 
dan yapılmaktadır. Diğer derslere ait rada hangi mekteplerin şube açmaya 
yoklama sual!eri vekalet tarafından gön- müsait olduğunu bizzat mektepleri do
derilecektir. Bir nisandan itibaren bu !aşarak tcsbit etmiştir. 
derslere ait yoklamalara da başlanaca- Önümüzdeki ders senesinde Yıldız· 
ği bildirilmiştir. . daki Mülkiye mektebi Ankaraya t2~rna . 

Diğer taraftan on gündenberi şehri· cağından boplan binaya Haydarpaşa
mizdc bulunan orta tedrisat müdürü daki muallim mektebi taşınacaktır. 

Edirne - lstanbul 
asfalt yolu 

htanbul - Edirne yolu üzerin
de faaliyetle çalı§ılmaktadır. Bu 
yolun lstanbuldan itibaren Silivri
ye kadar olan kısmı bitmiıtir. lı
tanbul hududuD<lan Lüleburgaza 
kadar olan kısmın tesviyei turabi
yeıine baflanmıttır. 

Gelecek yaza kadar Edirne -
fstanbul asfalt yolu tamamen bit
miı olacaktır. 

12.3 eşkiya 
Biç kaç gUn içinde 

dehalet etti 
Elcizizden bildiriliyor: 

Korgeneral A. Alp Doğanın Tun
celi vali ve kumandanlığına baıla
muı üzerine yıllardan beri o ci
varda qkiyalık yapanlar en yakın 
hükiimet merkezlerine teslim ol
mıya bqlamıılardır. 

boyanarak satılacak Darilşşafakudan 
Deri fabrikalarile kalafat i§lcrinde t 1 O 1 ri k 1 

Yalnız bir nahiyede ve birkaç 
gün is:inde 23 etkiya, bu arada 
Zeynel çavuı ve maiyetindeki a • 
damlar da ıilahlariyle birlikte 
teslim olmutlardır. kullanılan ve iç yağlarile barsak yağla- ye şe e n ongres 

rının eritilme11inden hasıl olan yağlann Darünaf aka lisesinden yetişen
yemeklik yağlara karıştınldığı yapılan ler kurumu yıllık toplantıaını dün 
tetkiklerden anla§ılmı§, buna mini o!~ Eminönü Halkevinde yapmıftJr. 1-
mak için sanayide kullanılan yağların dare heyeti raporu okunup kabul 
~oyanmasına karar verilmitti. edild:kten ıonra yeni iıtelder gö-

Bu gibi yağlar havaciva ile boyana .. "I -· l 4' ••k k h 
caktır. Bu hususta belediye nbitası ta· r~fu muf, ge ec sene JU se ta -
limatnamesine bir madde eklenmiıı;tir. sılde bulunan gençlere yardım e
fç yağlarını boyamadan satanlar ve :ade dilmesi kararlaşmıştır. 
ya~lara kan§tlranlar §İddetle cezalandı· 
nlacaklardır. 

Rasathane 
genlşletlllyor 

Kandilli rasathanesinin genİf· 
letilmeai için bir proje hazırlan
mı,tır. Projeye göre,, yakında ra
sathaneye yeni binalar ili.ve edile
cektir. 

Yeni bir tren hattı 
daha a\'ıhyor 

Çartamba günü yeni Afyon -
Karakuyu demir yolunun açılma 
resmi yapılacaktır. 

Batbakan ismet lnönü, Nafia, 
Maliye. iktisat vekilleri ve birçok 
mebuslar bu akıam Ankaradan 
hareket ederek hattın resmi küıa
dına gideceklerdir. 

KadıkUyOnde pazar 
kurulacak 

Adalarda asrf hali\ 
yaptı rıh yor 

Belediye Heybeliada ile Büyük
adada yeniden iki asri heli yaptır
maya karar vermif, bunun için ka
nalizasyon tahsisatından 11 .500 
lira tahsisat ayırmıştır. Helaların 
projeleri hazırlanmaktadır. Yakın. 
da inıalarına batlanacaktır. 
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GEÇEN SEl'"E B110t1N NE OLDU'! Kadıköyünde Zühtüpafa ma
hallesinin Rüıtüye sokağında çar
§&Dlba günleri pazar kurulmasına 
belediyece müsaade edilmittir. 

Sovyetler Şarkı Çin demiryolunu Japon 
lara 23 milyon yene aatmışlardrr. 1 

1 
Amerika hUkQmett yeniden altı havai 

Ussu kurmağa karar vernıl§tlr. 

1 ESNA F 
n 

Memnu silahlann getirilip ko
mutanlığa teslim edilmesi de ilin 
edilince halk davul zurnalarla ge
lip silahlarını vermekterlirler. 

Çarpuştılar 
Topkapı. Sirkeci hattında işle

yen vatman Seyfinin idaresindeki 
43 numaralı tramvay ile ıoför 
Omerin 1873 numaralı ctomobili 
çarpıımıtlardrr. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Ev yüzünden 
Aksarayda Kürkçübatı mahal

leıinde 29 numaralı evde oturan 
Kenanla kainbiraderi Seli.haddin. 
kainvaldeıi Refika, komıuların . 
dan Bedriyeyi bir ev meselesin . 
den döğerek yaralamıılardır. 

Kolundan 
yaralandı 

Yeldeğirmen:n :le Karakol cad. 
desinden geçen Salihaya vatman 
Ferhadın idaresindeki 123 numa 
rah tramvay çarpmıı, sağ kolun
dan yaralamıştır. 

"T:a rıa yüzünden 
Bakırköyünde Cumuriyet cad

desinde oturan kuyumcu Y orgi ile 
kar111 Eftimya, komşuların.dan 
Ferhad kızı Nermin, damadı Ze· 
ki bir tarla meselesinden kavga 
etm!ılerdir. Y orgi kon: ıı· larını 
ıopa ile muhtel'f yerler'n:len ya
rala:Jığı iç:n yakalanmı§lır. 

• 
1 

• 
.I. ş c 1 

Haıa ecnebi işçi mi çalıştırılıyor? 
Adresi bizce mahfuz bir İ§çi gazetemize müracaat e· 

derek §Öyle bir §İkayette bulundu. 

"Ben Taksim kiılası civarındaki bir atelyede otomobil 
tamirciliği yapmaktayım. Bu itle metgul benim gibi daha 
bir çok Türk vatanda§ vardır. 

Devlet küçük sanatlar kanununu çıkararak, bizler gibi 
küçük iıçilerl h1maye altına aldı. Bu kanundan sonra, bit9 
çok itlerde olduğu gibi, bizim itteki e:nebilerin de artık 

çalıımaması lazımdı. Nitekim birsoklan da ana vatanla· 

rına döndüler. Fakat gene bizim Taksim kıtlaaı civarında 
büyük sayılan bir tamirhane kanuna rağmen mütemadiyen 
ecnebi işçıler çalıştırmaktadır. Zaten mahdut olan bu işte 
Türk işçilerinin ekmek parasına engel olan bu ecnebi işçi
ler için küçük sanatlar kanununun biran evvel tatbik edil 
mesi yolunda alakadarlann nazan dikkatini celbetmenizi 
istiyoruz . ., 

HABER - Bu hususta 
bildiğimiz, genç ve kıvmetli Beyoğlu 
zan dikkatini celbedcrizt 

zzw aacwı• il& 

Edebiyat 
dedikodusu 

• 

''ihtifaller piri., lakabile aruldıfım 
kendi ısöyliyen Behçet Kemal Ça&lu'ıa 
edebiyat hakkında ded:kterinden dtlıı 
bahsetmiştik. Bugiln Suat Derviı, onua 
''edebiyat nesli olarak biz geldik. Bis 
sizden aykırı ve bambaıkayu; r" dem• 
sine ııöyle itiraz ediyor: 

"En meıhur m11ralarrnm ~ 
anayurdu demir atlarla örmüt ollllıÜla 
tefahür eden bu tair, memleket fikri,. 
bna a~ba hangi yeni'iii ıetinnittir? 

Et'ebivatt~lô 7eniL1r Wr clnre t .... 
düm etmelcteciir. 

Kendiıi henüz intihap hlıldana 1ıiJe 

malik olmsdıit yatlarda iken dnletia 
§İmendifer ıiyueti malUmdu. Bizde d• 
vir, edebiyatın daha feraah, fersah ileri
sinde bulunuyor. 

Hayrr ıenç meılektatnn. 
Sizin neslinizin ele ed.-,.... Wf 

yenilik setinniı oldufuna --...,.. 
Behçet Kemalf, "CeP. takvimi ......., 

rum.,, 
sından,, ayn görmemeğe lmkh yoktuı• 
Buna rağmen, onu büyük bir pir olarak 
tanıdığtmm söylemek iatemiyonu. Hr 
nüz bunun emarelerine rastlamadık. Pas 
kat, Suat Derviıin ithamını JiölJ bQJ. 
mak da kabil değildir: Her pir mutlaka 
ilerisini mi görmeli ve terennüm etnıdfe 
dir? O halde, klasiklerden hepsinin mr 
ziyi terennUm etmlt olmılınnı ne d .. 
meli? Bunlar, tahtessrfır pir mldirJerP 

Behçet Kemal, timdiki devri terC:_lr 

nOm etmekle de bllyilk 13ir olabilirdi~ 
edebilseydi.. ' 

lıin ıa•llacak ciheti, Suat J>ervip 
ıunu söylemesidir: 

4•Benim yaptığım anketten mUlhem 
olarak, bir sabah gazetesinin yeni yetl
§en gençler arasında yaptı fi bir ·ankete 
verilen cevan1ara inanmıvonnn..,. . 

"Yen ilik r y enllik r .. diye bangır baıP 
gır bağıran mcstekta,mırr S~t D

0

enif, 
demek ki, kendisini edebiyat anketi yaır 
manın mucidi UIUl'P"I · 

Onun Behçet ttanale ............ 
meslektaşım r.. demesine bir name ,.. 
palım ve kendisine hitap edelim: 

- HaVtr. orta vaşb mealektapnusf 
Sizin de edebiyata bir yenilik getinnİf 

• > 
olduğunuza bir fnınmryorus 

Susmaz o§lu 1 
Çok muhterem diplomatimu Galip 

Kemali, "Söylemezoğlu., .oyadmı alnut
Bir hariciyeci için bundan daıha mlnidalt 
bir unvan bulunamazdı. Cidden, o m• 
leğin bir sırrı da nazikane tebessilm et
melc ve söylememek değil midir? 

Fakat, V enizeloaun ölilmtı ferda_. 
da Galip Kemali, bir makale yudı .. AllH 

·Ertesi gün, tir daha.. Sonra, bJr daha., 
Hala devam ediyor.. : -

Bir arkadatımrz: 
- Suımazoğlu t - dedt 

(Hat - Slr) 

Venlzelosun l'eoaze 
merasfml 

Vunanl•tanda 
karısıkhklera 

yol açıyor 
Venizeloıun cer.aze mera·iml 

programı haZlr'anmıt~ır. Prcıra• 
ma göre, cenaze kiliseden yaya o
larak na,·led'lecek ve Ermu .-~ • 
ğı, Met• ut' yet meydanı ye ~· 
Ha ca :!desin :len geçerek >. driaa 
kapısına getirilecek ve oradan o-· 
tomobille P:re'ye göndeı llecektir. 

Gride cesetle beraber Dah:lf. 
ye, Sıhhiye ve Ziraat Nazırları da 
gidecektir. 

Dün At!nada eıla ~ Kon .. 
tantin ve Gon!Lrİı ve arkada,lan 
ruhuna yapı'an iyine kralın itti • 
ri.k etmemesi halk al"Uında m&o 
him kılükali mucip olmuttm. 

On binden fa7la halk ıaraya 
gitmek istemiş fakat pc liı ye it. 
faivenin mü.Jaha'eıile 1nmun a • 
nüne geçi1mittir. 4 yaralı ftl'd~. 
Halk Metakıaa ~in ~ &in' . ..., 
filrler etm:tl"'I' n: 

- Venizelosu"' cere'ini hup 
gemilerine ko'""lll•k1a oal•n ın.ı. 
teceluint diıe ~J 
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Hitlerin dünkü nutkundan Eden istifa Süµısa: 

Diplomatlar kendi 
aralarında 

etmeğe mecbur Taymis kıyılarında sis dağıldıl< 
kalacakmış tan sonra görülen manzara 

anlaşamıyorlar 
L!ikin, belki milletler anlaşabllirler ••. 
he:e onlara sorulsun: Benim teklif et
tiğim ylrnıt beş senelik sulbü istiyor
lar mı •/ 
H'tlsrJn dlinkU nutku 

,. 6 rlumaralı Hitler söylevi de 
aün Breslavda vel'ilmistir. 

Hitler ezcümle demiştir ki: 
"Ben Almanyada süngü ilt. hü 

küm sürmüyorum. Ekseriyetle hü 
küm sürüyorum. 

İktidar mevkiin::le olanlar da 
İma mantıkLt hareket etmelidir. 
:Veraa·y bu mezardır. 
r ıBiz jcendi Jıudutle.rımız içinde 

ikim olmak istiyoruz. Een jest 
~pmıyorum. Yirmi beş ser.el'k 

l~ulh istiyorum. Ben bir Almanım. 
~Sen de ey Alman milleti, benim 
arkamda ol! •• ,, 
\ Hitlerin söylevini on binlerce 
ki!İ dirJiyordu. 

Hitler, dolayısile yahudi ınese
leıinc de temas ederek şunları 
~emi§tir: , , 

"Bizde yahudiler ıaitanatı var· 

(iı. Alman milletim'n en büyük a . 
:,ylbı olan yahudHer aaltanatı ... Bi 
zizorla şerefsiz vaziyete getirmiş 
olan onlardır. işte biz de, onları 
memleketimizden çıkarmakla şe. 
rcfimizin lekesini sildik. 

'.Alman birliğinin en büyük 
kuvvet olduğunu artık bütün dün 
ya anlamıttır. 

Kendi topraklarımızda yaph
uımız iJlere kimseyi 1carışhrmı 
yacağız., 

Ba~ka milleti-erin devlet adam 
l rı da kendi miUetlerine ıorıun· 
lar, ınilletler, yirmi beş senelik bir 
aulh istiyorlar mı, istemiyorlar 
ını? 

Büyük harpten sonraki delice 
I 

~c gayritabii devrenin bittiğini İs· 
temiyorlar mı? 

Beni ken.di milletimden evet 
cevabın: aldım. Onlar da kendi 
tnillc~lerine ~orsunlar. Devlet a. 
Clıı.mları kendi aralarında anlaşa· 
bııyorlar ama, belki milletler an· 
· !a ~c.hilirler ... ,, 

Almanyanın cevabı bugün 
bekleniyor 

.= l.:okar:ıo devletlerin.3n Ren mın 
iakası hakkında Almanyaya yap 
~ığı teklifin cevabı bugün l:eklen· 
Jrıektedir. 

' 

AlmanJ•Y• hakeret 

lnıiliz a-azetelerinden "Obzer· 
~er,, Almanyaya gönderilmi§ tek 
liflerin bilhuaa Alman toprakla. 
nndan bir kwnma ecnebi askerle. 
ri ika.me etmek fikrine kızarak. 
~u hücumu yopıyor: 

_ "Yergy tekrar diriltilmiştir. 
.l:okarno devletlerinin teklifleri 
lıiç le iyi deiildir. B:Jikiı r.ok fe 
nadır. Bu meyanda, aralarında 

lnailiz ve balyan kuvvetlerinin de 
bulunduğu muhtelit bir ecnebi 
kuvvet Alman topraklarında ika· 
me edilmek iıteniyor. lit"--1::ı.n1ıi 

b"r m "lht böyle bir teklifi lf~ ' ret 
telak1<i edecektir. Şayed bize, im 
paratorluğumuzun bir ktsrnnda 
cebren ecnebi kuvvetleri ikamesi 
istenirsn, ne deriz?.,, 

[nglllz • lt•lyan temasları 

Eden ve ıeleli " 
ltalyanın Londra elçisi dün • 

İngiliz Dıtbakanını görmü91e de, 
bu ziyaretin Habeı işine ait oldu 
iu anlatılıyor. Haber verildiğine göre, Alman· 

yaya yapılan ıon teklifler İngiliz 
Rl!Ja:la Alman ajanları tutuldu efkirıumumiyesinde aksi tesir 

Riıa 23 (A.A.) - Zabita, Letonya yapmaktadır. Bu tekliflerde ısrar 
devleti aleyhinde faaliyette bulunan giz · 
Ji bir Alman cemiyeti keşfetmi~tir. edildiği takdirde, E.den'in de Sir 

Bu cemiyetin ekıeriıi genç olan ha· Samuel Horun akibetine uğra
sı kanuna aykırı toplantılar yapmat.ta ması ihtimalinden bahsediyorlar. 
ve yabancı memleketlerle temasta bulun Yani istif aya mecbur edilebilecek· 
maktaydılar. • 

mıı .•• 
Cemiyetin toplantılarına bira içmek ---------------

maksadile yapıımı~ sia:ü verilmekteydi. Italyanın deniz 
Zabıta cemiyet ansmdan bir çokla• 

rını tevkif etmi§tir. içinde Letonya hü· muahedesi 
kiımcti aleyhinde iddetli hücumlar bu· hakkındaki fikri 
lunan bir raporu okumağa huırlandığı 
sırada tevkif edilen cemiyet reisi de bun 
lar meyanındadır. 

Cemiyet rrisi, bu raporun, tevkifin-
0den bir gün evvel, yabancı bir memle
ketten gelmi§ o1dtığunu itiraf etmiştir. 

Tahkikata den m edilmektedir. 

Alman!arın hava harbı oyunlar• 

Berlin, 23 (A.A.) - Dün, öğ
leden sonra, Berlin civarında Sta
aken tayyare istaıyonunda tertip 
edilen "hava kuvvetleri günü,. ne 
200.000 kiti ittirak etmiıtir. Gö
ring, yabancı devletlerin hava a
taşelerinden bir çokları ve nazi li
derlerinden pek çoğu hazır hulun· 
muşlardır. 

Londrada görütülmüt olan, de
niz muahedesine ltalyanm girme. 
si hakkında İtalyan bahriye müı
teıarı !U sözleri söylemiftir; 

İtalya, teklif edilen deniz ~Ü· 
alıedeıi hakkmdaki vaziyetini, 
Akdenizdeki bugünkü durum VÜ· 

mh kesbettikten sonra tayin eC:le-
cektir. · 

Muhtemel dü.fmanlanmız her 
lialde görmüş ve hissetmi,Ierdir 
ki, en beklenmedik hadiselerde 
bile, karşılarında ıancağın şerefi. 
ne hürmet ettlrmeğe hazır bir İ· 
talyan filosu bulacaklardır.,, 

Meşhur hava kahramanı Albay ..--------------•! 
Ludet tayyaresiyle Akrobasi hare- Japonya harp 
ketleri yapmıştır. Kırk kadar as- istemiyormuş 
keri tayyarenin y;ıı ... tığı hava mu- 1 

"Sandey Kronik ,, gazetesine 
harebesi oycnun· :h alaka ile Japon Batbakanının verdiği be-
takip etmiştir· yanala bakılırsa, Japonya ile 
Avusturya•ı Kc.. söyfUyor? Sovyet Rusya arasında harp çık. 

Viyana, 23 (A.A.) - Paneu- ma11na imkan yoktur. Japonya-
ropeenne birliii reisi Kont Cou- nın istediği ıulhun muhafazası-
denhove _ Kalergi, Neues \Viener dır. Fakat Uzak Şarkta, ekono-
gazetesine yazdığı bir yazıda di- mik nizamı bozabilecek olan 
yor ki: soıyal karıtıklıklara kartı dur-

" Alman kıt'alarınm. Avrupa- maya azmetmittir. 

nın göbeğinde Ren üzerine Herle- •·--------------ı 
mesi İtalyan - Hah~ harbinden -------------
daha büyük bir tehlike te~kil et-
mektedir. 

Binaenaleyh, Avrupamn emni
yeti, Afrika anla~mazhğmın müs
tacelen hallini ve İtalyanın Av
rupada tekrar faaliyete avdetini i
cap ettirmektedir.,, 

Çalınan kur'anlar 

Hitler, daha neler 
isteyeceknıiş ! 

Londra, 23 (A.A.) - Times 
gazetesinin Kahire muhabir!, za
bıta tarafından bir kitapçı dükka
nında çok yüksek kıymeti haiz el 
yazısı iki kur'an bulunduğunu yaz. 
maktadır. Bu kur'anlar bundan 
beş sene evvel Kudüsten çalınmış, 
Filistin zabıtası bunları bulmak i
çin bütün yakın şarkta araştırma
lar yapmıştır. 

Pariı, 23 - Echo de Paris ga
zeteıi mukabil Alman tekliflerini 
tavzih etmekte ve §Öyle yazmak
ıa.dır:Almanya tazınin mahiyetinde 
fevaid iıtiyor. ilk iıtediği, Lehiı
taııclan Yukarı Silezya koridorunu 
eatın almak Gzere anruluıal bir iı
lllau, IOllft da Afrikadaki eski 
miiıtemlekelerinden ba~ılarının i
adesidir. 

Echo de Paris, İngiliz müstem· 
lekeler ofisinin, hali hazırda, ipti
dai maddelerin ve Afrika toprak
larının yeniden taksimine alt, bir 
projeyi tetkikiyle mqgul olduğu
nu, Şimali Afrika toprak~arrnı sia

tüıüniin tetkikten geçmiyeceğini, 1 
fakat Habeşistan da dahil olduğu 
halde hattıüıti.iva topraldıırmın ta-l 
dile uğrıyacağını yazmaktadır. ~ 

Amerlkahlar araka ile takip 
ediyor 

Vaıingtondan gelen bir haber, 
Am~rikan hükumetinin , matbu . 
at ve efkirı umumiyesinin son Av. 
rupa ahvalini yakın bir al~.ka ile 
takip c~mekte old'uğunu bildiri . 
yor. 

Gaı:etcler nutukların tam me. 
tinlerini neşrediyorlar. ~ 

Londra ufuklarını kaplayan aia ya,. l 
vaş yavaş açılırken ıörmeğe ba§ladı

ğımız manzara hiç de fena değildir. Bir 
değil, hatta bir çok güzel taraflan bile 
vardır. Günlerdenberi dünya ve Avrupa 
ufuklarını karartan bulutları dağıtmak 

için Londrada toplanan milletler mu
rahhasları iyi işler görmüşlerdir. Dü· 
nün kinlerini unutmağa çaiııarü dert ve 
tehlikelerini bir tarafa bırakm11lar ba• 
nşı düşünmüşlerdir. Ve nihayet te bü· 
yük bir gayeye vasıl olmuşlardır. Av· 
rupanın barışını muhafaza etmeğe çalış· 

zr..ışlar ve muvaffak da olmuşlardır. 
Londracla milletler toplantısının ne

ticeleri bir çok bakımdan mfihimdir. AI· 
manya müsavi şartlarla diğer milletlerin 
arasına tekrar kart§öfi&ğ& rur g~tnıiJ, ı' 
.Versay muahedesindenberi büyük hak· 
sızlrklara düça:- c.lüı>~ı.ttttt ~""t.ln ttsCtı btt 

yük bir millet dünya barışı için elinden 
geleni yapmağı vadetmiştir. Fransa ise 
daima güttüğü barışseverlik hislerinden 
ayrılmamı§ ve bu yüzden bir çok !eda· 
karlıklardan çekinmemiştir. HattS, em
niyeti pahasına olarak, yeni bir takım 
şeraite uymağa razı olmuştur. Almanya• 
yı milletler haricine atacak ısrarlardan 
kaçmış, bu yola sapmamıştır. 

Londra konferansı altr senedcnberi 
dünyayı kemiren buhranlara da çare bul 
mak istemiştir. Barışı tarsin, Avrupanm 
hatta rünyanın siyasi vaziyetini tetkik 

edecek, milletler arasındaki ticarf mfinaee 
betlere bugün mevcut olmıyan normal 
bir şekil verecek yollan 'da araftmmr 
tır. Bunlann tetkiki için bazı kantrlat' 
alm11tır. işte daha bir çok güçlilklere, 
sarsıntılara, Almanyanın muhtemel bir 
çok itirazlarına rağmen Londra konfe> 
ransmın esaslı neticeleri yukarda saydr 
ğımız hakikatlerdir. 

• • • 
Bu neticelerin başlıca amili, Lon• 

dradaki milletler tiyotrosunun rejisörü 
ve en büyük aktörü hiç şüphesiz İngil· 
teredir. Fransaya evvela şekli, ve kıs
men 'de bir Alman hücumuna ka~ 
şı emniyeti muayyen şartlarla tekeffül 
ederek, hakiki menfaatler temin eden 
odur. Almanyayı tamamen müsavi §art 

larla milletler arasına biraz da iterek ka4 

karak, sokan gene odur. 
Yirmi senedenberi Loyd Corç, Bo

nar Lew Curzon, Baldvin ve hele Mak· 
donald bir gaye takip etmişlerdir: Avru 
panın barıtını zehirliyen Vcrsay mua· 
hedesinin yerine dünyanın ve tngilterc
nin, menfaatine uygun, dünyanın yeni 
şeraitine muvafık esaslar koymak.. fn. 
giltereye, her vakit olduğu gibi, 'Avru
pada hakeınlik vazifesini gördürmeği 
temin etmek .. 

İnkar etmemek lazımdır ki İngiltere 
1:i'u iki esaslı gayesine de tamamen er 
miştir. 

f ngiltereye bu yoldaki mücahedesin· 
de, vakalar, insanlar ve milletler ve son· 
ra da Almanya ve Franıanın ihtiyaçları, 
mecburiyetleri ve menafatleri yardım 
etmi~tir. 

fngiltercnin arzularına ne Almanya 
ne Fransa karşı gelebilirdi. Fransa, 
Rusya ile, Küçük itilaf milletlerile itti
ıakına , İtalya ile biraz: hissiyata biraz da 
menfaate dayanan anlaşmasına rağmen. 
f ngilterenin yardımından müıtağni ka -
lamazdı. Şimdi denizlere hakim olan 
hHahare havaları da tutacak olan ve dün 
yanın dörtte üçüne malik bulunan bir 
tnilletten ayrılamazdı. Bunun isindir ki 
Fransa Almanyanın kararlan, tehdidleri 
kar§ısmda evvel~ heyecanla titredi, is
yan etti. Fakat gittikçe kuvvetlenen 66 
milyon Alman kar~ısmda 39 milyon 
Fransız, İngiliz görüşlerine, menfaatle• 
rine mutavaat etti. 

Almanyamn da ingiltereye karşı 
gelmesi nasıl kabil olabilirdi? 

Dehhaş kuvvetine, senede beş yüz bin 
artan nüfusuna rağmen Almanya iktiıa· 
di bünyesinin zafiyetlerini müdriktir. 
'Almanya silahlanmak için bütün mali 
ve iktisadi ihtiyaçlarını tüketmiştir. 

Yeni sermaye bulmak için Lon"dra pi· 
yasasına muhtaçtır. Varhğlnı, zenginli
ğini temin eden sanayi eşyasını düşün

mek mecburiyetindedir. Bunları satabit· 
mek için dünyanın cmniye.tir.e, barışa 

ihtiyacı vardır. Bıınlann hepsi de fn
gilterenin eli. nüfuzu altında, eözü ().. 
nün dedir. 

Alınan mukadderatım inkAr edil 
yecck bir maharet ile idare eden lli 
ve arkadatları bu hakikatleri ıör 
!erdir. Bunun içindir ki Londraya, in 
terenin ayağına gitmeğe katlanrrııŞ 
onun vazifesini kolaylaıtırmııtardır. 
şimdiden sonra daha kolayla§tıraca 
da ... 

Bir aralık Alman - Fransız ih 
fından, bulanık suda bir çok istifad 
temin edeceğini ümit eden İtalya ise 
giliz menfaatlerine doğrudan doir 
taarruz etmenin zararlarını bir gün 
ha iyi kavrayacaktır. Ve HabcJ bar 
de ancak ingiltereye ban fedaklrlı 
yaparak sıyrılabileceğini anJayacı 

Fakat ne de olsa Alman - Fran-ıı 
'biU'ian biraz da Muıoliniys yaraya 
tır. 

ın gfrt en: ~ıı g1!n .İl 11'f.lllılW1'& 'f'E 1 
!!anm, muvakkaten olsun arasını 

mu§tur. Ve baylece kuvvetlerini ı 
akını toplayabilmek, Avrupa ve "A•Y 
diğer menfcfatleri ite uğraşabilmek 
vakit kazanml§trr. :Bunun içindir ki 
drn görü,meterfnrn !ıafdld galibi odll 

Pakat bt!ti!n di~er mi11ettcr ite 
rrJm muhafazası için ellerinden 
yapmııtardır. Bilhassa Türk ıiyaıeti 
gOnlcr s~~uti Jı:anlılıl ve 'c!Qrendl 
gastererek bOyOk bir faaliyet 
mfııtir. Hakikf menlaatlerinf, 
yanf umumun menfa-:ı tl erile tetil etrıı 
m bilmiştir. lJtt samimi ve "dOrtıst h 
Jiett?e de herkesin !ıllrmetlnf, tatdi 
cc?b'ctmiştir. :t\sıl mtihimmJ, 1nr 
Cfava"cfa Rusya, Fransa, fngtltere •t 
manya ile dostluğu muhalaza e&nl 

Ne ol:·~~ı olsun, Londra mtııalc 
tednin nctic .. si mOsbettir. Dünya b8 
mulıalaz...Oilmi§, onu tehdit e'dcrı 
likeTer uzaklaştınlmı ttr.'A"vrupanttt 
lerdenberi görülmemi~ bir 20ne!e, 
vaya tcavusmak ihtimaTieri cidden Ço 

r r 
m!§trr. 
Talıii yeni bfr !ırtma, J;ora Te taf 

Jic!d:.ır .• 

Inglllzler 

Hava kuvveti 
rini arttırıyorla 

İngilizler qe bir yandan ta, 
re kuvvetlerini artırıyor, teıld 
geniıletiyorlar. Ana vatan nıii 
faası için 71 yeni hava filosu 
ha ilave edip filoların yektll1 
126 ya çıkarmak iıtiyorlar. 

Ayrıca yeni istasyonlar iııt• 
deceklerdir. 29 yeni yer teJllİ.ll 
dilmiştir. Daha baıka müıı• 
mahaller de araıtırılmaktadıt 

416,000 sterlin, yalnız yer 
tın almak için tahsis edilmittir 

1936 senesinde tayyarelere 
motörlerine 14,680,000 ıterlill b 
canacaktır. Geçen ıene bur• 
9,621,000 idi. 

Jngiliz hava kuvvetin"de, 
ordularile tefriki meıai ed 
tayyarelere fazla ehemmiyet f 
rÜmektedir. Piyade askerleri 
yan tayyareler filoıu artı 
tadır. 

Tayyarelerle birlikte efrad 
çoğaltılmakta, yeni pilotlar 
tirmektedirler. Önce ıiYil t.' 
re mekteplerinde ihzari mal 
elde ettikten ıonra ukerf 1" 
kuvvetleri talim mektepleriıs" 
mektedirler. Yükıek talim d 
teplerinden yeni birkaç tane 
yenileri de kurulacaktft". 

Rusya bazı emnlte 
tedbirleri alıyot 

Paris, 22 - Muhtemel bir 
karıı Rusyanın bazı ukerl ib 
yat tedbirleri aldığı ha~ • 1 
maktadır. Rus ordusu Mare~ 
bu hususta Sovyet Rusya ~ 
le birçok görüımeler 1.apnırtl 
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Sevgi 

Size ne memleketin admı llÖy-ı 
liyeeejim, ne de adamın ... BJ 
memleket buradan uzak, çok u
zak, yakıcı Te münbit bir ıabil Ü· 

zerindeydi. Sabahtanberi ekinlerle 
örtülü sahili ve güneıe boğulmuş 
mavi denizi takip ediyorduk 

Bana, sahilin <lenize uzanmış 
kı mında; portakal ormaııının 

içinde otuJ'an fn.n.sızın e..-inde o 
aktam için misafir olabileceğimi 
ıöylem~ierdi. Bu adam kimdi? 
Heni~ bilmiyordum. On ene ev

vel bir sabah buraya gelmiş, ara
zi. aatın aJmıt, bağlar kunnuı, e-

,İ<in ekmiş, ye durmadan ır::- · .şma

'ia batlamı;tı. Sonra aydan aya 
seneden •eneye arazisini geni;l~ 
terek ba\ir VP. kuvvetli · '\;;_, :~ 

lemek suretiyle bu yorulmaz gay· 
reli sayesin.de bir seıvet ' hi'bi o!· 
muftu. 

Maamafih gene de d .. maf'a,, 
çahıtıiını .öyJiyorlaraı. Saba~ 
karanlığında kalkıyor, eeceye ka· 
dar sağa sola koıuyor, mütemad:
yen itlerin yapılıp yapı:rr A:ı~m 

nezaret ediyordu. Sabit bir fihriı 
kendiıini rahat buakmadığı, hu · 
ZUTUDl1 T~ uykUtiUDU kaçrran hu
duuuı: bir p-ara kazanma': hırsiy· 
le azap cekt:ği görülüyordu. 

Herkes onu çok zengin olaral 
tanımaktaydı. 

Evine vardığım zaman güne~ 

batmak üzereydi. Bir burunun so
rıunda portakal agat;ları arasında 
b ·1lunan evi kocaman, fakat sade 
idi. 

B:raz yaklaıınca orta yatlı l>i1" 
11. •1am ka~ndan göründü. Selam · 
lC\ ~hktan sonra kendisinden gece· 
yi geçirmek için bir yer ıordum 
Gülerek elini uzattı. 

- Giriıfiz, dedi, burasını ken
di evi.niz biliniz. 

Beni bir odaya götürdü. Gör · 
müt geçirmiş adamlara bas bir ta
bitlik ve !10! bir liubali'ikle emir 
lerime bir hizmet~i verdikten son· 
ra çıkarken: 

- ltlerinizi bitirip indiğini 
zaman yemeğimizi yeriz. decli. 

Y ~ejimizi denize :ıazır biı 
taraçada yedik. Ona e·ıv"la hl' 
memleketin uzaklığından, zengin
Hiinden bahsettim. Lakaydanc 
cevap verdi: 

- Evet, burası güzel bir yer
dir. Fakat insan asıl ıevdiii mem· 
lekett~n uzak olunca hiçbir yer 
ho9una a-itmiyor. 

- Fransadan ayrılclığmız için 
rnüteeaairsiniz demek? 

- Evet, bilha5sa Pariıten ... 
- Niçin oraya dönmiyorsunuz? 
- Günü a-elince döneceğim! 
Böylece Paris aleminden, bar

lardan bahsetmeğe batladık. Bu
ra.larmı çok iyi bilen bir adam 
haliyle bana sualler soruyor, ta -
nınmıt aileleri, isimleri sayıyor -
du. 

Birçok isimler sorduktan son· 
ta: 

- Ya kadınlar, dedi, bana on· 
lardan 'bahsedini:z:. Süzan Vanneri 
t-nır mısınız? 

-Evet. 
- Ya Sofi A&ter'i? 

O ··td""' - o u. 
- Zavallı kızcağız! Şey bir 

\'-!v dalıa somut~ isterdim ... 
Bffdeıtblre .u.tu. Sonra tet-i 

defftmfJ, yOdt ıapsan olduiu 
k1de devam etti: 

- Haytr, hundan bahtetme • 

sem daha 'yi o1ur. Beni çok ürii
yor. 

Sözü d.ej"_tirmek ıi&teT IPbi a -
yağa ıka'.lktı: 

- içeri cir.mek 'ster m.Uiniz? 
- Hay bay! 

O önden yürüdüiü halde eve 
girdik. 

Alttaki büyük od&lar.m ıkir1'i ve 
metruk bir ha\Jleri vardı. lf.ıer teJ· 
sanki gelişi güzel .uraya !buraya 
bırakılmış hissini ~er. e1dcydi. 

Odasına ıgirdiğim u.man en · 
dimi bir koltukçu dükkinmda 
san·'ım. EtrRfım, ihf-r biri ~r hatı
ra olduğu h1uedilen uv"'unıuz 

çeşit çeşit eıy:a iile dolu · di. 

Duvar! r~a tanmmı~ re ~am · 

ların ere-'"""·n~eu "ki giirel tabi.> 
~ili\hlar,, kılı~ r taban"'.alAT aar.
ra ya1dızb · r ~er.ç.eYe ıiçüıde be· 
yaz bir .at4as var.dı. akma: · ç'jr 
"alda~bm •e Nf\'k kumft.§ın .or· 
tasına 1anmıJ !büyük bir i~e 
gördüm. 

ET ahibi elini om11%11ma oy· 
du gi' erek: 

- On ~.JM!.ıaenheri aaHa.d1ğJm 
ve ... fi-;·,.,., ..,.;b.i lba'irt1!!tm bir ati 

rR, de.di. Bu "ğr.e benim ma.te
minıdir d·peb;Hrim~ 

8eyq1k bir cümle anyartlum 
nihayet söyledim: 

- Bir kadın )'Üzünden ıztrrap 
çektiniz ra1iba? 

Bidenlıire: 

- Çektim de ne demek? DeJi 
Hali da bir aefü ıibi ıztırap çek
mekteyim. Hele ba:kona gelini7 
Demin du:fa1·larım .a ıöy'emeğE' 

cesaret edemediğim bu isim gel · 
di. Eğer Sofi Aster · çin söyledi· 
&'iniz gibi "öldü,, diye cevap ver
rnit o~saydını7., ben bugün kendi
mi öldürürdüm. 

(Y arm biter.ek; 

Çeviren: Fahire MUAJJLA 

Çocuk gazeteci 

Nyojersey vilayetinin Ünyon 
şehrinde "Sokak haberleri,, adlı 
ıazeteyi çıkarmakta olan dokuz 
yaşındaki Klark Jonıon gazetesin. 
den bir nüshaıını Kral Sekizinci 
Edvarda röndermittir. 

"Sokak haberlerinde., Kral Se
kizinci Edvarda sıhhat ve saadet 
dileyen bir bent yazılıydı. 

Babuı Ünyon şehrinde kültür 
direktörü olan Klark gazetesini 
her cumartesi günü sabahı çıkarır 
ve bunu daktilo makinesinde ya
zarak düplikatorla teksir eder. 

Baııt ıayıaı on altıdır ve bu nüs
halarm he? biriıi satılır. 

Klark bütün ınahallenin dedi
kodularını, hattl annesinin aiydi
ği elbiseleri bile yazar. 

.,'fABER - Akşam -poıtaıı s 

Hatrr.alar.ını anlatan -25-

iftira ku~banları kırmızı konakla 
lam 22 gün alıır süpürd iiler· 

ve in.ahi u a.ıı l TASI esil· 
miyen IPropa: a.nnalarl büyiı1e · 
nen d ü manlar.ımız., '1'.ür'k ımkına 
Türk aı ma i! ileyor, onaan 
bu mazlum. ~.e günahsı:zJ ıinsanla
rın intıika:mnu a'lmak için fırsat 

kollıyorlaııd1. 

Malta far.iası, rapy. n ıhanı 
rezaletıleri, Kr.oker ıEngi:rasyonla.
rı bu inf kam hır.sının ecra u1 
mus ter. • ürleridir_ 

Ben, ~akın 'fC kanlı tar:ihte ka· 
ranhk bir köşe kalmaması için. 
içinde bu acıklı .hakikatlerden İı
tifler bulunan !kafamın ıııığını 
harc.a rat:ağım: 

Her ·· n bir wesile "le, çoluğu· 

nun ç.oaığun:ın öz ya lar.ı · 'nde 
yuvasından ahne.r:ak Kırmızı iko -
na~ın odrıurn1arma. tıkılan bed. 
bahtlann oQOnu er,rnP. • encir :ve 

taktili maznunları . ai. 
Y:alnız lkendi topraklarımda de

ğil, allıuz ken i muhitler.inae de· 
ğil, yuvarlak dünyanın er kö
şesinde hak ve adaletin mümessİ· 

li stfatmı ıkendi1erinde görmek il· 
letine müptela olan tngilizler, 
!kendilerine muhayyel, fakat kor · 
kunç ve f ecaatengiz bir dekor 
içinde sunulan isimlerin sahipleri· 
ni, hiç bir tahkike tenenül etme· 
-den yakalayıp bir karanlı'k zirn!a.
na tıkmayı ve sonra onlara her 
türlü tazyik ve cefa usullerini tat· 
bik etmeyi kafi görüyor ve bunu 
böyle yapmakla vazifelerini ifa 
ettiklerine kani bu1unuyorlardı. 

Benim, Kapiten Rikatson Hat 
ile beraber kırmızı konakta çalış· 
tığım ıı;ıraaa bu meseleden dolay1 
mevkuf bulunanlardan hatırım
da kalan bir kaçının isimlerini ya-
'Zayım: 

Sivas jandarma tabur kuman· 
elanı binbaıı Şefik~ Denim mebu
su Mehmet Nuri, ıEğinlili kasap 
Mustafa, Nannanh zade Hacı 

Mustafa, Şevki, Rıdvan, Bali za
de Ömer Rauf ... 

İngilizlerin hak ve adalet mü
meas 'Jliğine ne kadar çok ehem
miyet verdikler1 malum! Fakat 
bu yalnız i~in fantazisi... Kitap, 
çok güzel bir yaldızlı kap taşıyor. 
Fakat içi o kadar bayağı ki... Para 
ve menfaat karşısında, güneıin al
tında eriyen kar gibi bu fazilet 
heykeli de yok oluveriyor. 

Size, casusluğa başlarken tanı· 
dığım bu mahpuslardan bir tane
şinin macerasını anlatmak bu va· 
ziyeti olduğu gibi tesbite yeter. 
Mesela, şu saydığnn isinılerden 
bir tanesini ve me!ela en sonuncu
sunu ele alaltm: Bali zade Ömer 
Rauf ... 

1Kt YÜZ LiRANIN 
MARlFETl 

Şimdi bir ku~ tüyü fabrikası 
işleten bu vatandaı da Ermeni öl. 
dürmek ve Ermenilere zulüm et-

mekle suçlu idi. Hatta onun suçu 
hakkında söylenenler, daha doğ. 
nıau uydurulanlar biraz ölçüsüz 

kaçmıt olacak ki, lngilizler, diğer 
mahpuslardan daha fazla onunla 
me,ğul oluyorlardı. 

Bu vatandaşın, Sivasın Gümü~ 
kariyesinden Kirkor ve Sahak Y.a 
naryan isminde iki Ermeni da va 
cısı vardı. Bunlar., Ömer Raufun 

1 
Sivaıta kendi ırktaşlanna yaptığı ' 

fenalıkları sayıp dökmüşler ve a· 
damcağıı.. )'-..~:atarak deliğe 

tıkhrmağa muvaffak olmuşlardı. 
lngiliz1er, yukarıda da bahset. 

tiiim ıibi, tikiyetçiler kimdir? 
Söyledikleri doğru mudur? Delil 
ve şahit var mıdır? Bahsedilen a· 
dam o adam mu'lır? Gibi birçok 
lüzumlu noktalan araştırmağa bi 
le lnzum görmemiılerdi. 

Onlar için yapılacak ·ilk are· 
ket, bir vesile bularak bir Türkü 
yakalamak ve onu dünyaya geldi
ğine pifman "etmekti. 

ilk hareketleri bu iai. ikinci 1ha. 
reketlerine gelince; acele ı.etmeyi
niz ! Onun da ııraıı Q'elece'!dlr. 

Bali za.de, 336 yılının Ağustos 
ayında - ealiba a.ym on ikinci 
gi.:nü - Erzurum hanındaki p.21-

'hanesinde yakalanara'k ~'O"Dlızı 

konağa .getirildi .-e iıimleT.irü ıay
dığım diğer suçlularla beraber bu
;ada yirmi iki tgii.n mevkuf kaldı. 

lngilizler, böyle tehcirwe taktil 
suçiyle yakaladıkları 'f ürklere, A
merikablann, (Bir numaTah, iki 
numaralı ha:lk cal\Ull} ikleri 
ve (Gangster) tabir ettikleri me~· 
bur c.i.niler nazariyle bakıyor;\ar
dı. Ve bunlar ıyaka1anmca Ber'ha1 
sokaklara beyannameler yapıttı· 
rılıyor, gazetelere a,ağı yu'karı 
şöyle ilanlar .veriliyordu: 

" ••. Şu meseleden dolayı fU 
adam yakalanmıştır. Şunları veya 
bunlan taktilden ve tehci~en 
suçlu olan ba adamın başka öl
dürdükleri \reya öldürdüklerinin 
davacıları var mıdır? Varsa .•. ,, 

Bittabi, olanlar, İngiliz adalet 
ve himayesine sığm11nla.r ! 

Bu ırktaşmuz iç.in de, beynel
milel bir cani yakalamnıt gibi ay
ni tanda Hanlar yapıldı. 

Yirki iki gün bu iftira kurban· 
ları Kırmrzı konakta ahır süpür· 
düler. Yerleri siJdilt>r. Abd~hanf' 
temizlediler. Kimiıi tüccar., kimisi 
asker, kimisi mütefekkir, kimis1 
mebus olan ve hepsi i~timai mev
ki sahibi bulunan bu vatan<laş· 
lar, insanı manen ve maddeten 
harap eden her türlü angaryalara 
tahammül göslerdiler. 

O kadar ki, tabii ihtiyaçlar 
için abdeshaneye ıritmelerine bite 
müsaade edilmedi. Ve bu bed· 
bahtlar, bu zaruri ihtiyaç1arını ye· 
mek yedikleri ve yatıp uyudukları 
avuç İçi kadar daracık yerlerde 
defetmek mecburiyetinde kaldı 

lat. Hayret etmeyini~ ! Ne biliyor 
sunuz, belki bu da medeniyetin 
bir icabı idi 1 

Bir gün, onların bulunduğu 

höcrelere gitmiştim. İçlerinden 
birisi bu iğrenç işkenceye caham· 
mül edemiyecek hale gelmi§tİ 

Benim Türk olduğumu anlayınca 
ellerime ıarıldı: 

reva gömıesinler. Çünkü hiç tri 
miz bu bale alı§kın aeKiliz ,, 

Diye yalvarmağa baılach. 
CHHlen yürekler acnı 'hat 

idiler. Zaten onların maruz b 
lundukları bu ııağır muanıelele 

evvelden vakıftım. içim kan 'ağlı 
yordu. 'f a'.kat vaziyetim na2ik'" 
Sesimi ..çıkaramıyordum. Çü 
içlerine girdiğim inanlar gibi .d"" 
şünmeğe, onların istediği gibi ha 
reket etmege mecburdum. Orila 
rın arza ve kan.etlerine a 
:l>ir ıey yapamazdım. SOllTa va • 
yetimden, hüsnüniyetimaen • 
mevcudiyetimden fÜpbe U"yU 

nrdım. 

Fakat, ellerime aar.darak, ıös 
ya1Jarı dökerek yalvaran bedbaht 
vatandaşın hali bana çOk aOJnm. 
muıtu. Kalbinin iyiliği vazifeıi· 
naılığından daha .az blmıyaa 
(Kapiten ıRikatson~ a riderek 
mahpusların tabii ihtiyaçları için 
malum mahalle eitmeğe serbeet 
bıra1ulmalaTı için tefaatte bulun
Cluın. 

Bu tnwetle onlar da bu mülte1ıl
ıreh vaziyetten kurtulmll! C>ldalar. 

Ge,elill\, Sivasta ETmenilm 
öldürdüğünden dolayı ya.kalaaaa 

Bali za•.Omerm vuiy,etine .. Bil' 
ıço'k msa..lan öı-llürma'lmrit •açlu 
bir aaamm tahkikabız, ıis'tinta'k • 
sız, günler<:e bir odada kapatıld:k
tan aonra kefaletle seııbest ma • 
kı1dığt tf5nyanın neresinde 'görlit

müftür. 
Bu •dam, katil idiyıe, d~rW 

mahkemeye sevki icap -ederdi. 
Kabahat.iz ve masum ise nakc1t 
!;efalet almağa ne )üwm vuclı? 
Hayır, mP..~sat, adalete hizmet et
mek d~ldi. Makıa\, !tt veya ha 
vesi1e ile ıundan bundan para 
sızdırmaktı. Netekim, mamall9 

tah1iye için yaptığı leşet>büı eler • 
hal müıbet netice verdi. Ve roa 
MıÇUDun ehemiyetinden ! dolayı 
dört yüz lira nakdi kefalet vere • 
rek kurtuldu. Bu dört yüz liTa 
nakdi kefalet lngiliz reanli ma• 
kamlarına resmen verilrt1i! Mr 
rii,vetten baıka bir "f'eY delildi. 
Usulen Cl<eFalet} namı altında a • 
lınryor, ve bittabi bir d•ha rerl 
verilmiyordu. Neteklm, hu dtirt 
yüz lira da, böyle almmıf daha 
on binlerce liralar da henüz reri 
verilmemiştir. 

(Devamı var) 
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- Allah, Muhammet aşkına 
bizi bu fena vaziyetten kurtar. Ai" 
hırakunlar, döv.Enler, sı1su7. bı- j 
rakıınlar, fakat bu alır eziyeti 

Sulırbi w Ne~nqal Mütlüriı: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (V AKIT) matboaır 



----ISTAI>BUL: 
18: Opera musikisi (plfik). 19: Haberler. 

19,115: Orkestra musiltis1 (plttk). 20: Mubte.. 
lıf sololar (plfilt). 20,30: Stüdyo orkestralan 
ve türkçe sözlU eser:er. 21,SO: Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm gazete. 
lere mah::ıus havadis servisi verilecektir. 
ANICJ\HA: (280 Kb.) - 0960 m.) 

19,30: Hukuk ilmi yayımı. 19,4:5: Karışık 
müzik. (plQk neşriyatı.). 20: Karplç şehir 
lokantasından nakil. {orkestra). 20,30: Ajans 
haberlerL 20,40: Karpiç §Chir lokantasından 
nakil (orkestra). 
Bt)KltEŞ : US%S Kb.) - csa.ı.~ m .) 

18: "Kuklalar l:öşesi,, radyo orkestraaı. 
tarafından. 19,115: Vals ve marşlar. 20,20: 
Ses lruaturu (Brnhmsin eserlerinden). 21,15: 
Oda. müziği (Şubcrtln "quintette de la truite., 
eseri). 22: Tagannl (Sırp bestektı.rlan). 22,
.:>: Don Knzakla.rı korosu ve balalayka kon. 
seri. 23,20: Gece konseri. 24: Konserin deva. 
mı. 

mm.U>EŞTE: (M6 Kb.) - (M9,5 m.) 

18: Klttsllc eserler tagannlsl. 19: Caz-
band. 20,40: Filarmonik sosyetesinin kon.sert. 
23,10: Slgo.n orkestrası. 24: Konser. 
ıtıos:~o\ A ı : ıı·ı.ı Kh.) - (l.72ı m.) 

18,30: Operadan nakil. 
l'AltŞO\",,: (224 Kh.J - (l.SS9 m.) 

17,15: Amat6r orkestrası. 18,20: Piyes. 
19: To.ga.nnl (piyano refakaUlc). 21: Köy or. 
kc.strası (Leh halk tOrkUleri). 22: Keman re.. 
sltall {piyano rc!almUle). 22,30: Muhtelit 
tenorlar. 23: Senfonik konser. 24: Dans mU. 
ziği. 

\'!YANA: (69% Kb.) - (606,3 m.) 

18,20: Franz Şubcrtln piyano için (C.ınoııı 
sonatı. 21: Kan§ık konser (koro, gitara, 
solistler lştirakile). 22,10: Viyolonselle 
(Maluı Regcr ve Becthovenln eseri). 22,50: 
Kanşık konser. 24,45: Cazbnnd. 
l'HAO: (638 KJı.) - (470,2 m.) 

20,30: Operet popurisl. 21,515: L. V. Beet.. 
hovenln III. cU piyano konseri. 22,40: Katuor 
ve solistler tnrııtmdan asri muslld. 
BERLlN: (8U Kh.) - (356,7 m.) 

17: Piyano rc!nkaUle ı;ıarkılar. 18: Ope. 
retlerden kısımlar. 19: Berlin tlyatrolarmm 
artistleri. 20,15: Piyano. 22: Vllly Stelner ve 
sollstleri. 23,40: Keman, piyano ve vtyalonsel 
konseri. (salon parçaları). 
BRESLA\: (950 Kb.) - (SU.Sm.) 

21,10: BUyUk §arialı konaer. Koro, ve 
atUdyonun dans orkestram. (NOT: Ba prog. 
mm bir çok Almıın ı"tnsyonları tara.tmclan 
nakledilecektir). 
KOl.<J " : UJiia ~ -~ m.) 

11· Stil~ bire ve köye gezinti. 
20,45: KüçUlt orkestra. 21: Orkestra. 2•: Bres 
la vd:ın naldl. 

MCNtH: (710 Kb.) - (405,t m.) 

17,50: Oda müziği. (kuartet tarafmdan). 
18,30: Skeç. ( Venüs von Lldo). 20: Alman 
~rkllnrı (solistler ve orkestra). 21,10: Bres.. 
lavdan nakil. 23,20: Slteç. 24: Dans müziği. 

BA!\IDUIW: (90ı Kb.) - (331,9 m.) 

17: Dans müziği. 18: Karl§lk mumkili 
yayını. 18,40: Trio konseri. 20,415: Varyete. 
21,10: L. V. Beethovenln '"Fldello., isimli o,. 
perası. 24: Halk konseri. 

~TU'ITOART: (s·a Kb.) - (322,6 m.) 

19: Karışık ltonscr. (Anny von Grulsvic 
Carı Jautz. Slgan ve StUdyo orkestraıan). 

21,10: Solistler ve orkestra lşUrakile. ·(Roı. 

mantık operalar komcrl). 
FRANJU"ORT: ( l.19l Kb.) - (251 m.) 

21,10: BUyUk lconscr. (orkestra soU.tler, 
ve koro i§Ural:Uc). 23,30: Brcslavdan naklL 
1 Mozartm piyano ve orkestra konseri beste.. 
sı. 
ROllA: ('713 Kh.) - (4%9.8 m.) 

19,15: Musikinin tsrlht. 21,315: Karışık 

konser. 22,Ui: Vodvil ve dans musildal. 
TULCJZ (Fransa): (IHS Kb.) - (:S2H,6 m.) 

22,40: Hatif musiki. 23,10: P1rene dail". 
larmdan havalar. 24: "Bel kanto., şan konse. 
rı. 24,4.0: Dans mustkiııl. 1: sinema şarkrlarr. 
1,15: Jazz 1,40: Operet r.ıarkıları. 2,015: Hafif 
musiki. 2,20: SUet marı:lar. 
:KAl.t'NUUOIUI: (238 Kh.) - (1.261 m.) 

23,30: Mandolin trlyosu,. 24: Dans mü 
zl$tl 

KISA DALGALAR 
LONDRA: (Kıııa aralıklarla, mnhtf'llf a. 

:r.unlnklıırda g1lnlln ber a:ıntlnde mlltemadl. 

yen ~l'Jtl'.) 

5.iueuroiac-
--8EY0 C L U 

MELEK 
lPEK 
SARAY 
TÜUK 

SUMER 
YD..DIZ 
TAN 
ELILU.lRA 

ŞIK 

ALKAZAR 

ASJU 

ŞARK 

Maskeli balo 
Brodvay melodJ 1936 
KUçUk Albay 
Venectik şarkısı (Barka. 
rol) ve Saadet 
Dokunma kalbime 
Madam DUbarry 

slyalı inci 
lamarlama çocuk ve 
13.4H No. h pasaport 
Son vala 
Ak kartal (tUrkçe sözlü) 
ve A§k ve cinayet 
Savll§ şarkısı ve Bltmlyen 
ıstırap 

Moskova geceleri ve B<> 
zambo 

ISTANBUL 
ALE1'IDAU Ninon ve Son aöz 
FERAH Anna karenin ve Çelik ada 
AZAi~ Güzeller resmi geçidi ve 

Mumyalar mUzesi. 
lltLAL Mumyaların serveti ve 

öıum ve Zafer 
M1LLJ KUçUk anne ve Kaçakçı· 

lar peşinde 

KEMAi.BEY Karyaka ve Ate§ yağmuru 

KADI KOY 
BALE 
Sl1BEYYA 

IOo • Klo 
Yarah kuJ 

BALAT 

~ehir1i°yaf rosu 

ıımımınm 

111...111 

lll llllH 
:ı 1 - . 1;.1• · , .. 
~~~~ 
~ 

Kırık hayatlar ve Kanlı 
knrga 

1ifakolae 
BUGÜN 

TATiL 
GUNUDVR 

FRANSIZ TİYATROSU 

Suvare aaat 20,415 de 

ŞiRiN TEYZE 
Bily1lk operet 

(Doat Yunaniatanm kıy. 

metli artiatlerl, Zozo Dal· 
mu ve Konfinyatf.sln ı, 
Urakfle.) 

Beyoğlu 
Halkevinde 

Dekatlon 
Yarışları bitti 

İki haf tadanberi Beyoğlu Halkevi 
jimnastik salonunda devam eden (De
katlon) müsabakalan dün bitmiştir. Ma. 
ran alman derecelerden memnundur. 
Bilhassa umumi tasnifte üçüncü gelen 
Tevfiğin 1.85 boyu ve 85 kilosile iki se
ne sonra Türkiye Atletizminin en başrn· 

da gelecek bir adam olacağını söylemiş
tir. 

Aldığı derecelerin bazıları şunlardır: 
Gülle atma l 1.97 metre, durarak uzun 
atlama 2. 78 metre. Fens atlama 1.63 
metre, umumi neticede Merkuris 24 sayı 
ile birinci, Kafecopulos 27 sayı ile ikin· 
ci, Tevfik 35 sayı ile üçüncü gelmi§ler
dir. Bunlardan başka, Votikas, Muhsin, 
Rifat muvaffak olmuşlardır. 

ria., lan. 24: Soprano ve kentet konMrl. 
(oda müziği) 1: İskoçya dansları. 1,45: Or~ 
kestra. 
ZEESl!:N (Almanya): 

(Kıııa aralıklarla, muhtelif ozunlııl,!:trda 

gilıılln her ııaatlnde mütemadiyen çalı,ır.) 

18,415: Şarkılı konser. 19,30: "Hoş geldin 
llkbahar., 19,415: BiltUn dUnyadan ilkbııhar 

şnrkıları. 21,30: Oda mUzigi. 1: Şarkılar. 
~1081{0\"A : (Kı"3 dıılga): (25 ve 50 m.) 

19,30: muhtelit musiki parçaları. 

ROMA (Kısa da lga): (25,4 m.) 

16 dan 17,30 za kadar: Soprano, piyano 
ve muhtellf musiki konseri. 18,30: Havadlr
ler, org, ııarltılar, ruet. 24,59: (Amerika için 
neFfyat: "Varther,, operasmm birinci perdesi 
ve §arkılar. 

YARIN SABAH 
LO~"'DRA: 

17: Orkestra. 18: Sonat resitali (Keman 8,115: Dans mUzlğl. 18,415: Şarkı resitali. 
ve piyano ile) lS,50: Dans mUzlgi. 9,US: Piyes. 9,45: Keman resitali. 13: Dans 

19,15: Henry Halim cazbandı. 20,ll5: müziği. 14,45: Orkestra. Ui,15: Keman ve pl 
Piyano. 20,40: Musikfll skeç. 21: StUdyonun ynno konseri. 

sUel bruıdosu. 21,40: Varyete. 22: Dana mü. ZEEı:.EN: 

23 MART - 1936 

15 No: - Greta Ge.rbo. 21 No: - Moris Şövalye. 16 No: - Kondilis. 

19 No: - Halide. 43 No: - Doktor Fatma Sakir 

32 No: - Haoptman. 3 No: - Hi.zım. 24 No: -Lindberg. 

2 .000 liralık büyük 
müsabakamızda hediye kazananlar 

- Liste: 1 -
14 lira kıymetinde Lonjin marka 

erkek kol saati kazanan 
1131 - Fuat Kutsal Haydarpaşa lisesi 19159 

10 ar lira kıymetinde Alhn Çizme 
mağaza•ından ı•marlama erkek 

ı•karpin kazananlar 
4615 - Bedia Balat Lonca Ebe aokak 

7, 822 - Hilmi Vell Yemi§ Değirmen sokak 
39, 1363 - Faik Sirkeci ot0 mobll taksisinde 
goför 1950, Ui41 - Raut Hukuk taldllte.sl, 
17157 - Mediha Aksaray Kazganl SadJ ma.. 
halle.si 12, 

8,5 lira kıymetinde büyük tuvalet 
takımı kazanan 

1076 Makbule Kızıltoıırak istasyon 
caddesi 17. 

7 §er lira kıymetinde avize 
kazananlar 

1 - Asuman Nedim Beyoğlu Mah 
mutağa yokuşu, 396 • Fedon DimJtrlyadls Ba 
kırköy istasyon caddesi, 1538 - Muzaffer 
Öke Feriköy Adsız nefer sokak 12, 

Zei• marka kutu lotoğral makine•i 
kazanan 

1792 - Tarık Fatih Kaymakamı Ha 
lük Nihat oğlu. 

Zei• marka küçük lotoğral 
makinesi kazanan 

4153 - Dcdlo. Ferdi Şehir tiyatrosu. 

Likör takımı kazanan 
384 Perihan Nl§antll§ı kız orta okul 854. 

4 lira kıymetinde erkek şapka•ı 

kazananlar: Ahmet Cemal 
mağazasından 

Büyük fİfe kolonya: Necip Bey ı 
274 - Özdemlr Edlrnekapı dl§ tabibi 

Ubeyd oğlu, S48 CelAl Güncer Atikall pıı· 
§a caddeal, 10'1 - örs Ankara ltfaly ... 
yenice sokak Altay apartnnanı, 1261 - Ak. 
ribaa Takaim Ferldiye cambaz sokak 8, 1so~ 

- Sabah Bora Kasmıpaşa Akbaba yoku§u 
3, 1576 - Halit Bey0ğlu Fransız aetareUn. 
de, 160• - Anayit Feriköy Baruthane cadde
si 72, 1625 - Semahat Çengelköy Poata mu. 
dUrü Sım kızı, 1645 - Nimet Muhtar 
ÜskUdar Tephirhane sokak 2, 1669 -
İsmail Fahri Kamnpaşa Bedreddin mahalle.. 
al 8, 1684 - Sabahat Kabatll§ meZf.rlık so
kak 2, 1696 - Hurtaer Günerl EyUp Cezrika.. 
mn mahalleal Haydarbaba. caddesi ıs, 1724 -
Ekmel Ayvan.saray Topludede 28, 1786 
Ati HayretUn Beyazıt 161 • 159, 

Beyzi büyük Losyon 
41 - Şaban Adil Divanyolu berber 105, 

74 - Ahmet Fatih Belediye garajl, 260 -
Hikmet Girgin Fındıklı Çelebi hamam sokak 
22, 279 - Recep Yürük Galata Seyrlaetaln 
muha.sebeıılnde, 368 - Şevket Kasımpaşa 
BUyUk Piyale sokak 4, 402 - SUrurt Bakır
köy Sakızağaç 215, 408 - Muatata Karakurt 
Beşiktaş Loş bahçe sokak 33, 1204 - Veysel 
Çarşıkapı Çorlu medresesi 3, 1318 - Beykoz 
Gazi Yunus sokak 27, 11529 - Nihat Işık 
Sirkeci Hamldiye caddeai 37, 1617 - Nevrlk 
Bohçalı Kadıkıöy Caferağa bademaltı 43, 

Ruj dudak 

lMO - NU81'Ct Feyztatl lisesi 62, 1619 -
Muzatter Beylerbeyi lekele caddesi 8, 

Tırnak cilaaı 
75 - Samahat Göçmez Boğazkesen 

yazıcı apartmıan, 208 - Mela.hat Samatya 
Tren caddesi 20, 262 - Hikmet Yanardal 
Kasmıpqa Yahya K!hya !§ıklar caddesi 9, 
824 - Cemal Uyanık Feriköy Avukat cadde.. 
si 19, 3157 - NigA.r Ankara Ekonomi bakanıt 
lığı husust kalem memuru, 403 - AU Altmel 
Çıngır oğlub!l.ll 10 • 11, 1213 - Reşit Askeri 
Tıbbiye 247, 1237 - Milat Zekeriyya Beşik 
laf çavdar sokak 6 şoför, 1383 - Faruk 
Poroy Arnavutköy Tramvay caddesi 144, 1620 
- Mesla Glrilllyan Pangaltı Rus sokak 99, 
1678 - Necatı Şarlı Galatasaray 1323, 

Briyantin 
56 - GUIUmaer Saraçhane Şekerci _,,, 

kak 5, 89 - Lcondros Karakaçanis Taksim 
ana çeşme sokak 13, 219 - Seller L!lell 
Ressam Sami apart.Jmanı, 335 - Veneent Var 
tallU. Kent, 363 - Baha Akalm Cihangir 
SLBam aoknk Kristal palaa, 375 - Ahmet 
Abdi Kapalıçarşı Kalpakçılar 27, 405 - Ay. 
oe Saffet Cağaloğlu Molla feneri 11, 435 -
M. All Arman Taksim Utant sokak, 445 -
RU§tU Erel Bostancı karak0 Iunda polis, 871 
- Hasan Muzaffer Kasımpaşa Zlncir.ikuyu 
caddesi 206, 1057 - Mediha !sınan Samatya 
29 uncu okul 491., 1300 - Fe\.-zi Korkma.JI 
Sırakaaaplar 18, 

Büyük pudra 
80 - Sungur Erip Fındıklı 13 üncO okul, 

241 - All Kadri Edirnekapı Hacı Muh!ddiD 
sokak, 273 - Hasan Ülgür Tarlaba§ı Tavla 
sokak 1, 648 - Cerrah HUseyin Kasımpll§• 
Tahtagazl mahallesi çıkmaz çeşme s 0knk lS, 
957 - Mehmet Gökengin İstanbul lisesi 1022, 
1017 - Sıtkı özyılmaz Taşkasap tramvay 
caddesi 168, 1332 - Mehmet Sirkeci Nöbet. 
hane caddesi 36/1, 1519 - Ahmet Fat it l§tlC 
apartıman 1744 - Fethi Agan Beyo~L.ı Mal 

zlğl. 22,SO: Orkestra konseri. 23: Opera "a.. 12,5:5: MUzik. 14,115: MUzlk . 
.....: ..................................................................................................................................................................... .....;. ............... ------------~-------------------------------------------------------------------------------·------

mUdUrlUğU muhasebe kAtibi, 

8 - Sadık Tuncel Kumkapı Nlşanca.!l 

Yanık cami ltarşısmda 23, 418 - Ferruh CI. 
ball tUtUn fabrikası sigara makinisti, 1686 
Etem Ağva Dişçi mektebi asistanlarından. 

76 - Selim Sım Osman Bey Kodaman 
caddesi Hakabad apartıman, 207 - Sü · 
rcyya Mehmet Teşviklye Şair NA.zıın sokak 
60, 240 - Osman Erdem KaragümrUk Uzun 
yol 36, 289 - Mehmet Dlvanyol 92, 323 -
Hasan Fehmi Galata birinci komiserliği tet. 
kiki hüviyet memuru, 1216 - Şermin Aksa· 
ray Sorguççu aokak 215, 12159 - Aleksandra 
Tarlaba§ı HUaeyinağa s0 kak 12, 1382 - Ha. 
san Basri Beglktaş Jandarma mektep sokak 
49, 1434 - Hulaat Kadıköy ya.sa caddesi 115, 
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IF e li'il e ır sta <dl o ını <dl a : 
~--------------------------"'-------~-----------
Vefa: 3 -
Ke.dıköyündeki ilk birinci kü

me oyunu Vefa ile Beykoz arasın
da idi. Her iki takımda en kuvvet
li kadrolarile sahaya çıkmıtlar
dı. Vefa takımında bu oyunc!:ı Sa-

im de oynuyordu.çok kuvvetli esen 
rüzgar ile beraber oynayan Vefa 
takımı daha ilk dakikalarda haki
rniyeti ele alarak 3 gol yaptı. Bey
koz bu 3 gole ancak 1 golle mu · 

k~bele ederek ilk devre 3 . 1 Ye· 
fanın galibiyetile bitti. ikinci dev-

re Beykoz bütün kayretini ıarfe · 
derek mağlubiyetten kurtulmak i· 
Çin çalııtı ve muvaffak ta oldu. 

Beykoz: 3 
Bu devrede Beykoz 2 gol çıkara· 
rak mağlubiyetten kurtulmut ol· 
du. Her iki takım da çok çetin oy· 
nadı. Hakem iki takımdan da bi 

rer oyuncu çıkarmak mecburiye. 
tinde kaldı. Vefa takımı ilk dev· 
rede çok güzel oynadı. ikinci dev· 
rede Beykoz daha iyi idi. 

Mamafih maç esas itibarile ha. 
kikaten heyecanlı ve çok 11kı ol
du. 

.__ ,_, .--. .-, ,_, -Karagümrük: 3 
Do{lanspor:O 

Taksim stadında yapılan ikinci kü
me maçlarında Karagümrüklüler hakim 
bir oyundan sonra Doğansporu 3- 0 
mağlUp etmişlerdir. 

Beylerbeyi : 4 
Fenervıımaz: o 
Şeref sahasındaki ikinci küme maçı, 

Beylerbeyi - Feneryılmaz arasında idi. 
Beylerbeyi ilk devrede Galibin ayağın

dan 2 gol ve ikinci devrede Nacinin aya· 
ğından olmak üzere 2 gol daya yapa· 
rak neticeyi 4-0 bitirdi. 

Altınordu : 3 
Ortaköy: 2 

Fenerbahçe ~ 5 -

Fener sahasındaki ikinci kü
me maçı Ortaköy Altınordu 

arasında idi. Altınordu bu oyunda 
rakibine nazaran daha iyi oynadı 

Eyüp: 0-v_e_m_a_ç_ı_2_._3_k_a_z_a_n_d_ı. ___ _ 

Hususi maçlar 
Son oyun Fenerle Eyüp arasın· 

da idi. Bu maçta Fener tam kad· -roıile çıktı. Eyüp takımında Şük 
rü, Ne~et, Alaaddin yoktu. 

devre ise rüzgarın yardımile Eyüp 
kuvvetli rakibine karıı çok güze) 

bir oyun oynadı. Bu devrede fi. 
rikikten yediği golle son dakika • 

larda Fikretin attığı bir go) ile 
5 · O mağlup oldu. Bu oyunda 

genç Eyüp takımı hakikaten can. 
lı bir oyun oynamı§h. · 

Takımda Lebip, Neıet, Ruhi, 
Mehmet ve bilhusa Sabri . ve Ab. 
dül çok güzel oynadılar. Fem:r la· 

krmında hemen hemen herkes iyi 
oynadı. 

Y . 

Rüzgarla beraber oyuna başlı· 

Yan Fener ilk dakikalarda haki · 
!niyeti elde ederek ilk devrede 3 
firikik ile üc gol çıkardılar. İkinci 
.....____~---J--~--~--~~----~~----------------------------~ 
Şeıref s'l!:a:tı o ınHdla: 
...... zawa _,SWWWL ,_, -~ 

Süleymaniye: 3-Hilil: o 

Şeref sahasındaki son maç Suphi ı 
~aturun idaresinde oynandı. Beşiktaşlz. 
Qr sabaya her zamanki takımlarından 
tltsik çıktılar. Muhacim hattımda Şeref 
'le Hakkı müdafaada Nuri yoktu. 

Böyle olmasına rağmen Anadoluya 
ltarşı bir hakimiyet tesis ettiler ve 13 ün 
c·· 
li dakikada Nazımdan pas alan Refet 
hckıenmeden Sulhiye verdi Sulhi de bu
llu çok güzel bir vuruşla gole çevirdi. 

bı..ı golden sonra Beşiktaşlılar büsbütün 
:~ıldıtar ve 17 inci dakikada Sulhinin 
ır pasını Hayati iyi kullanarak Nhıma 

"erdi. Nilzım da beklemiyerek ikinci sa · 
hyı yaptı. Vaziyet 2-0 oldu. Oyun bir 
~iiddct böyle devam etti ve Sulhi 41 
~ci dakikada Salihi geçerek güzel bir 
~~t attı fakat bu direğe çarptı geri gel· 
• V"c gol olmadı ve devre de 2-0 Be-
Sı~taş:n lehine bitti. 

İKtNCl DEVRE: 
tli:.ı son devre Beşiktaşlılar oyuna 
~'le hakim basladılar. Fakat 10 uncu 
~aı.·k J ~ • • h· " ada Anadolu sol açıgı Zekı şahsı 1 

ci defa olarak Anadolu lehine bir gol 
yaptı ve nihayet sol olarak Sulhi 23 ün· 
cü dakikada Beşiktaşm ve oyunun son 

sayısını yaptı. Maç böylece 4-2 Beşik
taş lehine bitti. 

Bu maçda genç Anadolu takımının · 
baştan sona kadar gösterdiği yılmaz e 
nerji hakikaten şayanı tebriktir. 

A. S. K. 

Mercaospor galip 
Dün Topkapı alanında saat 1 de 

Topkapı ve Mercanspor genç takımları 
arasında hususi bir maç yapılmıştır. Ne· 
ticede Mercanspor 4-3 galip gelmiştir. 

Davutpaşa 
Gayretspor 

Dün Çukurbostan sahasında 
saat 1 de Davutpa§a - Gayret· 
ıpor genç takımlan arasında hu
susi bir maç yapılmııtır. 

Neticede Gayretspor 2 . 1 ka
.zanmı§hr. 

Vefa kulllbünün 
kongresi 

Vefa İdman yurdu umumi katiplj.. 
ğinden: 

28 Nisan pazar günü saat 10 da yur
dumuzun senelik kongresi yapılacaktır. 
Azanın bu toplantıda bulunmaları rica 
olunur. 

~.~kından sonra Anadolunun ilk gc· 

"1t ·li Yaptı. Beşiktaş çok geçmeden 14 
,1 CU dakikada Sulhiden gil2!el bir paı; 
ı. arı Hayati 3 üncü sayıyı yaptı ve vazi 
1~t 3 1 
~ -ı oldu. Bundan sonra gene Ana· 1 

01
u sol açığı Zeki 20 inci dakikada ikin 1 T opkap_ı - Galatasaray m~ından bir görünüf··· 

T opkapı kalecisinin mühim bir tehlikeyi maharetle kurtarııı .• 

........_.........__. ..__......__..-. ,_, - ~--

Ga 1 atasa ray: 2-T opkapı: 1 
Taksim Stadyomundan aynanan Ga· 

latasaray - Topkapı maçı Galatasaray
lıların beceriksiz oyunu ve Topkapılt

ların da fazla gayretlerile geçti. 
Rüzgarın şiddetinden oyun zevksiz 

oldu. İlk anlarda sarı kırmızılılar hakim 
oynarken yirminci dakikada Bülendin 
attığı golden sonra gevşemeğe başladı
lar. Haftaymın sonlarına doğru müda· 
faanın hatasından istifade eden Topka
pıhlar Galatasaraya bir gol attılar ve 
devre birbire bitti. 

İkinci devrede rUzgarı arkalarına 

alan Galatasaraylılann birkaç gol çıka· 

racakaln ümit edilirken vaziyet hiç de 
böyle olmadı bir çok şiltler ya kalecinin 
ellerinde kaldı ve yahud direğe çarpa· 
rak kurtuldu. Hatta Necdetin çektiği 

penaltı bile kaleci tarafından kurtarıl· 

dı. Oyun berabere bitmek üzere iken l 

İkinci haftaym daha seri ve daha 
heyecanlı oldu. 16 mcı dakikada Rebii 
çok güzel bir şiltle köşeden topu İstan
bulspor kalesine gönderdi bu suretle 

Güneş bu maçı 1-0 kazanmış oldu. 
İstanbulspordan kaleci, müdafiler, 

sol haf ve merkez muhacimleri iyi oyna• 
dılar. Sağ ve sol açıklar dünkü oyunda 
hemen hemen hiç muvaffak olamadılar. 

son dakikalarda Salim şahsi bir gayw 
retle ikinci ve galibiyet sayısını attı ve 
maç 2-1 Galatasaray lehine bitti. 

Galatasaray takımında kaleci müda· 
filer çok güzel oynadılar. Muavin hattı 

vasattı, hücum hattında sol taraf hemen 
hemen hiç çalışmadı. Hücumlar hep or
tadan yapılmakla büyük bir hata işlendi. 

Karşı tarafın oyununu bir türlü açama
dılar. Salim ve Necdet hücum hattının 
en faal uzuvlanydı. 

Topkapı takımı karşısındaki takt> 
mm oyununu bozmağa çok çalıştı ve mu 
vaffak oldu. Muhacirnleri orta bir oyun 
oynadılar fakat müdafaa bilhassa kale

cileri idi. Kendilerini ilk devrede Fener 
bahçeye olduğu gibi bu sefer de Galata
saray karşısında gösterdikleri muvaffa
kiyetten dolayı tebrik ederiz. 

Güneş takımında kaleci bir çok kur 
tarışlar yaptı müdafiler zayıftılar, Mua• 
vin hattı muvaffak oldu. Bilhassa sol 
müdafi cidden güzel oynıyordu. Hü::um 
hattında: Melih yok gibi. Necdet ve 
Cambaz vasat, sol iç Hristo yalnız favul 

yapmakla meşguldü. Muhacim hattının 

hatta bütün takımın en muvaffak olan 
oyuncusu Rebiiydi. Güneşin İstanbul 

spor gibi zorlu bir rakip karşısında gös· 
terdiği muvaffakiyet şayanı tebriktir. 

Hakem Cafer bir çok hakemlerimizi 
kıskandıracak surette vazifesini ifa et" 
ti bilhassa şayanı tebriktir. 

O. M. K.. 

G ünq kalecUinin güzel bir. korner kurtanı.ı. •• 
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YAZANı iSHAK FE~DI 

Tefrika No. ·73 Yazan: Murad Serto§lu ao 
Ve bu muvaffakiyet bu kadarla 

da kalmıyacaktı. Tabiatiyle Cem 
Sultanın petinden milyonlarca 
Türk de hıriıtiyan olacak. Ve böy· 
lelikle Cem Sultan ağabey•inin ye
rine kral olduğu takdirde dünya 
bir hıristiyan devlet daha kazana
caktı. Dünyamn en iyi silahşorla.rı
nr, en mükemmel askerlerini yetiş

tiren bir milletin hıristiyanlığı ka
bul etmesi, niüslümanhğtn ortadan 
kalkmat11nı temin edebilecekti. 

Bundan başka ' papa Osmanlı 
hazi~elerindeki altınlara. da yarı 
yarıya ortak olabilecekti ki onu en 
ziyade harekete getiren şey de bu 
idi. 

Ve nihayet bunu yapıtı.ak, ona 
hıristiyanl;k tarihinde ölmez bir 
ıöbret temin edecek. Allah da bu 
muvaffakiyetinden dolayı kendiıi
ne cennetin güzel !e havadar bir 
yerinde geniş bahçeli, güzel yapı
lı bir köık hediy;e edecekti. 

Ona. Cem Sultanın dinini deği9-
tirebileceği hi11ini veren en büyük 
şey, kendiİinde'görülen mel'hamet. 
ti. Hemen hemen bütün parasını 

fakir hıriıtiya.nlara dağıtıyordu. 
Bu yaptığını dütünüyor v~: 

- Her halde hıristiyan dinine 
karıı bir meyli var. Fakat vaziye
ti itibariyle bunu izhardan çekini
yor. Belki de bizim teklifimizi bek
liyor. teklinde izah edebiliyordu. 

Üstelik bu fikirlerini dijer kar· 
dinallara da anlatmıf, ve kardi· 
nallar büyük bir heyecana dü9mÜ! 
lerdi. Kendheriyle uzun uzadıya 
müzakerel .. ~.U~lar ettikten 

sonra niha it l>ir heyet önünde 
kendisine dinini deli,tirmek tekli
finde bulunmalan kararla,tırıl· 
mı,tı. 

Bütün ·bu fikirler ıeki~inci Ino
sanın aldından bir 9imtek ıüratiy
le geçti. Bir san)jelik bir tereddüt
ten sonra büyük aa1ona doiru iler· 
leıneğe başladı. Her saadetin ar
kasında gizli pir musibet, ve her 
musibetİn arkasında da bir saadet 
gizli olduğuna ina.han papa, sabah 
leyin arka arkaya rasladığı feli.· 
ketlerin ıonunda mutlaka bir saa
det çıkaca~in&. emin bUlunuyo1'du. 

Bu düıünce ile kalabalık salona 
ümit dolu olarak 'gitdi. Kardinal
lar ayağa kalkarak kendisini se
lamladılar. Bir muddet öteden be
riden bahıettikten sonra papa doğ. 
nıdan doğruy~· maksada girişerek 
Cem Sultana hitap etti: 

- Size uz~n uz.adıya hıriıtiyan
lık dininden, bunun fezailinden 
bahsetmek istemem. Siz münev
ver, açık fikirli her feyi bilen, ak
lı her teye ere~ bir zatsınız. Bu 
kadar müddet de aramızda bulu
nuyorsunuz. Elbette bizi, ve dini
mizi iyice tetkik etmi91inizdir. 

Bizim de gözünıüzden kaçma
dı. Burada bulunduğunuz müd
det zarfmda hıristiyan faklrlere 
karşı çok m.erhametli davranıyor
sunuz. Bunu belki ruhu mesih ıize 
telkin ediyor: Kimbilir belki de 
sizin aramızda bulunmanız, aizi a
ramıza sevk~den, gönderen tali ve 
kuvvet de ayni ıeydir. 

Onun içi~ bÜtün bu fikirlere da. 
yanarak ve bunları dü~i.irıarek siz: 
hıristiyan di!line _davet ediyorum. 
Oğlunuzu da Mmrdan getirtiriz. 
Kendisine de kardinalhk veririz 

Papa ıustu. Simdi bütün gözler 
Cem Sultana d!kilmişti. Salondr 
büyük bir $µkUnet vardı. Herkes 

heyecan içinde, nefes almaktan hi
le çekiniyor, Cem Sultanın bu tek
lifi naaıl kar,ılıyacajını, ne c~Yap 
vereceğini bekliyordu. 

Cem Sultan yavaf yava9 batını 
yere ejdi. Ve ıalonda herkete çok 
uzun gelen bir dakikalık bir süki'it 
dalgagı aeçti. 

Sonra bir hıçkırık İ§itildi. 
Cem Sultan ağlıyordu. 
Hıçkıra, hıçkıra ağlıyordu . 

Yarım taht sahibi koca aultan 
bir çocuk gibi ağlıyordu. 

Ba,ta papa olmak üzere bütün 
odadakHer bu manzara karşısında 
derin bir teessüre düştüler. Bu yü

rekler parçalayıcı, acı manzara, 
damarlarındaki kanı dondurmuı

tu. 
Yavaş ya vat Cem Sultanın ağ· 

zından şu sözler döküldü: 
- Şol günlere kaldık ki, bizi di

ne dahi davet eyleuiniz. Ben siz
den Mısır yolunu isterdim. Siz ba
na Batıl yol mu göıterirainiz? 

Bilürıüz, hod her ki9iye kendu 
dininden gayrısı batıldır. itika
dınca ,imdi Muhammed dini hak
ken ıiz hiç dininizden dönüp Mu
hammed dinine ıirebilür ınüıii
nüz? 

imdi kardinallık, ve papalık 
delil, cemi dün1anın ıaltanatm 

verseler ben dinimden dönmezem. 
Bunun gibi kelim hemen bize e
zadır, ıayri değil .. Eter bu ıuiza.n 
bizim N&1ara fukarunıa merha
metimizden vaki olduyıa. bizim 
dinimizde ıadakatı fukarll. vardır, 
ıerek müılüman, aerek klfir ol
sun. 

Beni en çok dilhun eden ıey e
linizde tebdili mezheb teklif edi· 
lecek derekeye ıukut ettüiüm-
dür. · · 

Aradan uzun bir ıilktlt devresi 
geçti. Bu sö~ler kelhlere keskin 
hançerler ıibi ıaplanmıttı. Papa 
İnosan bile bu teklifi yaptığından 
dolayı pişman olmuttu. Kekeliye
rek kabahatini örtmeğe çalıttı.: 

- KiJi sevdiğini kendi dininde 
olduğun istemek ayıp olmaz! de
di. 

- Bütün aile faciaları, kocaların 
pısırıkhğından ve . önüne geleni 
samimi arkadaş diye aile içine sokmalarından 
ileri gelmiyor mu ? ! 

Bu U&lık Celal ile Nesrin, gör-f 
dükleri sinema mevzuunu tenkit 
ediyorlardı. 

Celil, Nesrine dönerek dedi ki; 
- Şu Françeıka Britini ne ya

man kadın, değil mi Nearin'? Evli 
olduğu halde, bir başka erkeğin u
f acık iltifatı karşısında kar gibi 
eriyiverdi .. Kocasını bıraktı, ona 
ko,tu. Haniya !U kadınlar yok mu, 
vallahi bazan onlardan çok kor -
kuyorum. 

Neırinin ce\fap vermesine mey
dan kalmadan, Leyla atıldı: 

Bu bir ıin~ma mevzuudur. Fa
kat, bu huıusu neden yalnız ka -
dınlarda aörüyorsunuz? Ben öyle 
erkekler tanının ki ıerçe kuşu gibi 
daldan dala, gönülden aönüle ko
narlar. Benim kocam, ben henüz 
otuz yatını bile doldurmamışken, 
benden daha çirkin bir kadının 

peşine düttü .• Ve beni ihmal etme
ğe başladı. Bu ihmal ayrılığımıza 
bile sebep oldu. Y a1nız kadınları 

suçlu görmek, hayata tek pence -
reli bir odadan bakmağa benzer. 

Celal ıu•muıtu. 
Nesrin anneıine bakarak gül -

dü: 

- Vallahi teyzeciğim, benin
erkeklere de, kadınlara da itima
dım yok. Hiç kimseyi hatta en ya
kın dostlarımı bile göründüğü gi
bi görmüyorum. 

- Hakkın var, yavrum! Her -
kes olduğu gibi a~rünıeydi, hiçbir 
ailenin temeli bozulmaz, aaadet 
ve aeçitni tehlikeye dü§mezdi. Fa
kat, inM.n hazan, olmadığ~ gibi 
ıörünmele de lüzum görüyor. Ha
y&tan öyle garip cilveleri vardıı 
ki, insanı, ekseriya beyazı kara 
gösterecek kadar gaflete düşürür. 
Öyle değil mi Celal bey? 

Celil batını kaldırdı.. llk de
fa Leyl&nın yüzüne dikkatle bak. 

acemiyiz. 
Leyla içini çekerE>k 

yaktı. 

bir sigara 

Celal ne kadar saf, ne kadar 
temiz yürekli bir gençti! Leyla o
nu Prens Ömer yüzünden nasıl 
kırdığını hatırladıkça teesaürün
den vücudünün ateşler içinde yan
drğmı duyuyordu. 

Ogünkü konuşma uzun sürme· 
di. 

Nesrin: 

- Birkaç gün latanbulda ka
lacağız, teyzeciğim! lzmite dön . 

meden ııene ziyaretinize geliriz, 
dedi. 

Karı koca tevkifhaneden ayrıl
dıkları zaman, Nesrin annesin· 

kocasına tanıtamadığından üz -
ğün, Cel,1 de Leylayı Büyükada-

da nasıl sevdiğini anlatamadığın
dan müteessirdi. 

lkiıi de düşünceli .. Sultanah . 
met meydanına varıncaya kadar 
konuşmadan yürüdüler. 

Leylanın hatıra 
defteri .. 

Leyla, o akşam Celal ile nasıl 
karşılaştığını hatıra defterine kay-
dedecekti. · 

iki yastığı~ın arasınaa ıakl!l,. 
dığı defterini aradı. Bulamadı. 
Leylinın defteri, koyduğO. yerde 
yoktu. 

Leyli hatıra defterini canı gibi 
saklıyordu. Yatağının her taraf mı 
kanştırdı .. Aramadık bir yer bı
rakmadı. Eleniyi çağırdı: 

- Benim bir defterim vardı .. 
Bulamadım. Kim çalmıt acaba .. ? 

Eleni, bu cürmü kendi işlemiş 

gibi sararmıştı. ilk önce büzüle
rek: 

' memur geldi.. Y atağını2ı didikle
di •• Her köşesini aradı .. Bir ıeY 111-
dığını görmedik amma •• Madeıııki 
defteriniz yerinde yok .. Her halde 
o almıttır. 

Leyla bu haberi alınca beynin• 
den yıldırımla vunılmuş gibi saf" 
sıldı .. Gözleri karardı.. Yat.aiuııfl 
kenarına çöktü: 

- lşte şimdi mahvoldum, E)e
ni ! 

Leylanın defterinde neler yolc' 
tu .. O , doktor Şahabı nasd ve ni
çin öldürdüğünü, hatta bundaıı 
çok zaman önce Şerif bey ismi11de 
bir genci kendi aparhmanında n•· 
sıl boğduğunu ve daha zabıta11ı1' 
yıllarca takip ettiği birçok meselr 
lerin iç yüzünü hu deftere kaydet' 
mişti. 

Leyla o akşam hayatında il~ 
defa hakiki bir baygınlık geçir -
miş ve karyolasında saatlerce keıt' 
dini kaybederek yatmışt• 

:[. 1f. :{. 

O gece polis müdüriyetinc:1eld 
odasından ayrılmıyan Yılmaz be1ı 

Leylanın defterini ba,tan basa "' 
kumu, ve okurken birkaç ket' 
kendinden geçerek yerinden :ııP" 
lamıştr. 

Yılmaz bey, Leylanın, dok'"' 
Şahap hakkındaki ihtisaslarını O' 

kurken, şu satırlar üzerinde d\Jt' 

muştu: 

Bundan ıonra hu sebatını ve di- tı: 

ninde kalmak için göıterdiği azmi 
takdir ettiğini söyledi. Difer kar: 
dinallar da. bu mütalealara ittirak 

- Hakkınız var, hanımefendi 1 

Siz hayatı bizden çok iyi gönnü~ 
ve anlamqaınız ! Biz henüz, bu sa
hada emekliyen çocuklar kadar 

- Görmedim, hanımcığım! di
ye mırıldandı. 

Fakat, Eleni, olup bitenleri 
Leyladan saklıyamazdı .. Yavax:a 
kulağına eğildi: 

'4Şahap bugünlerde benimle ç"k 
meşgul oluyor. Ben, beni koıJolı
yan in•anlardan nelret ederiff'' 
Bunu Şahaba anlatmak imka11ıtt' 
bulamadım. Eğer o, biraz ge11Ç "' 
kolları kuvvetli ol11aydı .. Eğer bt' 
ni kolları arasında sıkıp eueyJi; 
didikl~seydi, hırpalasaydt, onıı hiÇ 
rüphe yok çok sevecektim. Berı k 
zilmek, didiklenmek, hırpala11f11tl 
istiyen, hayatta ıen.Jet ve ziynettıtf 
hatta güzellikten ziyade bunlarJaff 

hoŞlanan bir kadınım. Fakat. bJ 
nu, peşimde koşan erkeklere ,,aı 
anlatmalıyım?,, 

ettiler. (Dev«ntt var) 

Tekrar etti ı 
- Geliniz! 
Kollarımı ııkrca tuttu. Beni kaldırmafa ufra,· 

t . A;·n;;a kalkt ı ğım vakit ıendelediğimi cörlince . 
lunu belime doladı .. 

Mukavemeti hiç dUşünmekıizin onun tarafından 
taşınır gibi bir vuiyette yürümeğc baıladık. Bir kaç 
dakika ıonra bacaklarım oldukça açıldı. Kendi kcn· 
dimc yUrüyebilccek bir hale geldiğim için yavaıça 

kendimi kurtardım. 

Adımlarını benim küçük adımlatıma uydurarak 
yürümete ba9ladı. Gecenin yağan ıisleri altında elle· 
rile omuzlarımı yokladı. 

Bitip tilkenmek bilmiyen uzun yolda ıükCttla 

yürüyorduk. Bu ıHız yerde naul bir tesadUfle beni 
bulabildiğini ıormak için bir kelime ıöylemedim. O 
da bu tenha yerlere ne yapmağa geldiğimi ıormak i
niç ağzını açmadı. 

Caddeye cıkttğunız vakit kocam beni bir kahve
ye g6tUrdU. Bana srcak bir ~ey getirterek araba bul 
ması için garsonu yolladı. 

Adam bir taksi getirmişti. 

- Siz burada yokken bir sivil (Devamı var) 

Gece adamakıllı ilcrlemeğe başlamıştı. Soğuk 
bir sis her yeri kaplamıştı. Araba süratle yol alırken 
kocam itinalı hareketlerle ince mantomun kıvrımla• 
rile beni örtmeğc çalışıyordu. 

Ellerimi yokladı. Buz gibi olduklarını görünce 
ısıtmak üzere kendi elleri arasına aldı, böylece tek 
bir kelime söylemeksizin eve kadar geldik. 

Fakat evin kapısından girer girmez içerimde u· 
yuşuk bir halde kalan bUtün duygular ve hatıralar 
birdenbire uyandı. Fikrim ve hafızam tabii bir halde 
İ§lerneğe ba§Jadı. 

Burada geçen sahne, kocamın hiddeti , kalbimi 
yaralayan sert !IÖ.ı:leri. Bir deli gibi kaçmam. kendimi 
karanlrk geceye bırakmam, bütün bunlar uyanan 
hafızamda tekrar dönmefe haslarlı . Birkaç saat evve· 
line döndüm. Kendimi şu vestibolün perdesine tutun• 
muı, geljİrdiğim siddetli bir ı!ltrrapJa iki büklüm ol
muı gördüm. Niçin bu adam beni bu eve tekrar gefr 
riyordu.? Bu ev beni kabul etmek istemiyordu. Ora· 
da beni yaralayan sözlerden, ıstıraptan başka bir şey 
tanımamı,trm . 1 

Zaten yüreğim hüsniniyetle dolu olduğu halde 
şu kapının e§igini birinci defa geçtiğim gün bu evden 
kovulmamı§ mıydım? 

Oranın azametli ve hikim efendisi şimdi beni «> 

rava r,8tUrUyor. koğuldu~um bu evde yaşamaya ceb· 
redivordu. 

Kapının yanında ayakta durdum. Evine e:cldiği• 

ne memnun, pardesil ve şapkasını vestiböldeki po't' 
mantoya asan kocama döndüm. 

1 
Fena bakışrmı hissetti. Söyliyeceğim sert sözler 

karşı kendi~i gözetmtğe başladı. ~( 
Mavi gözbebeklerinde keskin bir alevin parlıJ , 

ğmı gördüm. Fakat aramızda ikinci bir kavga dS~ 
çıkmaması için bir şey sezdirmedi. Ciddi fakat ytırl' 
pkbk~~e~r~: ~ 

• . bıl· 
- Ne bekliyorsunuz Samiye? Geç oldu 1 Çıt 

olunuz da yemeğe inelim. ıı~ 

Bu çağrışda bir barışma arzusu vardı. :Sunu ı,ı 
iyi anladım. Fakat ben de şimdi bunu anlayacalt 
kalmış mıydı? ., 

. ~· 
Aramızda geçen o kadar ağır sözlerder. sotır8 

sıl olur da beraber yaşayabilirdik? . bi' 
'Bana bir yabancı olduğunu, benim için hıÇtıı1'' 

ehemmiyeti olmadığını yüzüne karşı haykırt11•Ş fl'"' 
O da benim gibi bir kadına karşı en küçük bir fe 
hissi bile olamıyacağım söylemi~ti. 

Tekrar ederek: d'' 
- Hadi Samiye çabuk olunuz. Bu akşanı o 1'a 

acıktım ki.. ,,,,,1 
. d)'Ol' - Nicin beni aramakla vaktinizi kaybe 1 

nuz yemek vakti yemeğini,;f yeseydiniz!.. . 'lef' 
- Sizi sokaJı:ta nasıl bırakabilirdim? Sizıl'I 

niz burasıydı. 
at) 

.(DevaJJ11 "' 
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Maden cevherleri nakliye 
ücretlerinde tenzilat 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte o· 
maden cevheri tarif esi, bu kerre şebekenin her isti!:;ım~tinde tam 

'ı:onla taşınacak cevherlere tamil olmak üzere genitletilmiş ve na
Ücretleri de mesafeye göre % 5 ila 23 nisbetinde ucuzlatılmış o-
680 kilometreden fazla mesafelerden la§ınacak cevherlerden ton 

·kilometre başına alınacak ücret bir kuruştan ibarettir. 
15 - 4 - 936 tarihinden itibaren tatbikine ba~lanacak obn 

~eni tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracaat e
e ~ınelidir. (609) (1482) 

işe girebilmek için 
Banka, Şirket ve ticarethane gibi mücs esclerde it bulmak için Uauın 

Defterin 4 ıekillcri, ticari her;ablan n bilgisi, bono, poliça, çek, kambiyo, kul. 

!anışı vesaire bilmek lazımdır. Salı ve Cuma günleri ısaat 17.19 a kadar bu 
bilgileri, 4 ay zarfında, tamamen öğrctilirler. Son imtihandan geçen bay-

lara muhasebeci ochadetnamesi ve rilir. Programı almak ve kaydolmak için 

Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan ticaret dersaneainc müracaat. 
Hususi ders de verilir. 

· fsto~b-ul ri~~,z-.·.Levazımı Satmalnıa-, 
~ · ·. Komlsyoliu~'lıAnİarı · · 

• • • • , ... 1. • • \ • • •• 

Tahmin edilen bedeli 56200 lira olan 5000 ton Rekompoze kö
mür 1 Nisan 936 gününe raslıyan çarta.mba günü saat 14 de pazar
lık ıuretiyle alınacaktır. Muvakkat teminatı 4060 liradır. Şartna~ 

ınesi komisyonda 281 kuruş mukabilinde ıatılır. Pazarlık için yazı
lı gün ve saatte Kasımpaıadaki komisyonumuza müracaat olunma
sı. (1428) Mub"ammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 5 -

'- 936 salı günü ıaat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada ida-
1 binasında satın alınacaktır. 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. ---------------------------

Bu işe girmek istiyenlerin 1387,50 liralık muvakkat teminat ile 
~unun tayin ettiği vesikalan, tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 

1 dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Buna ait ~arlnameler paruız olarak Ankarada malzeme daire

lld ve Haydarpatada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 
(1447) 

. Muliammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akküm
lör plaktan ve komple bataryalar 6 - 5 - 936 çar,amba günü saat 
S,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına· 
~ktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat teminat 
t kanunun tayin etti~i veaikalan ve tekliflerini ayni gün aaat 14 30 a 
fıldar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydar

§a.da tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dai
İnde paras1z olarak dağıtılmaktadır. (1446) 

t
3 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıt ve kartonlar 8 - 4 -
6 çar§amba günü aaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada. ida· 

~ 'b· •nasında aatın almacakhr. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1697,25 liralık muvakkat teminat ile 

ta.nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
:da-r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara 
d alleıne dairesinden, Haydarpafada tesellwn ve sevk müdürlüğün-
cn Parasız olarak dağıtılmaktadır. (1531) 
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Hüget bunlan istedikleri gibi 
hu usi bir odaya götürdü ve: 

- Bir dakikaya kadar ıofra -
ruz kurulacaktır Mösyö dö Meni
vel ve Mösyö dö Moröver ! deyip 
tekrar mutfağa girdi. 

Hüget kapıyı kapatırken Me -
nivel: 

- iki yüksek mü9teriye olduğu 
gibi hizmet edeceksiniz! Diye ba
ğırdı. 

Hüget, büyük salona geri dö . 
nerek Pardayanm ıofraımı kur · 
mağa başladı. Bitirmek üzere 
iken bir jantiyom içeriye girere1' 
etrafına bir göz gezdirdi. Şöval -
Yeyi görünce hemen yanına koı· 
lu. Zavallının beti benzi atmı§tı. 

Pardayan Dük Dangulemj 
tanıyarak: 

- iki takım koyunuz Madan" 
Gre!Nvar, dedi. Zavallı Dük hal
ıiz bir tavırla sandalyanm üzeri -
ne çöktü ve: 

- Pardayan, aziz pa.rdayan ! 
Mahvolrium, dedi. 

- Ne o. ne oldu bakalım 1 
Mösyö dn ~izin ligörleri mi aa

nR ~ata§tr. Yoksa Katerin Döme
diçi vemeiie mi davet etti? 

. - Pardayan yeisimle, acılarım
la ntay edivorsun, anma! .. 

Şövalyenin evveli alav eri~ .. 
tibi dt11'1ln gö:r.lerind""n serrarPler 
ta-:ı1mağa ba ladr. Sarlın e'i-
den tut rak ve sesini al~altarak: 

- Hayır. insanın acılariyle a-

lay etmek hiç adetim değildir, de
likanlı... Yalnız vermit olduğum 
nasihatleri unutma. Kraliçe insanı 
zehirlediği gibi Dük dö Giz de 
hançerletir. Biz öyle bir zaman· 
da yafıyoruz ki, her şey esraren· 

giz ve müthiştir. Her fey bir anda 
değifiyor. Ölüm Parisin sokakla
rında elini kolunu sa11aya sallaya 

dolaşıyor. Zehir, teneffüs ettiği • 
miz havaya kadar yayılmıştır. 
Her karanlık köşede birkaç han
çerin panltısı var. Nehirler biı an 

içinde kan kusmağa hazırdır. Öy· 
le vakalar gördüm, öyle dakika'l'l.r 
yap.dım ki, insan bir lahza daha 
ya§amıyacağmı sanır. En gülünç 

vakalar en kanlı fıu-:ial"ra döner. 
Prensler tahtların dibinde can ve-
rirler. Halk ertesi gV.n kendi başı· 
nı ezecek olan bir zalimi tahta ça
ğırır. Öyle şeyler gördüm ki, İn· 
sanların biribirini boğazlam.- ı, 
koca fehirlerin yanması, nehirle. 
rin bütün kan akması bile bunla• 
nn yanında hic kalır. işte o za
manlar benim gibi kimseler bir 

cins hıçkırık kahkahalarını tuta
maz olurlar. Şimdi her şeyi anla-

dınız ya, derdinizi söyleyiniz 
P . ' renaım .. ,, 

Genç prensin gözleri yatla do-: 
lu olarak: 

- Size bahaetmit olduğum 
genç kız, onıuz artık yaşayanııya
cak olduğum. bütün kalbimle ıev· 

-------------------------------------------------------
etti. Bir hizmetçi laz geldi. Biraz\ 
sonra Hüget bir. bardağı ağız ağı
za doldurmu§, Şövalyeye aunmu§· 
tu. 1 

Pardayan onu bir yudumda İi ' 
tikten aonra: 

- itte bir §ara.p ki gayet nefis 
olduğu halde çok içilmezse bir ıey 
anlaşılmaz! Dedi. 

Birbiri arkasından üç dört bar
dak yuvarladı. Bu sırada Hüget 
ahenkli ve şakrak sesiyle Şöval
yeyi suallere boğuyor, merak yü. 
zünden, yahut hususi bir maksat· 
la onun fikrini yakından sıkı,trrı· 
,}'ordu. Pardayanın stözleri bulan· 
rnağa başlamıştı. Berrak bakı§ı 

§İmdi donuklaşmıştı. Yüzü krrııı· 
Yor, dudaktan büzülüyordu. 

Birdenbire dirseklerini masaya 
dayayarak: 

- Buraya bak Hüget ! Dedi. 
Dünyada şu anda beni seven yal
rıız ıiz varımız ... 

Bu anda Pipo bu sözleri anla
mış gibi basını Pardavanın dizine 
sürterek hafifçe uludu. 

Şövalye onun güzel baımı ok· 
fayarak: 

- Evet, een de varım. .. Dedi 
Sonra Hügete dönerek deva~ 

etti: 
- Evet, madem ki. beni sever 

ik; kalp karşısında bulunuyorun" 
nP.-len içimi açmıyacak mınm? 
Bilmiyorum, at:alıa !aralnn tP~; ... · 
mi, yoksa birdenbire kafama hii. 

cum eden hatualar mı beni böyle 

heyecanlandırdı. Ne iıe, Dam HU. 
get, evvela ıunu ıöyliyeyim ki, Paır 
rise geçen geliıimde rörmüt oldu
ğunuz kederim, Luizi yeni kaybet· 
mit olmamdan doğuyordu. 

Otelci kadm aamimt bir acr 
ile: 

- Öldü, öldü hat Demek Luiz 
Monmoransi öldü? .. Dedi. 

Şövalye gözleri dalgın bir hal-
de: · 

- Luiz dö Pardayan, Kontea 
dö Marj an ti! Dedi ... Çünkü o b.. 
nim karım olmuştu. 

Ben de Marjanıi kontluğuna ge
tirilmiştim ... Evet o, ölmüt, o va• 
kitler yeni ölmüt bulunuyordu. 
Paristen ayrıldığımız gün kan 
içinde yüzdüğümüz, deliler gibi o 
iğrenç katliamın ortasında çırpın• 

dığrmız gün ... 
Hüget titreyerek: 
- Sen Bartelmi günü! Diye 

mınldandı. 

- Evet ... işte o gün babam, 
Monmarter tepesinde, almış oldu• 
ğu yaraların tesiriyle can verm:ı
ti. Galiba bunu aana anlat~ıthm. 
itte bu anda, otlann üzerine uzan. 
mış cansız yatan babama dof!ra 
eğildiğim ıırada, bir şeytan, bir 
ifrit Lllizin üzerine atılmıt o me~ 
mer vücude bir ha~cr da.,.J,etf 
yerleşt\rm:§tİ ... Havdi güzel Hü • 
gctim. bana sa.rap ver! · · 

0tP1ci kattın: 
- Oh!.. Cok k"rkun~ bir en-"'! 

A>:ni günde hem babasının, h~ 
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ıevgiliıinin ölümünü görmek! Bu 
daymlmaz teY··· Dedi. 

Pa.rdayan Jcendi kenditine bar
dağım doldurarak: 

- Hayır! Luiz o gün ölmedi. 
Yara ufak bir ııynktı. Kısa bir 
zaman !Onra tamamen iyileıti ... 

- E sonra? 
1 

- Sonrası onunla, Luiz dö 
Monmoransi ile evl~ndim. O za
man sandım ki, cennet benim !e
refime yere indirilmit ! Çünkü ıiz 
de biliyorsunuz ki, ben ona tapı
yordum. 

Hüget gözlerini yere indirdi. 
ŞövaJye devam etti; 

- Evet, o kadar ki, bunu an· 
latmak mümkün değildir... Onun 
hatırası varlığımı hila bütün pal"' 
laMığı ile !larsmaktadır. Ben onu, 
tıpkı bir zavallının hayatına gire
rek onu mesut eden bir melek gi
bi seviyordum. Ben onu kalbim ve 
kılıcımla kazanmıştım ... O benim 
benliğimin bir parçası, benim ru · 
humdu ... 

Pardayan bun1arı hafifçe tit· 
reyerk, bakışı uzaklara dalmış, 
ır.azisinin u~urmfaurma talulmq 
olduğu halde yavaş yavaş anlatı· 
yordu 

Hüget kendi sevgisini unuta· 
rak: 

- ZaTallı Şövalye, zavallı 
...... Dedi. 

- Evet, evleni,imizin üçüncü 
aymm sonunda o~u kaybettim ... 

solmakta oldu.ğunu görüyonam 
da aıkımın §İddeti, ölümün onu 
benim kucağrmdan almaJ-a ceaa. 
ret edemiyeceğini zannettiriyor
du. Bir ak,am ıiddetli bir nöbet 
geldi. Ya vruuk bütün gece ateş
ler içinde olduğu halde kollarımın 
araımda çırpınıp durdu. Sabah 
olduğu zaman biraz kendine gelir 
gibi oldu. Kollarını boynuma do
layark birkaç söz söylemek istedi. 
Fakat ıöyliyemedi. Bir ar ışığı 
kadar mavi gözlerini gözlerime 
dikerek yav•ş yavaş can verdi. 
Kucağımda, bir vakit ıolmu§ pa
patya gibi kaldı. 

Hüget: 
- Zavallı Şövalye, zavallı Lu· 

iz! Diye tekrarlıyordu. Böylece a .. 
vunmak istiyordu. 

Sonra çekingen bir sesle: 
- Bu humm·aya dayanamadı öl. 

dü demek? Dedi. Şövalye dalgın 
dalgın ona baktıktan s-onra başını 
salladı. Ve: 

- Eğer hummadan ölmüş o) • 
saydı dünyada yapacak ba~ka İ· 
şim !talmıyacağı için ben de onun. 
la b:rlikte ölfrdüm. Fakat yaşa· 
dım ve şaşıyorum ... Sözlerini miit
hi! bir şive ile söylemişti. 

Sonra boşalan kadehini masa
nın i:zerine koyarak: 

- Luiz ölmedi, öldürüldü. de
di. 

- fakat, diyordunuz ki ..• 
- Evet, yarası ufak bir sıy -
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kat hançer ... 
- E, hançer? 
- Hançer zehirliydi! 
Otelci kadın titredi. 

- lıte o zaman yola çıktım. 
o hain caniyi bulmak istiyordum. 
Hügetçiğinı, size de o zaman uğ
ramıı, aon arkadaşımı, köpeğimi, 
sadık Pipomu emanet etmiştim. 

- O adamı bulabildiniz mi? 
- Şimdilik hayır. O kendini 

aradığımı bilir. Tam dört kere o
nu sıkı~tırdım. Yakalıyordum! 
Fakat korku insanın en büyük 
yardımcıaıdır Hüget ! Her türlü 
hile ve kurnazlığı onun kadar in
sana hiç bir şey öğretemez. Bu -
nun için herif ~ördiinde de en son 
anda eliınden kurtulup kaçtı. Fa· 
kat bir gün gelecek ki, kaçamıya. 
c:ık ... ltalyada peşini ltovaladım. 
Provans Bnvergony ve Fran.ııamn 
h~r tarafında onu aradım. Baba · 
mın bana öğretmi§ olduğu serseri 
hay~tı yaşadım. 

Monmo;·ıuroiden ümitsiz bir 
halde fırlamış Marjanıi kontlu -
ğuna ait bütün evrakı terketmiş, 

yanıma on para da almamıştım. 

Büyük yolculukların bütün güç -
lüklerini tatmış, ekseriya iyi olmı· 
yan şartlar içinde uzun yollar al

mış, birçok zamanlar ağzıma bir 
lokma ekmek koymadan, bir sa . 
man çuvalı üzerine uzanıp, heı 

gelişimde beni lezzetli yemekleri 

cime, kederime, yeisime ortak o
lan Deviniyerin gü:ıel sahibini ha
tırhyarak uykuya dalmıştım. 

Hüget duyduğu şeylerden mü· 
teessir olarak sapsarı kesiln'·<:ti. 

- Ben de sizi her zaman dii· 
şünürdüm. ŞövaJye. Yemek bahsi· 
ne gelince umarım ki ... 

- Aman ne diyorsunuz Hüget· 
çiğim. Ummak değil, katiyyen iı• 
ti yorum. 

Şövalye bir kahkllha ıavura • 
rak sözünü tamamladı: 

- lnıana gençlik hahralan 
kadar hiç bir i~tiha vermiyor. 

Hüget, yirmi ya§mda imİf gibi 
sekerek mutfağa· ko§tu. Kendi el· 
leriyle Şövalyeye son derece lez • 
zetli bir yemek hazırladı. Bu sı • 
rada Şövalye yukarıdaki sözleri • 
ne şöyle devam ediyordu: 

- Evet, İ§tah veren ... intikam 
iştahı veren ... Bıçak yerine kıhç 

kullanılan bir yemek .. Evet, §Üp• 

hesiz ki, ona en ron.ra rastlıyaca
ğım ve: 

Sağlığınıza Moröver diyerek 
yemeği bitireceğim. 

Hüget, yandaki sokağa açılan 
bir kap11ı bulunan mutfağa girin
ce iki senyöre rastladı. Bunlardan 
biri: 

- Bana. bak otelci ... Arkada· 
şrmla bana hususi bir oda, dört tl
şe eski Anju şarabı, bir iki tavuk' 
ve aklına başka ne sıclirıe haıırla. 



1 1 Güzellik ve sıhhat Diş ağrısı ıstırapları 
En müthişidir ? 

• 1 Yürek 
çarpıntısı 

En şiddetli diş 
Kalp hastalığı ve kan damarlarının ...r.. 1 df dl l 

bozuklu~. ölümün başlıca sebepleri a. a~rı annı o r r. 
rumdadtr. Kan tazyikimiz her düşünce G R •. p •. N 
n hareketimize kaqr çok hassasttr; 

derhal mliteCRir olur; maddi vaziyeti. B · · t • • ;ı. 
mi2 yani 'riieudümüzün durumu lle· ol. u un a~rl, sızı ve 
duiu kadar. aklımızın ve düşünceleri. sancıları keser 
tnmn halile de alakadardır; mesela Baş a~rısı na, 
bu tazyik ye:ın~kten sonra artar. 1 nezle, grıp ve 

Kalp hastalığının rnuhtelif emareleri j romatizmaya 
arumda ekseriya çarpıntı vardır. Ve ka rŞI 

H~YOlin 
Dişleri, 

Dişler 

çehreyi 

~qtirir. 

Kullanmakt ır 

ortada bir akaa.klık olduğunun ilk ala. 

metidir. 1 bt ıh assa mttesstrdtr. D !I d ı · 
~~~pb~~k~~~~~~~~ııuuVOIO 

çarpmak suretile hareketinin artması, ıo 

luiuzı sık ve kesik olınaaı ve perişanlık 
hiaedilmeai, kalp hastalığının bariz va.. 
sıOannc:hndır. 

Bu korkutucu emareler hazm.ısızlık. 
tan •e bağırsak rahatsızlığından, fazla 
tütün yılıut ispirto içmekten ileri gele
bilir. 

Kadmlar çok koyu yapılmış kahve 
ve çay içmekten yahut büyük bir aaabi 

buhrandan ıonra bu rahatsızlıktan t%. 

tırap çekerler. Asabi buhran kadınlar. 

da umumiydle bir sinir yorğunluğu ve 
retcinlici bırakıp g-ider. 

Yürek çarpıntısının tedavisi hiç şüp
hesiz bunu vücude getirmekte olan se. 

bebi ortadan kaldmnakla mümkündür. 
Efer ı<Srilnürdc ''sinir,, den başka hiç 

bir sebep yoksa Bromid ve diğer teskin 
edici hant illçlar, kalbin asabi mekaniz. 

rrıuını normal bir hale getirebilir. Faz. 
la çaJııarak yorğunluk ve çok sıkıntı 

halinde mutlak istirahat ve düşünceyi 

rahatlandırmak lazımdır. Bazan kalbin 

üıtüne konacak bir belladona yakısı bü. 
)iik rahatlık temin eder. Ve bilhassa 

çok yorgun ve zihnen perişan insanlara 
gceeteyin iyi uyku uyutur. 

Eter kalbin kendisinde bir hastalrk 
yoksa, çarpıntı bir adamt yürümek, ha. 

11 beden hareketleri yapmak. bahçesin
de toprak kazmak gibi işlerden mah . 
nım etmemelidir. 

Çarpıntı buhranı birkaç saniyeden 
bir kaç u.ate kadar uzayabileccğinden 

ve buhallerde beden hareketleri ve ça. 
lr,mak çarpmtıyı fazlalaştıracağmdan 

buhranın uzatılmamasına dikkat edil -
?ndidir. 

Hasta yUreğinin en çok hangi sebep. 

T~C2KiVE 

t.IR~AT 
AAf'JKA51 

BiRiKTiREN 
RA'-IAT-~ D~Q 

ltt~~ı~çu~~ru ~uh~bk hl--~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~
lir. Bunlardan mümkün olduğu kadar 1 
çel:inmelidir. ı ZAMAN Manifatura 

Ltd. Şirketi 
Kalp baıtalığı isterse uzvi bir sebep. 

ten olıun iaterae vücudün batka yerlc. ı 
rindeki hizmet noksanlığından ileri gel. ' 
ain muhakkak bir doktora gösterilmeli.. 

dir. Çünkü kalp buhranları daha bat . 
Janctçta tedavi edilmediği takdirde bir 

Adet halini alır ve kan cereyanı siste • 
ınini bo.ıar. 

DOKTOR. 

Merkezi: lıtanbul, Sultan Hamaın, N~. 26 
Şubesi: İzmir Peıtemalcılarbaşı No. 46 

Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmır mağazası 

Büyük Parça Sergisi 
Istanhulda batka ıubemiz voktur. 

~ııııııııııııııııııııı 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş;yi 

zengin etmiştir. 
6. nci keşide 17 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca . 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10 000 lirahk 

ikramiye er· e 150.000\ liralık iki mükafat vardır. 

Dişleri, 

Dişler 

mi deyi 
.ağlamltlffınr. 

RADYOLIN dişlerı temi:ıler ve parlatır, m1kroplar1 

yüzde yüz öldürür, dişetlerini b~sliyerek 

hastalanmalarına maai olur, ağız kokusunu keser. 

İstanbul Belediy~i~ 'ii§Dıafi · 
• • f ' ' ~·.; • .. • 

Osküairda TeUlier Hact Me1'
met mahallesinde Deiiiırciler ıo
kağmda 71 No. lu kagir dükkin. 

C.ğaloğlunda Cezri Kaımı ma· 
hallesinde Hilaliahmer sokağında 
Hadun Hasanpqa medresesinin 5 
nuınarab odası. 

Senel._ik muhammen 
kiraıı 

108 

24 

Mutıaklttd 

teminata 

8,10 

1,80 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temin~tr 

yazılı olan mahaller 937-938 senesi mayıst ıonuna kadar kiraya v• 
rilmek üzere ayn ayrı pazarlığa konulmuttur. Şartnameleri leva
znn müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat ınak buz veya mektubiyle beraber 24 -
3 - 936 ıalı günü saat 15 de daimiencümende bulunmalıdır. 

-

lstanbul Harici As-
.,. 

kert kıtaatı ilanları 
' " - ' 

Ordu srhhi ihtiyaca için ilaçııı 
olarak eGza sandıkları satın ah -
nacaktır. Sandıklann içinde b~ • 
lunacak maddelere ait liıteleri .al. 
mak ve fazle malum.at edinmeı 
iıtiyenlerin Ankarada Millt mü · 
dafaa Vekaleti Srhhat işleri dai . 
resine, btanbulda Komutanlık 
sıhhi fiat tahmin komiıyonu reis
liğine haf vurmaları lizımdır. Bu 
İt için olan huıuıf va11f1ariyle bir
likte fiatı da göıterir tekliflerin 
ve nümunelerin Mayıs 936 ıonuna 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti 
Sıhhat İfleri dairesine gönderme· 
leri. (618) (1311) .. "' . 

(1) (1270), 

Maltepe Askeri liıeıi için 100 
adet etek ve 100 adet be.t havlun 
ve 1600 adet yüz havlusu 30 -
Mart - 936 Pazartesi günü mat 
14,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile 

almacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 1088 Jiradrr. tik teminatı 81 
lira 60 kuruttur. Şartname ve nü

muneleı-i komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komityona 
gelmeleri. (4521 (1312) 

OKTOH 

Çorluda 300 yataklı bir inıar. emal Özsan 
hastaneıi yaptırde.caktır. lhaleai U rolu(I - OperatiSr 

kapalı zarf uıuliyle 30 - 3 - 93E Bev:lyt: MU ehas•ı•ı 
P rt • . ·· ·· t 16 d 1Crakh11 - t-:kst'lttiyor maöaıaı aza e ı gunu sa.a a yapı 

uanındn iter (liin nqleden ıonra 
lacaktır. Yapmm ketif bedel I t den lj 1 kadnr . Tel: '1!36 
484716 lira 85 kurU§tUI'. Muvak ... _ım:LWl-.. llS!l!m ___ _. 

~ıı 1111~ lı 

kat teminat akçeai 23139 Jiradn 
Talep vukuunda 9artname ve plir 
ve diğer evrak 2424 kW'Uf muka· 
bilinde komiıyondan •erilir. Bu 
baptaki şartname ve evrakı sai 
reyi görmek istiyenler her ıün Vf' 

eksiltmeye aireceklerin kanuni ev. 

rak ve veıaikle ve teminatleriyJ• 
birlikte ve teklif mektuplarım 
belli gün ve saatten bir aaat enel 
komisyon ha~kanhğına vermek 
suretiyle Çorluda komisyona mü .. 
racaatları. (619) .0309) 

• 



7 No: - Venizeloı. 

36 No: - Reşat Nuri. 

2 No: - Na.Jit. . 

• • Musabakamız neşrettiğimiz ıçın 

kimlere resimler aitti? 

13 No: - Habeı kralı. 

22 No: - Eski Avusturya im 
18 No: - Marz.tal Hindenburg paratoru Fransuva Jozef. 15 No: - Laval. 30 No: - Yunan kralı Jori 

34 No: - Göbelı. 

42 No: - Celal Bayar. 26 N Ar ti k kr 1 41 No: - Eıki Çekoslovakya 
o: - navu u a ı. . 

Cümhurreııi Mazarik. 
33 No: - Y evtiç. 

38 No: - Suınig. 

4 No: - Muhittin Üstündağ. 

37 No: - Çekoslovak Cümhur· 
4tO No: - Baldvin. 

' 
29 No: - Gandi. reisi Beneı. · 45 No: -Tevfik Fikret. 8 No: ~ Ertujrul Muhaiıı. 


