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Ankara. l (Husus1 muhablrlmlzden, Telefonla) - Ye- tesidlne imkln verllecell ve Hataydakl FraJ181Z delegesl
lli liatay reJimlİıln merlyete~ glr~esi mUnasebeUle Hatay nhı Hataylıların MUletlcr ceıntyetlntle kazanmıt oldutu 
h l " 'l'ilr.ktyentn her tarafından CumhurreJsfmlı AtatOrke hakların mümessili vazltes nt yapacağı beklenirken bun-
tqYısız minnet ye şükran teigrafları gelmektedir. Büyük lann olmadığı haberlerini arıetmesl üzerine Atatürk de
~! bu hususta ihtlsaslllrının· Falih Rıfkı Ata::r T&aıtaılle bu mlştlr ki: 
''hahld Ulus gazoteslnde nakledilmesine musaade buyur- _Bunlara dair henüz teferrüatlı maltbnat alma-
lıııışJardır.. · ' d11D. Eier Suriye fevkalide koıniaeri B. Dö ~artel San· 

l\'l,fllefler çemlyeU konseyinin kararına göre 29 ıonteo caia gelerek, Hatayblann müstakil rejime k~V'Uftukla 
l1tı 937 günü Hat.aypa y:enl rejimin merlyete gtrdllt tlln mu bizzat ilin etmedi iae ve bu münasebetle Hataylı 
'41lecekU. Atatürk bu m~vzuda: 

ların bayramlanna teref vermek• .. en kendini aldioy-
"- Evet. Bu, olmuıtur. ~unırmuşlardır. 

. :Falih Rıfkı Atayın nAn )tertlyeU btr program altlnda mut iae buna diyeceiim yoktur. Ha.tayda Framız dele-
~\lrlye !evkalA.de ~o~lsert taratınd•n .yçılacatr. bu mtl- ıeı~ Ha'ı:aylrlann çok ıevk ve heyecanla myram yap 
11a&ebelle Hatay '1enl r~ltmlntn -teeeiU8tlnde ftri • Ptaiıftl .... a.1iwı tabir bir tund4f, •iW Hatay TUrklerlni Wı~· 

buna yazık .demekle iktifa ederim. / 

Çünkü böyle bir zihniyet, devletler araimda yü](. ~ 
aek doıtluk münasebetlerinin hal ve istikbali için müı:
bet yolda yürümek lüzumunun henüz anlqılamamq ol 
muından ileri gelir. Maamafih her ıeye rağmen Tür· 
kiye CwDhuriyeti hükUnıeti ile Fransa cumhüriyeti hü· 
kGme\i araamda Cenevrede imza olunan vesikalann 
tayin ettiii rejimin birinci ıafhuı, Hatay Türklüğünün 
yükıek azim ve enerjiıile bajlamııtır. · 

Bqka türlü olamazdı ve bundan sonra da olamaz. 
Buna Türkiye Cumhuriyeti"nin ve Türk milletinin oldu-
h bdar ıbu meselede söz vermit olan Fransa hükame
tinin u milletinin de ıerel ve fıayıiyeti müsait değil· 
~ir.,, \..,.~ ~11 .... .a~.:...J.ı-'•J"hl•n•""""Jjı"e .. rb~ ~Ul:iihü JCutlunaitan-mdDeclec6 tedbirler .._lf İlet 
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Fransız delegesi. ·Ermenile
. . ri de tahri.k ediyor 

Bu .tahrikçi " Hatayda · ne Türkiye, ne de Suriye 
vardır. Mevcut olan sadece Fransadır! ,, diyor 
Anta~ya ı. (ffususi) - Hatayda 1 yer karışıkhkl'-: ve F~ansız dele.gesi

yeni r~jim, Kont dö !ıfai-tel yerinf, \ nin münasebetsız n~.k~tle~i devam 
kaymakam vekili tarafmdan ilan edil- ediyor. . 
mi§ b)llunuyor .• Bununla be~ber yer BüyUk barramı kutlulamak ıçin 

. f~;;:;.:::;;;--;;.~;;;ı 
· · · Hükumetin ı · 

alacağı 1 

Hatayın her tarafmdan gelen köylü
ler Fransız de!egesinin verdiği emir 
üzerine gehre almtrıamışlardır. Her 
tarafta sadece Fransız bayrakları dal-

~dra·cı~ h~~e~arih. •fşaat 
" • 1 apony.a, .: R.usyaya· 

ıı-~a_l~ır.ma~ .üzeredir ... 

, . 1 
te·dbirler · I 1 

Parti grapu~da 

· · lttif8kla . : j 
~asyip: edildi-.1 
· AnlCara, ı (Hüıuai)'"- Vekiller he

yeti- d:in baıvekil Celal Bayann baıkan 
lığında toplanmıftır. içtima gece saat 
yirmiye kadar devam etmittir. Top-

ı Jantıda Hatay meseleşine dair bazı ka 
. r~rlar vcrilmi,tir.' HUkuqıetimiz millet 

ler cemiyetinin verdiği kararlanıı tatbik 
sa}\aıına konulınPı i~ Fransa hükQ
meti nezdinde ıiyaıt tcıebbüılerde bu-
lunacaktır. 

_.. Devamı 8 mcıda 

Suriye 
parlamentosu 

Hataya dair 
1 zı ~ ı~ahıa.nmak içi~ .Jap~nyanm bulduğu bir bahanedir, 
t~D llkıkı maksat Sovyet ;Rusyaya . taarruz c~me'kt!r. : 

~on bahriyelileri :Şanghayda Cenevre kara-
• 

galamyor. 
Şehirdeki halkın, Türkiye ba.s kon

!Olosluğu önünde toplanmaPı Üzerine 
yapılmakta. olan fener alayı dağıtıl

mış, caddeler kordon altma alınmış-
tır. . 

Teb.rik için konsolos.baneye gelen 
_.- Denm1 6 mcıda 

1llerika bah.~ı,asmi Yıf~-tll~r: ... rt~.ı ,r~d~~~İY,Qr 
lllr: Yazuıı 6 mcıda .-: Yum.s.mcnta • · '.Aşkı memnu! 
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Hatay davamız 
Y a z a n: Şekip Gündüz 

fatayda cereyan eden hadiselerin clıracağına inanabiliriz. 
bütün şirretliğini artık saddece betbaht Bir kere herkC"Sin şunu kabul etme· 
ve gayretkeş bir müstemleke memuru· si lazımdır ki, biz resmi bir imza ile 
na yüklctcmeyeceğimiz anlaşılıyor. E- tekeffül etmi§ bulunduğumuz elnslara, 
ğer Hataydaki hadise Garo'nun şahsi Hatayın mmlaka ulaştığı ve hatta ıu 
ve keyfi bir hareketi olsaydı, ana Fran· anda ulaşmış bulunduğu kanaatindeyiz. 
sa "b~na iştirak etmediğini, bu fena Bizce bugün Hatayda anayasa mer'iyet 
hareketi beğenmediğini,, bil'dirmekte mevkiindedir. Ve Hatay kendisini ebe. 
bu kadar geçikir miydi? Hadise hak· di kurtuluşa ulaştıracak ilk merhaleye 
kında ana Fransa Garo'dan başka tilrlU girmiştir. Hataylı şu andan itibaren 
düşünmüş olsaydı bu düşüncesini ilan kendisini, bir sureti Milletler Cemiyeti 
etmek için sağdan soldan tahrik edil. arşivinde bulunan muahedenin bUtün 
meğe, bir suale muhtap olmağa lüzum haklarından istifadeye başlamış adde-
mu gördü? Elbette ki gecikmez ve dehilir Evvelki gün Fransanın müs. 
elbette "ne oluyor,, diye sorulmasını temltke memurları tarafından bir bay· 
beklemezdi. Zira, Fransanın Hataydaki rahı. yapılmasına müsaade edilmemesi, 
son cinayetler üzerinde kırk ıekiz saat , Hatayda yeni devrin başlamasına 
sessiz ve hareketsiz kalabilmesi pek Fr::tnc;ıı: memurları tarafından müma. 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Şimd!ki naat edilebileceği manasına alınamaz. 
Hat3y hadiseleri ile Hk Hatay hadiseleri Vatandaşının hakları ve huduttan, TUrk 

3rasında dağ~ar kadar fark vardır. ve Fransız devletlerinin şeref taahhildü 
Fransız memurlarının, bugün, Hatay • ve kuvvet kefaleti altınlda bulunan Ha-
da işledikleri herhangi bir cinayet, sap· tay, başını kaşıyacak zaman bulamıyan 
tıklan veya sapacakları yanlış ve ca. bir Fransarun bu kefalet ve taahhUde 
niyane bir yol veya yollar, sadece bir ait vecibeleri ifa etmekte ne derece 
Hatay - Fransa veya bir Fransa - zorluk çektiğini de, kuvvetleri her an 
Türkiye meselesi olmakla kalmama!· tavında bulunan §erefli ve taahhütlerini 
tadır. Ve kalmaz. Bu doğrudan doğruya yerine getirir bir Türkiye için ise bu 
bir dilnya meselesi doğurmaktadır ve vecibeleri ifa etmenin· ne derece kolay 
doğurur. olabileceğini de '1yice bilmektedir. Ha.. 

Garo, Hataylının mukaddes hakla- taylıdaki sükun bir kadere riza gös • 
nna tecavüz ettiği gün açıkça arsıulu. teriş, bir boyun eğiş, bir kötil tevekkUl 
!:al bir kanuna tecavÜ2' etmi1 bulun· suretinde ttfsir edilmemelidir. 
maktadır. Devletlerin arsıulusal ka.. Sekio GONDOZ 
nunlara riayet eıdenler ve etmeyenler 
diye ikiye ayrılmış bulundukları bu 
dUnyada, elbette ''Arsıulusal Hatay 
kanunu,, nu ihlale kalkııan bir Fnınsa

ya da: 
- Ne yapıyorsun? Yanlış yoldan 

dUn! 
Diyecek olan meşru hak mUdafit bir 

devlete hak verecek olanlar az değildir. 
Hükumet dün, efkarı umumiyedeki 

hassasiyete müvazi 1.ıir ldikkatle Hatay 
işini konuşmuştur. Diplomatik temas
lann u allda ba.Şlamı_ş bulunauğu da 
•Öy1encbilir. • 

Hatayda tahaddüs eden yeni vaziyet 
Celal Dayar kabinesinin önüne çıkan 
ilk mühim dış siyasa mevzuu oklu. 
Muhtçrem Başvekilin bu mevzuu bü. 
yük b:r isabetle teşhisini koyup halle· 
dee::j:!in'! ve bu mefsedeti ortadan kal-

l·"· tatü rk 
Se vJnç telgraflarına 
teşekkür ediyor 

Aukara, 30 (A,A,) - Rlyasetl-
cumhur umumf k!tiplfğinden: 

llataydn yeni rejimin meriyete 
girmesi nıUnasebetlle, Reisicumhur 
AtntUrk, yurdun içinden ve dışından 
Y(ltnndaşlnrın ve Hataylı ırkdaşla
rın se\inç Ye heyecanını bildiren 
hlr çok telgraflar almışlardır. 

Bundan çok mütehassis olan Ata
türk teşekkürleri ne refah Ye saa
det temennilerinin Anadolu ajansı 
Yasıtaslle 111\n ve ibldğım emir bu
yurmuşlardır. 

Başvekilin teşekkiirll 
Ankara, 30 (A,A,) - Başvekil 

Ccli\J Bayar, Hataydan ve Hatay a
halisinden gelen ve Türk\yenin her 
yanından çekilen tebrik telgrafları 
na Anndolu ajansı vasıtaslle teşek
kür eder. 
Hariciye Vekilimize Halaydan 

gelen telgraf 
Ankara, 30 {A,A,) - Hataym ye

ni rejimi dolayısile hnrlclve "ekili 
doktor RUştU Arasa aşağ~daki tel
Rrnf gelmiştir. 

"Hataylılar namına halk fırkası 
mümesslllerl şimdi konı:;olosluğa ge
lerelt tstıkH\llerlnc kavuştukların
dan dolayı Atatllrke ve Türkiye cum 
hl~rlyeti hUküınetlle Büyük Tilrk 
ınılleUnc teı;ckkUr ve minnettarlık
larının lblO.~ını beyan ve rica etmiş 
olduklarını arzederım ... 

Tinşkonsolos 
Ji'e,rı·uz J(e hn 

Şirketi Hayriye 
ücrellerl in d irdi 
ŞirJrntlhnyrlye, ötedenberl halkın 

haklı şikayclcrine sebep olan Beş\k
t aş, Üsküdar, Harem, Salacak ,.c 
Kaba.taş isltelcleri arasındaki tek 
bilet flyntlnrından lld kuruş tenzt
Jft t yapmıştır. Tarife bu sabahtan i
tibaren tatbik edtlmeğe başlanmış
tır. Şirket, nyın on birinden ttlharen 
Doğnzfcl bflctıcrlnd: de tenzllft.t ya 

p:ıC'aktır. 

Doğru 

Değil mi? 
Çetlnkaya'dan 

bulur lnşaallab ! 
G<ı:;etcciliğiıı h-0~ taraflarından 

biri<ri, baz.cm okuyucıdar na.zarında 
adet& bir sihİrbıız kudreti olana
danı ywt teldT..ki ediluıesidir. Gaze.. 
teci yazdı mt, OftaTı'/C gUliStan o- ı 
lıtr, h<ıksızlıkUır tamir edilir, §i1:ô.-

, yet mevzulan ortadan kalkar, ktı
naati Mkimdir. Fakat ıi§in hakika
ti maalesef her zaman içfo böyle 
değildir. Meselci a.Jağıda bir mek
tubunu derccttiğimiz okıtyucunmt 

şikayet mevzuu olan mescle1un ya
ratıcım olan lm müessese ile şim
diye kOOJJr hiçbir gazeteci ~ ede
memiş, hiçbir gazeteci onıt yola 
getircr.ck bir yazı. yazmak mchare
tini gösterememiştir, Mev:::ıtbahs 

mektupta l}öyle yazılıyor: 
Bay muharrir, 

Ya sizin hepinizin bir otomobili
niz var dn. istediğiniz yere onunla 
gidiyorsunuz, veyahut da her yere 
taksi ile gidebilecek kadar bol pa
ra. kazanabiliyorsunuz; binaena
leyh tramvaya, bilhassa Bebek 
tramvayına binmeye mecbur ola· 
rak çektiğimiz azabın ne olduğur.u 
tatmadığınız için buna dair tek sa· 
tır bile yazmıyorsunuz. 
Akşam Ü7.erleri Bebek hattında 

her gün görülen bu itişip kakışma
ltırm acısına e<?cr katlanacak olur · 

sanız - herhalde tramvayla gelmek 
ve yine tramvayla dönmek ş:ırti· 
le - hepinizi bir arada bayramdan 
evvel bir iftar so!rasına davete 
her zaman hazmz; ta ki her giln 
nelere, ne eziyetlere katlandığımı
zı görerek halimize acımanızı, bfz. 
feri himaye ve müdafaa. etmenizi 
temin edebilelim. 

Emin olunuz evinizin Be.bekte 
olmrun §Öyle dursun, bir gün bu 
hat üzerinde yolculuk etmiye mec
bur olsanız hiç §Üpheniz olmasın 
ld, kiral:ı.dığınız evin mukavelesini 
bile hir,tcn sayarak h~men pıhpn-
tıyı toplar, buralardan kaçarsınız. 

Ne olur, biraz bizim halimizi dü
§Ünerek kumpanyayı yola getire· 
cek yazılar yazşanız! 

Bir kariiniz 
Olcmmcumttz-ı cevab verelim: 

yukarda da dediğimiz gibi 
trrımıv.ııı §frketi hakk-ında ne yaz. 
6'flk beyhude! Bunun için ne diye
lim; tez ooJ..itto Çctinkuyadan bıı· 
lur fn§anah ! 

Gümrük 

-
GUmrUk nlonumln. 

- nen sana altınları pantalon cebine koyma dememiş miydim? 
- }'quı!>IZ kal'ikntürü -

Oğluna gelin arayan 
dolandırıcı 

Bahkesirli bir aileyi de kandırıp 
soyduktan sonra yakalandı 

Hatice ve Fethiye ir.imlerini kulla -
nan bir kadn bundan epey müC::l;iet evvel 
Bahkesire gitmiş ve orada komşulul;ın 
tanı§tığı 18 yaşlarında Adile isminde 
bir kızı oğluna almağa karar vermi§tir. 

Balıkesirde, İstanbullu zengin bir 
(Hanım) olarak tanınan Hatice nanu 
diğer Fethiyenin, bu teklifi gerek A· 
dile ve gerekse ailesi tarafından se\rlnç· 
le kabul edilmiş ve müstakbel gelin v' 
kaynana ile kızın annesi, tey.ıesi apar -
tımanı !döşemek ve sonra da nikahı yap. 
mak üzere İıitanbula gelmişlerdir. 

Zengin damada, münasip b!r çeyiz 
hazırlamağı da tabiatiyle ilunal etme -
yen gelin tarafı, istanbula gelince kay .. . 
nana tarafınclan Ka1csi otclil\e yerleş· 
tirilmiılerdir. Burada kısa bir misafi· 
retten sonra Hatice apart~nı döşe • 
yeceğini ileri sürerek müstakbel gdi
ninin beraberinde getirdiği e_Şyaları 

ve bu arada bir adet elli liralığı da al· 
mıştır. 

Aradan günler geçtikçe, damadı gör 
mek için sabırsızlıkları artan misafir -
ler ve bilhassa gelin, Haticeyi sıkıştır
mağa baılamıılar ve günün birinde de 
nasılsa polise baı vurmağı akıl etmi§
lerdir. 

Şimdi iıin idiğer safhasına gelelim: 
Hatice bu işleri muvaffakıyetle ba -

şardıktan sonra e§yaları evvelce tanıdı· 
ğı Ortaköydc oturan Seherin evine gö. 
türmilş ve orada kiraladığı: bir odaya 
koymuştur. Savsaklama işinin sona 
geldiğini ve i in de polise aksettiğini 
anlayınca Adileye bir mektup yazarak 
§U teklifte bulunmuştur : 

110·1 g um Ala ettin bana, sen sahm; 
aptal bir kız bulriıuş olabilirsin; dün • 
ya':la evlenmem, mutlaka kendisini gör
mek istiyorum; diyor .Onun için seni 
~e~berlitaştaki muhallebicide görmek 
ıstı yor . ., 

Hatice bu mektubu yolladıktan son
ra muvakkat bir oğul bulmak lazım 
geldiğini de dilşilnmüş ve evinde otur· 
duf u Seherin oğluna: 

''- Seninle şQyle bir gezmeğe çıka.. 
lım !,. diyerek Çemberlita~ ka!dar gö. 
tünnü§ ve muhallebicide oturan Adile-

Jozefln Baker 
e vi endi 

Parls, 1 (A,A,) - Zenci dansöz 
Jozerın l3aker dUn Parls civarında' 
Vecoeur kasabasında Jan Jlyon is
minde bir sanay1cl ne evlenmtşttr. 

1 
ÇARŞAMBA 

lLKKA...~UN - 1937 
:F.ncr1: 1356 - Ramazan: 27 

Kadir gecesi 
Vakit Saba h Öğle lklndl Ak~ l"a.taı lımıak 

"i,37 12,03 1',28 16.~2 lS,19 15.18 

· ı 
, 

ye işaret ederek müstakbel zevcini gös. 
termi~tir. 

Ancak, günlerdir evleneceği adamın 
hasretiyle ve işte bir oyun olması en -
dişesiyle azap duyan Adile hemen gence 
yaklaşarak şu sözleriyle Haticenin bU
tiin oyununu alt üst etmi§tir. 

- Siz Alaettin misiniz? Ben anne .. . . . ~ 

nızın sıze bulduğu kızım. 

DelikJnlı hiç tanımadığr bir genç kız 
tarfından böyle garip bir hitaba maruz 
kaltnca şaşırrruş, fakat etrafa saklan -
ınış olan sivil memurlar meydana çıkıp 
ta Haticeyi yakalayınca bütün mesele• 
yi anlamıştır. 

l 
7.abıtamn yaptığı tahkikat sonun!da 

Haticenin daha evvel de buna benzer 
işler becerdiği öğrenilmiştir. 

Clç aylık 
maaşı ar 

Kesilen fazla faizler 
ia de edilecek 

üc ayhk maa~larını kırdırmaya
rak malmUdUrlUklerlnden alan mU
tokalt, dul ve YCtlnılerin UkkAnun 
sonkAnun ve şubat maaşları bugUn 
den itibaren verilmeğe başlanmıştır. 
Tedlyat bayrama kadar tamamlan
mış olacaktır. 

Bankadan 'llanlar 
Emldk ve Eytam bankasında ma

aşlarını kırdıranlar için lso - bun
ların ndetçe daha fazla olmaları 
yüzünden - tcdiyat seçen ayın 25 
fndo başlamıştı. Ancak banka bu 
seter 'JlRrnlaı·r erken verdiğini tlerl 
silrcrck kaç gUn erken veriyorsa 0 
lrndnrlılc fazla faiz kesmeğo başla
mıştı. 

İtirazı mucip olan bu fazın fatz ke 
silmesi tetkik edilmiş ve bu işle meş 
gul olmak üzere umum mudur mua
Yini Kemal Tilrk Ömer şehrimize 
,;elmiş ye yaptığı tetkiklcrd"n sonra 
faıla faiz nlmnnm <loğru olmıraca
ğı neticesine varmıştır. 

Yalnız, bu karar tediynt başta
clıktnn sonra verlldlğj için bir kısım 
maaş snhlplerlnden alınan faıla pa
ra gelecek 3 ayliklarda iade edile
cek, diğerleri eski şekilde paraları
nı alacaklardır • 

• 

~a1J4ta daic ..... ;.. ................ .. 
Şöhret 

0zıreO 

Y AZI yazan bir nclam fcln ş ıarıı 
arzu etmcmek,mcşhur adnlll nlill 

gıpta ctmemuk lmbll mi? DUŞU .111 
bir kere: ,kalemlnlzdc.n çıırnn'. i~~)'· 
inandfğınız, sevdiğiniz fikirlorı ;ııı· 
duğnııuz her satli· blnlert'e, on a,ıı 
lerco insan tarafından okuııu:ro~fll• 
Jdsler uyandırıyor, müoaıuışa e ııat
yor, belki ferdlerln hayatı~da, bit 
tıl clhaıı btıdiselerinln seyrıxıd01 ·eli 
tesiri olacak ... Bunu arzu ct':_11 > (i
muharririn mesleğine hağlılıgıÇull· 
klrlc:rfuc imanı yolc demektir; 

0
• 

kil elinden çıkan işi gerçekten 6
{; • 

Yen, söylecliklerlni gerçelctcn do ·ıl· 
ru bulan adam elbette onların ya> 
mnsmı da ister. uııee 

Sndece nazari olarak dUşiin ·ır• 
şöhrotin, muharrir üzerinde: ~~cıı· 
lı bir tesiri olması <la kabildır. tğillİ 
disini büyUk bir kütfonin dinled ııır• 
bilen adam daha müşkülpesent 0ıtı. 
imzasını herhangi bir yazının ıı ııı. 
lln atmaz. Şöhret ona, şahsına eıı I• 
niyet telkin etme lele daima aııb ıııı· 
yiye gitmek, kablliyeUnfn bUtilD \"«:' 

kft.nln.rını tahakkuk ettirmek ııc rS· 
sini Ycrir. Tanrnmamah:, bütUn g dl· 
retlcre rağmen kimsenin ol\U~:Jti~ 
l;ı bir muharrir kalmak ise bıl ııı1 
insanın kolunu, kanadını kırnr, :er• 
nlcltlde şeyler ynzmağn se,·~c 111r: 
lmzan da başka türlü bir tcsırı 0 dı~ 
ona, büyük bir haksızlığa uğrtı ııl"" 
kanaatini aşılar ve doJnyisilc ~zcl· 
balı -;.ın hiç bir zaman haklld g cıı· 

l\'ll likten, hakiki değerden anının •
1 

ol· 
Aınn, kendi yazdıklarmm gUzC<utl• 
cluğu ıcın hi<; bir rağbet görınc 

1 
tıı" 

ne inandırır. Bunun içindir k dllı 
nınmamış muharrirlerin çoğıl~tll' 
yazablldlkleri eserlerle hiç de ~1 fç • 
nnsib olmıynn lddi:ı.lar görUiiif, pe!C 
lerinde mUtC\·azi kalmış olanlnrl 
azdır. ııı , 
Tanınmamanın muharrir uze~ de• 

deld kUtn tesirleri sadece nnzn~ot'. 
ğildtr; onlnrm reel alemde do Ull!lf 
ru olduğunu her gün kendi gD~ıırsl• 
ve kulağıntzla müşahede edcb rıı· 
niz. Fakat şöhretin u·I tesiri 11.~r [1· 
zrk ki çok zaman ancak uısn"' bl' 
leminde kalır. Reel il.lemde ı;e rflll 
ldkls şöhretin çok kötU tesir 001cıı 
görüyoruz. Önümde, bu bnftn ~tzfll' 
lcs Xom·clteq littemircs \"ar:se1' pel'• 
el sayıfasmöa uzun hlr makaıe: eöll' 
nnrd ShaW ne mUH\.kat. Merak ,~ 
oku)'orsunüz: "Aceba. nıeş,Jıur. b~,'1' 
nı'llh n<>ıo •1j!•l~'E~9 ? l'rnnt;I sP" ~(!!• 

, ler Jıakkımla fikirlerini be)·a~r ~1 
yor?" 1\Ieşhur bUyük <;ıdlb biç b r11ıı 
sôylememiş, kendisine sunl 8~ ~O' 
mulia'trlre: "İnsana böyle şeyle 3c:ıfl 
rulmnz!" demiş ve onu, pek de 1;1\tı olmıyan bir nezaketle, kapı duttı11' 
etmiş. Sadece bunun için ikl s 
dan fazın bir yazı... 1 d" ' 

Demek bunlnn okuyan var· ştf 
mek meşhur bir edibin: "Ben btr tıif 
söylemem!" demesi de mUh1~0rc' 
hl\dlse oluyor, binlerce, on bin ~ti .. 
kişinin ah\kasını celbedlyor. i ıı'' 
harrlr bir kere c:ıöhrete erdi ın ' eti 

' ~· dafl• tık ne yazşa kari bulacağın t<L1' 
boş eözlerJnln dahi Jrnyranlıklll f !JIC 
nacağındnn emin .Artık kendin ,,6 , 

· a ne 0 
sıkmıyor, ka.lemtnln ucun 
lirse yazıyor. öalll'ıı 

ŞUhret iyi şey! Yazı yazan a rrfrle' 
onu seYmemesf, meşhur ınuhıı :F'ıt•"' 
rl krsknıunnmnsı kabil mi? ınııııtı' 
bana öyle geliyor ki şöhret ısr' 
mUthlş bir gurur. bUtUn ınsa~1tı· 
karşı müthiş bir hUrınctslzJI: tsr•ff 
yor. Her iyi şeyin bir de Jcöt 
olur. A"fAC 

Nurullah~ 

Sanat mektebfltde 

Bir talebe 
• • 

muallimı nı 
yaraladı 

Bugün mubakeılle 
ediliyor beıerl' 

d tale ııı:l İmtihan sıraların a kU b\I 
1, muallimler arasında vu ebrııxı r 

müessif hll.dlselerdcn sonr~~ sefe, 
de de bir yaka olmuştur. ınde sed~, 
de lstanbul sanat mekte: Iik şorof, 
iRlmli bir talebenin, talc ~ bir ıınr~ 
le kabllitellf olmıynn yo~ıııı.nfllJŞvd: 
keti etrafta. nefretle knk ..., 0 dcki ıtı 

S b mnb e... t n1ı 
uçlu tale e - auruş ıclıl' 

diasınn göre - kcndfsit~san ,•e l ı:ııış• 
mele eden başmua\'iD 

1 
yıırı:ıtn 

el muavin Sırrıyı bıçak a rlıt 
tır. ı1lua"'ınletııi' 

Mektep idaresi ıse ıncıede 
hiçbir zaman fena xn~~tcdir· •rr1' 
lunmadıklarını s5Yl~cınesinc ~cııl' 

CilrmU meşhut ına. f etınf~, rı ııvtı' 
len Sedat suçunu ıttraf n ıcfn 1 JCfl"' 
bu fşi kendisini ınild\~ esrıtıd~rJC' 
~mı başmuavfntn d~ cıığını 8 

zıi ne yaralanmış 0 a. IJ~JC' 
miştır. rı buırUtı 

Mahkemenin kara 
den sonra vcrncccktlr~ 



lbka ı 
~ iıık!faf, mamu~~. amele, firar 
lı.a.:" _IUkut, vefat, içtima, umum. ..• 
~ ~tnuyan kelimeleri sıraladı 
-.raır sakın birdenbire aklımı 

llnmaymız: ben onları bir aa
~eainin iki büyük ıiltun doldu 
~dia bafbklanndan derledim. 

~ l&bırb olunuz da bu kelime
'6.~ "ibb., yı neden yazıma batbk 
\ ~ aonra 8tekilerini n~en DÖy-

-""llClıfnnm aebebini aöyliyey:m. 

~ aözilnil duydukça aklıma ıu 
' ltll?: Saltanat zamanında a.~dn
"'ıl defiımiı: yenisi gelmiı; ta bit 
~eıa hep çekilmiıler. Yeni sadn

S t&keli heyetine yeni girenler ve 
' IDuhafua edenlerin isimlerini 
' tbeteyi biri okuyor, okuyup yaz 
,~lardan birkaç kiti de djnli-

'-~ okuyan, yeni nazır o'anlar 
~ ~ddeden", eski ~abinede~ ka
\\irtlçu, de "ibka., dedıkçe cahıller
'- o nazın sınıfından dönen mek-

'~lu gibi dönmüı zannderek 
• 

~Ooooob. ... Milstehak ..•. dermit
~ 1e bu kadar: ıelelim bu keli

ladıftmın ıebebine: Ben ga
dekJ pek çok yazılann yal· 

~ nnı okurum; dün de bir sa
~tteainin havadis baflıklannı o-

''- dikkat ettim, güzel Tilrkçemb: 
'6ılerin ıene pek gilzel Tildrçe-

\~lu halde ıırarla arapçalan ya-

'~ temizlemesi bugilnllm6s0n 
\ ~ i1leriıımden, pzete yan.:ıla
~ çalıtmada ve bu itin yapılma
~~ CSnde bulunurken ir.:ıt eder gibi 
• ~lerin bap ıeçirilmelerlnde
O~ bir tarlU kavnyamadımt S ~ılerin eakiai gibi, .. Derleme,. el 

'1 llanmak, itÇf, kaçtı, 11311• dU1 
~illi~ toplantı, genel., yerine kul-

~~ baktım, bir de kendi kf'ndi
\'•t:a 8nayak olmak,, ıfbi aım
\; k iateditimiz mma1ı kiyafe

lle kadar yakıımadığmı dtitiln-

'1' bir tUrlU manalDll bulup çıkara
tb-~ylGmbtl okutmak, kulağı
' _·"llQyaıı lllsmmua Ukırdılan 

'._~dan dqan atmak için dev
~ ta1~ hemen bep1i de elbirli
'.L.-trP çabalarken her gtin bal-

~ •erdifimiz ıazeteleri bu gibi 
~ doldunnaktaki ıarar neden a-

~ .ettim: dıpnlarda çıkari gaze 
~ b:rkaçma fSyle bir g<Sz attım 
l.. ontar o sabah gueteainden 
~~ ne kadar da çok farklı. Her 
~ iL:~ nasihat eden, yol göiteren 
~ be<ien biru da kendimizi 

' ve doğru yola gitmiyoruz? 

~yım? Ben böyle yuanla

-.ı: ~a.. okuDannda unıftl "'ib
~dan sayıyorum. 

Hü1qin RIFAT 

'<an serle 
'-'ücadele 
'larıu enstltOye 

nderllmesl 

~~~!1~d0n-
~~~ Bilael'in reia-

~lıdo enatitlinOn dahm •izam 
~ ~ llıilaakereiine devam edilmit 
~' lb etteki bUtiln sıhhi mlieaıeae
~~~~ı sahibi olmıyan doktor\ N' •e ilmi araıtırmalar için 

\t:'.t'lla ~nıtitüye ıönderilmeleri
~ ~ """1ne karar verilmittir. 

lllllcadele için halkın ten
~llılere tekimUI kursları tan

~azırlanma11 komiteye ha-

Nlıan 
&rkadqlarJmu.dan bay 

~t111ı oflu genç pirlerden 
Ue, tüccardan bay SUity· 
~ kızı bayan Emel nf

• Yeni nlpnlılan teb-

lstanbul konuşuyor 
Ayazpaşada göıdilklerim 

isim konnıağa layık 
görülmiyen bir sokak 
Burada (Pembe so
kaQ) ı aratacak bir 
yola tesadüf ettim 

• 

t'azanı 

HABERCi 
&ı ue ~remı.>e suL,1) ncıan çıkuk· 

tan aouıa ranat bu ne.es aiıp, etrafı 

cennet gıbı görme"e 1>.1111.w".mızı yaz. 
mııtım. 

Ayazpafrl caddesine çıkmıftık. Şöyle 
biıu iler.eyınce, Ali, aa" kola isabet e. 
den ve cadden.n guzel manzarasını ta
mamen oo~an bir arsayı iıaret etti: 

- Şu eski mezarh&a bak, çö_plüğe 

benzemiyor mu?. 
Vaktiyle bütün Ayupaşa gibi bura-

11 da bir mezarlıktı. Şimdi, yerlerinde 
İatanbulun en lükı aayılan apartıman • 
tarı yükseliyor. 

Taksim cihetinden gelirken caddenin 
aol tarafını boydan boya kapbyan bu 
apartımanlann karfı11, ti, Parkotel 
baflaymcaya kadar bombof ve bu bot· 
luğu da yukarıda aöylediiim eski me
urlık ve yeni ana dolduruyor. 

Ali ile beraber, eaki mezar tatların. 
dan, mermer kavuklal'dan yapılmıı 
mezarlık duvarını atlayaril .içeri ıir • 
dik. Burada kala kala bir tek mezarlık 
lralımttı. O da ömrilnün bu kadar uzun 
olmnnu her halde etrafım çerçevele • 
mit olan demir parmald•I• medyundu. 
Arkadapm bu biricik mezarhp reami
ni almala uiraprlren, ben de kocaman 
kavuklu Ye ~qil YOfll' baiJumt 
uıo.r;aı~t~ tu-crlndeW ~ etlldmlt 
yanlan okumata çalıpyoııclum. Hlba • 
yet bir kısmım aökmele muvaffak ol• 
duın. 

Okuyabildilim Jmnnda ıunJar vardı: 
Eueyid .AbdalWa naha ipi fatiha.. 

Altındaki tarihin yalnı& bqtu iki 
rakamı belliydi. Bundan, tatm yt1a mc • 
neden daha eaki bir zamana alt oadutu 
anlaplıyc;rdu. Acaba (Eueyid Abdul· 

Ha sokai• ne bu1nalur? 

1ah) bapnı töylece kaldınp ta etrafım 
bir an için ıörebilaeydi, kendisinin bl1l · 

Ayup1pda yattr&ma inanır mıydı, ~[!~~1lf!•~ 
deniniz? Ben hiç sanmıyorum. 

Ne ise, buradaki lpnizi bitirdikten 
aoma tekrar koca mermer kavuklar ve 
mezar tatJanndan yapılımf duvardan at
layarak caddeye çıktık. 

Burası hepimi.ut bildili cibi, bllvllk 
'bir temizlik ve ıeniflik içinde qalı dol 
ru uzanıyordu. 

Aliye: 
- Haydi, dedim- Gene geri dane • 

lim de geldiğimiz taraflardaki diğu ao
kaklan gezelim.. 

Bu teklifim Uzerine ıeri ıdöıad~k. GeL 
diğimis yoldan ilerlerken &i:Szümllze 
yukardald reaimde ıördUğUnllz yıkık bi
na illtti. Orada bulunan bir ıpartıman 
kapıcıuna aordum: • 

- Bu ev kendi mıl yıkıldı, yoba yık· 
tmyorlar mı?. 

- Yıktınyorlar .. 
- Niçin? dedim. 

- Yerine apartrman yaptmJacak 
ta ondan .• Buranın arkasında da blr d

Arn .. Il&,anm regAne mezarhğı 

Sokak olarak değilde, bir tesadüf ne

ticesinde, belki de tabil tesirler, yani 

yağmur, fırtına, selnle cibi hidiaeter 

ril ıbfaP ev var, onların da yıktırılacağı yüzünden meyıdana gelmif olacağını 

iByleniyor. tahmin ettiğim sokağa benzer bir yeri 
Ali, bu yıkık binanı~ resmini almak 

için duvarlara tırmanmağa uğra§ırken 
ben de apr ağır aıağılara inmeğe bat· 
lanuıbm. 

Tonton amca 
sınamada 

dönUnce, ıdiln bahsettiğim Pembe soka
i• rahmet okutacak bir manzara ile kar 
plaıtım. Belediye de buraya (sokak) 

diye bir ilim takinağa münasip görme· 
mit olacak ki böyle bir emareye teaa. 

dü( ed~edim. 
Bir hayli meyilli olan ve (Omıanh 

aokaiı) na çıkan bu yol öyle biçimaiz 

eti ki tarif edene afkolıun t thtimalki 
1atanbulun zaptı 11ralamıda, be1ki de 

dalia evvel dö,enmiı olan tatlar, yer. 
den fırlamıflar, öteye beriye dağıJmıt • 
Jardı. Biraz apğıda bulunan iki ev yağ-

mur zamanlan huıulc gelen sellerin bi
raz olsun tiddetini azaltmak için olacak 

cak· bu tatJum bir kıamiyle kapılan -
mır' <Sn üne ~ter yampıılardı. • 

Burayı da geçtikten ıonra Parkote • 
lin arka taraflanna yeni ve güzel apar· 

tamanlariyle tam bir tezat tefkil eden, 
. biribirinden Utü toprak yollaıfda do • 
. lqtık. Bütün bu eokk aralarında bir 

tek dahi aobk feneri görmediğimi 

aöylemek A.iddir zannederim. 

Ortalık karar1 ı:ığa betlaıiuftı. Ali ile 
bugiinlilk gezintiyi klfi görerek, yava1 
yavaı Tablme dolru yollandık. 

HABERCi 

Tapu dairesi 
memurları don

mak tehlikesinde 

c;ieçen ci1n tapu dairesine iti duten 
bir arkadqım anlattı: 

- Kıt biıdenbire baıtırdı, diyorlar. 
ama Klnunuevvel de ıeldi. Tabii ki 
kıt 'butıracak.. Fakat tuhaf değil mi, 

tapu dairesinde hlll aoba kuıı.ılmanuf.. 
Zavallı memurlar odalannda titrqip 
duruyorlar. Benim bildiğim ''dairelerde 
uba kurma aY. ildnciteırindir. Aradan 
bir ay pJJl tısun bir zaman ıeçtiği bal. 

de tapu dairelinde bili ıoba kurulma -
nııt oJmaımm hikmetini anlayamadım. 

M~tordum. 
Kimi: 

- Havalar daha aofumamıı. dedi. 
Kimisi: 
- Tahaiaat kalmamıf, gibi cevaplar 

vttdi. 
tatanbulun her tarafında sobalar ku· 

rulab epey lodu. Demek ki havalar ao.. 
ğudu. Tahsisat mesele.ine gelince in -
pllah yu ceJmeden hallolunur. 

AyazPM,ada 11Jalan ve yıkılmnsınr 
bekllyen lkl ahşap ev ---

Sadrazamlar 
nasıl idam 
edlllrcll? 

Osmanlı saltanatı devirle :inde ceza 
usulleri çefit çcfitti. Ceaya çarpt nl • 
malan matlOp olan, yahut karakuıi bir 
hükümle tecziye edilmek ııtenilen kim· 
ıeler hakkında hapis cealan verilir, 
idamlık m&hlrl\mlar i,r.le boğu~ınak. asıl 
mak, utır, bıçak ve buna ~n~er ,ey· 
lerle kellesi, uçurulmak, ve kazığa vurul 
malı ıuretiyle öldürülürdü. 

Bundan batka birde "kulak mıhla • 
malc,, cezası tatbik e<iitrdi. Bu adet 
yalnız, ça11ıda eksik ekmek satan .ek
mekçiler hakkında tatbik edilir, ve 
sadrazamların emriyle yapılırdı. 

Kazıklamak suretiyle verilen ölüm 
cezalan, ekseriyetle ıayri müslimler 
hakkında tatbik olunurdu. (Komana. 
va) da çıkan karı21klıkta, ön ayak ol 
duğu anlatılan (Karboz) adındaki eı
kıya yakalanmıt ve kazığa vurulmuı

tu. (1101) 
Bendeıtndan, vükelidan ve memur· 

~rdan birisi hakkında verilecek ölüm. 
feZUJ, mevkiine, riltbeıine &Öre tayin 
'ldiliıtli. Meacta, ahaliden oluna uıiır
dı. Aakerlerle, Ulema boğulurdu. Zabit. 
terin, airil memurlarm kelleleri uçuru • 
lur, üç gün tqhir lounurdu. Boyunla • 
nna, kabahatlerine dair bir de yafta a. 
11brdı. Kelletıi uçurulanlar araamda na
diren app tabakadan insanlar bulu • 
nurdu. Bunlann kelleleri meydana atı. 
hveriıtli. 

Uç tollu vezirlerin, paplann .kelle
leri gümtiı bir tepsiye konur, Topkapı 
sarayının (Senp ibret) inde teflıir e
dilirdi. Bu ibret tap e1!n mcvcutur. 

tiri tollu paplann kelleleri, tahta bir 
tepsi içinde, birinci kapıda bafbpıcı 
dairainin aralıtma konulurdu. 

Küçük zabitlerin, memurların kelle • 
lerine celince, bunla-r tepaiye falan ko -
nulmaz, celiti güzel bu kapmm önüne 
bıraJalırdr. 

Sadrazamlar, vüzera ve ileri ıelen 
kiımeler haldandaki cezalar, vilayetler
de yapılacak oluna, kesilen kelleler, 
paclifaha ıöıterilmek üzere, temizleRir, 
tu.ılanır, lal torbalara konulur, mühür. 
lenir, huıull tatarlarla tıtanbula gön· 
tlerilirdi. Buan da balmumiyle srvana
rak yollanırdı • 

Bazı ıarplı tarihçiler, uolunan sakl
ruamlann balıkhaneye cöttirülüp ekse
riya idam ve buılannm aürilldUlderini 
yazarlar. Filhakika (Babkbane) uydur
ma bir yer değildir. Saraydan ?tfarma • 

raya açılan kapıya bu ad verilmittir. 
Eskiden kapının yaıunda bir de ocak 
ru.iı. Balıkhaneye götürillen aadrazam
lann hepsi burada bopzlanmazlar, kı
yıda bekliyen çektirlye bindirilerek 

ıilrgUnü boylarlardı. Balıkhaneye geti. 
rilen aadrazamlar, orada, bostancı ba • 
fİyle karJalapraa, ifte o zaman kurtul • 
manın imklnı yoktu. Ölüm muhakkaktı. 

Balıkhaneye indirilen son Oamanh 
udruamı (Hacı Salih) Papdır. On • 
dan sonra buraya biç bir aadrazam , .. 
tirilmemiftir. (1238). 

Garplı müverrihlerin ict:iia ettikleri 
cibi ulolunan Oamanlı sadrazamlarının 
eberiai atdilrillmemiıtir. Kırk dört 
aadruam içinden ancak ( 5) kiti btle
dilmiı, bunlardan Benderi Ali Pata 
KJbnıta, Ruacuklu Şerif Hüaeyin Pap 

Hüserin Rütti TIRPAN 
S- IAUm aJfa1I cmnm 
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lll.;aktır. !>enler baftacfa üd gün, na.r:a
ıt. n amtlt olarak ~. tmte. 
ria kıdemi ıöpllerinc!tki J1ldız!ardan 
belli olıdkbr. Orta lbtktcp Webeled
nln takati~ yıti!rmt yeıD. ttidetıae
kilen ile kırmızı Siu'fıa üzerin~ otl-
\:aktır. . 

İzcilii m.ıtimi yetiftinnek üere 
kuralar açılacak. her mektep mlldürfi o
radaki izci te!1dltttntn b!!hnı cl.lcak-
tır. 

Birlılme yam ıgemtlm!dd mek\'ep 
Jerdeft ayrt.:1 bly&k izci r-aı>lan tqkU 
ol...nbf. 

FRANSIZ T!YA.TROsuNDA 
OPERET KlSKJ 

lıa&t :M,30 ela (AYNAROZ KAl>ıiİ) 
Yuan:C.W~ 

'uı:o. PuaT g1mterl ı~;so ~ mattM. 
ÇACal : 

Onn&rtecl. çvpmba H de 
LAFONT&S &lBA 

TMU: Eknm l~qlt; Türkçeli: Cemal Retlt 

bu 
Bol 

pek çoğaldı 
l'raınve7 tirlmetbda. ha1kra hayatı

na a,. göeter411i llkaydi her cb 
muhtelif vesllelerle daha haris bir tekil 
ae kendiaini afSlteri,or. Tramvay araba
Jannm bakımsuhfı o bale ıeJmiıtlr 1d, 
ıiln geçmivor bir araba 'boiutmian, 
JOliii' ~ hntm. 

DUn gece ile 111.t 19 da lit\lne ;o
kupMla Nyli lılr iliam ..ın btll-
1mlf, bMnc1ollu .... ili' bia 01*
Dqila da P1P geı..,.;. • ciwcivl 
bit ..,,,,,de bosUlaa VÜıll JiisOndee 
~Ulefer 35 dUika ~ •ira
tnlfhr. 

Diler taraftan bta Ahlll 'fll Mat t,30 
nı!tlııılcrlnl'° lif1Wle- )Clkiıluna&n yu-

.t" .. . ,.._n çlldm•ta öaUı bir tnımvayda Jrab.. 
Jlu 'keCt: OSKOI>AR lblar tutupıaı. yotcular teilı iç1nde bl 
ıHAL*> ~: ml)1atdit. Tabtt \ıaıuvay boplbJimtllV= e;ı.,.:a• tır. Arkadan gelen bapa l>tr lrun-

1 perde Tay tkafinMn ltlQrMt ~ bonk 

t•a:. S.'.fl n1'&&X. '1tt A'l'S081J 
a. ıece ıcuo c1a aıa'aWr Nli'it vt 

ar\adqlan. 
Okuyucu kil~ilk Stmilıa ve Mifd 
nıydell. iFTiRA ıtuRBANU.m 
Koıbedi 3 perde. Perıembt akpmı 

Hamiyet konseri. 

lnAD1lLı 
MiMi ....,....: itaat ıa.ao Nida 

......... ti ........ "' '1"l ''"''" 
tııi ........ "*" * '' $ .. - ..... 'ldlu\. 
D.IO Rad1o foDllE komedi (Bir nl*) ••• 
.... lalı.ı.t. JO il' o ı'• w ....... 
~ Tirit m11ıııl1del n Jııa1k fU1a1ma 
... ~ ~ .... r-r lbsa tara. 

MİIİl .......... -- ......... --
' .... fı lilt ..... 'flaallı brı .... .,,,. ... 
.. , t .. (..-ıt 'lfli'rt. U.11 ... ....... 
nıı es :Met •• .,. ftlıb ........_ n.• 
OlllıtR: 1 .... Gallaka: Kula ethMllnl1a 

U'ftrtllr. t - VercU: Travtata. a - ~= 
~ Putoral. c - Gllnka: vaı.e tantUle 
ı-. ~ a. tortt ~e. H,ıt 'Atnl 
tU .. L 

---~--~temill _. 21,11 IG 1dtl111' cu. 2c.10 .apn 01im1a ... 
•iii'Ea :::: ii 1 

._ 

"~ JaGma,ua.. da. Halil Mmt 
P..- Bolc11drlıla. llaatifa lılalıir Pap 
MMilM~ Yaibkp ltmln Pqa Edirne. 
de~. 

Oeaank ..ıtaaatmm kunİlUfUDclü 
Fatih PD"'"tna kadar ıesen ,n. elli 
yıJ içinde ..sruam ~tir. 

Yeniçerilerde ~ cenSan Pli ola· 
• rak yeme cetirilirdL 1hlmm lıj;la eneta 

~ ,.eku1tft 6 lılttka tnm••:r
W. biftml: ,thtdffl bilet a1rp jı8ra ftl'-

~-
Artık .. lf1ttl• tifrtftöllBdl ~ -

mlftt ıel«M ~. 

Okullarda J'eDI 
nakitler yapıldı 
Kumbpı ortaokulu sekreteri lbra· 

lıün. KAMlt l~ ol\& .an.t .ıekre
terqtM, KMık~ ildnci uta ..al lt
yuiye ~lretmeni Sallbattin JtaddriJY 
UÇWıt9 btta t>ll\tı&, Hu~ ftkil!dtd mt 
nnlanndan Mefharet Cağalollu orta 
okula tMçe 11\,Ull., 1t'Blfne, KiM8r 
l\pO..'il orta okul ilt•t · lble\~ W. ....... ..,tMlc:l ........... 
WfllMlllllitlk._ etıa•ıdlirl
\Sell DWk ~ Mbcl .. t*al• 
'1'lldmp ~; Ptt*4eiJW. 
--~~ ... .,.onı 
~l'';a~ ..... 
ldltll•me •••ı• ı... v. ..._. 
ktlttit> .... ._....... .... eıtııet 
1i1e1i clinktlltl -.,,. sı tm• in 
.... tarik ~ .......... . 
Bmc& unat okulu teeın,t -ıııe11 r 1" 
line Süfyan; Kaddt~ Jm sanat tkulıa 
yeaMt ....,_ iire•• aftı. Kı .. ı.. 
tanbal akpın kız unat okuluna _. 

~-

HABER - J\Jifam POt'-
Milı 

1 

Mısırlı prensla cesedi ALKAZAR 
Sineması aUGON büy\ik oıt 

BAYRAM p~ BAŞLIY 
Türtd,ff• ilk def* 

parçalandı 
Prens Seyfettin in ölilmü hakkında 

Mısırda hail bir p:ık dedlkodulir' devatn 

Yürüyen 
Kale 

ettiği için nağfln naklinden enel Hdn- I 
t:i bir otopsiye daha lüzum görülmüı. ı 
bu ameliyede yapılDUftır. Elde edilen ' 

1 

nftici. ilk lmetiyecletd netice ohmıt. · 
pr~nıin tabii &>atnı~ &ldftfü mlattbmf-
tır. 

Prens!n ll•ey habaaı l'ericlun pqa 
nağıin bazı kııımlanndan parçalar al
llllftıT. Pap bu parplirt 8'ride her 

hangi bir iddiayı kai'§ılamak için saklıya 
caktır. N-etin bazı tawnnlanm da tetkik 

ve hil!'etmck ll.r:ere tıbbı adtt müetaeae- \ 
ıi aJmııt!t. n wı ette pteMtn tftMt u- 1 dit 
çe '-Yfllnuı oltlyor. M111ra ancak gcli I Amerika polisini senelerce te~ 
kalan len nakl dil bil~ kt" etmif heyecanlı OANGSTE!t 

mı e e ·e ır. ı·1.;;:.••~----~~ 
__ :o..,_.:_...;;....;--~---~.;;....;..,..;._ ___ !,._ _______ ~---__:-----=,,.,,,,.,,,_ 

HEDIVELiK 

ELEKTRiKLI 
TRENLER 

E SAT • 1 
de 

VERESiVE 
..... lllİllllİ .................... ~ 

Nedıfl 

'Aspirin 
Çuniu -A5PrJnN seht9fe~ 

denberi her türlü soğuk•1? 
~tnlıklarına ve aonlara k•rt' 

fesiri şaşmaz bW fit~ okWO""" 
1sbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N fn tesk'1ıttJer 
L{) . - -_-_.Jt _ .. , 

etnin olmak 1çin lütfen '1:i ~ ~ 
~ına dikkat edini2, 
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Cerrade'nin sözleri 
Siileymanın gözlerini yaşarttı 
~abbim, diye baCSırdı, ısrallln tahtınl onunla paylaşmak 

Ru:velt 1"nıgiair Sağdaki değil'""· Dikloat «lin, yutltyorBUQ.t. .h 'Vor-istiyen bu kulunu muradına nail eyle ı 

[ 

ke&ter adlt btr aaat~. Ve JIGfGfMaetfe 1*Zu111M,..,.. BM&Wltle.,...,,,... 

~~---·2_-_c_e_ı_ı_a•d•e-----~'·'--Y·• .. z.•.n_=_N_&_a_m_e_u_ı_n_N~•.z.1_1_~, ~=~-~ri~--~~-
L~udUsten S!ir bir hayli yoldu. Fa· 
Mt Asaf'ın seteri o kadar meşekkatli 
flirıaw. Zira vezir birkaç saat sonra, 
~ın ilk pembelikleri belirirken Sü
;:nnanın atlı bir ordu bqında dört na· 
• &eldiğini gördü. 

..__ larail hükümdarı, Sfır kralından yar 
~ temin etmişti ve Kudüsün yeni 
""l.l[ilındarına isyan eden aşiretleri de 
'-tına toplıyarak yola düzülmüştil. 
4sa.rı görünce sevinçle boynuna a

"4., Cerrade'nf n sözlerini kendisine 

~ce gözleri yaşardı. lki elini gö
q kaldırarak özengileri üstünde doğ
l'llldu: 
\Jı- Rabblm ! - dl ye bağırdı - tsra!Un 
~ tuu onunla paylaşmak istiyen bu 

unu muradına nail eyle! 
\re ordu.cmnwı ba§tnda Asaf'la bera
~ Kudüse doğru at sürdü. Şimdi Sil· 

d,.~n gönlünü Cerrade eskisinden 
L1- bUyflk bir alevle tututturmut 
"lllUnuyordu. 

llrındfye doğru SUJeyman, veziri ve 
~ payitahtın k~ılarma dayan

'aı :aman bu kapılan ardına kadar 

~ buldu. Cerrade vaadini tutmlljtu. 
le dan gelen ordu büyük bir sevinç-

lçrk kapılardan daldı. SUleymanla 

~ d!Srt nala D:ıvud kalesini boy,r. Şair ve sazende işık bir an ev

\ı aevgilisinc kavuşmak için ~ . ·~c!ruı 
~. et&h::ı hıt uçuı a uçu.nı. lıU· 
~kapıdan içeriye girerken hikfm 
e llhenktnr bir ses işitildi: 

tıı' Ey lsrail oğullannm hilkümda-

'h..SUıe:yman iki ile; adını geri çekilerek 
-...ın, kaldırdı, mazgallar arasında, 

~'.~~ günlerin ateıli guruplannı 11ey
lte ıgı yerde, Cerrade 'ıer 7.B.lllankin-

ltı~ daha güzel, daha <'azib, daha va-
"e daha çıplak ayakta duruyordu: 

l'ı?- ll::y İsrail oğullarının ~ükümda-

tf.~iy~ bir daha bağırdı ve hıçkır:k 
'eeı bır sesle, ağlar gibi bo~k bir 

e ~nlan söyledi: 1 

ltıt- kudUsil sana bırakıyorum. Hur· 

le lıkıan. zeytinlikleri, bağlan, bah"e· 
rt \Pe 1 

~it ı>ortakal ağaçlariyle bütün tn. 
~ l'e lenin olsun! Yalnız unubr..a 

~ ldl?ıa Cerrade derler bir gene; ka
~eJt "ardı. Bu kadının ilk tanıdığı er
oıı.ı' hayatının tek sevgilisi Süleyman 
~u. Bu kadm o sevgilisinin kol
,. bu Süleymanının ateısli dudak-

• nıisilsiz şiirini ve sazının nai-

-5..-
meslnl, her geyi, her geyi Sayda m
çasmdan yapılmış bir nar eunıbu bar
dağı gibi kınp atıyor. Zira kocaamı 
öldüren 8.şıka rim olmuş bir kadının 
oğlu ile sevitnıeyi nef ıine yedireml· 
yor. 

Ve Süleymanm tek harekette bu· 
luıımu~. tek aöz söylemesine mey· 
dan bırakmadan bir karaca çevikliği 
ile zıpladı, mazgalları aştı. uzun kara 
saçlarını taranmış bir kısrak kuyrı.ğu 
gibi uçura uçura yüksek kaleden çakıl· 
11 sert toprağa düştü. İnlemeden. kı· 
mıldamadan öldü. 

Süleyman bakakaldı. Vezir AMf 
hıçkırarak Ustüne kapandı. 

. ; . 
Mukaddes kitabın ahdiatiki İsrail 

peygamberi Süleymanm ılirlerl, mest 
ve zenpereat kuldelerlyle doludur. 
Ve eski tarih bize der ki, bu SWey
man tam 40 kere evlendi. 

Ve biz biliriz ki, SWeyman her ev· 
lenifinde ulan poetu Uaerine uzattıfı 
yeni V!! tue dişi kaplana aldırmadan 
evvel hep o ıthıktl gijr.lerle, Cerrade
nin hareketsiz cesedine bakaka\dıfı 
gUn kara gözlerini uran dikkat ve 
hayranlıkla baktı ve bu gözler ona her 
zaman yeni gelenin de daha evvel ge
lip gözden dilfenler gibi Cerradeye 
benzemediklerini llÖylediler. 

SWeyman bin bir kUfWl dilfnden 
anladı. BUtUn Valıtt h&yvan)an hllk· 
mUne rametti. Fakat ona ömrllnde bir 
daha bir Cerradeye rulamak nuib 
olmadı. 

Ncvyorlcun, .-.hur mall,.nler .. hankerlerle •oha olla W.U Str.t ~ 
:mm.nC:a nehrin üzerinde huauai tay~lerin konmaaana .-hau 1lfM ....._ 
nrclır. Şehirde oturmak iıtemi~ fakat itlerine heı ı6n plip aitan.lı ~ • 
yetinde olan tanmnuı mali,..aı-dea çoiu hususi tanweleri,.S. 31, laatti IO mil 
uzaktaki evlerinden qı.u. 21 dakika aihl la1a Wr • S"MI- plip IW .,.i 

vauta ile clönmektt:ıılirler. Huasi tana nı.. kcıınalc.. .... dul 'ar hiiMımıtt 
rnahdır. Her tayyareden konut hapna aıprt Wr ...., lcNt alı ... ta .... 

Retİlll, Ne.yorkun (Wall Street) laımmdan ltir ~JI Ye 1la tanu. Is. 
nak yerini ıöıteriyor. 

de mi? 
- Tehlikede delil. fakat onun tek· 

rar menfur pençeler arasına dilJlnnin· 
den nrkuyorum... 

- III Jenevfn pençeaine mi? 
- Hayır! Ill Jenev artık. tehlike 

Hahratarmı anlatan: Mart Rişar 
Fransa . ın an mathur Madın c aa11au 

delildir, çünkü yakl1anaralıc idam edil· 
mittir ı Beni endiıeye dütilren teY J e· 
nevyevin tekrar ortadan kaybolutu
dur I 

- A•.:aba Nile, kızının yanına mı 
gitti?. -20-

~ ediyoruz,. demelinyn En· ı 
Servis ajanlannm uzalct1 bu

.klırını anladık. 
tirnal iıtuyonuna gcl.iıği • 

~. Lüsi ile J cnev Dl den mil 

iıtaa}'onuna rötilrmemi ttnbih etmitti. 
UçU bi rdcn istaıyond&n çıktılar ve 

b:r tabiye binerek uzı1rlattılar· 
Altın Totca'ı kavbohyor! 
Sekiz gündcnberi evimdeydim. Bir 

akı:ım Jakinin eve pldiğini hayretle 
rllrdUm. 

- Sbden bU,ok bir ricaya geldim, 
dedi. 

- Bu r!caruzı evvelden kabul e;Jiyo
rum 1 Nedir mcacle? 

. - Mümkün olduğu kadar ıüratlc 
Niıe, LUs!nin yanma gitmenizi rica edi
yorum. 

- Ne o? ... Yoksa lazcatız tehlike· 

- Ben de bundan ,Uphe ediyorum. 
Korkarım ki. Lüai, annesinin de yaka
lanacaiından korkarak, plendip yeri 
bizden aaJdaınasın· Bunun için Niae ait· 
menizi istiyorum. 

- Pek alil 
- Bu fırsattan iatifade ederek, 

Makıimin muavini ol:ın birmni de ıö
zetliycbilin:niz. 

- Kimdir bu adam? 
- Lul 
- Bl.r ıeye merak ediyorum 1 Jilsen 

teyze ne oldu? 
- Binasının harabeleri altmda eri· 

lerek öldU ! .. . Ne zaman hareket edecek • 

Ce't'Bplan veren: PROFESOR ~ANERK 
Grafoloji ve Gralometri mlltebı•• 

B '1Tt7N taı.u&W. karakterbalal; ... )'el .. Jruarlaraam; 1111 .,.._ dDflN°* 
kadar ft&Ul ....... olarak buu.111etltll1Dla; ba\tUIQm ..,. ............ 
nuavtltak olup o1Du7acatmm; D1hqet bet farkla ,...._ ltn 111J117e1ı1Jlrt& .._ 
bir ruet.dea. bir kltaptaa ft)'& aldauadU ~ cllrt •tırtdr Jalll: -
a,ıard&ld bDu1anlusdaa IJmlnl i&lderlldıL 

Tetldklerln Cok eeult J&PdmHllll gqcqtnla taJcGlrde .., eUlllllt ,......,.. 
dlSıt •tırt. aynı 7UllUft eoı euıma. ıa .., • .,..,; 11111 " plladlt ~ 1-
k&lrt Usettndekl tsıuinl: _, el1Dld lr&ııt a..rlM kOJU* bir kurpm bl..ıe eıı.&.ı 
lla Malda~ Namlat; mubt.lll tulllletdlJd tıuaıarllUsı. 1UIDla _, 
el ile ~ dalrfbda. .ı De bQ düt,,... ,.....,._,: dlntlderlnfaden lıOeklertnı.. 
bd&r Po IUUID oldulmtu ua .. .em.. 
KmDm ftNOefld Mlrae•m•, twdlldarlmlm. do9t1aftnızm. .,,..,,,,,. .. 

• ... 1 

.....,._. da 8ICl,..mt. .......,..... .... IUI llualarmı " berhanıt titr ,uramcllll 
dört •tir ,..,.. ı&ııdetbllllls ... ...,..,.lılUrlm. 
kllldllerbae onap .,......... ....... llakkınd&kl mtltale&l&rmı Mıaladıll 
...,....._ a.... - ..at .......a. )'U&lıW.rlv. Oel• mektuplarda. bir Mfldl 
mulltellf klıuelerta JUi ,.., ima at tıldanm ~ R•rkel a,n •Jn dlıt
lua ,........ ..... 

-44- 1 )alc,,...kl ~ ...... Ulw,ri da _.. 
rata KT.AJL:. ...,..._ . 

BIJb•- bir lfln teferraatı uertDGe dik ...._ 
k&W bir karakter. Bir bOro lflnden Sl;,ade ....... Sllr - '1'11: 
ame1t blr lf\e Olm&DJZ çok muhtemeldir, eT 
Telce alıf tıtaua lıtr ,.,sa tellı1nden kolay 
lıkla k.ırtuıaanUllll& Dlkbtll oldlafumaa 
kadar lnt1z&ftıt ıevauınıs de ec>k \'arlttlr. Tu 
tumıu. o1mata da Vok mll.lt&tt.lnls, 

0

tüat 
llaU. buısda ileri bir denced9 buluam111or 
aum& lNI 4'r- l92l-'10U"" ... ...,_-ııa;a 
tmmn biraz dar .. ~tll stslll!M a14ut1mu 
teablt etmek mllınldlııdtlr. 1N1-19" dnN 
il, - .... 'bir teklbd )'&PtllmDI ..... o 
samenklDe _..,... - alslll sem ...,._ 
iyi teralU. PCllltf olacütlr. 8'a ~ 
daha lddl&k&r ve kendbdse d&b& emin YUt 

Jette ldlnl&. "' dala ..... ,.... .. "' 
Mkmııdu buz fuklar bud obıııufbJ. 
DDıkat lllU;yen, muntaum ve mOt.eln&dl 

.... ,. lh~ ~ daba falla ......... 
lerda munttak olmama, il* lçlıl daba 

kol&) ::.:-S,... böıt- bir lf dllfUDO;ronams. 
tereddüt etmeylnla. Talim abttıtmm ft>' 

ıere tuıa bathlrtnm bQ70k bir k\Ullll'dUr. 
H&relıeUertnbıe dikkat edlD1s. oarecekllnls 
ki: Blft&n bir .. ,. 90!' abpyor, lbftdltaa 
80lll'& bana ...... __.. bir tte. .,.,... 
~ 11111 .ırtbllW 111.e Ulll 11&19 

ket edl,........ °'°"' ta&tUiap lldlJ&-1& 
BtıtQa baDlardan dola71: İfl~ ,..UUC 

~ .. ~~ .... 
yQs ebUD1S - lllS)'ledlllm 1'u kullurl&nnlm 
dülleltme&ıum takdirde - 9Drdur. 

Bir de IUDU ftve edeeelfm: Aıbdaflarr 
-nm mtımlrtln mertebe düa mtlnnftr1trdle 
intihap etmellllnt&. Kendlntsden dalla Glttbl 
~leN )'apac&lum ubdatiddar dab& 
ca!Nk tekeaunwtınuae yardim edeeektlr. 
Dqer 1111' 7uı Sönderlr n bunu .., n mi 
et ne ~ dakikada )'Udıtmm da lfaHt 
eclenents. kar&ktertnı11 bir defa d&ba taldll 
edertftt, Tur ltlndarlrbn 11111 IDDtalealal'lm 

llnlıT ... 
- isterseniz hemen fimdi. 
Hararetle elimi liktı " bir Ari u• 

attı: 

- Lutfen Lüllye verin. Bunlar n-· 
raktır ve postayla röndermemeli tercib 
ederim. • 

Niae celdiiim zaman. Lüeinin beni 
iatuyonda bekleclii'ni ıantnm. Bana 
çok endifeli ve mustarip ~rilndU. • 

Onun oturdutu aile panaiy:,nwaa 
fi.derken, yolda bana: 

- Se]pz ıGndenberl annemden bir 
tek haber alamadım 1 dedi. 

Onun oda11na bltltllc odaya ,...._ 
tim ve yemek eanaunda masada tekrar 
buluıtulıc yavaı Hale: 

- Jaldn!n pfreli mektubunu oku· 
dum, dedi. Yann aqam Uyonda bbe 
randevu veriyor 1 

Hemen ertesi ıilnJ hareket etti~. •e. 
yolda, LUli bana, baf!ftdn ~ 1111.• 

cerayı anlattı : 
- BUfyonunu iri. llabbn, bini 

Nil cfvannda, Kap lluten'de otuna 
Sen Fenik adrnda tıir kadının nlDI 
ı&ndennfttf. <MeteriJen adnee ...... 

J:JJntstn tekUnt kapalı ol&r&1ı rteetmlf 
aiala. Halbuki .ı, paı1llakJaı' 8flJr oldufu 
halda çizilmell icap edll'. 
Oencmıtz, ctlkkatlnll ~mete 

mulataıgtır. Tu•ımıa de Derl•Wmek icap 
edll'. İflmn&sdeD · GOk emekle az netice al 
m&ktumus, bla da.ı!leda ltlert tamamen k&T 
'r&)'lp llJlnbe .. hanbtlal9e b&Jdm elama 

dfldam ptertyor. ıııtnar 1ılr ...... -
...... ...,. ........ -- ........ dllW 
dlrt ..... rm• afDdll1 ·• ---......., Allt &..,: . 

Bul kulUrt&rmm t.ulala .,. mıe ..... 
~ .Wt .... ,....... 1'..-Z 
baDa tem••• ınl..ıttsr. DlkllatlDla n 'bil 
'b..a her bir lfla teferrG&tdla ltlııama udlr. 
Y_,tıtnm lılr iti. tekrar kcıDtlot etmek .... 
... plmekte ... badlat. tlılla 111.....ar. 
....... ReaGI olDıaJt letdİ1lllll obmlt .. 
lllllala. llUt.nddlt bir tabl&tbd8 de TV. 

.. - .... w.o.lr ..... bir iauuatw. Ba.Jat 
ta ........ lapaet wrllectk aokta: 1111: 
lfla netto.lcllr, netloe ~ oluna - .., IJl 
demektir. Halbald tııa .... ~ -
k&ftdlr ve ne de clolndar· - ,.._ 
teNDlnAen çdrD Mtlcelert ...,.. 18"
tuanar <idl)orUID: 

TDleJt ....,. ft ım.atan alla. 1apll 

11D1 ft lrılDdlıdDI ~ ı.c--. llm11 .... 
etrafmdaktl.-dlll t'8tGn tutan w la.& '9r 
•t. 

I>UckatlnlZi. taUIUnlai kunetıendlrtJ', te 
reddGcltlnOSO uaıtrr, barekeUerlnlll 1ııaalan 
)'&Ptıktan IOIU'a tekrat tekrar kcıatlott ahi 
tmnaaıı U,.tta mtl\'8ft&ic olmak llltlmale 
rtnl.s pek fUladlr. 

Blztn, blltla l-1 m11taı..ıanm Ukkmdall 
dQfDncelertnls nedb'? 

beni. haydut ç_ebreli ihtiyar bir adim 
kary.ladt. Ona: ''Madam Sen • Pe'f'ri1d 
&~k ittiyonam11, d~ O da baaa fU 

cnabı vereli: "Mı.dam Sen • Jf'..UC mi? 
Benim ıtıaelim 1 Emrinlıe Ulll4tJim 1 
Makaimin mevzuu bahHtt:li sen~ 1m 
aininb delil mi!... Girin! YaYf'Ulll!" 
Hayretler iç:nde kalmııtım ve nkeliye
rek tordwn: "'Slı kimainis?,, 

- Benim adım Xampi:ron 1 H srhal
ie lise benden bıh•~ttir !,, Filhakilq 
llabim ban .. bu adamdan bahaetmittl 

Bu adam. Franaanm bu mıntaklanndald 
Alman cuua ttbekeaini idare ediyordu. 

Kampiyon, bilba ... , lü,aoet eden ca· 
IUlan "ortadan kaldmm1r1ı,, ,ahret 
11u•mmttı.. O saman KaJreimin beni 
buraya niçin pderdilini anladım ~ 
debfetimıden plcm bir adyette ondan 
bçtnL 

J..Oli bir mlldet --.,. IOBfl ab. 
ıermct. miltbit bir uabıa lfaclal o1dulu 
hllcklOl'cl1I: 

-Aw. ............. bini ... 
...,.. ..... f4111W 1IPiJw =o•' 

TnaU,..ll••1• ... _. .. 
meı• .. 
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Hitle'rin istekleri 
Londra görüşmelerinde 

Kabul edilmedi 
Londra 1 (A.A.) - llavas uajnsı 

m uhalıirlııden: 
Dtiıı no~l'edilmlş olan ve nıüstcmlc> 

ke uıcselcsiııln münferit olarak hal 
ve tasviyc cdilcmlyecclnği beyan e· 
den 1'.,ransız - lnglllz t,cbliği bakkııı· 
da mütnlealarda bulunan diplomasi 
mabafil, Almanya.ya müstemleka.t 
meselesinde bazı fcdakArlıklara kat 
!anmanın ancak Anupaya ait bUttin 
meselelerin halline mukabil tasa\·
vur edile ileceğinl beyan etmekte
dir. 

Ayni maham, yapılacak muht~
mel fcdakltrlıklar masarifini bütlin 
aldkadar, de"letlerin deruhte et
meleri lı\zımgelmekte olduğunu illt
ve eylemektedir. 

Herhalde fnaiıterenin \•evahut 
alA.kadnr diğer herhangi bir ·devle
tin sevkulceyı; vaziyetini tehlikıwP. 
sokacak Yeyahut herhangi ufak bir 
devleti izrar edeblleccık surette AI
manyaya mUstcmlekeler verilmesi
ne muvafakat cdlJmlyecekUr. 

lyl malilmat almakta olan bazı 
mahnfll, AJmanyanm eski müı::tem
lekelerlnfn Jrendlsine Iadesi keyfi
yetinin Avrupnya rnUtcallik mescfo
lerln umumt surette hallini istihdaf 
eden mUzakerclc.re tabi tutulmasmr 
kabul etmemekte olduğu, çünkü bn 
kahil mUzakerelcrln uzun sürece~i
nl bl3yan etmektedirler. Almanya
nın Belçika kongosunun yarısına 
tnmamne temellük etmek ve PortP.
klz Angolasmı Companle Chartererl 

şeklinde manda altına. vazeylemek le 
temekte olduğu öğrenilmlştfr.nu man 
dadaA lmanyn,re ·Jerln ekseriyE'tinP. 
sahip olacaktır. Bu son teklifi, istifa 
smdan e\'VCl dolttor Şaht serdetmiş-
tir. Ne Fransanm ne de tn~ilteren\n 
Brüksel ''e J.,lzbondan höyle bir fn
daklı rlık ı~ temlyeceklerl aşikfı.rdır. 

lllnnetlce ancak blitiln al~kadnr 
dc,·letlerin fedakfirhklarda bulun
mağa davet edilecekleri bit· müstem 
leke erzaslsi terkinden başka bir hal 
şekli tnsanuı·ıına imkfm yoktur. 

1ngiltere "e Fransanm bu son lm
klinı derpiş etmiş olmaları keyfiyeti 
her iki memleketin Almanyanm 
müstemJekAt iddla~ma karşı ivaz n
Iarak A vrupaya müteallik ıne~elele
rin hnlliııde ısrar etmekte oldukla
rım ~l>stcrmcktcdir. 

Almanyanın ÇekosloYakyadaki 
Alman ekalllyetine bazı hUrriyetler 
bahşedilmek suretile komşularının 
mülki tnmamiyetine riayet edeceği 
hakkında teminat vermeğe davet e
dilebileceği mUtaleasr serdedilmek
tedir. 

Akdeniz meselesine gelince: Fran 
sa ile lngilterenln her türlü bal su
retinden evvel ttalyan gazetelerinin 
lngllere ve Fransa aleyhindeki mü
cadelelerine nihayet Yerilmes1 lA.
zımgeleceğ1 hususunda mutabık kal 
rnış oldukları istihbar edilmiştir .. 

Romada inkisarı hayal 
ıtoma, 1 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabirinden: 
Siyası Roma mah!1lleri, Londra

daki lngiliz - Fransız görüşmelerin 
den sonra neşredilen tebliğin bu gö 
rUşmelerin burada şüphe ile takip 
edilmelerini tamamile muhik göster 
diğinl beyan etmektedirler . 

Müstemlekeler meselesinin milnfP 
rldcn halledllemiyeceği çünkü ltalra 
mn Almanyanın noktayi nazarını 
mUdafaa ettiği ve Alman müı:ıtcrnlP.· 
kelcrlnln iadesi umumt bir pazarlık 
menuu teşkil etmesi . lAz~mgeldlJH 
hakkındald beyanat siyast mUşahit
lcrdc inkisar te,·lit ~tmi~tlr. . 

Hatay hadiseleri 
_... Baotara.fı ı incide ı 

heyetler itıeri bırakılmamı§tır. Kapı
ya konan 10 zaptiye bu işe memur 
edilmiştir. , ~ 

Bunun Uzerine, vaziyetten pek hak
lı olarak mUteessir olan baş konsola, 
sumuz, mesalihihassa zabiti ile, gö
rUşınUş, delegenin bu hareketini şid· 
detle protesto etmiştir. 

Konsolosumuzun teşebbUsU pek c:a
buk tesirini göstermiş, konsolosluk 
binası önüne konulan 7.aptiyeler kal
dırılmıştır. Bundan sonra, Kuseyrin 
bütün sünni Arabları namına bir he. 
yet konsolosluğumuza gelmiş, Bilyilk 
Atatürke saygı ile bıiğh kaldıklarım 
\'C knlacaklarını, icap ederse bu yolda 
mallarını ve canlarını fedaya hazır ol
duklarını bildirmişlerdir. 

Hatay Türkleri Türklüğe yara.şan 
vckarla mutedil tezahUratında de
vam ediyorlar. Buna mukabil Frsn
sız delegesi Garo bayramı içlerine ze
hir etmek için ne yapmak lazım gelir
se yapıyor. 

Caddelerde toplu bir halde tezahü
rat yapılamayacağını haykıran ma
halli hUkO.met kuvvetleri, halkı insaf
sızca dip<;ikliyor ve küfür ediyor. 

Tahrik faaliyeti 
Fransız delegesi Garonun unsurlar 

arasına fesat sokmak yolundaki çalış
maları gUn günden kendini göstermek , 
tedir. 

Delege, ekalliyetleti Türklere karşı 
cephe .almağa teşvik etmekle kalma
mış, hristiyanları da Türkler aley
hine çevirmeğe uğraşm~trr. Sarahat
le ve kuvvetle söylenildiğine göre, 
Garo, tskenderunda, yapılacak intlha
batta Rumların da namzet gösterme
lerini temine çalışmış, Fransanın 
memleketi eskiden olduğu gibi idare 
edece$i vaadinde bulunmuetur. 

Bunun Uzerine, yine delegenin teş
vikileı Sancakta Fraıunz mandasının 
on seııe daha devamı için Milletler 
Cemiyetine müracaatta bulunmak 
üzere bir heyet seçilmesine karar ve
rilmiştir. 

Garonun Süveydiye hrlstiyanlan 
ırasında söylediği eu sözler bilhassa 
dikkate değer: 

•..,,. s.ncıa .. Suri~ ,. .. TUr
kf ye vardır. Mevcut olan sadece Fran 

•dl!'.,, 
Fransız del egesi, Ermenilerle de te. 

trnl .. hatta bir öğle yemeğin! 
mas e "" 
Musa dahnda· Ermeni ve Fransız bay 

raklarile donatılmış olan ~bide önün
de yemis

1 
Ermenilere de Fransa rnan-

i ~ 'f . .. " ,,., .. • .• W••t 
dasrnın ıki sene daha surecegını e-
min etriiıŞtir. r "' 

.. 

Hükumetimizin 
alacağı tedbirler 

W"' Ba§ta.ra.tı 1 incide 

Ankara, 30 (A.A.) - C. H. P. ka
mutay gurubu bugün -30-11-937-

Antalya mebusu Dr. Cemal Tuncanın 
reisliğinde toplandı: 

ı - Geçen haftaki partı gurubu 
içtimaında Manisa mebusu Refik tnt.:e 
nin memleketimiz kültür iıleri hakkın 
da sorduğu suallere bugünkü toplantı 
da maarif vekili Saffet Arıkan cevap· 
tarını verdi. 

Bu mevzuda bir kaç hatip daha söz 
aldığından ve hariciye vekili guruba 
daha müstacel maruzatta bulunmak tek 
lifinde bulu~duğundan maarif i§leri 
hakkındaki konuımalar gelecek i;ti· 
maa talik olundu. 

2 - Bundan sonra söz alarak klinü
ye gelen had.:iye vekili Dr. Tevfik 
RU§tü Aras Hatay hakkında Cemiyeti 
Akvam kararının tatbik safhalarına dair 

uzun izahat verdi. Bu huıuıta söz alan 
bazı hatipler grupun hassasiyetine tercU 
man oldu. 

Bundan sonra kürsüye gelen Celal 
Bayar bu mevzu üzerindeki hükumetin 
noktai nazarını ve hükumetin alacağı 
tedbirleri izah etti. 

Baıvekilin ve had.:iye vekilinin iza
hatı ıUrekli alkıılarla karJılanari!k h:i
kumetin Hatay hakkında takip ettiği ha 
reket tarzı ittifakla tasvip olundu. 

Suriye 
parlamentosu 
Şam; 30 (A. A.) - Yeni Hatay re 

jiminin Antakyadaki Fransız komiseri 
tarafından ilanı üzerine dün §amda, 
Humusta, Hamada ve Halept~ protes
to nümayişleri yapılmııtır. 

Suriye parrnmentosu aktettiği fev
b.l&de bir içtimada milletler cemiyc* 
tarafından verilen karann reddini kk
rarlaıtırmııtır. Baıvekll muavini Su
riye bayrağının Hataydan kalkmaması i 
ç:n Suriye hükinnetinfn elinden 2deni 
yapacağını beyan etmiıtir. 

18 sandık 
bomba 

Pnris, 30 (A,A,) - Bulonya orma
nında 18 sandık bomba bulıınnıuş
tur. Beher sandıkta 32 doldurulmu' 
bomba bulunmaktadır. Bu sandıkla
rın C. S. A. R mcscleslle a!Akadar 
bulunduğu zannedilmektedir. San
dıklar son araştırmalar eımasmdn. 
bulunan diğer sandıkların aynıdır. 

Vapur btletlnln 
peşinden sokağa 

dilşlü 
Cibalideki cıgara fabrikasında ça.Jı

şan işçilerden Fikriye pentereden ba
karken dü~:irdüğü vapur biletini almak 
için uğra§ırken muvazenesini kaybet
mi§ ve be§ metre yüksekten düşerek a 
ğır surette yaralanmıştır. 

Fikriye baygın bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırılmt§tır. 

Belediye e mf rlerlnl 
di n le nıeyenler 

Son 24 saat zarfında Fatih kazast 
dahilinde muayenesiz çalışan 1 O e~naf, 
dükkanını piı tutan 2, caddeyi işga e 
den3, ve sokakları kirleten 5 kişi hak
kında beledi nizamlara göre ceza kesil 
miştir. 

Eminönü kazasın.da ise muhtelif suç 
lar i§liyen 26 kişi hakkında zabıt tut~l 

mu}tur. 

Japonya Rasya
ya saldıracak 
Paris, 1 - Şanghayda Fransız im

tiyaz mıntakasr önünde demirli bu
lunan iki İtalyan ve birkaç Amerikan 
gambotu na Japon bahriyelileri baskın 
halinde taarruz etmişlerdir. Japonlar 
bu gambotlardaki bahriyelileri tev
kif ve hapsetmişler, gemilerin bandı
ralarını yırtarak denize atmışlardır. 

Italyan gemileri iade edildi 
Şanghay 1 fA.A.) -'Japon· deniz 

makamlar! aun za.ptedilmiş olan iki 
· İtalyan remorkörünü iade etmişler ve 

bundan dolayı -mırwet beyv.n •etmiır 
Jerdir • 

İtalyan memuru, hadisenin bir sui 
tefehhürnden ibaret o19uğunu söyle
mektedir. 

Nankinde vaziyet 
Nankin 30 (A.A.) - Royter ajan

sı muhabirinden: 
Çin roakamatı, geçen sene Londra

da tea}lir edilmiş olan kolleksiyonda 
dahil olduğu halde son derece kıy
metli bir takını C§yayı gizli bir semte 
göndermektedirler. 

M.me. Tchiang - Kai - Chek, kocası 
ile birlikte Nankindc kalmıştır. Mare
şal Şang - Kay - Şek, §ehrin müdafaa 
tertibatından çok memnun olduğunu 
beyan etmiştir. 

Sokaklarda daha şimdiden tel ör
gülerle barikatlar vücuda getirilmiş 
ve binaenaleyh otobUs milnakalatr 
münkati olmuştur. 

,, Lon_dra, 1 <Hususi) - Şa~haydan 
Deylı Herald,, a bildiriliyor. 

U1.ak Şarkta Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında gayet na:z.ik bir vazi
yet tahaddüs etmiştir • 

Bundan on gün l'Vvel Çin kızıl or
dusu karargahına Sovyct Rusyatlan 
160 bomba tayyaresi gelmiştir. Tay
yareler Rus pilotlar tarafından Sin
k.lnang tarikile Sianfuya gctirilmiş
tır. 

Bugün Çin hükumet kuvvetlerilc 
birleşmiş olan Çin komünist or
dusu Jaı>on kuvvctleTini Sianfu 
istikametinden tazyika b~lamıştır. 
Bu 160 tayyareden başka Rusyanm 
doğu limanlarından birinde daha 1500 
tayyare bulundu~ bildirilmektedir. 

Verilen haberlere nn:ı:1ran Lcnin
graddan "Vladivostok .. a karadan 
parça halinde birçok denizaltı gemi
leri gönderilmiştir. Bunlar gcceli 
gündüzlü çah~ılmak suretile kurul
maktadır. Sovyet Rusyanrn bu hare
keti Japonyanın Mançuko ve Mon
golist.an sınırlarına asker tahsit et
mesine bir mukabele telakki edilmek
tedir. 

H~lta. J aponya.nm Çine karşı açtığı 
harbın sılfı.hlanmak için bir bahane ol
duğunu, Japonların asıl ınaksatlan
nrn Sovyet Rusyaya hücum etmek 
olup bllnun için de Mançukuo hududu
na 500.000 kişilik bir kuvvet tab§it 
ctmi§ olduklarım iddia edenler çoktur. 

.. _ _ _ ..- •nuıumımrmuı '--------------
Ye r fi, yaoancı herkesin bilmesi 

ıazım haklkatlar 
CUMHURiYET' de nl rejiminin tatbik günü Halayda hiç bA.diSC 

siz büyük sürurlarla kutlulanıyor!,. 

Y UNUS NADt, Hatay J't'jlmlnln UAnı g"U "Cencvrede hallolunan meselenin menoel 
nu çıkarıJan karı:lı.kl.ıklan tahlil ederek nl Fransa kimseye unutturamaz. Bu nıeııoe' 

diyor ki: Halayın ırki ve milli TUrk mahlyctlne ınUste 
''Yeni Hatay reljtmlnln otomatkman tat nlt bir hususf rejime mazharlyeU meselesi 

bfk mevkiine J;'lreccği günün arl!eslnde Fran dlr. Roger Garreau'ların unsurlar aruında 
sız otoritesi hıı.lkm ertesi ~ yapacağı bay yıı.ratma~·a çatıgtığı tefrika myaseU dalı! bU 
ramı baltalamağıı. }(aJkıomış ve halkın sevin aalı asla iptnl cd~mez. Hataym ta~ma topra 
cine zehir katmak fçln çok mUnasebetalz ğına vr.nnc:ıya kadnr her zerreıd TUrktQr. 
ıtrreWkler: gösterml§tlr. Bayram gUnll gc Orada ırkı ve mllll TUrk haklarının Uı.kakl 
lince lse sab3btan ak§o.ma kadar blltUn sa na dayanan mUstakll bir rejim tesis otun• 
atıer hep §lddetll ve heyecanlı mUnakn§aıar caktır. Fransa ne ar:ımız::la ahde fsttnat 
la geçml§ ve nihayet akşam Ustll Fransız eden da\'& bu idi, ki Milletler cemiyetinde 
otoritesi lQt!cn ve atıteten bir parçacık mu l§te bu esasla halloundu, ve klın ne derse 
aaadekAr olmağa temayül edebllml§Ur: Tak desin, kim ne yaparsa yapsın işte bu esaal~ 
ıarın pek çoğu yıkıldıktan, ha.lkm sinelerine da yUrUyeccktir. Bunun haricinde her gayre 
ıri.lngillcr çevrilip hattA batırıldıktan sonra, ya\an ve dolandır. Erı;eç sönUk ıoığt biterek 
BUtlln bu işlerin böyle olmasına rnğmen yerini hakkm ve hakfkatln parlak p.pasın& 
Parla radyosundan da dünyaya. §U flln: Ye tcrkedecek olan bir yalan ve dolan.,. 

Suriyede ahali ile Fransız kuvvetleri 
boğaz boğaza 

ı ıu ttırJO AKŞAM'da : Her katadan bir ıes çıkıyor; tur ld 
gayeler etrnfmdald ztımreler bu derece f 

8 UOtJN, Aksam, blrincl aayfaemıla Soı1 detll lht.UU halinde! ot 
·etıc ahali ile Fnuurz kuvvetleri ara Hal böyle lkcn, Hataylılan bu anartl bl 

mtdakl bir sokak çarpı,ms._~nu r;östcren blr taamda nasıl olur da tehlikelere ırıUUZ 
resim neşrediyor. ''Dlkkatler., muh.arr1rl, 

rakmz' ta 
Fransa: gazetelerinden alman bu r~mln ma Hatay 'TUrklerlcl bu ke§meke§ln nıuııacak 
nnsmı tnhlll ~erek diyor kf: ralarmdıı.n kurtarıp emniyete ul&§tırA 

••cenup hudutıanmızm öte yanı mUteca biricik yol yenl rejimin t&tblkldft. Ser :ne 
nls cmelJI n zapturapt altında bir memleket ıruretıo olursa olsun bunun tahakkUkU bir za 
olmak vaziyetinden ne yazık ki, çok uzak! nıret halini alıyor.,, -

400 lira çalan 
yedi yaşında çocuk 
Bayramlığı dUzdUkten sonra aldığı elektrllı 
fener i ni yakıp gezme yaparken yakalandı 

Diln akpm üstü, Bayazıtta bir hır- ( Ayağı krnldı da .. Ben kundura~da 11
:. 

aızlık vakası olmuıtur. Fail 7. ~mda lira haftalıkla çalışıyorum. Bet lift p 
Mustafa isimli bir çocuktur. ram var. a· 

Mustafa, kahveci Hasan tarafmdan Bu sözler üzerine kundıµayı da dat' 
çizmeci Mustafaya kimsesi olmadığı lınca doğru sinemaya gitmiş ve bun t-

tavsiycsiyle çırak verilmiıtir. sonra elindeki lambayı yaka yaka Ç~k 
~ b 1 ' ~ adadu· Uzun müddet uslu uslu dükkanda kapıda dolaşmaga aş aaıgı sır l'l 

~lışan Mustafa çocuk dün birdenbire kandaki kalfalardan Hasan tarafında 
nybôlmuf, ustaeı da kaçtığını %anne- yakalanıp poliıe teılim edilmlftlr. eril· 
derek fazla ehemmiyet vermemiştir. Mustafa çocuk mahkemeye v 
Ancak aqam üstü it bitip de sıra teketi miıtir. --
:giymiye gelince mesele meydana çık
tlUJ• Mustafa ustanın cebindeki 400 li
ranın yerinde yeller estiği cörulmüı

tür. 
Tabil bunun üzerine telaş başlamış, 

mesele bir taraftan polise haber veri
lirken diğer taraftan dükkan.da çalışan
lar seferber edilerek çocuğu aramağa 

koyulmuşlardır. 

Yumurcak, ustasının cebindeki pa
raları aşırdıktan sonra doğru Mahmut 

. • ~r 

paşaya gitmış, kendisine evvela bir ço- ~ 

rap sonra da bir elektrik el feneri, göm
lek ve saire almıştır. Bayram üstü bir 
de ayakkabı lazım olduğunu düşünen 
yaramaz bir Uistikçiye uğramış, fakat 
orada ~u ı.:evabı almıştır: 

- Senin kimsen yok mu, ben sana 
ayakkabı satmam. 

Ancak Mustafa bunun da kolaymt 
bulmu§tur: 

- Annem hasta yatıyor, den1iştir. 

Kudils t e tetbiş 
çeteleri 

Kudüs; 1 (A. A.) - 40 ki§ilik mü 
selHih bir çete Hayfa cıvarında 3 polis 
memuruna rast gelmiJtir. Vukuua ge-
len çarpışma esnasında polislerden iki
si ölmüş, üçünt.,.,:.isü de kaçmağa muvaf
fak olmuıtur. 

Askeri mlHrczelcrle polis kuvvetle 

Baş, diş, nezle, grip, romatit11'18 

ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

rc abmda ır Unda 3 ka,e ahnablUr •"'"''· 
mar kaya dikkat. Taklitler inden sak 
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Hırsız 

Dünk11 kırın>ın hWll.!18t11 : 
lgdelilcr m aha.llesl be.kı;lal Adem 

ata, kilı;Uk kızını pıırıımzlık yUzUn 
d n mektebe göndermekte güçlük 
ı:ekty0r. Nihayet g JnUn birinde gö 
i:üsJUk yv.ptırmacıan kızını mektebe 
&lnıawktarmı duyunca, belediyeden 
&okak lAmbalo.nna konmak Uzcre 
kendisine verilen gazm yarısını ça 
Jıtrak yerine su dolduruyor. ' 

~ ~:tl.dll1erl yakıp döndükten son
l'ıı 'fo~ıtn t enekeyi aldı, bakkala doğ 
~llııde landı. J<'ene rle rin kör ışığı ö-
1tıııı &ölgesi k imi önUnc, kimi ar
<\~r,:tı:ı. Q. t eçerok onu takip edlyordu. 
\ot~11 Ilga kendi gölgesinden bile 

l)lt>'ordu. 
~l~lt lı:aııu dükkQ.nı önüne geldi. 
dell~ıı içe risi kalabalıktı. Giremeôi, 
~ ~%~ liunu birkaç kere tekrarladı. 
b ıal'tıı Yet Zellhnnın ağlamaktan 
1 oıd ış gözle rini t ekrar görür gl 
lla{ Ve içeri girdi. 

~tett ka1, Adem ağanın elindeki te-
'l Jı: görünce şaşı gözlerini kay

!_t ed a~·dıra gUIUmsedi. Yalmz hay
." tıııcın bir hali vardı. Gözleri "soıı 
\'tır '• demek is tlyen biı' i!ade:rıe 
't(er~tdu. Hic bir şey sormadan te
\ıı.tı tarttı. Adem ağa, bu işlerin 
>ot~u e Olup bit mesi lc,:ln sabırsızlanı 
( &a~k 
lıtu" aı çekmcclcıı çıkardığı elli 
-... vU Uzattı: 

ııete~alum ya helA lı gibi olmnz. te-1 
el'ılıe Var ... ötekilere bu kndar da , 
:~4,, 11~· \'nll ıı. hl sen in '"ayağ ın alış
--tıı 8 Ye verl ronım . Öyle ya bun-
-'ld~tırn bnıın geti rir.sin .. dedi. 

~'lı.ılll ağa bu sözlerle biran içiıı 
:ıtııı adı . Parayı alarak e' e doğru 
~ı t~h başladı . Birinin, yaptıkla
~lıe~tdüğU , kendini takip ettiğini 
~lele lrordu. 
rtJ kanatlı kapıyı onıuzlıyarak 
~ ~agltdi A rncunda sımsıkı tuttu
\ ~,;aıarı karısına uzattı. 
o'"-ıı' kocasının uznttı~ı ateşmiş 
1 c~t~ı cltne nlırsa yanacakmış gf. 
~ı.l~ nfyordu. 
~ >a1ı <ağanın biraz sortçe: " alsa
\ D. d u, işte ZeJlhaya göğUsJUk 
~: eıncsı üzer ine kork:ı. korka 
it 11,t 
b Ca:ı avucunda. dura dura ısınmış 
tntıll kadın, kablelvuku bir hisle 
~~~arıllerdcn bul duğuna dair koca
~llı a bir şey sormağa. korktu. A
l O th sopasını alarak sokağa cık 
,~:ı ~cı ece lDnhallenln bUtün fene r
~f >arırrıen sönUverccc lnnlş gibi fe r-

tlbı dılar ve soknklo.rr her zaman 
~ "'ı-a ll.Ydınlntamadılar .. 
''tak 111 ra "pıt pıt .. diye sesler çıka 

lrıtı l>llnecc lc gibi oluyorlardı. 
~tJy~ru idare ınüclürUnUn e\•lndel<i 
~ l;r0 Sabaha lrnrşı bitirebilen be
• •u ı telsi, soknk başında. görün
Ar~e:ınan fenerler. sönmUış hissi 
~eıe kadar fersiz yanıyorlardı. 

~~'4e~1[o reisinin bu gece hiç kAr 
~tlıı_ b ~ine canı sıkılmıştı. Fener
~lltıel·e u hail hemen gözüne çarptı. 

~~l A. sırtını dayamış uyuklayan 
il:. lt%, denı_ a~n . "çaldım bakkala 
~~ ı~1 Zelıhama göğüslUk yaptır-

21 ısı:ıt{1" Cnzynğıl ,, gibi karmnkarı 
la. 11ı<:d~~ !layı'khyordu . 
b taıı b le reisi bir mUddet sayık
h hUtn:kclyt dinledi. Sonra ağzını 
ı~'le (!,.1 Yayan domuz bir gUJümse
~ıı ltll.tııyne do(;ru yollandı . Anahtar\ 
{ordtt~ açarke n sabah ezanı oku-
•• evrııc 
ıı<\tıa F'lkrotln : 
l'ı1~ hu ckber Allahu ekllcr,, 

~ lanıu anıtı uhi sanki tAbta t,. 
~ı. ?nesini mmlda.nnrak içeri 

'ttl't~ı -III-
: ~"ktCUn öğleye doğru, Adem 

t t~ıa hı~ edildi. Soruşturmalarda 
~~ l'llen Ar ettiyse de, yaka, paçn 
'l~ ~e bu11;

1ahalle bakkalı zoru gö-
{li;u Slb~l Clbl bütün olanı biteni 

ba, cl(llll a birer birer anlattı. 
~~tıı l'ulr.fJa, btr 7.aman utancından 
tıı~l'(!ı-ı ~rı knldıramadr. Sonra 

..._ ~ baıl~dürcn jestlerle yalvar· 
t~ l!:tnı il. ı: 
~Ul( aı:Ylh, \"allahi Zelihaya gö

lıı-.b~ıl<leıucaktık. Çocuğuma. acıyın. 
ı,~ ~!ltrı ınurnt Ye mllstantlkten 

r;ı C'J·e k d 
"l:ı~lı· n nr her yerde bunu 

~~ . \''lllaİıı 
l\!lc· • Zelihnya göğüslük nln-
~ ~llbacı 
ıı ~\llırı.b~kl İstanbul gaze teleri· 

'ı», "lr hı rı "kasabarnızda en tere-
''\ı reıt.ıık b > ··~ llırı bı .. aşlığı nltında 

\ t liaba r mektup yazdı. 
,,,:ııu ( ~rzın tok de~erll beledi-
·'· ;. b(\ı~~ıı hoy, geceleri Rehrf, do-
~, •l \ ' ('\•,.. t 1 1 y r, l •e~nır . · a > sokak fPner-

.JUr.ı ~ 1 lton trol ''c tertış e-
ı;ece CCÇ Yakıt gene böyle 

ansızın yaptığı bir tertiş esnasında 
lğdeliler mnballesfndekl bUtUn te
nerlcrln :ferslz,sönecek gibi güç hal 
le ancak yannblldlklerlni görmüş 
ve şilphelenerek bu işin tahkikattıe 
bizzat meı;ıgul olmuştur. 

Tahkiltat neticelendiği ı.aman mis 
line ender tesadüf olunur hir hırsız
lık meydana çıkmış bulunuyordu. 

İğdel11er mahallesinin bekçi ve 
fenerı;lsl Adem ağanın, sokakların 
tenviri için verilen gazlara su kat
mak suretlle el al tından sattığı an
laşılmış ve hırsız bekçiye cürmü iti
raf ettlrilmiı;tir. 

Eğ'er kıymet.11 belediye reisimizin 
değerli himmetleri olmasaydı, bu 
iğrene hırsızlık meydana çıkartlamı 
yar uk, il:\ nthnye sUrUp gidecek ve 
ı;:"hrin sokakları da bu yüzden kAfi 
derecede ayıdnlntılnmıyacaktı. Böy
le model bir belediye reisine bütün 
!ta7. alarımızın ka ,·uşvasını can ,.e 
göııUMen dileriz.,. 

Faknt hlkft.ye Ciahıı.' bitmedi. 
Meptopte uzun zamandır yapıl-

makta olan kitap hırsızlığının ta
lllni bulamıyan idare kandır, çe
ke r, diye Zelihayı sıkıştırdı. Polis 
ynrdımi!e evlerinde araştırmalar 
:ı•apıldr. lIIcblr şey bulamadılar. 

mı· nıunllim "gerçi bulunmadı a.- ı 
ma, ı;aldıklarııu vaktile satmış ola.
ına.ı mı,, fikrini ileri sürdü. 

Bu herkese mUlAylm görtinüyor
<lıı. Şaşkın bir halde bulunan ida
re buıın denizde yılıı.nıı sarıhrcasına 
sa n 1<'1 r. 
Zelihayı mektepten koğmakla lk 

tifa ettiler. Şimdi her sabah Güllü 
hanım iptldalslnln kapısında küçük 
bir dilenci, gülüşe gillüşe mektebe 
gelen çocukları sonsuz bir gıpta tle 
sessiz ııessiz seyreder. . 

Çocuklar bu eli, yilzü kirli, elbi
sesi yırtık kilc;ill< dilenciyi kapıcıya: 

- Hasan dayı, hırsız Zellhaya bak 
diye gösterirler. 

Kapıcı yerinden doğrularak üstü
ne doğru y1irür: 

- ~ıkıl hırsız köpek .. Gene kttap 
çalma4'.a mı geldin? gibi sözlerle a
zarlar. 

Zeliha. eski mektep arkadaşları
nın - arkasından tUkUrUk glbl ya
ğan - kahkahaları arasında, elleri
Je gözlerini oğuştura oğuştura kay
bolur. Ve bu, her sabah tekrarlanır, 
durur. 

Muıtafa Niyazi 

Pehltvanları~ız ~e 
Amerikan gazete leri 

Amerikanın ve hattA bütün dün
yanın en !azla satan spor mecmuası 
olan Ring Sponts geçe n aykt snyı
~unda Amerikan ve lncillz gUrcşçi
lerlne karşı MUJtıylm \·e Tekirdağlı 
HU~eyin hakkında bir yazı ile ayrıca 
Mersinli Ahmet hakkında sitayişklr 
satırlar yazm1ştı . Du mecmuanın 
bu aykl sayısında ise Mersinlinin 
göğsünde ay yıldızlı mayosile çok 
güzel bir resmini dnha neşretmiş· 
tir. 

Türk pehlivanlarını Amerikada 
tantımak istıyen bu mecmuanın bu 
kadirşinaslı~r sporculuk namına 

·şayanı teşekl<UrdUr. 

~llltıııutMllHRll!ııttntll~~ 
o.zor d ıliyoruz 

Racing-Arsenall 
maçı 

Ve Fransanın kaçak 
radyosu 

Futbol ileminde büyük bir alika 
uyandıran Rasing - Arsenal maçının 
geçen pazar günü yapıldığı ve İngi
lizlerin 2·0 galebesile neticelend1ği 
malftrndur. 

Bu maçın neticesini ''HABER,. ga
zetesi, her zaman olduğu gibi, herkes.o 
t.en evvel almış ve pazartesi gUnkU sa
yısında karilerine bildinllişti. 

Bundan bir gün sonra, yani salı gü
nü "Tan,, gazetesi de ,kariterine ma· 
çm neticesini bildiriyor ve bunu, HA
BER gazetesinden aldığını belli etme· 
mek için • biz Rasihin oynamadığını 
yazdığımız halde - Rasihin Rasingin 
orta muhacim mcvkiinde oynadığım 
ve bu haberi de, maçın neticesile be
raber Paris radyosundan aidığını ya. 
zıyordu. • 

Paris radyosunun, maçlar hakkın
daki haberleri pazar günü n~tfiği 
maJCundur. "Tan., gaz.ete.qj ise b<ınu 
pazartesi günü 0dinlemiş !,. 

Son zamanlarda, Pariste. birçok 
kaçak radyo istasYonları meyd&na 
çıkmaktadır. 

Tan garetesi, maçın neticesini, bun
lann birisinden mi aJrnı-1}. acaba?. 

Romanyanın 
Trikolor 

Takımı şehrimize 
geliyor 

Cumartesi, pazar ve pazerteıi 
günleri üç maç yapacak 

İki &ene evvel gehrirnhe gelı:ni§ ve 
yaptJğı iki mUM.bakad& hta:nbulıpo.. 
ru ınağlftp ederek Galataaarayla f ev
kalide bir k111ılaşnadan sonra bera.
bere kalmıı olan Romanyanm Tr1ko
lor takmımın bugünlerde yine lstan
bula. geleceğini öğrendik. 

Romanya kupam t urnuvumda finaı
le kalan Bilkretin bu kuvvetli klübü 
önümüzdeki cumart~i güntl Şişli, pa
zar günü Pera, pazarteai günU de Ga
latasaray takımlanınızla çarpışacak
tır. 

Trikolor müsabakalannm hepsi 'rak
sim Btadyomunda. olacak, pazar giln
kil maç • lik mUsa.bakaJan dola.yısi
le - sabahleyin oynanacakttr. 

• Maçlara gelmlyeo 
hakemler 

Bu hafta hakemlerin bazılarının 
sahalara gelmemeleri :ruzUnden maç 
!arın bir kısmı yapılamamıştr. Bunu 
nazarı itibara alan ajanlık, önümüz 
deki maçlarda hakemliği olanların 
yer1ne yenilerini s!!çmck üzere birin 
el küme murahhaslarını Ynrın i~ti
maa dnYet etmektedir. Tebliği n eş
rediyoruz: 

'febliğ 
T . S. K . İstanbul Dölg~i F ut bol 

AJanhğmdan : 
Hakem ı,ıcrt &zerinde konuşmak 

lizere b irin ci k üm e Uk nıurahhn~Ja
rınm 2-12 -037 perşembe günü saat 
tam 18 de Cağaloğhıncla C.H .P. b i
nasındaki bölge merkezine gelmele· 
rl rica olu n ur. 

. - - ' 

Otomobil sürat 
rekOru nasıl kırıldı ? • 

Yüzbaşı Egston bunu anlatıyor! 
Amerikada Utahda yapılan s:irat 

tecrübesinde yüzba~ı Eyston (İngifü) 
meş~ur ~rkdaşı Sir SaJkolim Kaır.pele 

ait olan dünya otomobil sürat rekoru
nu kırmağa muvaffak olmuştur. Yüzba
ıı' Eyston ölçülen bir kilometre meı>afe
yi gidip gelme olarak iki defa koşmak 
suretiyle saatte vasati 312 mille katet 
mİ§tİr. Kampel ayni mesafede saate 301 
mil sürat yapabilmiŞti. 
' Lo;,dra.dan kendisine telefon eden 
ga~etc.ı.:ilere Eyston rekoru nasrl kır· 

dığ•nı göyle anlatmııtır: . 
- Sir SaJkolun rekorunu kırmak 

pek mtişkül bir şeymiş. Birinci koi umu 
yapmıı ikinci yani dönüş koşusuna baş 
l~mıştıın. Bu iki koşunun vasatisi alı
cağ na göre biltün emeklerin ve ihtiyar 
edilen masrafların boşa gitmemesi için 
azaıni &ayretimi aarfetiyordum. Maki
neye ·htz verip de ölçülmüı mesafeye 
girciğim vakit aaatte 320 mile yakın bir 
sün t yapıyordum. Bu sırada gözlükle
rim birdenbire çözillerek yüzüme çarp
mağa baıladı. Elimin birini bilmecbu
riye direksiyondan bırakarak gözlüğü 
burnumun üsl•:ine bastırdım. Şansım var 
nuı ki rüzgarın tazyikiyle gözlük öyle-
ce asılı kaldı ve düımedi. Direksiyonu 

tek eile kÜUandığımın henüz farkına 
varmıştım ki ölçülen mesafeyi bir yıl
dırım sUratiyle geçtim. Rekoru kuabil
mek için icap eden her ıeyi yaptım. 

. Otomobili hava patlamadan ev· 
vel ycti§tirmek için geceli gündüzlü ça
lI§tık. Bilt\in bu muvaffakıyeti benimle 
beraber çah§ln dokuz makiniste med· 
yun um. 

O tomobilimin u:amt sürati yapm.a
drğrna eminim, herhalde bu iti gelecek 
sene bir defa daha tekrarlıyacağım. Ba
na öyle geliyor ki karada. dünya sürat 

rekoru daha birkaç defa kmlc#.;alltır • ., 
Yüzbqı Eyıton 1922 ıeneaindenbcti 

yanı otomobilleri kullanmaktadır. Ken 
diıi 36 yaıındadır Evlidir ve iki güzel 
kız babasıdır. Kızlar babalarının rcko
ruıı ı nasıl kırdığını seyir için Ameri
kaya babalariyle birlikte ~tmi~Iene 
de bu teıebbüı kuvveden fiile gelmeden 
mektepleri açıldığı i~in İngiltereye dön 
meğe mecbur olmuılardır. 

Eyston geçen ıene dizel makinesi 
rekorunu kırmış, ve buna mükafat ola· 
rak lord Veykfild kendisine be§ bin in
giliz lirası verm!şti. 

Eystonun rekor kırdığı otomobilde 
iki aded mecmuu biner beygir kuvvetin 
de rols roviz makinesi vardır. 

Eyston otomobili 10 metre 20 san· 

Yüzbaşı Eyıton 

tim boyundadır. Genişliği 2 metre 50 
yüksekliği de 1 metre 27 santimdir. 

Boksör Lenglet 
lktocl ravundda gallp 

Fransızların ağır siklet boksörü mq· 
bur Andre Lcngle-t, Montrealde yaptı

lı bir maçta, daha ikinci ravundda ra • 
kibi meşhur İngiliz boksörü Mac Coytl 
nakavt ederek yenın§tir 

Bir dünya 
şampiyonu 

Profesyonel oldu 
Dünya halter §8.mpiyonlarm.da.n 

Ronald Valker Londrada bir kült'\ir .. 
fizik mektebi açarak, orad1 ınualllm• 
Jile yapmağa ve bu suretle profesyonel 
olmağa karar vc.rmi§tir. 

Valker bu seneki halter şampiyo
yonluğu müsabakalarına iştirak ede-
miyeccktir. 

l(tflftlllllı~w:an fi IS W 1 il. IU 
Hayrı ceıaıe 

zaruri bir cevap 
Arkadaşımız Osman Kavrak'm b u 

yar.ısını "armki spor :.a;rfnmızda o
kuyacak ınız. 

Yüzbaıı Eyıtonun dünya r eko1'unu kırdığı ıpor otobomili 

llahfor deniz ve ma('era romanr 11 şln kırmızı ışıkları teknenin üstüne düştükçe 
öyle parlak, muhteşem bir renk dalgalanıyordu 
ki: Karşımda saf altından yapılmış büyük bir 
ayna var sanmaktaydım. 

şı öyle çok şüpheli görünmedi. 

Yazan : Ali Rıza Seyfi. 

Ona doğru yllrllyerek ingilizce: 
- Yapılncnk iş var mı? diye sordum. 
O bent yukarıdan aşağı kadar süzerek ce• 

vap verdi: 
- Adamına göre! Senin gibi sıska bir herıt 

kafası kırılmaktan başka neye yarar! 
- Ben her l~in adamıyım, yoldaş! Bu zll• 

g~hlarda gördUğUm teknelerin arasında denize 
indirilmiş bir gemiyi andıran, lAkin öbür demir 
tekneler gibi soğuk bir ışık değil, sanki bir altın 
kümesi imiş gibi parıldıyan bir kUtle vardı .. A
caba bu neydi? Gözlerimi uğuşturdum. Her da
kika yanımda bulunan dürbünümle baktım, oldu 
ğum yeri birknç kere değiştirdim . EYet yanılmı-

Güneş batıp ortaltk kararınca hemen bulun 
duğum tepeden deniz kıyısına. indim; kendi ken
dime vaıiyetl hesaplıyor, gördUğUm altın renkli 
geminin deniz kıyısının neresinde bağlı olduğu
nu kestlrmeğe çalışıyordum. Aklıma ne yemek, 
ne içmek geliyordu. Hesapladığım yere gelince 
burada gerçeklen bir dok (havuz) olduğunu 
gördlim; IAkln yalnız iki küçük ticaret ,·apuru 
vardı; başka hiçbir şey görünmUyordu. İşi kat't 
olarak anlamak tein oraları iyice · araştırmağa 
kalkıştımsa da on dakika. içi nele tnrkettlm ki: 
Etrafımda beni gözetllyenle r Yardır. iri yapılı, 
çok çirkin yüzlU, alt dudağından büyllk iğri bir 
diş fırlamış gemici kılığında biri bir takım kU
tUk ve demir yığınları arkasından çıkmış, biç 
sezdirmeden arkamı kollumağn başlamıştı .. Ar
tık işi uzatmağı uygun bulmadığımdan oradan 
uzaklaştım. · 

ğUrt İtalyanların arasında aylardanberi açlıktan 
ölilyorum .. Ne iş olsa gözUme çoktan almışımdır~ 

- Açlıktan ölUyor musun? Pek iyi, ben sana 
şimdi mUkemmel bir ziyafet kazanmanın yolunu 
göstereceğim: Şurada demir levhaların yanında 
çalışan kara he rifi görüyor musun (uzakta geniş 
omuzlu, iri, yüzil g6zll kir içinde bir gemiciyi gös 
teriyordu, şimdi gidip bıçağını o herifin karnına 
sok. Bunu yaparsan sn.na. bir şişe, hattft. istersen 
iki şişe ısmarlıyncağım ... Anladın mı, sıska? 

yordun: Altın r enkli alcY saçan şey, demir tek
ne değildi, bu altın ale\· bat!Dakta olan güneşin 
son ışıklarından ileri gelmiyor. bir geminin ken-
di rengi bulunuyordu, Bu tekne ya. pirinç made
ninden, yahut o madenin bir balltasından yapıl
mıştı; çünkü bir geminin altın levhalarla kapla
nılablleceğfnl düş\lrımek en hUyUk bir dellllk 
olurcltt. Bununln k17.aktn duran bu gemiye bak
tıkçıı onun son deracc altma beuzfyen bir nıad~n 
den yapılmış oldu:Unu görüyordum. Hele ı;Une-

Yüreğimde merak nteşl çoktnn tutuşmuştu. 
Ertesi akşam bir tnglllz gemicisi kılığına gir
dim, suratımı biraz deği f;i tirdim \ ' C A"ene o havuz 
da dolaşmağa başladım. O çirkln, he ri[ gene o
rada gözcUIUk ediyordu; 1Akin bu sefer bana. kar-

Dişlek gemici böyle diyerek yakamdan tu~ 
tu, kemiklerimi kıracak gibi snrsmağa bnşladr' 
Herifin gözünde o kadar mnna.h bakış vardı kl 
Söyledlklerlntn gerçek olduğunu anlıyordumı 

Bir çabalama ile kendimi onun elinden kurtar• 
dıın \'e; 

.-: De\"amı var 
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Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da .. 
ha ziyadar . bir ışık veren 
Osram m ampullerini alır. 
sanız daha ucuz .bir ışık 

" 
elde edersiniz. _ _.. 

. 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin ·eder. 

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

·-~--- Dünyanın . Meşhur Şekercisi •ı•----•• 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
60 ~ FıstaD<lı DoklYlm 1120 lklYlıruş 

~ayram şekeırn 80 il Ka~makh Dolkıam120 ,, 
Sahı yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU - KARAKöY - KADIKÖY 
Taşradan sipariş için: ALI MUHIDD tN Babçekapı, lıtanbul • 

~eylhı lYJ<dle osıraır 
etmevnınD~ "1 

Ağrtlarınızdan 
kurtulmak ıstersen1'! 
SEFALiNI 

m lYI IFD a ~ ~aı k 
aıO o ll'il uz. 

Nezoe - ~ırD(P " 
Baş ~e ıcnş 

a~rrolaıro - R©
ma'ltn~ma "e 
mafsaın a~roı:1 
Da ıra ınıaı kaıırşn 

'\&es o ırl şaıysıırn ° 
lhlayıret cııeırececne alii1ô©ınır. 

... ........................ 1 ........... --= 
icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 
Mideyi - Kalbi 

yormaz. Taklitle· 
rinden sakınınız. 
Her eczaneden 

1-12 lik ambalaj
larını ısrarla 
arayınız. 
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•~.-ADEM i KT i O AR~-•• 
1 GAZETEMiZE VERECECINIZ iLANLAR VE lLAN JŞLERlNJZ 
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1 

20335 IE 
u;adl ..::-. . .. ' ... _~ ~ 

BEL GIEVŞIEKLDGDINJE 
IK A ~ ~ 

0 
ıçıN su NUMARA YA TELEFON EoıNız: 

cifi!I Adres: lstanbul AnkaraCaddeıi 
V AKIT Yu:.Ju altında ~ 

i t••••• _.,..zt:~ !'elefon: 20335 ıw:ı--

--~~~~~~~~~~~~-----------:4 

No : 105 

HORMOBiN 
·- fabletları • t:er eczanede arayınız. ı Po•t• t:utu•ll 1255 HormohJn J -•' P 

EVET GÜZELİM ·--saıon Çayı , 
Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇAYI c· r. Zevkinizi anca:. 

SALON ÇAYl'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MEHKEZt: 1ST ANBUL ABMAALTI T&hmll IOkak AZERBA YCA?': 

Ucaret hanul :No. 8 Tel. 21'171 

T~DAVLJLDtN Ç[lc(il[N DAQANIZ 1-HÇ~iQ 
Cl~~TL~ SiZi iLb:P.LtTMt:Z . 

v.cy,BAtv+;(.; ONU BAN~AYA YATIQJNIZ 
\ 1-ltR TtJl2Ll::I ıZA~ATI GıŞ liLEQ.iMıZOtN ALiNi Z 

: z 

~ P-?:;" UOLANTK ~ANk' ONi NV 
::<lt'isrf pf' k'AIJ,...,;lui. PALAS ALALtMCI ~A~ 

SAÇ BAKiMİ 
Güzelliğin en birinci ıartıdır. 

Kepekleri ve saç köklerini tedavi ec:!en 

tesiri mücerrep bir ila,.tır. 

- Birinci eınıl Operatör -.-
0 r.C AF EH Tt\ VVAR 1 

Umu.nü cerrahi vtı sinir, dimağ 
E&tetik cerrahiıi miltehassıst 
Panı f rp F akülteıi S. Asistan. 
Erkek kadın &melıyatları, dimağ 
estf'tlk · '"Yıa. meme, kann bu
tu.$uklukhtrı., Nisa.iye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: SabRlıla.n M e c !:I c n n n 
5 ten 8 e kadar U li 

Bğledtn sonra ücretlidir 

Beyoğlu, l'armakkapı, Rumeli Han 

- No. l Telefon: 44086 -

• • 

~n ,!,_kle~ir_ ~ini~. Bir m\kıı~~:::ı;:. 
leri cezbettıgi gıbı, cılt ıçın gayet sabıt ve ~on dra,ı )rt 

pt~an ve gayet ince olan bu yeni "Birde dort pu 

tc::rübe et. 

İşte , kimyagerlerin ve kadınların 50 
ıenedenberi aradıklaıx pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüı:ünüzlin 
ve burnunuzun parbklığı ebediyen 
zail olur. 

Dıiarda, yağmur ve güneşte, dahildt. 
ıl'.:ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) her şeyi yapabiliı siniz. 
Suya, güneşe maruz kaldığını% ve 

dans ederek terlediğiniz tialde tenin ~~~;fi 
şayanı hayret safiyetini muhafaza : 
edersiniz. Akşam ilzeri yorgun buru· 
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştfre• 

bilirler ve birka!f yaş daha genç gö· 
rünmeye muvaffak t:lurlar. 

Bu pudra gayet beyazlattcı ve ku~- 1,. 
vetlendiricLdir. Yüzde hiç bir vakıt,.. . deceıtıerd e 

leke ve tabaka halinde gözükmez. il ni adeta tabii tel~kkı e et ;ııce ~,, 
Gayet ince olması itibarile .cildde o Siz de bu siHraı:nız, g.~~irde ô0~. 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki 1 aon derece yapışkan • 351ııi (!ıet' 
me•l.:udiyeti bile f.!rkedilemez. En pudrayı ısrarla v~ . ırıar~eticesif1d 
sam'.mi dostlarımz bile {Bu pudra 111 kat ederek isteyınız. A 
sayesinde) teninizin cazip gfüelliği. memnun kalacaksın:z . ,...;,#,,.. 

j •c • •.+e •• • :•ıa:nna::11 ••sves t ti 2i2l 1* aaJJP 
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t~da iki ür- eğ · böı; ·· d' ·· ·· Cc'&i :s n 5ru ış gorunce mü-
tedi r oldum ve onları düzeltmek iı
~r~ Fakat itte, büyük bir talisizlik 
'ı 0 larak, düzelteyim derken kır· ... 
bn~ O?ğrusu aizin dostluğunuz gibi 
~i .. · bır dostluk görmedim ... Yalnız .. 

.. ıı b' ıraz sert .... 

ttd:;, Aman aöylemeyin, Raskas, b<Sc
'lıad ~lunduğum sırada kapı arkasında 
1-~~ tnız gibi beni de teessürden ağ. 

t Stnız ... 
>.. ki ..:as kd"v • """'tla ba us ye ıgerıne vahşi bir na-
~tt?ğ ktılar. Raskas masanın altından 
ditdi. ~ a~ağmr Korinyanın dizine in
"-da b' 0tınyanın kemikli yumruğu ha· 
S tr da" • d'kt ap1c~ ıre çız ı en sonra, Raskasın 

\' e~nı. iyice gözlerine indirdi. 
dığcrine: 

i;" 'l'eşekkıJr ederim ı 
ı... edilcr ve . d 'lA . •c: aynı zaman a ı ave ettı-

' ""'' .oır ıc d ·u ı So Y eg .... 
"' rıra ma 'k· . b' . ttUrı • saya ı ıncı ır şarap 1ışe· 

~latrtl Cc, 'Raskas başından geçenleri 
......._ ağa başladı: 

i'taı c~ap~ açılınca binayı baştan aşağı 
~ Yerı e~ilccek bir şekilde adamlan
~l'l de ~ltırdim. Çocuklar m~.:adelcye 
~lt\U'ı ~le, Kapıyı vuruyorum. Bir şey 
>oıt. n ır §ckilde hazırlanmışlardı. 
~ unun .. · 
11

>tara. uzerıne - hoş bir rahip 
~h ta sr. basıyorum - kızrr.ayın 
~~ rUnmUyordu, dalgın bir halde 
tlııı ~ niha "eri Yet, kapıyı yıkmak em-
>or. }{ Yoruın ve o zaman kapı 1çılı· 
~ ı.. arıınu . · 
)' "'alın b' za asdzade kılıklı ve elin-

t
or • .\A- ır ıopa bulunan b:riai dikili
ctil. '""'hllarım lYorı §apkalarmı çıkararak 
>~ ar. Ben. h' ' lttıak ıse, ıç bakmadan onu 
'a rtl(lthi ~ere atılıyorum. Omuzu· 

lt.a.rct '· bır darbe indiriyor. Bana 
hr· Cdıyor Ad ıp h · amlanm kaçıyor. Bu 
tıı""' aUcrind 
~ .. t-.liha • en hiçb:r şey anlamıyo· 
'il 1Yorurn} et karşımdakine dikkatle 
ll'tırıuı? ;e kirni görüyorum, biliyor 

ulun bakalım). 

t~ ... 
Q 

KIZ 

Korinyan kahkahadan boğuluyor ve 
bağmyordu: 

- Aman yarabbim! Ne ömUr bir 
sahne 1 Orada bulunmak için vallahi on 
altın verirdim. Kimdi bu asil, bu alice
nap bu eli öpülesi mübarek adam? 

Raskas hiddetle düşünclı:.i: 
- Bu Allahın belası rahibe ne diye 

dayak yediğimi anlattım ı Ne apdalmr· 
şrml. Ne ise .. Elbet biz de alay edip gU
leriz. 

Ve Korinyana hitap ederek: 
- Karşımdaki adam, kralın kardeti 

idi 1 dedi. 

Korinyarun kahkahası kesildi ve deh
şet içinde mınldandı: 

- Kralın kardeşi?. Dük d'Anju?. 

- Ta kendisi.. Bana: Bundan son-
ra gelip kulaklanmı ağrıtmamayt bğre
nirsin, dedi. Git efendin Kardinale de 
ki Gostonun onun haydutlarile bir alış 
verişi yok 1 - Bu sözler üzerine tekrar 
içeriye giriyor, kapıyı kapıyor ve ben 
de, başıma gelecek belalan düşüuerek 

oradan aynhyorum . 
Bu defa, Korinyan sapsan kesilmişti. 

Artık yanmdan gelip geçen hizmetçi 
kızlan çimdiklemek aklına bile gelmi
yordu. Boğuk bir sesle tekrarladı: 

- Dük d' Anju ! Kralın kardeşi 1 

- Evet, ve siz de benimle veyahut da 
yakınımda bulunduğunuz için, iki b·na 
birbirine yapışrk olduğu için, Dükle şu 
meşum Trankavel arasında da muhak
kak bir yakınlık bulunduğu isin, siz de, 
bu iş:n içinde yandınız. azizim! Kami
nalden azar işiteceksiniz. Dille d'Aniu 
krala tikayet ed,•;ek, ikimiz de hapse 
tıkılacağız. 

- Doğru t Çok doğru. 
- Şimdi siz söyleyin bakayım, Ko-

rinyan, sizin başınızdan neler geçti? 
Rahip birdenbire: 
- Fakat benim i~imle sizinki arasın

da hiçbir m:.inasebet yok, dedi. Ben 
Altcse dokunmadım! Ve orada değil

dim. 

«AHRAMAN 

mana kadar hissetmediği meçtıııııt l bir ıs
tırabın kalbini ezdiğini v~oğazını 
tıkadığını duydu: Bu, kıskançlık ıstı
rabıydı 1 Evet, Annais oradaydı 1 Fc.kat 
onun yanında gayet iyi giyinmiı. zarif, 
yakışıklı bir asilzade vardı ve bu asil
zade, arada sırada onun elini tutuyor 
ve laübali bir tavırla konuşuyordu! .. 

Düello üstadı, tavan arasındaki sefil 
odasına acıklı bir nazar atfetti, sonra 
tekrar bu yakışıklı delikanlıya baktı. 
Ve acı çok acı bir kahkaha savurdu. 

Bu esnada, Scnt - Avuay sokağında, 
çok garip bir faaliyet vuku buluyordu; 
her biri on beş kişi.den mütekeşşil 
iki grup, birisi \:addenin sağın.dan. diğe 
ri de solundan ilerliyordu. Bunların 
birine Korinyan, diğerine ise Raskas 
kumanda ediyordu. 

Korinyan, mütemadiyen Trankaveli 
takip etmişti. Onun, sokağın köşeF-in
deki binaya girdiğini gördüğü zaman, 
bir saat beklemişti. Montaryolun çık

tığını görmüş, fakat katiycn endi~e et
memişti. Kalfası sevinç ve accles; yü

z:inden kapıyı kapamayı unutmtıştu. 

Korinyan birkaç dakika daha bekledi, 
sonra, eve dalarak, tahta merdivenin 
ilk sahanlrğma kadar çıkmıştı. Bu, bü
yük bir rurctti. Fakat hiç bir tehlike, 
bu kapüsen rahibini durduramıyordu. 

Harikulade cesur oluşundan değil... O. 
tehlikenin farkında değildi. Bu adam, 
ayni zamanda zeki ve abdal, ayni zamnn 
da mütevazı ve mağrur, ayni zamanda 
cesur ve korkaktı. Casusluk i§le,.:nde 
son derece kurnaz olan Korinyan, Riş· 
liyö:ıün en güvendiği adamlardan bi
riydi. 

İşte, Kcrinyan, böylece, Trankavel· 
le burun buruna gelebikı.;eğini - ki bu 
nu herhalde arzu etmezdi - hiç düşün 
meden ilk sahanlığa kadar çıkınca, ora
da:Ci yegane kapıyla karştlaştr. Tabii işi 
açığa vurmak lazım geldi. Rahip ddu
ğıınu söyleyince, kapı açıldı ve Kc.rin· 
yan, ropluca, orta yaşlarında bir kadın
la karşılaştı. Bu kadın evin 6ahibcsiydi 

.. 

XTZ 
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ve adı Jarony hatundu, Brijit Jarony ... 
Duldu ve namuslu bir hatundu. Ko
rinyan içeriye girdi, arkasından kapıyı 
kapattı ve §Öyle dedi: 

- Hatuncuğum, karşınızda gördü· 
ğünüz f3hıs rahip Korinyanm ta kendi· 
sidirl 

Kadın istavroz getirdi hürmetle, 
fakat hiç korku duymadan eğildi. 

Korinyan devam etti: 
- Rütbetlu Kardinal dö Rişliyönün 

dostu ve hususi elçisi Korinyan t 
Kadın ikinci defa istavroz getirdi ve 

ikinci defa eğildi. Fakat bu defa daha 
endişeli bir hali vardı. 

Rahip bu defa daha azametli ve da
ha müessir bir tavula takdim merasimi 

- RütbetlQ peder Jozcfin mü~viri 
ni tamamladı : 
ve sağ kolu Korinyan ! 

Bu defa kadın, gene istavroz getir
di, fakat ayni zamanda, dehşet içinde 
ıere yıkıldı. Korinyan gülümsedi. Ar· 
tık, bir tek işareti üzerine bu ka:iının 
perl.:ereden atılacağına, hatta ateşe atı
lacağına emindi. Peder Jozef, Paris hal· 
kının nazarında korkunç bir kuvvetti. 
Onun ismi zikredilince, derhal, kimin 
mahvolacağı merak edilirdi. 

Rahip Korinyan, Brijit Jarony'nin 
evinde bir saat kaldı, yanından ayrıldı
ğı zaman da ona §Öyle dedi : 

- Demek Trankaveli gözden ka· 
çırmıyacaksınız. Eğer dı§arıya çıkarsa 
onu takip edeceksiniz. Ve bana, onu 
nerede yakalıyabileceğimi haber vere
•.:eksiniz. Aksi takdirde, onun suç orta· 
ğı addcdileccksiniz 1 

Kadın, casusun istediği bütün şey
leri vaadetınişti. 

Korinyan içini çekerek ö:işündü: 
- Ah 1 Şu kadın on yaş daha genç 

olsaydı 1 Geceyi orada geçirip, gözetle· 
me işini, daha latif bir şekilde kendim 
yapardım. Halbuki, gidip başka kapıla
rı çalmak mecburiyetinde kalaca~ ve 
böylelikle, gene mahpusiyct eczaların 

göze alaı.;ağım 1 
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42 KAHRAM/lN KIZ 

Korinyan, gecenin üst kısmını 
kimbilir gene nerede gcç.:rdikten Ronrıı 
sabableyin, bitkin bir vazi:;•ettc Y..ardına 
Un mesai oclasma gcld'ği zaman,Raskcfs 
oradaydi ve Kardinal~. mcslel:daşı hak· 
kında rapor veriyoıc ı iki ccı ııus. yÇ\(· 

diğerine korkunç birci na~ar atfc ttiTer. 
Fakat efendileri orada} Jı. Sunu:ı isin 
zoraki bfr tcbess\im teati ctme~t m!Cİ.>U· 
riycti hnsıl oldu. 

Bunun idn roraki bir {ebesürr. teati 
tmek mccburiye~i iı- -11 oldu, 

Ktrdınal Raskas vasat-asiyle, Basty'de 
ıeçen hadiseleri öğrenmiıt. peder f ozcf 
~n de, manastırda vuku bulan korkunç, 
re görülmemiı arbede hakkında maln· 

mt ahmjtı;. Korin)'an da, Tranlravelin 
Sent - Avuay sokağında ikamet ettiğini 
ve Kurto sokağındaki bJyük binada da 
muhtemel bir l'U~ ortağı bulunduğunu 
beyan ederek raporu tamamladı. 

Bit rapordan tonra, Korinyan, intika· 
m r.t alabilmeic için Trankavelin CV'inde 
ve Kurto iokafındaki binada yapı1acak 
arıftirma işlerinin, kefi.disine tevdüni 
ril.:a cffi. Falfat, ltıskançhlttan deli 
divane olan Rasl<ııs, Diittiii kısa viicu· 
diyle doğruldu ve bu ferefli vazifede 
kendirinc de bit ttıevki verilmesini pek 
hak'li olarak rica etti. Bunun üzerine 
Kardinal iki ayrr emirname imzala.lı ve 
onlara ıCSyle dedi: 

- Siz Kor:nyan, Sens • Avuay so· 
kağın4. ıiz Raskas da Kurto sokağına 
gideceksiniz. Bu vazifeden daha iyi 
netice alarak bol bol evrak ve esir geti
recek olanınız, bundan sonra diğerinı 
tercih edilecek, yani şef olacaktır. 

llti casus, bu Salomon vari tal:sima 
'a :layran kalarak, hiddetle odadan çık

ılar. 

Demin de ded!ğim"z gibi, bir rnUd-
:r• • • .. .. • t .. 

Üc~ ııuıııa, ıttı!ı uc;, uueı grupuh uiŞtn· 

da, Scnt • Avua;- sokağında ilerliyorlar-

dı. 
Arkalarındaki adamlar, muhahı vC'· 

ya asker değillerdi, üzer:crinde. niçbir 
silah görünınıayordu, dagınık bır halde, 

ge .fü:!ğ'! çıkmış ve öitibitlerinl taniUUt
} .t':l, n'iimuslu insanlara ben:ıiyorlardr. 

RasT<asla J(orin'Jan. t(eıkağtn btT ya
nından dlğer yanrnii, göileriyk bfribir
lerine meydan Okuyoı', tcllditJer yağdı
rıyotlar'dr. Nat.ıufüı öircr yot.:u otan 
gruplar da, itu-6'arl:!'t{ styırarak onJm 
takip ediyorla .. df. rfü t'ırriP yıtirüyUfte 
b"r tuzaıt kokusu vattlı. Fakat, tam lia-

rck§(a ğcsittı;eğ~ tir::. r~ . iltı tef aynr 
ıamaMa dura'rak hafif bırer te~;süm 
le yekdiğtrini suzdÖ-fer. Korinyan Ş<lyıe 
düjünıJy'ordu: 

- Ya tesadüfen, Raskas dalla iyi 
§eyt~r ele geçirirse? 

~askasın dü§ünçeıi de ra1dbinbkJn 
den farksızdı: 

- Ya ben bir ~ey bulamam da, Ko-
~ 1 ., 

rinyan Trankaveli yaka arsa· 

İkisi birden, aynı hare1tetle, yeltdi
ğerlerinin karşısına doğru yurüy~rek 
sokağı geçmeğe baıtadılar. Sokağm or
tasında, ayni zaman.da durarak, Raska-

sın burnu havada, Korinyanın burnu 
aşağıda olduğu hatde, birıfrlerini sey. 

rettiler. 
- Raskas, küçük Ra!lkascığnrı !... 
- Korinyan, kocaman Korinyan. 

cığıml. .. 
G:ilümsediler, fakat hemen ayni za

manda, çehrelerinde ayni §iddctli kıs
kançlığın ifa.desi l:ielirdi. Biribirlerinc 
sırtlarını çevirdiler. 

Raskas, adamlarının başında, Kurto 
sokağına girdi, işaret edilen binaya doğ 
ru yolandı ve ara§hrma emirnam:si 
elinde olduğu h:ılde, kapıyı ti<ldetlc 
vurmağa ba~ladı. Kodnyan ise, arka
sında adamları olduğu halde, Tranka· 
velin ikametgAhına doğru yürüdü. Da· 
ha ilk vuruşta Br!jit hatun kapıyı açtı. 
Korinyan onu gözleriyle isticvap c· 
~erek §U ı.:evabı nldı: 

- Evden çıkmadı. Odasında yalnız~ 
dır. Beı dakika evvel onu gözetledim ... 

Adamlar süratle merdiveni tırman
dılar. Kadın Trankavclin kapısını gös
terdi. Korinyan kolarını :.;vadı, kama-
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KAHRAMAN 

sını çekti •• kapıyı fekmciıyla açarak 
bağırdı: 

- Yakalayın §U hertnt Kınutdarsa 
vurun! 

Trankavelin odaııına yaptlan bu müt 
hiş baıktndan yarını uat 110nra, Korin
yan, düşünceli, lltası iyice gözlerint 
inmi~ olduğu halde Sent - A vuay so
kağm.dan iniyor, mıtildanıyorou: 

- Şimdi Kardinale ne diyeecfim? •. 
Bütün m:ilcafat ve takdirleri bu sefil 

Raskas kaunaCJikur... Bana ise füeap 
ve m&npusiyctten ba ika bir fcy :Kal:mya 
eak ... 

Bu s8z1er Uzerinc, 1<'.orinyan, bntüfı 
sevinç ve ı1ercfe elveda diycıı: derin bir 
nefes aldı, fakat ayni zamartda soJ;ağm 
öbür tarafında, kafaın eğilmiş, ayakla
rını zorla sürükliycn kilç.ük bir adamı 
gördii. 

- A .... Raska11 I Galiba o da boş dö· 
nilyorl. 

Filnakika, bu küçlik adam Raskas
dı, ve teessilr içinde, şöyle söyleniyor· 

du: 

- Mahvoldum. Kardinalin karşıiı· 
na ne yüzle çıkı:t.:ağırn? Bu tanrının be• 
lası tahip herhalde rnuvaffak olmuştur ı 
Felaket. ne demeli, ne yapmalı, ne ya
lanlar uydurmalı? ... A !... Korinyana 

bakı ... Galiba o da behim gibi ... Ba~lıfı 
pek yüzUne çekmiı ! ... • 

Derhal, yekdiğerlerine doğru yürü

düler. 
Korinyan heyecan ve se•ıinçle sor

du: 

- Ne o? ... Galiba eli boş dönüyor
ııunuz? ... 

- Ya siz? ... Siz de galiba btni:n gi· 
bi? ... 

Biribi:-lcrine cevkp vermcğe ihti
yaçları yoktu. Rahip bir zafer kahkaha 
sı attı. Raskas da }torinyana iyice 
baktıktan sonra ayni kahkana:;ır b«stı. 

Her birisi, kendi hezimetini unutarak, 
diğerinin hezimet:ni tesit ediyordu. Son 
ra, ayni zamanda durdular: 

-~~~· 
• 
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·~,..-----..... -----~ ~ ..... ce· 
- Azizim, baştnlzdan geçen ına 

ı ayı aıılaursmtz değil mi? ~ 
- Siı kendi sergüze§tinizi anl.ı. 

mz, hay bayt :deliı:tıf 
- Pckalii ı Öyleyse şuraya g. • 

"Ben Fetrofl Şurası, dedikleri yer, r. ıarıl' 
yer., ::ıdında, devr~ın en iyi !o..:an~I gı.l"' 
dan biriydi. Dunıın sahiöesı Rozad"ıı'nC: 

- d ken ı 
dar adında du1 bir kdarn 1 "~ orU· ~oJ 
Rot admdaki kur yardıın e_dıy Jef\CC~ 
yirmi dört yaşında. yanı. e~züııdcıl 
çağdaydı. Fakat Kaprislcn yu 

genç krz kalrµı§tL Vetrori 
Lokanta, Scnt • Avuay •e .2L ıki 

• k61edeyu sokııklannın birlqu1den kıırtı1• 
1.:asus bir ıarap işc~inin önünlcd _.,81<: 

d ~ do uı.. · 
dular. Raskas iki bat agı . : dcd•· 

nız ıç.n. 
- 1ite acıları unutma taıaıarı 

d .. 1 . genr kıza Bu sıra a, goz en •·s 
Korinyan mırıldandı: 1 t..ot:t:f aze ... 

- Aman yarabbim 1 Ne ~ ·zc de sı 
- Roz mu? O ne bana. ne accrant· 

. · iz ın göre bir kızdır .. f yısl n:ıı, 5 

zı anlatın. 

Rahip: 
- Sıra sizde f .. • • kU (!e\'tl~ 
Diyerek, genç kıza bat:ına ittı· 

· r .. u ,,c: 
etti. Gözlerinde öy1e bır a " ıtoı, bı.I' 
yak Ha.desi okunuyordu ki, d 10 bir 
nun farkına vararak, istihfaf toi geç . 
jct:t yaptı ve ba~ka s:ılorıtı ~af-

al trtııs ol atı 
Şişenin yarısını boş :ı; 

• ·ıe kas devam ettı: f lc3t sı 
- Şu hat.de b<lşhyorurrt• ci~si ı!t~f~ 

.. 1. · k" dostutl1, 1 ,ız şunu soy ıyey:m ı, lığını 

kar§ı olan mübalıigalı hay~ e 1<,dar 
.. • b'l" sızı rı oıJ, 
fclfıkcte sürük .ıye : ır. n bıl 

d'ğ' • b't' nut Esnse dı~ı1' cev ı uru ı ıyorsu • ıcurtar ı.· 
Basty'de, sizi asılmaktan 
zaman ispat ettim ve.... '· · bir tr 

zora~' 
~ahip kızdı. Fakat ıı· 

b U 1.. .. Unil kesere;:: • de al; es m ... s oz • tinıı rtı' 
- Asılmaktan banset ıctatl ıcu • 

rr.a gel i, dedi. Beni ıısıtır.a ·yJe Jc~. 
d. darbesı se• 

dığmız zaman. bir ız . . )<adsr » ,. 
ğrm dişleriniz nasıl? S~zı n:aJeyl1ı ııı;' 
ı.liğimi biliyo rsunuz. Bınae 
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Hakiki f{aşe 

MADENi KUTULA RDA 
0LDUGUNDAN terkibi VE TESiRi KATiYEN DEGIŞMEZ . 

Soğuk Alğınlığına, Nevraljiye, 
Baş Ve Diş Ağrılarına 

Senelerdenberi tecrübe edil m 1iş 
tesnırnn "7'<e eırıı emsansnz Dl&çtır 

ALG OPAN Her Eczanede 
Bulunur 

ltım::e S A K A L L J Markasına 

~ı~ı~~liuü: .. Lü tfe n DiKKAT ~ .,, .~~~--~~~~~-

. .. t • ~ • ~ .. ~ • • ~ .. } • . . #'.. . . ,_ ~ :; 

Istanbul Levazım Amirlljl 
Satınalma komisyonundan ı 

tstanbul Levaunı lmirllğine bağltl 
müessesat için 120 ton kuru fa.su} .. 
ye 2/12/937 pel'§eınbe gUnü saat 15 
de Tophanede İ.stanbul Levazım ltnlr 
liği satmalnıa koınisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 14400 liradır. tık teminatı 

diş ağrısı 
_aşka hiçbir 

ağrıya 
beRzemez , 1080 liradır. İsteklilerin 2490 s83'1lı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya. 
zılı belgelerile birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona. vermeleri. (259) (7157) 

, 1 
_.,. 

11~1>işlerlnlzlo çOrUmemeslnl istiyorsanız 
"- ıınızı sabah, Uğle ve akşam ve her ye

e kten sonra gUode 3 adef 

Radyolinle 
bt · . lırçalayınız. 
~:~erınızı beyazlatacak, m ikroptan öldürecek, nefes 

Usunu izale edecek, dl• etlerlnl kuvvetlendir ecek 

En müessir diş macunu 

.._RadyOlin dir 
t 
~!&nbul üümrüğtt HaşmUdUrıUfiüodeo: 
a~ 

1 
N 8643 Sterns E 9511 Markalı 1/25 No. lı kanuni safi sikleti 1815 ki· 

&it ı .. 
1 ti~ gında 33.4 lira 22 kuruş değerinde Vazelin MKN 8630 Conti 6702/3 M 
lltıtı hs 209 kilo 3291 lira 61 KD oto iç listiği Ml<N 8644 bilıi M ve N 140 
~ 3

09 
u:-aa demirbaş eşya 122 lira değcrin<le MKN 2132 HNL 7857/5i M ve N 

~tt\ı kıto 301 lira 92 KD boyalı demir yazıhane levazımından dosya dolap ve 
}(lUi ? MKN 6602 LSBY 1/10 M ve N 531 kilo 847 lira 13 KD tıbbi pamuk 
~tltll ;~2 SH.KJ mar~a KS 1575_ kilo 3187 lira 2? Kd kö~le MKN 7800 SAKJ 
~}'al~ 83 kilo 491 Jıra 3-7 Kd vıdala ve vaketa ı§bu :yukarda isimleri yaztlr 
~d Ça.t ~çık nrttr:ma ile satılacağı MKN 7801 SHKJ marka KS 261 K. 590 L 27 

hıçıııtı.t" •1~k kesilmiş debağlı deriler MKN 2920 SB marka KS 102 K 14 L 51 Kd 
tt~ ~ agaç MKN 7458 JRM 25565 M ve N KS 55 K 25 Sufat aleminyüm 
&i90 b~53 278 No. KS 12 K 134 LD 2 det gümüşle mürettep deri eğer MKN 
&or,ı5 St 3276 I M ve N KS 12 K 15 LD elektrik tablosuna ait kutu MKN 
1517

01 
~ 3515 M ve N 10 adet 10 L 97 KD boş gramofon plağı MKN 7788 IGA 

~t~ l<s ve N 7 K 3 Ld senayiye mahsus nebati yağ MKN 7586 'HJK 3373 M 
~ t10 l<b 64 K 239 L 62 KD yazılı kağıt MKN 1041 GF marka KS 1600 K 202 
? b l'\in adi ağaç fıçı MKN 8215 MA 3/6 M ve N KS 25 K 500 G 373 J... 41 
~~ 

22 
ıncnsucat MKN 1052 MF marka KS 800 K 76 L 85 KD Boş ağ<.ç fıçı 

~ lt~ 
78
!5 ~?DOX 2629/1 M ve N KD 81 K 918 L 36 KD yün mensucat 

239 lis 
7
2 bıla M ve N KS 54 K 500 G ı 186 LD ipekli yün mensucat MKN 

~il. ltı.ı.ıc:ibi M ve N 9 KS 9 K 3 L 61 KD bitümen aktarma olarak 1549 sayılı kanu 
t il ttaind ne~ 8..12.93.7 gününde ve saat 13 buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri 
•te~'iler: Sırkecide Reşadiye Caddesinqeki Gümrük Satış S:lonunda satılacaktır. 
~tlclinin en 'O 7 buçuk pek al:çesi ve maliye unvan tezl:eresi istenir. Pey ak-

saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. (8121) 

" Kirahk odalar 
'>'~ llltıra cadd . !lılrtıa.ğ esınde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

il dverişli kiralık odalar ... -ardır. Gu:etemiı idareııine müracaat. 
atelye 

İdareleri İstanbul Levazım fi.mirli· 
ğine bağlı müeseeeat için 1500 kilo 
çay 2/12/937 pereembe gUnU saat 14 
de Tophanede İstanbul Levunn Amir
liği satınalma komisyonunda açık ek-

siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4425 liradır. lUc temlnatı 331 lira 88 
kuruatur. htektnerln kanuni vesika
larile beraber belli saatte gelmf'leri. 
(261) (7759) 

Mektepler için. 3000 metre utarlrk 
kahve rengi seten 2500 metre ceplik 
astarın paıarlıiına i.tekli çıkmadığın
dan 9. 12 •• 937 Perternbe ğilnü saat 
14,30 da Tophanede lıtabul uvazım 
amirliği satınalrna komisyonunda pa • 
zarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
2872 buçuk lira, ilk teminatı 215 lira 
44 kuruştur. 

Şartname ve numuneleri komisyon· 
da görrJlebilir. tateklilerin bellli saate 
komisyona gelmeleri. (308) (8102) 

Harp Akademesi için 225 ton ku
ru ot 17. 12. 937 Cuma günü saat ıs 
de Tophanede İstanbul Levazım amir· 

liği satmalma komisyonunda kapalı 
zafla eksiltmesi yaptlacaktır. Tahmin 

bedeli fi 7 50 lira, ilk teminatı 506 lira 
25 kuru§tur. Şartname komisyonda 

görülebilir. İateklilerin kanuni belge· 
lerile teklif mektuplarını ihale saatin
den bir aaat evveline kadar komi'YO--
na vermeleri. (307 (8101) 

idareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müessese hayvanları için müte
ahit nam ve hesabına ~68150 kilo ku-

ru ot 7-12-937 sah günü ıaat 15 de 
Tophanede satın alma lromisyonunda 

pazarlıkla ahnal..:aktır. Tahm;n bedeli 
14044 lira 50 kuruş ilk teminatı 1053 
lira 34 kuruştur. Şartname komiıyonda 

görülebilir. İsteklilerin kanunt belgele
riyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(298} (8092) 

Müteahhit nam ve hesabına Fen 
Tatbikat Okulu ocaklarının tl!m!ri ı 
16-12-937 perıembe günü aaat 14 te 

Tophanede İstanbul levazım amirliği 

satınalma komisyonunda açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 224 
lira 21 kuruştur. İlk teminatı 16 lira 
82 kuruıtur. Şartname ve ketfi komiı· 
yonda g8rUleb!lir. fst,klilcrin kan\\nA 

r ıx, 
l BfR~tKANUN - 'ı 93·, 

1 Emniyet sandığı l'*nları 1 
la ksitli emlak sa ışı 

l ? 
Semti ' ' . . - .,f Cinsi 

' BilyUkadada eski Baliçivanoğlu ~n:i 

Alpaslan soka~mda e$i 59 mük . .1..:'Di 

Mu hıı111JM!b 
Kıynı-eti 

:ur.a 
52..irıl) !ki/ bur;ult katta sekiz odatr 

satrnrçlı "'e elektrik tesisatını 
b'An abçcli ahşap bir kc.ş-42. 44, 46. 48 No. Iı. I l 

"ktin t11mamı. (Ayrıca iki kat 
/ ÜT.erinde üç oda bir mutfakla 

bi:- kat üzerinde nhır YC ara-
1 bal w . . ~ ıgı vardır). 

• Heybclıdada es~ı/Bayrr yeni Bahari- , fiti katta dört odalı bir sofalı 
ye bayırı soka.gında eski 12 yeni 6 mu.bahçe ah ap bir evin ta-
No. h. m12nı. 

Kmahada.da Sahilhaneler sokağında İki katta dokuz odalı elektrik 
yeni ~ No. lı. J ıtei&isatını havi sarnıçlı yarım 

Fatihte Sofular mahallesinde MOila 
hüsrev sokağında ~ki 9 yeni 15 nu

I 
maralı. 1 

I 

Aksara,.tia Gure-bahüseyin ağa mahal
lesinde oeslri lfehmet" efendi yeni Gü
mi1fhane (Kakmacı) sokağında ıes'ki 
H )"MI 2 No. h. 
Beşikt.qta -tlllki Köyiçi yeni Cihannu
ma mahallesime eski Yıldız yeni Ak
doğan caddesinde eski 34 yeni 38 nu
man.lı. 

IJc-hgir bir evln ta.inamı 
Üç buc:uk katta on od~h iki 
Mfalı terkos ve elektrik tesi
sa.tmı havi bahçeli ahşap bir 
evin tama.mı. 
Uç buçuk katta dört odah iki 
sofalı, kuyulu nh§ap bir evin 
tamamı. 

Üç tatta on bir od&lı 4?lelttrik ımo 
tesi11tmr havi san:uçlr ~ ku-
yulu ahpp bir evin tamamr 

Beyoflunda Hüse)in ağa mahallesin- İki buçu\: tatta dört odalr ::l{k) 

de G61bqt BO'kağmda eski 54 yeni 23 H.rgir bir evin tamamı. 
No. lı . 
Kartalda. tJ'skUdar caddesinde eski 3 Klrgfr bir dUkkln 
~i~No.1t 

Xarta.ıaa Üskilda.r caddesinde eski 4 Klrgir bir dUkkan 
yeni 7 No. 1r 

~ - ~tınna 91121937 tarihine düşen ı>erteınbc günU saat 15 de ıla.-
ca.k '\e gayn menkuller. en ço~ ~t vert:nl~rin therlooe kalacaktır. ~ 

2 - Arttırmaya gırmek ıçm muhaınmen kıymetin vtllıde ıo · beti 
de pey akçesi yatırmak llmndD'. " · . u nıs n-

. 3 - Arttırma. bedelinin dörtte biri }lelin \'e geri k~lanı ki n«ie. 
kız mtlsavl ta.~sitte_ ödenir. Taksitler % 5 fai1e t&bldir. se z ~ te-

. 4 - Taksıtler ödeninceye kadar gayd menkvl aand " birinci d .. --
ıpot.ekli kalır. (7837) ıga. - -~ 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komısyonu ilanlar 

İstabut Komutanlığı anbannda bu· 
lunan 500 adet karavana kalaylattınla
cağından a~ık eksiltme ile ihaleıl 22. 
Birincikanun. 937 Çarşamba ğUnU sa
at 15,30 da yapılacalctır. Muhammen 
tutan 7 5 liradır. Şartnamesi her gün 
<Sğleden evvel komiıyonda g-örülebilir. 
İsteklilerinin 6 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublarile beraber ihale 
gürü Fındılı:hda Komutanlık aatın al- 1 

ma komisyonuna gelmeleri. · (8115) 

1ıtanbul komutanlığına bağlı nak- } 
llye taburunun ikamet ettiği kıtlanın 1 
elektrik teıiaatı açık eksiltme ile tamiri 1 

ihaleıi 22 birincik!nun 937 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muham· 
men ke~if bedeli 397 lira 65 kuruıtur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda gör(ilebilir. İlteklilcrinin 
30 liralık ilk teminat makbuz veya mek 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı veıikalan ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık ıatınalına ko-
misyona gelmeleri. (8116) 

belgeleriyle belli saatte komisyona ıel• 
meleri. (302) (8096) 

İd~eleri .. l1ltanbul levuım lmlrlitl- ı 
ne bagh m<.ıesseseler için müteahhit 
nam ve hesabına 300 adet büyük ktl 
yem torbaat 20-12-1937 pazartesi gü-
nü saat 14 te Tophanede satın alma ko- I 
misyonunda açık eksiltme ile alınacak

tır. Tahm!n bedeli 300 lira ilk temin&• 
tı 22 buçuk liradır. Şartname ve nilmu· 
nesi komisyonda görülebilir. tsteklile · 
rin belli .aatte komisyona gelmel~ri. 

(304) (8098) ----İdareleri İıtanbul levazım !mirliği· 
ne bağlı müessesat için 20 ton ririnç 
2-12-937 ıah gilnU saat 11.30 c!a Top· 
hanede aatın alma komisyonunda pazar 1 

Irkta alınacaktır. Münakasa günü t"'slim 
f8rtiyle alınacak pirince iıtekli olanla
rın belli gün ve saatinde nilmuneleriyle 
birlikte k!>miıyona gelmeleri. 

(299) (8093) ----tdareleri İstanbul levuım tmirliii· 
ne bağlı müessesat için bin liralık kadar 
bu,gur 2-12-93i perıembe günü ıaat 11 
de Tophanede aatınalma komisyonun
da pazarlıkla alın2.!.:aktır. Münakasa 
günü teslim ~rtiyle alınacak bulgura 
ist~kli olanların belli gün ve saatte n:i
muneleriyle birlikte komisyona relme-
leri. (300) (1094) 

i 

Vücudunuada afn, 8&.nCI, mı. kır. 
gmlık, ilrperme h1aeder etma 

hemen bir k• 

GRiPiN 

GRiPiN 
Bat ve dio ağrılarına. gripe. sofuk 
algınhğma. romatizmay:ı. karşı en 

te!irli ve hiç 7.arar:·nz iliı.~tır 

GRiPiN 

Sahibi ve ;ı.eşr~yat Mildürü: 

Hasan Ruim US 

lrca.ttldt.lt ~{VA.KIT) Jf at~ı 



Bayram 
mübayaatıoız 

• • 
ıçın 

içki Takımları 
(Şampanya, Su, Şarap, Rakr, Likör) 
ayaklı - kısa ayaklı ve ayaksu: 

Renkli ve Beyaz 
32 adet - 12 I~ 

~ " -zr • 

.• 

/ 

Ziyaret ediniz 
·son gelen 

çeşitlerimizden 
bir kaçının fiyatı 

ı«otbah ve ev levazımatı 
: Aluminyom ve Emaye mutbak'. ta.kımlan 
lılutbalt parçaları: 17 1J2, 20, 25,50 
Ekmek paslanmaz bıçaklan : 95 Kr. 

- Emek kutuları: 350 
Avrupa ve yerli pa&paalar: 135 Kr. 
S~ - Fırm - gaz ocakları vesaire 

- . 

Çııta1 .. Katık .. Bıçak 
takımları 

1a kl•lllk takım 

36 adet KROM - Paslanmaz • 8 lira. 

36 adet KROM - Paslanmaz 9 lira. 

36 adet ALPAKA Paslanmaz 17 lir• 

36 adet ALP.AKA. Paslanmaz 19,7:, 
lira 

ÇO~~~ 
. Qf!INtZ 

. 
Çocuk ar.abalarının en btlyOk sergisi 

· ıcso muhtelif model 
Spor arabal&nmız 9,75 Uradan başlar 
Kapalı arabalanmız 27,50 liradan bqlar 

• 

Bayram 
hedi yelerioiz 

• • 
ıçın 

Çay - Kahve ve Sofra Porselen 
takımları · 

6 kifilik renkli çay takımı 3 lira 
6 kişilik renkli çay ve pasta takımı 6,60 
Ura-

Fevkallde kahve fincanları çeşidi 
(Kutulu ve kutusuz) 

Beheri 10, 12,5, l!S, 17,5, 20, 25, 
30, 37,5, 4-0, 45 kurtlf 

MODERN SOFRA TA.ImdLARI 
6 kifilik 40 adet 18.50 lira 
.12 kifilik 82 Adet 39,50 lira 

OVl:JN 
Domino oyunu: .95, ı.ıo, 1.25 kurtıf Oyun klğıch ve fit 
-Loto-
Kızma birader oYınlu - Kaz oyunu - Çekiç kampana. o):UllU· 
PlNG-PONG OY.UDU ve saire · 

Beyoğlu 314 istiklal caddesi - Telefon: 41914 "Tesis tarihi: 1867 ,, 
TAŞRADAN SiPARiŞ KABUL EDiliR 

·' 


