
Lisan 
a~~~slerfmiz 

Bugünkü syımız 

16 
111 Ya~un: lngilizce 
" ~n _;__Almanca Sayfadır 

• 'l'clcfo-=n :=2=38=72===========::::2=S=l=k:=İ n=C=l:=l<=:a:==n=u=n==1 g===='3=:ı=:7==p==a=z=a=r~te=S=İ:===========S==en=e: =6 =. S=ay=ı :=18=06==:s 

~ t>avar11ız<;1a son 
Konuşabileceğimiz bazı esaslar 

vaziyet: 
1 

hazırlandı, fakat ... 

erken olur 1,, c olduğ~nu söylemek 
enevrede bazı esaslarda itilaf görülmekte ise de 

nıüzakereler henüz devam etmektedir . 
.... ~:····· :··-············ Son vaziyet -····-·----

, ltl'-habı < A. A. l - Anadolu A)ıınam1n ti mahafilinden 5ğrendiğime g5re bazı esas-
a-:ran81z rı blldlriyor : larda itilaf görillınekte ise de müzakere 'fıe-
~ l>aris nıatbuatı umumiyetle nikbindir. nfiz devam etmektedir. Ancak, pazartesi 

Rİbi gö ~az~teleri meseleyi tamamen bit- veyahut salı günü netice hakkında bir fikir 
·······~ erıyorlar. Burada, Türkiye heye- edinmek mümkün olacaktır. 
a~~ -
uıu n·an·· .... ş·e-kii·····k·aFiie-şir·--ve ·metinier·---

u ~, umumi esaslara sadık kahrsa ""u &şma Sancak Türklüğünü 
Jı , ~terih edecek ve bize iç ferah-
t-~!ecek mahiyett.~e __ 

~~lWllt©ıD~©ı~D 
~ da f ,.t·h(l-Iususi rnuh b" · • d ) Ul · · b ·· k .. ~ c4· " ı Rıfk a ırımız en - us gazetesının ugun u 
~ .\ıı~ rtli.ihirn b· 1 Atay, Hatay meselesinin Cenevrede aldığı son saf-

h.~ tı~11 ~ tnahar·'(. ~aşrnakale neşretmiştir. Vaziyetin son safhası hak
i......~ f' _ u tnakal ının noktai naza nnı bildirmesi itibariyle ayrıca şayanı 
.. , bir ~t\'rede a §u~ur: 
~ llı~clıgnruz yeni haberler, Türk ve Fransız delegasyon-

-) a esaslan üzerinde bulu§tuklarım göstermektedir. 
U ( Devam1 ! incide) 

~~t~nyada askeri 
s

0 
Unıet kuruldu 

~;ı~&~YeUe_rle harp taraftarı 
tıcıı "a harbıye: ".Japon siyasetini 

:1taıarımrzla yenileştirmeğe 
ar~rdik 1,, diyor~..._-~ 

,,Q~ ~ 
L. laı i?>ıııa ...: 
'Jı~~ ~~a ratoru 
~· ~~·' 24 (A (bcı,Jaz atlı) ToJ..,·vooa bir tefti.~ esnas'lnda 

~~~'tıitı i·t·~f .) - Ert~n. h ··f\1·11· ··d f ·· 1 'k "' tı "' ı ası .. . . .,nı aı ı ı mu a aayı surat e tensı 

tt~bniıt:it~Zenne aşağı etmek lfızımdır. Siyaset adamlariyle 
• (Devamı 6 ıncıda) 

Hariciye Bal«ım VekiU 
Şüh.TIL Saracoğlu 

CenevrOO.S '.fwk •ıe ~ıısı:: ,,murahhaalart mflzal;cr..eJUılfnde 
Soldmı itibarmı: Numan Rifat Jlenemcnciog-Z.U., Tevfik lUL,ştü .A~~ Delbo 

Viyeno. 

Hazırlanan· 
uzlaşma 
şekli nedir ? -

l stanlml sokaklarındn. k'I§ sporlan! (Y a.zı.n 6 tncıdal J 



An karanın Ü aleası 
(Bu.§ tarafı 1 incide) 

Her feyUJ hal ve tanzim edilmif olduğunu söylemek erken olur. Sancak 
Türklüğünün haklanı yerine getiren ve onun hayat ve say emniyetlerini 
temin eden inançlann hakikati ancak bu anlaşma esaalan kağıt üzerinde 
teabit edildiği ve onların tatbik hükümleri vuzuhlandığı vakit belli olacaktır. 

Salahiyetli olduğu tasrih olunan mahafillerden sızan malUınat eğer uz
lqma katileşir ve metinler umumiesaslara sadık kalırsa Sancak Türklüğ 
ünü müsterih edecek ve bize iç ferahlığı verecek mahiyette telakki oluna· 
bilir. Çünkü bütün aksi rivayetlere ve tahriklere rağmen biz Türkiye 
Tür~leri Sancak davasmı, Sancak Türklüğünün hayat ve emn·yet şartlannı 
inanç altına almak hududundan taşırmndık. · Biz hnla o eski ve sarsılmaz 
banıçıyız. Fakat bugün dahi bir milletin haklarını ve ahidleri münaka§a 
olunurken o milletin barışçılığından bir zaaf gibi istifade edihnenin zarar
lannı ve bu zihniyetle müctı.delc etmek vazifesini tekrar ebnekten ken· 
dimizi alam yn. 

Sancak hak•mıdaki uzlaşmayı tam addederek bundan umumi banş ve 
bilhusa Akdeniz barı§ı namına sevinenler eğer anla§tna esaslan yukarıda 
söylediğimiz kayıt ve şartlarla katileşecek olursa sulh yoliyle meseleyi hal· 
!etmekten bizim ne kadar hoşnutluk hissedeceğimizi göreceklerdir. Her şe
yin ha nda ve her şeyden evvel sulh .... Fakat hakçı ve adaletçi bir sulh, 
milletlerin menfoatlerini harpten daha iyi müdafaa edebileceği için harbe 
tercih olunan sulh ... ,, 

HABER - J.kşam postam _ __ __ ' 2s llrineikinun ~~e 

av - ulgar "~ai:cv-~ · 
o 

Dün 
uk misakı ~~~ 

B 1 tt . 1 d Bu parayı hükimıe: t~ ~ e gra a ımza an 1 geriye 300 milyon lt~ 
yır i§Zcri için bugilnC ..,.ı,I 
350.000.000 lirayı kJJr Bulgaristanla Yugoslavya arasın

da hazırlanmış olan dostluk muahe
desi Bclgratta imzalanmıştır. 

imza merasimi Bulgar başvekili 
ve hariciye nazın Köse lvanof ile Yu 
goslav başvekili ve hariciye nazın 
Stoyadinoviç arasında yapılmıştır. 

imza merasimini müteakip Köse 
lvanof, "lki Slav milletinin yeni tari
hinde yeni bir tarihi gün,, olan bu 
muahedenin akdinden dolayı mem· 
nuniyet beyan etmiştir. 

Yugoslav - Bulgar muahedesi 
iki maddeden mürekkeptir. 

Birinci madde her iki memleket 
kralı arasında bozulmaz bir dostluk 
hüki:im süreceğini ifade ediyor. 

ikincisi, bu muahedenin tasdik 
tarihinden itibaren mer'iyete geçece
ği yolundadır. 

Atina, 24 (A.A.) - Gazeteler 
Burgar - Yugoslavya dostluk mua-

hedesinin imzası etrafında tafsilat 
vermekte ve Balkan Paktının tama
miyle baki kaldığını ve kalacağını e· 
hemmiyetle kaydetmektedirler. 

Katemerini diyor ki: 
"Bulgar - Yugoslavya anlaşma

sı sulh davası için bir muvaffakıyer 
tir. Esasen Yugoslavya bu davada 
samimi ve faal bir amil olduğunu ö
tcdenberi göstermiştir.,, 

Poria gazetesi de §öyle yazıyor: 
"Bu muahedenin Balkan statü

kosuna müstenit olarak Balkanlarda 
bir sulh veikası olduğuna dair Sofya 
ve Belgrat tarafından yapılan tav· 
zihlerden sonra bütün Balkan miller 
leri bundan ancak memnun olabilir.,, 

Belgrat, 24 {A.A.) - Bulgar 
başbakanı Köse lvanof, Bulgar -
Yugoslav muahedesinin imzasından 
sonra Naib Prens Pol tarafından ka
bul edilmiştir. 

Tan, 24. 1. 37. o00 lir' 
Aceba ''yapılan 350.00o· ,, 0~ 

demektir? "Para yapmak ~tit• 
kalp para çıkarmak deıne r1ıeıı~ 

t · k d. d · ı· de "vc'·~ ... f gaze csı, en ı ı ın • aSI"" 
"edilen 350.000.000 lira. p:ı 
mek istemiş. 

Fra ma ya ile Sovyet Rusyada 
8 n şabilir? Sui astçı!arın .~u
Başvekili diyor ki: hakemesı tafsılatı 

na 
Fransız 

"Almanya sHAhlanmaktan vaz geçerse 
kendisine lktisadeo yardım ederiz,, 

Fransız başvekili yeni bir nutuk ı 
söyliyerek kabinesini ~kil eden un
surlnrm muvaff nkıyctlcrindcn bnhscL 
tikten sonra Fransız - Alman münase· 

batı mesclosini doğnıdan doğruyn 
kendisi tetkik edecct:1nl söyliyerek de
m.iştir ki : 

"-Avam kııma.rasmda &:lenin nut
ku ferdn.smdn ve Hitlerin söyliyeceği 

nutkun ruifcsindc Fransız hükumeti
nin daimt dUşUncesini bir dnlıa. hatır
latmak faydasız değildir. 

lki komşu memleketin gündelik te. 
maslarmdan doğan meseleleri hallet • 

me:lt ve ayni zıunanda iki büyUk dev

letin umumi siyasi hayatlarına müte
allik di~rcr işleri tam bir hulusu knlp· 
le ele nlma.I~ için aza.mi samimiyeti v~ 

reti hal bulunmadan nasıl ekonomik 
a.nla.şmalar elde edilebilir? Filhakika 
diğer birisiyle kredi veya kolaylılt 

gösfsermclt :rorotiyle teşriki mesaide bu 
lunan bir devlette, yardım ettiği dev· 
letin askeri kuvvet ve kudretini artır· 
dığı endişesinin doğmasından da.ha. ta.. 
bit bir §CY olamaz. !yi çalı§a.bilmck. 
sulh için çalışabilmek için bu ayni si. 
lihlanma A vrupa.yı silahsızlanma me
selesini yenlden tetkik ctmiye mecbur 
eyliyeccktir. 

•1 , "' " ,. ,..,.. .. -r .. + ' 
silahların tedricen fah.dldi ve ten.zi-

li mukavelesi Avrupa meselelerinin u
muınl hallinin ayrılmaz bir parçası ol
malıdrr. Belki de bugün, ekonomik te· 

şebbüslere ve i~iz ameleye mahreç t.e. 
min eden bir beynelmilel ekonomik 
teşriki mesaisi ve sulhün bir teşkilata 

liberalliği göstermiye daima amade ol· bağlanması meselelerile sıkı sıkıya a-
duk ve olncağız." laka.dardır. !şte benim kanaatim bu -

Blum, Hitlcrln sulh arzusunu tebcil dur ve Avrupa.ya hakiki emniyeti ver. 
otm.iş ve şunu söylemiştir: mek için harekete geçmiye hazırım.,, 

"Fakat kendi kendime şunu soruyo~ ı Fransız komünist partisinin de 
rwn: Silah yarışının devam ettiği bu-ı Blum hUkumetine müzahereti devam 
gUnkU Avrupa hakkında siyasi bir su- edecektir. 

• uso nn n ı)"ara a 
mümessil •• gon 

Türk -

erdiği 
talyan müzakereleri için iki ay 
evvel zemin hazırlamış 

Roma 24 (A.A.) - Burada mevcut! mak hususunda bir te~ebbüs olarak tef. 
olan kanaate göre, İtalyanın yeni Ak. sir edilmektedir.,, 

deniz ııiyaaeti İngiltere ile akdettiği 

anlaşma ile başlanuştır. Bu anlaşmayı 

TUrkiye ile banş takip etmektedir. 

Bunu da Yunanistanla münasebatm ıs· 
Jahı ve Yugoslavya ile de tam bir teş
riki mesai takip edecektir. 

İlk temaslar Ankarada 
yapılmış 

Niyuz Kronikl, gazetesinin Roma mu 
habiri Türkiye ile İtalya arasında ldip. 
Jomatik müzakerelerin ilerlediğini ya-

zarken bu milzakerelere ön ayak olacak 
1 

• 
bir &kandilin bundan iki ay kadar ev· 

1 
vel Ankarada yapıldığını yazmakta ve 
demektedir ki: ı 

Tilrk - Italyan anlaşması 
ve Almanya 

Berlin 24 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 
Rüştü Arasta İtalya hariciye bakanı 

Çiano arasında derpiş edilen mülakat
tan bahı:eden Kerrespondans Politik 
§Öyle yazıyor: 

"Akdeniz havzasının endişe unııurla
rını kaldrrmak maksadile yapılacak o· 
lan konuşmanın müsbet bir neticeye 
varması umumiyetle iyi ve memnuni. 
yetle karşılanacaktır. Akdenizde kol
lektif ıistem ahengi temin ve Akdeniz 
devletleri arasında itimadı arttıracak 

yeıide aksi bir tesir yapmakta idi. Bir ı 
takım teşekküller vücut bulmakta ve 
bu teşekküller haricinde kalan devletle
ri de memnuniyetsizliğe sevketmekte 

Moskova: 25 (A.A.) - Radek ali 
mahkemede dört saat süren dünkü is-
ticvap srrasında Rusyarun taksimi için 
yabancı diplomatlarla yaptığı müzakere 
leri anlatmıştır. Almanyada Hitler ileti. 
dar mevkiine geldikten sonra Sovyet 
Rusya ile harbin ve Sovyetlerln mağln
biyetinin önüne geçilmez bir keyfiyet 
o)duğuna kanaat getirildiğini söylemiş· 
tir. Bunun içindir ki Radek Almanyaya 
Ukranyamn ve Japonyaya da Amur nun 
takasının terkini ve harpte Alman erka. 
nı harbiyesile te§riki mesaide bulunma· 
yı istihdaf eden bir siyaset takip ~tti· 
ğini beıan etmi tir. Bu suret oRadck 
grupn Sovyetlerin zayıf dü§eceğini ve 
yeni bir ihtilalin yapılmasına imkan 
hasıl olacağını ümit ediyordu. 

Radekin itirafları 
Moskova: 25 (A.A.) - Dav~nın 

ikinci günü, Radekin isticvabı ile geç • 
miştir. Radek istintak esnasındaki ifade 
lerini teyit etmiştir. Kenidisi 1923 sene
sindenberi Troçki taraftan olduğunu 

söylemiştir. 1929 da Radek komUnist 
partisine kusurunu itiraf etmiş idi, fa. 
kat hakikati halde neşriyat yoluna gir. 
mişti, çünkü Troçki hareketi ile alaka
sını kesmemişti. 

Kirvun katliroden sonra Radek. Bou
harine'i görmüştür. Her ikisi, katlin 
tahmin edilmiş olan neticeleri vermiş 
olduğu mütaleasında bulunmuşlardır. 
Zira, katil Mditesi, ne merkezi komite 
ne de halk kütle1eri Uzerinide bir tesir 
hasıl etmemiş ve bir paniğe sebebiyet 
vermemiştir. Maamafih, Radek ve Bou 
barine tethiş hnreketlerine devam etme 
ğe karar vermişler, ancak Sovyet Rus • 
yanın taksimi ve kapitalizmin ihyası e
saslarına milstenit olan Troçki planının 
Troçkizm'de bir nifaka bais olacağı 

mütaleasında bulunmu§lardır. 
Radek, nihayet 1934 senesinde Troç

kinin direktiflerini kabul etmi~. çünkü 
bir harp halinde Sovyctlerin hezimete 
!duçar olacakları kanaatinde bulunmuş 
olduğunu tasrih etmişlerdir. 1935 sene. 
sinde Sovyet Rusya. bir harp yapmağa 
hazır bir vaziyette idi. 

Radek demiştir ki: 
"O zaman Troçki planının hayal mah 

sulü olduğunu. iktidar mevkiini ele ge
çirmek için değil. ve bizi iktidar mev. 
kiine gelmemizden evvel perişan ede
cek olan ecnebi kapitalizminin hege. 
monyasını tahmin için miical:Jele etmek 
te olduğumuzu anlndık. 

Troçki, Stalinin katlini 
emretmiş 

Moskovn, 24 (A. A.) - "Muvazi 

"Jki ay kadar evvel M. Muııolini şa. 
yanı itimat adamlnnndan biri olan a· ı 
yan azasından Federzoni'yi Ankaraya 
gömlermig ve mUzakere imkanları etra· 

fında TUrkiye hariciyesini iskandil et. 
mişti. 

idi. ====================== 

Fransa ile Tiirkiyenin ihtilaf üzere 
olması gözönUnde tutularnk bu İtalyan 

- TUrk dostluk teıebbüsü, diplomatik 

mahafilde, Türkiyeyi Fransadan ayır- İ 

Alakadar taraflar arasında yapılacrk 
görüşmeler herhangi bir sureti halle 
vasıl olmak için en iyi çaredir. Buna 
hiçbi~ ~Uphe yoktur. Halbuki başkaln. 
rının faııl müdahalesi umumiyetle ihti
latlar tevlit etmekte, anla§mayt gecik· 
tirmektedir. Roma ile Ankara Akdenizi J 

bir sulh unsuru haline getirmekte ve iki 
memleketin refohıqa engel olaöilcx:ek 
her §eyi bertaraf eylemekte menfaattar
dırlar. Akdenizle ancak ticaret ve seyri 
sefain bakınundan alakadar bulunan 1 

Almanya bu konuşmalara muvaffakiy~t ıı 

temennisinde bulunuyor.,. 

merkez'' davasının rüyeti esnasında 
Piatakov, 1931 senesinde Bcrlindc 
TroçJclnfn oğlu Sedova rasgelerek on • 
dan Sovyet birliğinde bir kun~akçılık 

ve tedhişçilik rejimi tesisi hakkında 
talimat aldığını ve Troçkiden gelen bir 
mektupta da Stalin ile arkada§lannm 
katli emredilmekte olduğunu söylemiş 
tir. 

1932 senesinde Berline yaptığı bir 
seyahat esnasında Piatakov bu t-ehrc 

dönmüş olan Sedova tesadüf etmiş ve 
Sedev Radek ve Kamenef, Buharin ile 

sıkı bir irtibatı olacak olan bir Troçki 
,. Zinovyef merkezi kurulacağından 

bahsetmiştir. 

1933 te Piatakov Kafkas ve Ural 
mıntakaln.rmda bir Troçki hareketi 

uyandırmak için Screbria.kov ile görü§ 
müştUr. Nihayet 1933 - 34 de "Müva· 

zi merkez'' sureti kat'iyede teşekktil 
ederek kundakçılık inkişaf etmiş ve 
birkaç maden kuyusu berhava edil. 
miştir. 

Troçki ne diyor ? 
Meksiko, 24 (A. A.) - Troçki ile 

oğlu Moskovadaki yeni muhakeme do· 

layısiyle Sovyet divanı harbinin ken
dilerinin tevkifine karar vcrmi~ olına-

srna., ilk davada da itham edilmiş ol
duklarından dolayı, hayret etmemişler 

dir. Troçki Japonya ve Almanya ile bir 
ittifak akdini Radeke tavsiye etmiş 

olduğu ha.kkrndaki iddiayı şiddetle 

reddetmektedir. 

Bu münMebetle yazdığı bir makale. 
de Troçki diyor ki: 

"Sovyetlcri ve Tuna devletlerinin 
düşmanı olan Hitler ile veya Sovyet 
hükumeti ile Çinin düşmanı olan mili· 

tarist Japonya ile ittifak edebileceğim 
bir nokta ta.r;avvur edilebilir mi?'' 

1928 de Ra.dck ile ala.kasını kestiği
ni bildiren Troçki şunları ilave edi -
yor: 

"Şnyanı itimat bir adanı olarak Ra· 
deki intihap etmekliğime hiçbir sebep 

yoktu. Ondan daha mes'ul ve ciddi a.. 
damlar olnn Zinovief, Kamenef ve 

Smirnof Sovyetleri parçalamak hak • 1 
kmdaki plfınlarmdan şimdiye kadar 
niçin bahsctmcmişlerdlr?,, 

Troçki, kendisiyle Radek arasında 

bir vasıta olarak kullanıldığı söylenen 

Vlndim~r Rommc'un ismini ilk defa o
larak işittiğini beyan etmiştir. 

Firari Ahmet RecPp 
(Paşa) Oobrucada 

öldll 
Brüreş (Hususi) - Firarilerden Ah· 

met Recep (paşa) Romanyanın pazar. 
cık kasabasında 76 yaşında olduğu hal-

1 
de ölmü§tilr. l. 

ıııı'"IP ı 
İspanyada dahili fi .4 \ı ~ 

192 nci gilO 
1 ~V ~iti 

8" ~~ Malag ·ıef ·t 
HükOmet<;I 

asııeri ef 
püskürttü~ 

Madritten bildiriliyor: ~eril' 
vetleri parlak ileri bare1'c ,ilet' 
ganın birkaç noktasında • 
püskilrtmüşlerdir. • ti 

Diğer taraftan astıerı? .,e 
ıehri bombardıman ettıılt ısP.,ır 
man bir mahalleyi basar~ iJt' 
Fakat ölü aaym azdır i bır Jı 

Endütüıı cephesinde dedir· 
4 kilometre ilerlemişler 
tar devam etmektedir. eti J 

lngiliz gönUU~~tff'J 
Londra 24 (A.A.) - ili' 

malden gelen yeni bir ı~ri J 
kafilesi h Ukumet ku\fVc ~ l 

2:arbetmek için hare~e~ e uıt1ı'(ı 
Bunlar liman polisitlil1 b" ;! 

men Parise gitmekte ve sc:b" 
için dtl' hafta tatili nıilııa 
gelme bileti almaktadırlar, 



Üç defa katil imtihanda 
sahtekarhk Bir adam Balıkesirde 

yakalandı 

imtihana sokmuş 

Kalası çohın delt"aoh 
Bayazıtta oturan Fettah ismin

de bir genç Bayazıt fırınının önün
den bir tahta aşndığı için dün Su]. 
lanahmet sulh ikinci ceza hakiminin 
önüne çıkarılmıştır. 

Fettah suçunu §Öyle itiraf et-
miştir: \ 

- Fırının önünde karlar altmda l 
bir kalas buldum. Ben onu sahipsiz 
sandım. Omuzuma aldım. Eve gidi
yordum. Yakaladılar. Çok fakirim. 
Annem evde ağır hasta, ayaklan şiş 
mişti. Belki hen burada iken ölecek 
tir. Bu tahtayı eve onun için götü· 
rüyordum .... 

Hakih S."'1ahattin Demirelli şahit
leri dinledi. Suçu sabit gördü. F ettahı 
bir ay hapse mahkum etti. Fakat 
sabıkası bulunmadığı için cezası te· 
cil edildi. 

Balıkesirin Savaştepe nahiyesinin 
Çamurlu köyünde Hasan isminde bir 
adam tevkif edilmiştir. Hasan üç ci
nayetten suçludur. 

Kara Hasan vaktile Kc:ica Mehmet 
adında bir arkadaşile birlikte hırsızlık 
yaparmış, Koca Mehmet sonradan 
hırsızlıktan vazgeçmiş. Kara Hasan, 
arkadaşının eski vakalan meydana 
çıkarmasından şüphelenerek pusu 
kurmuştur. Bu sırada Mehmede ben
ziyen biri geçmiş, Hasan ateş ederek 
öldürmüştür. 

Hasan bundan sonra ikinci bir 
pusu kurarak Koca Mehmedi öldür· 
müştür. 

Hasan bundan başka lsmail adın· 
da birini de ölriilrmekle maznundur. 

Bu sene ilk seyyah 
vapuru 

Senenin ilk seyyah vapuru olarak 
Statendam transatlantiki bu ayın 31 
inde limanımıza gelecektir. Gemide 400 
Amerikalı ve İngiliz seyyahı bulunmak 
tadır. Bu sene seyyahların bilhassa ilk· 
baharda 1ngiltereye akın ederek İngiliz 
kralının tac giyme merasiminde bulu· 
nacaktan haber verilmektedir. 

PAZARTESİ 

lktnclkAnun - 1937 
Hlcı1 : 135:1 - Zilkade: 12 

• ,_ 5,M 12,26 15,00 17,15 18,50 5,3:.i 

Kauçuk kablo fabrikası üsta başı
larmdan Necmi tramvayla dün sabah 
~i§l!ye~de\"ken Galata•nıryda ce
binden para çalmağa tC§ebbüs edeni 
bir yanke8iciyi yakalaml§tır. Hırsız 
dün asliye dördüncü ceza hak yerine 1 

verilmiştir. •••••••••••••• 
Üsküplü Mustafa ismindeki 

sabıkalı bir sene hapse mahkum 
mu"!tur. 

bu GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU'! 
ol· Habe§lstanda harp bUtUD §lddeWe devam 

etmektedir. 

Maliyede 
Tasf·ye edilecek 
memurların listesi 

llazırlaınıyor 
Maliye teşkilat kanununun bir 

maddesine göre, Maliye kadrosunda
ki memurlardan sicilleri istenilen ev
safta bulunmayanlar bir sene içinde 
tasfiyeye tabi tutulacdklardır. 

Defterdarlık teşkilatındaki memur
lann sicilleri tetkik edilmiş, tasfiye 
görecek olan memurların bir listesi 
vekalete gönderilmiştir. 

Emniyet MildürlUğU 
için yeni bina 

Emniyet müdürlüğü eski hariciye mu 
rahhaslığı binasınlda yerleşmiş bulun. 
maktadır. Bu binadan kurtularak yenil 
ve modern bir müdürlük binası yapıl-
mak için trtkiklere başlanmıştır. 1 

Şehrin münasip bir yerinde in~a edi
lecek binanın alt katı tamamen motör. 
1ü polislere. orta katı kalemlere. üst 
katı da meslek llboratuvarlanna tah· 
sis olunacaktır. 

Bir sahtekArlık iddia· 
sı üzerinde tahkikat 

. .. 11mnnm"'4IMll4HMıı• lff"'9Mfllfı• ı•ıttuttt .. .....,.ı ... tnw1Ut1111n t1' 11 ı w• 

De®Dş'ltftırDDm®SD 
D<!ı~om mafJJ<dlceDeır 

Ak§am'da bir yıldız, bir fıkTa neş

retti. Bunda matbuat lcanununun değış 
tirilnıesi icap eder görünen maddeleri
nin talli1i iç:n meclise bir takrir vcnL 
diğintlen bahsederek bunu çok yerinde 
bir harcl•ct olarak görmek-tedir. Bır 
yıldız, deği~tirümesi icap edecek maıı
deler arasına birinin daha katılmasını 
istemcktcclir. Yazısını ~ satırlarla bi
tiriyor: 

'' ..... vapurunun güvertesinde duran 
bir kız ... açıklannda muvazenesini kay
bederek denize diişmüş, yüzme bilmedL 
ğinıden boğulmuştur . ., 

.. Falan adam dün gece tabancasile 
oynarl<en tabanca patlamış, zavallıcık 

fücceten ölmüştür! . ., 

Bunlar ne garip ölüm vakalandır 1 
Ve neden bilhassa son senelerde gaze
telerde sık sık görülmeğe başladı? 

Vaziyet şudur: 

Durup dururken ateı alıp sahibini 
şakağından öldüren tabancalar, duvara 
çarptıktan sonra geri dönüp beyne sap 
!anan kurıunlann sebep olduğu ölüm 
vakalanna tamamen nihayet vermek ve 

gazeteleri de böyle gülünç bir vaziyete 
düşürmekten kurtarmak için matbuat 
kanununun (intihar hadiselerini yazma· 
yı meneden) maddesinde değişiklik 

yapmaktan başka çare yoktur. 

Çünkü bu garip ölümlerin hakı1d 

Mliddeiumumnik birinci tetkik büro- bir intihar vakası olduğunu bizzat mat 
su şefi Sabri bir kaç ıündenberi mü- buat kanunundan başka htrkes anla-
him bir sahtekirlık zannı üzerinde tah_ maktadır. 
kikat ile meşgul olmaktadır. Kendisine ~ 
bir de maliye müfettiti yardım etmek· •• 
tedir. Sahteklrhğa mevzu olduğu sanı· 1 re D um lYI li'il y lYI lkse k 
lan vesika Beyoğlu noterliklerinlden bi.. z<e ka S y 
rinden evvelki gün bir müzekkere ile 

aldmlmııtır. 

Halkevlnde dUnkU 
konferans 

Maltepe aakeri liseai felsefe mualli
mi Ha.taylı Fa.ik Türkmen, dün Em.i
nönil halkevinde Hatay mevzulu bir 
konferans vermiştir.Faik Türkmen Ha 
tay da.vasını anla.tmıg, Hatay ilinin ta
rih, beşeri ve fizikt coğrafya ve Türk -
lsllm felsefesi baknnmdan Türk yur
du olduğunu ispat etmiştir. 

CumJıurfı.Jette Abidin Dav'er, Hatay 
me."telesi üzerine yazdığı Nalına mt.1ı1-
nayı, Fr<J,n.,a hariciyesinin yaınlt~ yol. 
lara sapma ihtimalıini, Blılmun fera.<ıe· 
ti önliyccektir cümlesiyle hulasa ede
biliyoruz. Dav'er, ya...."'"13ını bitirciil.:ten 
&mıra Ccncvrcden §elen haberleri tek
rar ele alarak diyor ki: 

Yazımız, böylece devam ederken, 
Cenevreden mevzuumuzun akışı üzerin 
de müessir olacak yeni haberler geldi. 
Bu haberlere göre, İngiliz Hariciye 

':. KtiÇciK·'. H .. ·a~:~·~RLE R ... 
Nazınnın iştirakile Türk ve Fransız 

murahhaslan arasında cereyan eden 
hususi bir toplantı ve konuşmada §U 

esaslar üzerinde bir prensip anlaşması 
husule gelmiştir: , 

1 - Sancak Milletler Cemiyetinin 
garantisi altında ayn bir mevcudiyet 
sayılacak, dahili işlerinde tamamile müs 
takil olacak. 

' .. . ' 

lCERIDE: 
• Eski Türk ve İlllm eserleri müsesi mU

dürlüğUne müdür muavini AbdUlkadtr El""' 
doğan tayin edilmlıstir. 

• Eski ihracatçılar için İktisat vekA.lettn-
1' / den gelen vesikalar tevzi edllml~tlr. 
tıı \1 \1 ft • N Q ) • Emniyet dlrektörlUğü umuml yerlerde 

) ~k A. - ııil!h ara,ştırmalanna devam etmektedir. 
~~ .... t qleff nfn • Akay, Şirketi bayrtye, Haılç vapurları. 
t il e:1ı1 k ı ı nm tarifesini teablt edecek olan komisyon 
~ ~ti y a lJ bugün Denlz ticaret müdürlüğünde toplana• 

)~ bıı~Ilıd merkez te§kil. • ca.ktrr. • 
t ~ 8.lct rtıuacı atı 'e • Belediye ııular idaresi Eyüp kazasmm 

J 
~ıı..... iştir ,.,. del kanun su lhtıyacını temin etmek için tetkiklere 

1 ı. . ~ . ouııa .. 
bı. -"""'lel'i.. ?tıiidUrt" ... gore Orta başlamıştır. 
~'Cllll l ""'\ ~ UğU resmi ve • Narh komisyonu bugün belediyede top-

ılı tzmlrde Kızılaym Tereceğ\ balo lc;ln bU• 
yük hazırlıklar yapılmaktadır. Dün bu mU
na.sebetle İzmir palu aalonJarmda 200 kişilik 
bir c;ay ziyafeti verllmlşttr. Balo 8 şubatta 
hUkfimet konağı aalonlannda verllecektlr. 

• !zmlrtn Bulgurca köyünde tarikat Ayini 
yapmaktan ııuçlu Ha' ll ve arkadaşlan hak• 
kmdakl evrak müddelumumtllkçe tetkik E"

dilmlf. eon tahklkatm açılması ıatetı Ue ka• 
rar hlklmllflne verilmiştir. 

• Dün Ankarada, edebiyat günD yapılmış 
lır. Anltaradakl muharrir, pır, edip ve ga• 
zetecllerln iştirak ettiği bu toplantıda mem• 
leket edebiyatı mevzuıan üzerinde görUştl'• 

müş, Atatürk edebiyatı vücuda getirmek ı• 

c;tn ne yapılmak lft.zımgeldiği münakaşa 

edilmiştir. Milli tarihimiz ve dilimiz lçn ol• lı.....~"1~ i~e ."~ ınualliın mek· lanarak ekmek ve francala tiyatmr teıı~lt 
L -~ ~lflıtol_,l'inı, tedri edecektir. b~ ~\>f~"l.İ \re rn S ;e ter. • İktisat \'ekA.letı başmüfettişi Hllıınü Ye• duğu gibi milli Türk sanat! için de büyük bir 

'\ llJ,~~ edildik! . Uallımlerle man Ankaradan ~hrlmlze gelmiştir. kongre toplanması lmk&.nlan araştınlmı,, ... 

11:~ ll:ıU~1 e:ı vek!lete • Liman amelesi için bir atelye ve llmM tır. 
~ '~ ll-.."9ıta.ıı etin iı:;lerinı 1• evi yapılması kararla.şmıı:ıtır. HOkQmet tarıı.1 • Nışantaşmda kız ortamektebt binaa1 

~ ~ Uç \r~fesile mükel fmdan bu ı,e ı~zım olacak arııa liman mı..• --------·----------

'
h~ llh...Şubeye aYnlm dürJOğ'(Jne deVTedllmlc;tlr. Yakında inşaata 
~ıqq ·ı=--1L.. .. "llı -u··d·· 

1 
ıştır başlanacaktır. 

" -·ı -l1l ... ur U'" .. ltı 1 ' il\ d ekteT>Jezo gu ~· • Çocuk eairgeme kurumu Erenköy şube-
let lbeı· ~C~e h ~e yatı sl,Erenköy dördUncn llkmektep taıebeslnden 

~ ~ ~ ~'eti 
1 

Usu.sı dersa· j 55 fakir çocuğu himayesine alarak haftada 
lb-ı n~ ı,._~daıti !)]erini ve hal~ 1 dört gün sıcak yemek vermeye başlamııstır. 

IUt ~ "ll.ltlıııtı lllesaiyj id , • Vejetalin yağlan son hatta içinde pa. 
A t\c 11\ı~ktacırr. Bu are . hnhlaşmaya başlamıştır. Evvelce peralten-
"'"\ \.. ............... -..,-"e atıı umum de em kuruş iken 58 kuruşa çıkmıştır. 

lYI 8 ı'9 ~ 1rlIŞtJT. • Hıı.lkevlerinln tııydalı hizmetler gördU@ 
~ "' U ~ gözönUnde tutularak her kazada btr halkevl 

h. it'~ il S cS\ iri) tesis edilme.si kıı.rarlaşm:~tır. Sanat ve meB-
!" 1-Glllıı. ....,. ~ t' D !ek mensuplarmm mmtakalarmdakl evlerle 
~ Q yakmdan ıı.1Akac1ar o'malan temin edilecek• 

~e t \te p t- fiirn ur. 
l -\l~:t?ternbc. 8 • tstanbulda bir tnkılAp Abidesi yapılma. 
~ \t İn il sı karan üzerine başlayan tetkikler eona 

'" ~\l !'! izce ermiş, hazırlanan proje §ehlr mUteha.ssısı 
.. ' ~ . tnatte8j: :imanca Prostıı verilmiştir. Abidenin yeri henüz kat•ı 

l~Cİ l'e ranaızca olaralt bel'I olmamakla beraber Maçkada.kl 
I'\ l?lcj lle~tr: Taşlık denilen yer münaıılp bulunmaktadır. 
\J~ ,, Fransızca • Son gtlnlerde piyasaya ~kan ltlkıı tal;• 
l\.:1_.1'cii '--!ı• st tekerleklerinin kaJ'aklan pm1 pml parla• 
~"iiL...... uıgı ızce -~ Almanca ' maktadır. Taksi talimatnamesine göre bun-

•• Jarm mat renkte "'"'l\!1 lcan l'tIT'~kted' ... 
., F ~ca ı Bu kapaklar seyrüae!erce siyaha boyalıl• 
~ maktadır. 

Mw.llim - Yazm çok ftma. Eğer "°
l1~p diize1tm.ez.9e1t hayatta muooffak 
olamazM1l. 

Talebe - ZGnın yok, ben mten 
doktor o14co.ğıml 

lbtJyaca daha uygun bir §~kilde genlşleUlt• 

cektlr. Bu lfe ancak umumı tatilden ııonrıs 

başlanaı-aktır. Yeni bina otmdi mevcut tale
benin bir mlallnl alabilecek tarzda olacak· 
trr. Blltlln inşaat lkt sene içinde bitecektir. 

• Nafia vekAlet1 ile Elektrik §lrketl araıım 
da muallak meııeleleri görtl§mek üzere BrUk 
selden iki murahhaıı gelmlftlr. Murahhaıılar 
Ankaraya gltmlşlerdlr. 

• Kartalda KUçUkyalı köyünde bir ııucuk 
lmalrıthruıest sıhhate mugayir ırucuk yaptı• 

ğından dolayı kapatılmıştır. 

DIŞ~RIDA: 
* Lehlstanda Randon hapishanesindeki 

mahpuslar, kendilerine paket ve kitap veril 
mestnln meni Uzerlne açlık grevine başla• 

mışlardır. 

• Valanalya ile Fransa arasında yakında 
hava hattı l şlmeye başlayacaktır. Bu hususta 
Frawn.z ve tapanyol tayyareleri kullanılacak 

tır. 

• Kahlreden bildirildiğine göre resmi ma• 
hamil. l:'R '•c11 '"v'"t'erln kapltillft.Byonlarm 
ı"'ıı.sma muvafakat etmıı oımalanndan d • 
layı büyük bir memnuniyet göstermektedir. 

• General Göring ttaıy&dan Berllne dör·ı 
mtl§tlll'. 

• Çekoslovakya parlamento içtima devre.• 
ilinin başlan~cı münıısebetlle başbakan Hod 
z:ı. radyoda bir nutuk vererek htikfimetln 
programmı anlatmıştır. Başbakan demokra.st 
yi mtıda:aa ederek, Te her devletin kendi 
rejimini intiha~ hakkı olduğunu aöyllyerek 
nutkunu bitirmiştir. 

• Atına.da edebiyat aalonunda tlün açılan 

Türk resim ve eserler sergisi Yunan gazete

lerinde uzun uzadıya mevzuubah.s olmakta
dır. Halk da bu sergiye büyük bir al!k'l 

göstermektedir. 

• Fransızlann tngtllzlerden 50 milyonluk 
bir lııtlkrazda bulunacaldan anlaşılmak r. 

drr. 
• Amerlkada otomeba fabrikalan amele

ıılnln grevi nihayet bulmaktadrr. Amerika iş 
nazın araya girmiş ve lhtll&fı halletmek üze 
redir. 

• Mayıs ayında Httıerln tngtltere kralmm 
Tae Jtyme merulmlnde bulwıacalı tahmin 
edilmektedir. 

2 - Sancak kendi teşkilatı esasiyesi. 
ni kendisi yapacak. 

3 - Sancağın idare tarzını Milletler 
cemiyeti garanti edecek, 

4 - Sancak askerlikten tecrit oluna
cak, Hatay halkı askere aiınnuyacak, 

5 - Sancağın tamamiyetini Türkiye 
ile Fransa tekeffül odecek. 

Yukarıda, esaslarını beş maddede 
sulasa ettiğimiz prensip anlaşması 

Türk davasını tatmin edebilecek ve Ü· 

zerinde konuşulabilecek esaslardır .. Fa 
kat bu anlaşma, en ziyade, Quai d'Or. 
say muhitini kaplayan sisin nihayet ıda

ğılmağa başladığını göstermesi itibari· 
le memnuniyetimizi mucip olmuştur. 

Biz, zaten M. Blumun yüksek zekasın. 
dan ve derin görüşünden ümidimizi 
kesmiş deği1dik. Cenevrede vanlan 
prensip anlaşması. Fransada. Türk dost 
luğunun hakiki değeri nihayet ciddi 
surette anlaşılmağa başladığını göste
riyor. Bu bakımdan Fransız hükumeti· 
ni takdir etmek lazımdır. 

Sözün kısası. Cenevrede, üzerinde 
konuşabileceğimiz erslar kabul edil. 
miştir, artık; bu yolda yürüyebiliriz. 

Almanya Romanya· 
dan zahire alıyor 
Bilkreş, (Hususi) - Romanya tica

ret nezareti ile Alman pe!iri araamda 
cereyan ede::ı müzakerelerden sonra, 
Almanların Romanyadan on bin vagon 
un, yirmi bin vagon mısır, on bin va -
gon da arpa almalarına ve alaca.klan 
bu za.hirelere mukabil, makine ve sa -
nayie ait diğer maly.emelv vermeleri
ne karar verilmi§tir5 



t:)(i zell{k Dokto 
• 1 

verıvor./ J) 1 

AVA LA R Gazetcmı:ı:e, ··Gtızelllk dokıoru,. a<lrem l 
ne haldkt veya mOstear adlannızla sora 

cnğmrz suallerin cevaplarmı bu sütunda bulur swıuz. Bu cevap:arr Parlste anlaşmış bulun 
duğumuz gtl:ı:ellik mQesıseııes:I vermektedir. GU zelJltınızı noksan bırakan kusuriarınızı bl.ze 

-86-
Üsküdarda B. Feride imzasiyle 

soruluyor: 
Boyum 1 ,60 kilom 59. 
1 - Bacaklamn zayıf. Kalmlaş. 

tmnak ve güzelleştirmek için ne yap 
malıymı? 

2 - Yüzü toplamak için ne yap. 
mah? 

3 - Çenem çulrur herl:es tara. 
fmdan beğeniliyor. Ben bu çenemin 
çukurluğunu sevmiyorum. Makyaj 
sayesinde geçer mi ne yapayun? 

Cevap: 
1 - Boyunuzun 1,60 olduğuna 

göre, sizin için ideal ölçüler şunlar 
drr: 

Ağırlık 56, göğüs ölcüsi.i 83, kal· 
ça öl,.üsü87,, bel ölçüsü 65 , kol ölçii· 
sü 26.7, oyluk ölçüsü 48.3, boyun 
ölçüsü 33, baldır ölçüsü 33.. • 

2 - Zayıf bacaklarınızı kalmlaş
tmnak ve güzelleştirmek icin olduk· 
ça yorucu bir ekzersis tarif edeceğiz. 

T ahanlannızrn üstüne oturmak ı 
§arliyle döşemenin üstüne çömelin, 

RADYO 

tSTAl'"BUL: 

IS,30 plAkla dans musikisi, 19,30 çocukla· 
ra mo.sal : t. Galip, 20 Rıfat ve arkadl\§lart, 
taratmdnn Türk musfk1s1 ve halk şarkıları, 
20,30 Sa.tiye vö arkadll§lan taratmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, sa.at 21 Bay ömeı 

Rıza tnrnfmdan arapça havadis, 21,l:I Şehir 
tlyntrosu dram kııımı tarat:md.ıı.ıı bir tems!l 
22,10 Ajana ve borsa haberleri, ve ertesi 

UnUn programı, 22,80 plt.kla ııololar, operu 
ve operet parçalan, 23 son. 

eller kalçada, omuzlar iyice geride l 
ve başınız döşemeye değinceye ka
dar geriye bükülün. Bu ekzersis bir 
çok pratik ister, iyice alışıncaya ka
cL-ır ilk evvela nrkaya haşmm üstüne 
koyabi1r-:::eğiniz bir sandnlya yerleş· 
tirmelidir. Çünkü daha ilk başlangıç 
ta, başınızı döşemeye değdirecek ka
dar bükülürseniz sırt üstü düşüp bir 
yerinizi incitmeniz ihtimali vardır. 
Bu hareketi on dakika yapın ve her 
defasında eski esas cömelme vaziyc· 
tine dönün. 

Ekzersis baldır ve kalç.alarm ada
lelerini develope etmek şartiyle kalın
laştırır. 

3 - Yüzünüziin toplaması için 
besleyici bir kremle mas-ııj yapmak 
lazımdır. 

4 - Cene cnkurunu makyajla 
vok etmenin imkanı yoktur. Çenede 
çukur herkesin arayıp da bulamadığı 
bir güzellik ve cazibedir. Onu olduğu 
gibi bırakırsanız daha iyi edersiniz. 
Çene çukurunııza ahcı gözle bakma· 
ğa kendinizi alıştmnv:; onu siz de 
seveceksin iz. 

8AKARYA 
vn.nız 

8UMER 
~ 

BEYOCLU 
ı KUçUk oarkıcı. Matine ve 

süvarelerden sonra ZaU 
Sungur yeni numaraları 
Dokuzuncu senfoni 

Yıkılan belde 
ı Yıkılan belde 

Kalp mllcadclcsl 
ı Karısı ve dnktllosu 
ı Dcn1%1er perisi 
ı YUrUyen öJU 

"n· A!lı. A: r AN Hll§meWl vals 

lS,05 vıı.lııler, 18,25 konupıa. 18,45 §Bl' ŞIK ı Margarita 
Sllrıh ba§ma, Venedlk oar 
kuıı 

konseri, 19,15 vllAyeUer yayını, 19,40 lngi• ŞARK 
llzce ders, 20,05 saat, haberler, hava ve saire, 
2.0,20konllfrrlalar, 21,05 eğlenceli konser, ASRI Sevmek yaank mı ve ka 

nun kuvveU 22,05 eontonik konser, 23 konser, tattraııaUer 
de haberler, hava, ~4,85 son haberlt>r. ASTORVA Bosna sevdalıları (TUrkçe) 

ve GökyUzU nte~ler içinde 
ıı:orsanlar düşmanı ve Va• 
tanda§ silAh ba.,ma 

BERLVl: 
18,05 Fkılar, 18,35 edeb! yayın, 19,05 gr:ı 

motor:, 20,05 konuşma, 20,20 musiki 20,50 
gUnUn akisleri ve haberler, 21,15 eğlenceli 

konser, 22,15 piyes, 23,05 spor, haberler, 
vcsalre, 23,35 gece musikisi, 

BUDAPEŞTE: 
ıs.o5 kantcrruıs, 18,35 gramofon, 19.35 

konuşma, 20,05 çingene orkeııtraaı, 21,15 t;• 
lArmonlk konser, tstlrahnUerdo haberler, 
24,10 çingene orkestrası, 1,10 haberler. 

DV'It.H.EŞ: 
18,05 kıraat. 18,20 gramofon, havadis, 

19,15 musiki, 19,50 konterans, 20,10 valsler, 
22,10 kitaplara ve mccmual&ra dair, 22.15 
şan konaerl, 22,35 haberler, hava, spor, vr
saltt, 22,50 gece konseri, 23,50 frnnsızca ve 
nlmancıı hnbcrler, 24 haberler. 

PARtS: 
18,05 org konaerl. kıraat, gramofon, l9, 

35 ko~a, gramofon, 20,20 piyano konseri 
20,M havadis, 21,35 bava.. gramofon, 21,IJO 
ş:ı.rkılar, 22,05 musiki, 22,35 piyes, Don K!• 
şot. 24,35 haberler, hıı.vıı., 

OUMUBlYET 

lSTANBUL 

F'ERAB Ziğfeld ve Cinayet ma.ım.sı: 
MlLLI Şarlo eski zamanlarda ve 

Şeytan ve gençlik. 
RlLAL s Kaptan B!ud ve Yıldızlar 

revUsü 
AZAK ı Şarlo eski zamanlarda ve 

Montclmrlo geceleri 
ALf'...MDAR J{(ıptan Blud ve Haydut 

ll§kı 

KE.UALBtı:l' Mohlknnlann sonu 27 kı" 
sım. 

BAKIRKÖY 
MtLTtYADt : Unutma beni 

KADI KOY 

BALE : Sten Karazln 

USKlJGAP 
11.AL!l : Asri zamanlar (Şıırlo) 

RABER - :A\şam posfa.ın tk• 'k. un~ 25 ıncı an 

~ Fransızlaı A k A ı~ ı r 
Kendi sahalarında s erı ıse e J 

Av;~~l~~~~~ara güreş filÜS8 bakft~~I 
Paris 25 - Heyecanla beklenen F<an Dün k Ü g Ü reşl erde Kul eıııııe 

:Uyük ~:u~:~:~:ıı~i~!:~~~;a:~:~~ 15 puvanla başa geçtiler 
2-1 Avusturyalılann lehine neticelen-
miştir. 

tik devrenin başlangıcında Avustur
yalılar penaltıdan bir gol yapmışlar, 

Fransızlar devre ortasında kaydettikle. 
ri bir sayıyla beraberliğ i temin etmiJ

lcrdir. Devrenin sonlarında Avusturya 

lılar ikinci bir gol daha yaparak devre
yi 2-1 galip bitirmişlerdir. 

ikinci devre her iki tarafın gayretine 
rağmen beraberlikle bitmiştir. 

Gala asarayhlar 
Has\, etholdn 
Barkovaya 

mağlup olduhir 
Şehrimizin en iyi 2 basketbol takımı o

lan Galatasaray - Barkova dün Gala. 

tasaray klübü salonunda hususi mahi
yette bir maç yapmışlardır. 

Çok heyecanlı olan bu maç 30-39 
Barkovanın galibiyeti ile bitmiştir. 

Bu maçtan evvel de aralarında müte

madiyen her hususta, münakaşa ve her 

nevi yanşa girişen Galatasaraylı Hal. 
dunla Kemal, arasında iddialı bir bcks 

maçı yapılmış ve neticede Kemal sayı 
hesabile galip gelmiştir. 

Basketbolda 
Y. M. c. A. Rumeli 
hlsannı yendi 

pıştılar Y,M,C,A, eksik olan Rumelihi
sar takımını 26--9 bir farkla yendi 

Voleybol ve 
Basketbol 

birincilikleri 
T. S. K. Voleybol ajanlığından: 

1937 yılı voleybol ve basketbol 

birincilikleri fikstürlerini hazırlamak 

ilzere kura çekileceğinden bu sene maç 
lara iştirak edecek olan klüplerimizin 

29.1.936 cuma günü saat 17,30 da sa
lahiyetli birer delegelerini bölge mer. 
kezinin bulunduğu Beyoğlu hıı.lkevine 
gönderm.clcri nca olunur. Tayin olu -

nan gUn ve santte murahhas gönder -
miyen klüpler bu seneki maçlara işti. 
rak etmiyecek addolunarak fikstür ona 
göre tanzim edilecektir. 

TiYATROLAR 

$2hirtİ°ljJtroso 

. il 111111111111111 

rEPEBAŞI 

Dram kısmı 
Iluglln taWd.lr 

Pir müddettenberi hüyük bir faali
yetle aralannclaki birincilik müsaba· 
kalarına devam eden askeri liseleri· 
miz, dün de güreş birinciliklerine baş 
lamışlnrdır. Kuleli lisesinin kapalı sa
lonunda yapılan bu müsabakalar, bü-
yük, bir intizam ve rnuvaffakiyet i
çinde cereyan etmiştir. 

Hakem heyeti, federasyon umumi 
katibi Seyfi Cenap, güreş antrenörü 
Bellinen ve milli takımın kıymetli gü 
reşçileriden Saimle dünya şampiyo
nu Yaşardan müteşekkildi. 

Baştan başa büyük bir heyecanla 
· takip edilen müsabakaların neticeleri 
şunlardır: 

Dünkü kır 
koşusunda 
Halkev.1 takımı 

kazandı 
Atletizm ajanlığının tertip ettiği l:ır 

koşularının üçüncüsü de, diln havanın 
karlı olmasına rağmen Veliefendide ya-
pılmıştır. · - - • 

3000 ve 5000 metre olmak üzere iki 
ı:eri üzerinlde yapılan bu müsabakalara 
Galatasaray, halkevi, ve Gençlerbirliği 

takımları iştirak ettiler. 
3000 metrelik yarışı 6 puvanla Halke

vi kazandı. Galatasaray takımı 19 pu. 
vanla ikinci, Halkevinin diğer takımı 

da üçüncü olmuşlardır. 
Bu müsabakada ferd itibarile 10.38.4 

de Leopulas birinciliği, Hakkı ikinciliği 
kazanmışlardır. 

5000 metrelik yan§ta Halkevinin iki 
takımı da büyük üstünlük göstererek 
birincilik ve ikinciliği almışlardır. 

Bunda da fert itibarile 19.31.6 da tb 
rahim birinci, Artin ikinci olmuşlardır. 

Dağcılık klUbtlnilo 
kongresi 

Dağcılık ve yürüyücülük klübüniln 
senelik kongresi ıdün Taksimdeki klüpl 
binasında yapılmıştır. Kongrede eski 
idare heyetinin raporu okunmuş, nizam 
namede bazı tadilat yapılmıştır. Yeni 
idare heyetine de Halit, Avni, Memduh, 
İlhami, Nejat, Hikmet tlstUndağ, Ali 
Sermet, Kenan seçilmişlerdir. j 

56 kiloda: fi 
Kuleliden Turgut puvı~ 

Gedikli Kemale galip, D}-li.i~· 
gur tuşla Maltepeden 
lip. 

61 Kiloda: kab 
Maltepeden Haydar jıdt~ 

miğinden sakatlanan Df~efl 
ya hükmen galip, Kule 1 nliP· 
tuşla Gedikliden ihsana g 

6ôKiloda: 18 ~ 
Maltepeden Hikmet t~~efl 

den Cihada galip, Denıı liP 
tuşla Gedikli Mustafoya S' 

72 Kiloda: ~ıJ 
Denizden Necmi t~şla c~ 

Fethiye galip, Kulelıd~n 
Gedikli Şerafettine galıP· 
79 Kiloda: !ıJ 

Gedikliden Mustafa kO ~ 
ğmdan mindere cıkmıytıtl UP ~ 
den Mehmede hükmell g& (Je' 
deh Yusuf sayı hesabile 
Ercümende galip. 

87 Kiloda: G~ 
Kuleliden Hulusi tuş~ ıtır 

lide galip, Maltepeden 
hiye galip. lıJ'! 

Müsabakalara gele~:k ~ 
vam edilecektir. Şimdilı~tll~ 
puvanla hasta bulunma 9 
lspor post~ı 

Bir çok de~e el 
yazıcılar tertl~ 

Bu spor ve gençlik ıne ~ 
tanınmış ve sevilmiş spor OJ1• 
nin yazılarını okuyacaksıcf~· S' 

Burhan Felek, Eşref Ş . C' p 
san, Nüzhet Abbas, Kadrl• JJı .1 
rim Kano~ Con Keınal• ,,f' 
Osman Kavrak her hafta Y j 
mecmuaya yazcaklardır. ...n! ~: 

Spor Postası Türk sy- ,.,.~ 

rinin dönüm noktasını ~ i~ 
lışıyor ve bu gayeye crı§~a.r?'~ 
gençlerimizin ve sporc~ 
dımlanru bekliyor. Bug A 
mutlaka okuyunuz. Z~· 

İstanbul üçüncü icra fi 
Bir borcun temini içiıt c~' 

karar verilen Konsef'lC, ş tı~ 
. . . ,rt J5 

ve makarnanın bınncı ııt ~ 
1-937 çarşanba günü 517s rı 
hammen kıymetin yüzldC ~ 
matlığı takdirde ikinci ~rt ,t ''J 
937 tarihinde cumartesı ~ı t1r~ 
sımpaşa zincirlikuyu~ dC fi 
miz i~ bakkaliyesi önutt 
ilan olunur. 

----------------------~,/ 
y..r!da SA K A R VA Sit'~fı 
Emsalsiz tenor JOSEPH SCff l\11 

ROl\lA: 
19,5!'1 konuşma, 20.10 spor, !rnnsızca tr

rlzm propagandn.'!'I, 20.25 ynb:ıneı dillerde 
haberler. 21 ,10 havn. haberler ve saire, 21,3Ci 
faşt:mı haberleri, 21,45 piye.'!, 22.20 k eman 
koMerl, 22.55 lcom<'Cll, 23,35 druıs musUtls1, 
istirahntlerdc hnbcrl<'!r , 23,35 dans ha,·alan. 

nu..ı ~ :GLB~l: ollmplyaU&n, 111...111 

ı··ran!lrz rtyatrmıunda 

Operet kısmı 
A ŞK MEKTEBİ 

Ya.zan : Yusul Ziya 
Besteııyen: Muhlla Saba. 
haddin 

en son ve en mükemmel tem.sili ot 
1 8!~m~U~~m~~~ '.d~~g~~ 

BfN Mi .• '? ·"O\C 
i'iİVİM ·-"AL~t7. 
8i1.\M AR KAPA 
L.J:\ RJ:\ l>A NE 
OLM\J~ CANI~ 

t.ııt "Türkçe,. 

Mi ki Yediler arasında 



tır _. Ara.ştırm bakalım ~u ip ucunun 

alt yanını ... 
~oıniser, delikanlıya döndü: 
- Sen Pol mu.sun? .. 
-Şey ... 
-Ne şeyi? .. 
- Hnyır, hayır:_ 

Fakat, müstemlekAt kumpanyasm • 

Bu adam katildir 
dan getirilen §8.hitler delikanlmm ha.

1 
kikaten Pol olduğunu tesbti ettiler. Bu 
nun üzerine, o da hakikati gizlemedi: 

- Evet. .. Ben Pol'umt - diye inledi. 
Fakat masumum ... Vallahi masumum. 

• 1 • 

Ve esrarını şu suretle an1ntt: 
- Ben, evvela birinci hemşireyi 

sevmi§, ona talip olmuşken, ikinciyi 
sevdiğime kani oldum, Madagaskara 
gitmek U7,ere onunla sözleştim. Fakat 
her işimiz bittikten ve kızın fikri iyice 
çelindikten sonra. gene şunun farkm3. 
vardım: Yanılmışım ... O durgun, cid. 
eli Şarlot'ln asla evlenemiyeceğiın ... 
(Çünkü, izdivacımız, henüz yapılama -
mıştı. Vakit dar olduğu için Marsilya. 
da bu işi ~aramamıştık. Madaga.s -
karda evlenecektik)... Evet, farkına 

vardım ki, Margörit'i tcrkettiğim, gfüı 
lümde ebcdiyyen hüsran kalacaktır ... 
Onun için, büyük bir hata işlemekten 
korktum. Vapurdan çıktım.. Şarlot'n 
orada bıraktım ... 

"Zira, Madaga.<:Jkarda pek çok bekar 
Fransız bulunduğunu, bunların Şarlot 

gibi bir kızla maalmemnuniye evlene • 
ceklerini biliyordum ... Evine dönmek • 

ten ve hasta annesini kederlendirmek. 
tense, seyahatine devam etmesi hak -
kında daha hayırlı olacaktı. 

"Mnrgöritle birlikte anlaşarak böy. 
le bir karar verflikten sonra, ben, giz. 
lice gemiden çıktım ... Fakat Şarlot da 
gittiğimin farkına vararak, tam gemi 
kalkacağı sırada fırlamış ... Geldi, beni 
hemşiresinin kapısı önünde buldu .. O
na hakikati itiraf etmek mecburiyetin 

HABER - Akşam po.stas. 

T ©> li'il ır c ını ffe\ m caı 

aoaıcan< 

Dstemeğe 

~D<d!Dy(Q)ır 

---------

' ' !!.. 

de kalınca: --------------
"- Artık alemin yüzüne nasıl baka. 

cağım! • dedi, fırladı gitti. • 
Hastaneye kaldmlan kayınvaldemin 

vefatı ayni zamana tesadüf ettiği için, 
bunu behane ederek: 

''- Bu uğursuz şehirde oturmıya
lım ! • diye 'Margöriti Nis'e götürdüm .. 

"Fakat, o da orada, Brumcr'in battı. 
ğmı ve akabinde hemşiresinin cesedi
nin Mnrsilyada çıktığını duydu .. Asa. 
biyetc kapılarak intihar etti ... 

"İşte bütün facia bundan ibaretti:. 
Yoksa, ben katil değilim.. Olsa olsa L 
ki hemşire nrasmda bocalayıp onları 

sitcmcden felakete sürüklemiş bir bet· 
bahtım .. 

* * * Tahkikat, bu ifadenin doğruluğunu 
ispat etti. .. 

(Hatice Süre1.1ya) 
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ABONE ŞARTLAR! 
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3 avırıc 400 .. eoo .. 
1 avhk 150 .. 300 .. 

Sahibi w Ne~n9ol Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıiı qer (YAKIT) matbaa•ı 

= 

Yazan: 

1186 sene evvel bugün 

1000 ay hüküm s .. ren 
Emevilik· yıkıldı 

Seken kişi bfata hazırlanıyordu: 
" - Cümlesi kılıçtan geçirilsin ••• ,, emri 

verildi. 
Abbasilerin Fatimilcrc ait olan 

tahtı Emevilerden nasıl aldıklannı 

bir yazımızda kısaca anlatmıştık. 

Emevi saltanatına hateme çekeı. 
harp, hicretin 132 yılı 11 Cemazila-
hır günü, 25 ikincikanun 750 yılında 
1186 yıl önce bugün vuku buldu. 

Bu tarihi günden sonra Abbasile· 
rin siyah sancakları Emevi sarayında 

dalgalandı ve din namına sonu gel· 

mez canavarlıklar başladı. Her taraf 
kana boyanıyor, Emevi damgası vu. 
rulanlar acınmadan öldürülüyorlardı. 

• • • 
Son Emevi hükümdarı, bir lran 

şahının bir Bizans imparatoru tara· 

fından tahtına iade edildiğini oku · 
muştu. Tahtı kaybettikten sonra ken 
disine yardım edebilecek ülke arama· 
ğa başladı ve: 

- Ben Bizansa gidip yardım isti -
yeceğim.. dedi. 

Etrafındakiler, bunun bir fayda 
veremiyeceğine kaniydiler. Ona: 

- Bu fikirden vaz geç, dediler. 
Fakat Mısrr veya Afrika kıtalarma 
giderek, orada düşma~ma karşı du
rabilecek derecede cesım orduya sa· 
hip olabilirsin .. O vakit daha kuvvet
li bir devlet tesis eder, tahtını da ele 
geçirmi§ olursun. 

Mervan bu tavsiyeyi daha akla ya 

km buldu ve yukarı Mısıra gitti. Fa· 
kat Abbasiler, nereye gitse takip e· 
diyorlardı. Birgun Nil nehrinin gai-p 
sahilinde bir kilisenin içinde ya~ala -
dılar. Mervan, kilisede gizlenmış ol-

duğunu tahmin edemiyeceklerini sa
nıyordu. Etrafının sarıldığını gö · 
rünce, mümkün olduğu kadar hay&· 
tmı pahalı satmağa karar verdi. Kı· 
lıcmı çekerek tahtını aldıktan sonra 
canına da kıymaktan çekinmiyen 
dü§manlarmm üzerine atıld~. işte 0 

kadar. Havada vmldıyan hır mızrak 
Emevi hanedanının son uzvunu can. 
sız olarak yere serdi. 

Abbasi halifesi harabelere, ma. 
ğara ve dağlara sığınan bütün Eme· 
vileri toplatıp doğratıyordu. Abdul· 
lalı bin Ali, Mervamn akrabalarından 

seksen kişiyi affettiğini bildirerek Fi
listindeki çadırına davet etti. Davet· 
lller, hayatlannm kurtarıldığı~a 
memnun, yeni halifeye biat etmege 
hazırlanırlarken: 

- Cümlesi kılıçtan geçirilsin .. · 
emriyle karşılandılar. 

Tahakkuk 
rüya 

eden 

Bir köylü kadının rüya görmesi 
neticesinde Kıbrısta eski bir kilise 
meydana çıkarılmıştır. Bu kadın, e-
vinin kenarında eski bir kilisenin top 
rak altında gömülü bulunduğunu nÖ· 
bet nöbet rüyasında görüyordu. 

Suudi Emevilerin uğradıkları 
felaketin sebebini şöyle anlatır: 

- Vazife olarak hükumet işleri
ne hasretınemiz ltız.ım gelen zaman
larımızı zevk ve safa ile geçiriyor 
duk. Halk Yerginin ağırlığından 
bizden kurtulmayı temenniye başla
mışlardı. Toprak işlenmiyor, hazine 
dolmuyordu. Fakat saltanatımızın 

sukutuna en mi.ihim sebep, memle· 
ketin ne suretle idare edildiğini ve 

et,raf ımızda ne gibi hadiseler vukua 
geldi~ini hilmememizdendi. 

Emevi hanedanı bin ay, yahut 
seksen üç sene dört ay hüküm eür
müşti.i. 

Btı resim 1139 yılmda yani 197· sene 
oweZ Kolonyada ba.<?ıltrı1t§ olan "L'es. 
pion Dans les cours dc-8 Prftıce.s Ohre. 
ticns, ou Lcttrcs et Memcirc" adlı 1:i. 
tabın ilçıincii cildinden alınmıştır. E
mevilcr devri kıya/ etini göstermekte. 
dir. 

IFHglYırran kogOaıroın 
<e li1l lYl ~ QJJ ifil 
lb>@WD QdJ s lY 

1ngiltereniri tn uzun boylu, mankeni 
olan Miss Joan Safelle, mesleğinden 
vazgeçerek figüranlığa başlamıştır. 

Şimdi Londranın en şık gece klüple -
rinqcn birinde danslar yapmaktadır. 
Boyu 2 metro 9 santimdir. Uzunluğu 
sayesinde bir hayli para. kazanmakta 
olmasına rağmen kendisi bundan menı 
nun değildir. Bakın gazetecilere ne 
diyor: 

"-Tramvaylarda ve 
otobüslerde hiç ra . 
hat edemiyorum. Ço 
cuklnr ekseriya yol· 
da beni durduraraK: 

Anlattıklarına göre rüyasında bir ~;,;µ~, 
hayal belirerek: 

"Nasıl. )'Ukarsı sc • 
rin mi?" diye suaı. 
ler sormaktadır. İn· 
sanda oldukça bir 
mizah bjssi \'C so. 
ğultkanlılık bulun • 

- Evinizin sağ yanında, falan 
yerdeki toprağı kazınız~ diyordu. 

Kadın bundan sonra kocası dela-
letiyle Kıbns eski eserler dairesine 
müracaat etti. Ve hafriyat başladı. 

Daha ilk günde toprak altında 
eski bir kilisenin izleri bulunmuştur. 
Şimdi kilise tamamen meydana çıka 
nldı. insan iskeletlerini ihtiva eden 
bazı abideler de bulunmuştur. 

HABE 'in 
OUzelllk Oo~toru 

Kuponu: 

ikide birde 
lazrmgell -
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iki gün evvel başlıyan kar dün 
akşama kadar fasılalarla yağmış, ge
ce kesilmişti. Bu sabah dokuza doğ 
ru hafif ten başlıyan kar on bire doğ
ru fazlalaşmış, fasılalı bir şekilde 
yağmıya başlamıştır. 

Dün sabah yediden bu sabah ye
diye kadar yağan karın irtifaı 1 2 san
timetreyi bulmuştur. Rüzgar saniye
de 15 metre sürntle yıldızdan esmek
tedir. Rasathane kann bugün de de
vam edeceğini tahmin ehnektedir. 
Hararet sabah sıfırdan aşağı 3 dere
ceye kadar düşmüştür. 

Düşüp yaralananlar 
Haydarpaşa ve Adalara giden va

purlarla Boğaz vapurları dün bir ara
lık tipi yüziinden güçlükle işlemişler 
dir. Yağan kar, yerde donduğundan 
ayc:ığı kayJp düşenler çok olmaktadır. 

Bu yi.izden dün iki kaza olmuş
tur. Şişlide Hal5.sk5.rgazi caddesinde 

him feyezanlar olmuştur. Bilhassa 
Times nehri taşmış ve nehir boyun
daki yollardan birçoklan üzerinde 
münakalat durmuştur. 

Amerika da 
Sinsimati 24 (A.A.) - Feyezan

lara bu sabah bir de yangın ve infi
lak inzimam etmiştir. itfaiye omuz 
larına kadar sular içinde çalışmakta
drr. Benzin ile dolu fıçılar patlamakta 
ve alev hemen hemen yüz metre 
yükselmekte, fışkırmakta ve hemen 
her tarafa yayılmakta idi. Civardaki 

3 2 binaya ateş sirayet etmiştir ve 
sular üzerinde yüzen benzin fıçıları 
diğer binaları da tehdit etmektedir. 

Feyezan mıntakasına yardım 
Nevyork, 25 (A .A.) - Sular altm

da kalan Ohyo ve Missisipi vadilerin~ 
askeri kıt'alar sevkedilıniştir. Zarar ve 
ziyanın 270 milyon dolan bulduğu tah
min edilmektedir. 

Şimdiye kadar 46 kişinin öldüğü tes
bit edilmişse de nihai rakamın yüzden 
fazla olması ihtimalinden korkulmak-
ta.dır. 

Güzel, fakat fakir 
genç kızın romanı 
anımının elb · selerile gezmeğe 

oturan müfettiş Mithat Toygar soka- çıkmak istemişti, yakala~nınca .. 
ğından geçerken ayağı kayarak düş 

müş, başından ağır surette yaralan- Bundan birkaç gün evvel, hizmet- vücudiyle yere yıkıldı. İki jandarma 
mıştır. Müfettiş Şişli çocuk hastaha- çi olarak çalıştığı Nevzadm evinden ve mübaşirin yardımiyle koridora çr 
nesine kaldırılmıştır. bir kat elbise çaldığı iddiasiyle yaka- kanlan suçlunun ağzından köpükler 

Bundan başka Samatyada oturan lnnarak iiçüncii sulh ceza mahkeme- geJiyordu. Yapılan uğraşmalara rağ
Sofiya isminde bir kadın Balatta F e- sine verilen şerimanın muhakemesine men kendiı:ıine gelmeyince genç kız 
ner caddesinden geçerken ayağı ka- · • rl v~m e:lilmiştir. jandarmalar tarafından, kucaklana-
yarak düşmüş, sağ ayağı kırılmıştır. Neriman geçen celsede sar'ası tut- rak kapıaltına götürüldü. 
Sofiya Hasekki hastahanesine kaldı- tuğundan, hastalığının verilecek ce- • • • 
nlmıştrr. za üzerinde müessir olup olmıyacağr Nerimanın tekrar yapılan duruş-

} ı Sı · · t bb dl"y ··ndc masında hakim suçu sabit gördüğün-Memleketin diğer yerlerinde nın an aşıma ıçın ı ı a ı ego _ 
rilmişti. Bumdan gelen raporda, den, suçlunun dört ay hapsine ve 
hastalığın böyle bir mahzuru ihtiva 400 kuruş mahkeme masrafmm da 
etmediği, ancak suçlunun isterik ol- kendisinden alınmasına karar verdi. 

Memleketimizin ve dünyanın bir 
çok yerlerinde şiddetli bir soğuk dal
gası hüküm sürmektedir. 

Karadenizde soğuğa inzimam e
den fırtına yüzünden bütün gemiler 
limanlara sığınmağa mecbur olmu§
Iar ve Boğazdan çıkacak olan gemiler 
de oldukları yerde kalmışlardır. 

duğu bildiriliyordu. Ja ada 
On dokuz yaşında oldukça güzel, PO n Y 

yeşil gözlü, sarışın bir kız olan Ne- k .... h • • k A t 
riman duruşmasında meseleyi şöyle as erı u ume 
anlatıyordu: (Baş trırafı ı incide J 

azırlana 
uzlaşma 

şekli nedir 
Sancak davamız dünden itibaren müs Suriye devletinin ~ 

bet yola girmiş sayılabilir. Akseden ha 
berlere göre hemen hemen tam istiklal 
derecesinde geniş bir muhtariyet San 
cağın bundan sonraki ~daresi olacaktır. 

İngiltere hariciye nazın Edenin de 
bulunduğu bir konferanstan b'öyle bir 
netice çıkmıştır. Anlaşmanın esaslan 
tayin edildikten sonra Türk ve Fransız 
murahhasları Milletler cemiyeti genel 
sekreterliğine giderek varılan netice 
hakkında sekreterliği tenvir etmişler

dir. Milletler cemiyeti konseyi yarın 
toplanacak ve sekreterliğe tevdi edil
miş esaslar hakkında bir karar verecek· 
tir. 

Bununla beraber teferrüata ait bazı 
noktalar üzerinde müzakerelerin devam 
eıdip salıya kadar neticeleneceği anla. 
şılmaktadır. 

Fransız ve Türk eksperleri arasında 
bugün dahi görüşmeler yapılmıştır. 
Türkiye cumhuriyetinin realist umde-

1 !ere dayanan tezini yavaş yavaş anla
mağa başlayan Fransız murahhaslarının 
bu uf:ık noktalarda da bir itilaf yoluna 
gireceği umuluyor. 

Yeni esaslar 
Cenevre, 24 (A. A.) - İyi malumat 

nlan maha:filde zannedildiğine göre İs-

lunacaktır. 

2 - Sancağın kendi 
ve hükUnıeti olacaktır· 
teşkilıi.tı esasiye kaJl 
kendisi tanzim etmek h 

3 - Sancak askerliJıtllll 
nacak ve halkı askerlik 
tutulmıyacaktır. ~ 

4 - Türkiye ile 
her türlü tecavüze kstfl 
garanti etmektedirler. -A 

Türk ve Fransız be~. 

!arının eksperleri tsk tıtl 
mukavelesinin tef errll• 
mek üzere raportör SaD 
altında toplanmışlardı"~ 

Sancak askerlikten 

kenderun hakkında Türk ve Fransız Kendisinden HataY 
heyetleri arasında elde edilen anla§zııa safhası hakkında mü 
şu esasları ihtiva etmekted·r: · len Hariciye bakanı" 

1 - Sancak, Milletler Cemiyetinin raçoğ\u gazetecilere 
garantisi altında olarak dahili işlerini söyl~miştir: .,, 

Her kışı mutedil bir suhunetle ge. 
çen' Adana, Mersin ve Antalya hava
lisi de bu sene şiddetli soğuklara sah· 
ne C"lrnuştur. Kışlan soba yakılması
na lüzum hasıl olmıyan bu memle
ketler sobasız oturulmıyacak bir hal 

- Ben, genç ve oldukça da güze-
lim. Tali beni bir hanım değil, hiz
metçi yaptı. Bütün hayatım mahru
miyet içinde geçti. Bir iftira yüzün
den hapisnnneye düştüm. 'Bayan 
Nevzadm yanına bir müddet evvel 
hizmetçi olarak girmiştim. Ben 
kendisinden, kendisi de benden mem
nundu. Hanımın ben yaşta yetişkin 
kızlan vardı. Giydikleri güzel elbise
lere ötedenberi imreniyordum. Bir · 
gi.in bunlardan birisini giyerek şöyle 
bir gezinti yapmak istedim. Eğer ken 
dilerinden istiyecek olsay8rm vermi
yecekleri şiiphesizdi. Bunun için 
habersiz alarak parkta şık bir hanım 
gibi gezindim. Tam eye dönecekken 

her tiirlü teşriki mesainin imkansız 
olduğunu gördüğümüzden kendimizi --

tam bir istikliil ile idare etmek hakkı. - Davamızın ~ 
na malik olacaktır. Fakat siya.seten 1 çrkar yola girmiş oldu., 

·~---------~------------~ 

illere Kıbrı 
tahkiln ediyo a'lmıştır. 

Deniz kazalan 
Vatan vapuru, fırtınadan yoluna 

d8vam edemediği için Sinop limanına 
ilti"ava mecbur kalmıştır. Bugün gel
mesi bekleniyor. İzmir vapuru da 
iWDİ sebepten l imanı olmıyan iskele
l~re uğrıyamadığmdan Sinoba sığın-
mıstır. 

R omanyadan gelmekte olan dört 
bin tonluk Karmen Silva vapuru Bo
ğaz methaline yakın olan lğneada ile 
Podimo arasında tipi yüzünden kara
ya oturmuştur. 24 ki§iden ibaret o
lan kaptan ve mi.irettabatı tahlisiye 
memurları tarafından ipatmak sure
tiyle kurtanlarak Kly<_>sa müdüriyet 
merkezine getirilerek istirahatleri te
min edilmiştir. Vnpurun vaziyeti şüp 
heli ve tehlikelidir. Tahlisiye umum 
müdürü vaziyeti tetkik için kaza ma
halline gihniştir. 

lzmirin Çeşme civarında Ameri
ka bandıralı Exmoor vapuru da tipi
den karaya oturmuştur. Muğlada da 
şiddetli soğuklar hiiküm sürmekte
dir. 

lnrrillerede 
Londra, 24 (A.A.) - Son yağ. 

murllar neticesinde lngilterede mü-

Jandarma elinden 
kaçan suçlu 

Geçen y8Z, Aksarayda bir fırıncının · 
elini ayağını bağlıyarak paralarını ça
lan marangoz Hulusi, ağır cezada ya
pJlan duru~masmdan sonra jandarma 
ile tevkifhaneye giderken kendisine 
yalvarmı§ ve bir akrabasmdan para 
alc:ıcağım söyliyerek kapalı çarşıya 
kadar gitmiş ve o gün arife olması 
hasebiyle carsmın kalabalığından is
tifade ederek kaçmıştı. 

Hulusi, geçen gün Karagümrük 

kapıda polisler beni yakaladı. 
Şahitler ve davacı gelmediklerin

den hnkim, suçlu iı.;in evvelce veri
len tevkif ka•arınm icfomcsine ve da
vacı ile ~ahitlerin celbi için muhake
menin ba~ka bir güne talikine karar 
verdi. Tam bu esnada Nerimanm 
tekrar sar'ası tllttu, kaskatı kesilen 

Gürbüz ve Güzel 
~@~lYlll< 

M l!Jı $al !§>al~~ m DZ 

te iki asker kaçağı ile gezerken Fatih I '" . 60 Çocuklarmrzm mUsa 1 · k d fı d ·· n.upon. Jandarma ·uman anı tara n an go bakamıza tştlrak edebilmeleri lc;ln 

rülerek yakalanmış ve Sultanahme• bu ku nlarm toplanmam 1a.znncırr. 
ücünci.i sulh ceza mahkemesine veril po . • . 

misti. Hulusi diin yapılan duruşma- M lsal>akamıza 4 numara tle t.JfıroJ: 
. sında firar suçundan ayrıca bir ayı cdeıı. "bay Turhan oğlıı dört Ya§'lnda 
hapse mahkum olmuştur. · ÖZHAN ŞThtŞEK 

muhafazakarlıktan kurtarmıya, her 
türlii mutavassıt anlaşma tar:o'.lannt 
reddctmeğe ve Japon siyasetini ken
di vasıtalarımızla yenileştirmeğe ka--
rar verdik.,, 

Yeni Başvekil 
Tokyo, 24 (A.A.) - Japon n 

jansmın bildirdiğine göre, General 
Ugaki imparator tarafından yeni ka
bineyi teşkile memur dilmiş6r. 

Yeni vaziyet fena 
Londra 25 (hususi) - Japon parla

mentosunun askeri tahsisat ve kredileri 
kabul etmemesi yüzünden patlak veren 
vaziyet ciddiyetini muhafaza etmekte. 
dir. tici büyük parti lideri olan Minse
rito ile Seyükay verdikleri beyanatta 
parlamentoda askeri kredilerin kabul 
edilmemesine sebep olan amilin ne ol
duğunu şöyle anlatmıştır: 

"- Harbiye nazın general Temançi Hi 
rota kabinesinde kendine fevkalade bir 
mevki almıştı. Almanya ile Japonya a
rasında aktcdilen ittifakı Berlindeki Ja. 
pon sefiri değil, Japon askeri ataşesi 

müzakere etmişti. Bütün Japon nazırla
rı bu müzakerenin cereyanınldan malU
mattar tutulmamıştır. 

Parlamentoda hükumetin harici siya. 
setini nazırlar değil, erkanı harbiye ida
re ctmi§tir.,, 
Tayrnis gazetesi, siyasi vaziyetin çok 
kan~rk bulunduğun.u yazmaktadır. Par
lamentaristlerlc faşistler arasında miit· 
hiş bir mücadele başlamıştır. 

Mançester Gardiyan gazetesi. bu buh 
ranın çoktanberi hazırlandrğrru yazmak 
tadır. Parlamento kapatılmıştrr ve polis 
Seyükay partisi lideri Amada hakkmdc> 
takibata başlamıştır. 

Bir oteld~ 2000 
arı 

Arılar, kedi, köpek nevinden şey
ler değildir. Yani sevilen ev hay 
-vanlan gibi beslenemezler. Fakat bir 
Amerikalı çift, oturduğu evinin bir 
dairesinde 2000 arıyı, hic sokulma
dan, dört senedir besliyor. 

Kovanın camdan pencereleri 
vardır. Ve iki tabiat tetkikçisi her 

1 gün saatlerce bu cam pencerelerden 
arıların hayatını seyretmektedirler. 

Anlar da bundan ho§lanıyor gi· 
bidir. Yazın serbest bırakılırlar. Fa
kat arılar, !'lahiplt-rine bal yapmıyn 

1 yarıyacak yükii aldıktan sonra tekrar l 
kovanlarına dönüyorlar. 

anın büyük bir hava 
aıl'ne gefüilmesi tacil ed 

Bu sabahl;i postayla gelen Mornfog ( yekun hava kuvvetıne 
Post gazetesi Kıbrıs rmılwb;ri yazı- karada teessüs edecek~ 

likte 2000 kişi kuvve 
zon vücuda ~etireceldft• 

yor: 
1n1ilterenin, Kıbrıs ada..cıını scvkül 

ceyşi bir hava merkezi haline getirmek 
hususundaki p:anJarı süratle tamam. 
lanmaktn.dır. Esaslı surette haber a!-
<lığımıza göre: 

ı) Kıbrı~ın merkezi olan Nikosyada 
bir hava istasyonu kurulacaktır. Bu 
istasyonda asgari 50 tayyare için yeı 
altı hangarları olacak ve bu inşaatı 
250.000 in~iliz lirası harcanacaktJr. 

2) Kıbrıstaki garni?.on bir piyade 
bölü&'ilndcn (175 kiı;i) bir tabura 
(1,000 kiı::iyc) iblağ edilecektir. 

3) Nikosyada yeni 
Iecek, Polidemya mubi 
kararga.hln.r bu suret1~_1ııt 
olacak ve bunun için 0...

liz lirası harcanacaktJJ'· 
İngiltere anavatan f 

re gemileri yakında 
bir gezintiye çıkacak. 
bazı tecrübelerde bul 

Frr:m.~aila l~ sporlarına son zamanl.arıfa eskisinden f(1ZW 'IJflllı 
m,cğe lxı§Zanm1~tır. Hükumet de bu rag"'beti teşvik etmeT.,--t's
yapıla.bilcoc'k mmtah-alara nakil oo.sıtaları tem.in ediliyor . • 
de Sane?./de 1J<lptlan "Teleferik'' tesfaatı geçen giin 
Te~ üstünde i§liyen vagoncukZar otuz kişi almaktadır~ 
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Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu Mace ra v e aşk romanı -72- Yazan : (Va-Nü) 

· • •1rhisar,, ın heyecanh 
eltıirhı Sergüzeştleri 
se . sar d .. 

Yır h i '' uşman gemllerlni gUrilnce 
A._, • ları üzerinde mevzi almış, 

Safiye Sultan, Papanın elçisine b ·r me tup 
yazarak, ona arzı sadakat et"i. H·zmet 

görmek is ed·ğ·ni b.ld 9 rdi 
ı\a,,.~buiıt Pusu kurmuştu. onan Ce nokta! 

tın c ~asını ka arı Türk or- g ününe dönmüş, bir paniktir başla-
) 

0 

l'Utk lı~e bırak Yltsız, şartsrz mişti: 
l>ur· rıcali d'· ~ış olan o za- Şimdi filkalar mayna ediliyor, am-

Mtctı ~~rtıiişlerseU§unrnüşler mi- bar kapakları sal vazifesi görmek ü-
ı 1Yad k neden d ı d · J .rııal'<I b e end'l . • o ayı zere enıze atı ıyor, vapurun hamil ı 

h1~lerdi ,ı.ı kadar fı er1ını düşünen olduğu askerler çılgın bir halde öteye 
(1.. t, a:z:. a IA h' b k "tuaııe . sa a ıyet eriye ·oşuşuyordu. 1-Iatta bu asker-• 

da b~n cevap} le rden bazıları ne yaptıklarını bil • 
. I» ... • 12:. ''Deın· ahr.ını tarihe hı- m e z bir hale gelmişler ve gÖpe§te. 
· '' -rıırd ır •sar b • el · l b l -1. · .. Itıka en son k " otu- c..cn enıze a t amıya aş amrşlarw. 

Geçen tefrikaların bülasası: 
Safiye Sultan, aslen Ceneviz asllza• 

delerinden bir İtalyandır. UçüncU Mı.

radm başkadmı olan bu kadına, harem 
ağalarından Nesim ağa; "Haaa.n f.llxıiI;• 

de bir adamın ihtida etmtıı annesi Hris 
Uyanlara casusluk yapıyor!., diye ha• 
bcr vermiştir. Satlye sultan da, anne 
oğulun saraya gizlice alınmuı ha.lt• 
kında, Nesim ağaya tenblhat veriyor. 
Ba.şlmdınla valde sultan, ayni zamar:
da, devrin meşhur veziri olrın Sokulh.:• 
MchmP.t pa.,ayı da ortad4n kaldırma.le 

emelimledlrler. 

%ıDc,,,.: tıhda ııöyt ç.ı ışına d öne· Nihayet "Demirhisnr., m vermiş 
·•ıJt io, emış old ... ld d k 1 lf. 'f. ._ · ti f:ı ""'r,. 33 J u gumuz o . u~u on a ika ık mühlet bitti. 

~lrtı erşernbe .. senesi nisanı- "Demirhisa r.. staper vaziyette Safiye sultan, Ncs:min gözlerin.in i-
~~ hasiyle ber~bnühak~amı gü- (Manitu) ya ilk torpitosunu da ar çine bakarak: 
lılk rtı·;~tından er . areket etti tr. Bu torpitoyu Fon ( Kayzerling) - Hulasai kelam! • dedi. Hidayeti 
\t ll'<l2:.' • • mayın k d" ı· l , de bularak, ona bu sandığın içine gir • c ro•,~ ırrıınin ( • memuru en ı e ıy e atl"f'\t~tı. 

''I\ ~ırıı batıya d) ... delaletiyle Herkes düşman nakliye vapuru - mesini söyliyeceksin ! · dedi. 
· u~rh· ogru tanzim nun bordasında infilak alevinin ve - Aman sultanım ... Beni dinler mi? 
~ \t~ kısar e t su sütununun yükselmesini bekler • Mutlaka başına bir iş açılacağını sanır 

)lj /ken " .. s_~i sabah saat ken torpito elli metre kadar gittikten ve girmez. 
'- "A" a laıı ıros d b - Ben, onun çaresini bulurum. 
~~"!'l.ltıı l'l'l"ıışt1 k· .. " a asına sonra attı. 

'llll~ll n~~ Yavaş 1 
uç tane düş- Fon (Fiks) ile onun mağrur hem "' • • 

gotdü.. Yavaş gelmek ırkı, Türk zabitlerinin bir defa daha Biraz sonra, Nesim, kendisine tah. 
.,., haklı çıktıklarım görüyorlardı. Şa . mil edilen bu ağır vazifelerin yü.kii • ır . ,, .,I\~• • b. '\.c\~ŞI ·~YESJy yet bu efendiler, lstanbuldan şimcn- altında ezilmiş gibi dalgın ve pcrişarı, 

~ 'ıu l<A.Rşıy A LE diferle gelmiş olnn bu torpitolar hak- divan odasından çıktı. 
~t~aı. 8a.r,, d;: kmd T '· k 1 kt 1 Safiye sultan da, kendı' bö'lu"aiinfl ""tı ~ .... '<iller d --~man .

1 
. . a ur mes e aş arının: 0 _ 

"<etj de etek b gemı erını - Belki sarsıntıdan ayarları bo- geçtikten sonra, divit, kaz tüyü ve ka· 
{) tıı. rı e llıevzi unların seyir zulmuştur . . Yolundaki haklı ihtarla ğıt istcdL Latince upuzun bir mektup 
~ alınış, pusu rma: yazarak, en emniyetli adamlarından bi 

~ ~ı. \tc bRernileri - Almanların ayar ettikleri tor - rini çağırdı. Kıya!etini değL~ti.rerek 
~ ;,"(Ji~c ,,,unların Jak.laştılar, yak. pitolar bozulmaz!.. Gibi münasebet- papanın elçiliğine bir satıcı sıfatiyle 
~~eli la~P~ru ol~~1!iz bandralı siz ve deniz işlerinde yeri olmıyan girmesini ve bu mektubu bizzat elçi-
(;~ctirıdtıben <aogu anlaşıldı bir cevap yerine torpitoları endaht ye vermesini söyledi. 

l \t lı\t~.l: dört d· OQ) tonilato ile tecrübe etmi§ olsalardı düşmanın Bu mektubu birlikte okuyalnn: 
t .. 1'1İ B ırekı· k k ··k1·· b k kl. • k M 'Lt ... afi,,.... ~ \• .. . ora 1 ocaman as er yu u u oca na ıyesı ar- 'Urı. crem J'V'A'<'', 

~· c bi'la (b asında bü ··k şısmda mini mini "Demirhisar., böy· Ben mü.sWman pad~<tOlıımn birinci ~U O il, 12) · YU 
C\ h 11~11_ -c isrn· . 1 r~ini ta- le aciz v aziyette kalmazdı. kadını olmaklcı beraber,,, adımuı Safi-

·~kı·l'tlç aak1 bu f~n'.7. (Manitu) (Devamı ııar) ye sultan haline getirilmesine rağmen, 
ı;-t R Ctlc d 1 gı ız vapuru 

., ~ }'~)~l'l'ıileri o uydu. 

•~ ~~~~~ıtıca t ka~ilesi "Demir-
~L'..~ ertk f· Otpıtob · ·"lld .cll'l'ı'J ılam 1 otun dıre-
l S lltıl' 1 

el bir · a ardan tnürck 
"lıj la Cide . ışaret 'th.k l . 
.L,1'1it .Pcr cd· nızcileri . J .ı se di. 
~. ~!'>',t" 1ni2:.ı nın dilince· 

!.' · ~ ... 1.ı "· mn • 
tııı "il nce Rem·ı nasına gele n 
t.ı~~~k· ı.er derhal dur. 
;"it'• L'' ı (f\1 
l~f D ~if b arıitu) • • 
~ t~'.thi~~?r buıu;j:tn boru la-

~ «ıtıı. lı. t ın Ya rı salıvere. 
ı~ •to~t b· . nında tevak • 
ıl.. ~l\cq it ıhti 
' f k .. Yat tedb· • 
~~lct' g0sterrn· ırı olmak 1 <;ıJta 1Yor ·· ta.~ • t d" rılmış b • tnurette-
~lı. içi.il uşmanı IA .u~unuyor. 
~tı onu teredJ·:~ıyJe gafil 
~ ~i~ u e bırak-
~tı>~lct ~a kachı 

{) ~i~l'l'ıiei hril'esin: düşmanın 
'.~ trtıCsi ~arşısınd mensup 
"~tll llcıklila.~ırndı. a bulundu
Dt l.ı !it Ye va 

ı~ ~tk ilsırıd ı _ .PUriyle T·· k 
•• ~ ısar aıt1 m ur 

t>ıı ~ l.ı~ll..l·~ •n s .. CSa~e azalın. 
•ıt t ~ k uvarı • F 
~ l.ı em . Öprii .. sı on 

t tıı· c!akı tı "crd· sunden me-
tili 1 itil 1 : ..... ~ c ~l\rfınc1a 

Dh.. crnıni.,: gerniyi tah-
b ··11ıtJ..: ~ tol"h · t 1 "~l~~t ·t"ı 0 tyaca. 
~ ~il~. l'l'ıb~ bı.ı emri 

b 't1.ı) ·~: ~~tvbesqite r.'b:'eb~dikten 
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~ 
Spik beklemekten wıanarü kalktı, pen-j Tefrika numa.raııı: _ 5 _ l 

cereye yaklaşarak, ıöyle bir bahçeye baktı. , 
Fakat birdenbire Utredl. Bir çalılığın aramn Y A Z A N : 1 
dan, bir aya.lt görUnUyordu. Hareketsiz bir ~©J al W 0 0 a ~ 
ayak. Splk kendini toparlar toprlamaz dı~:ı· ~ lr al ~e 
n, bahçeye fırladı. Çalılığın yanma gelinc<', ÇEVİREN: fa 
durdu, donakaldL ---·-------------.: 

Krlger, gözleri yan aralık, elleri muhtellç 
bir vaz.lyette arrtUstU yere w:anmIJ yatıyor• 
du. Ellerinin hemen altmd&, yeleğlnln içir.• 
den. parla.lt bir yeıı1lllkte bJr okun ucu g{• 
rtlnUyordu. 

Spik, Krlgerln ölmUş olduğunu anlamakta 
gecikmedi. Krlger Ant olarak vurulmUf ve 
olduğu yere yıkılmıştı. O zaman, cesedi b~· 

rakarak etra!ma bakındı. Bahçe, ormanlık· 
tan blr çitle aynlmıftı. Biraz çe\ftk bir a• 
dam, kolaylıkla buradan atıayabllirdl. Spik 
çitin Uzerlnden atladı ve etrafı araştı:rmağ& 
başladı. On adrm ilerde lri bir m~e ağacı 
vardı, ve afaç tAm okun atılı§ istika.metin• 
de Jdl. Splk meşe ağacınm yanma vo.rmco., 
yerde, ye§U blr ok gördU. 

Spik eve döndU. Gelmiş olduğu taksinin 
şoförünU polis çağırmağa gönderdi. Biraz 
sonra resmt blr poll.ıı, onun arkumdan iki 
sivil polliı reldiler, cesedi kaldırttılar. 

Daha polb gelmedc.ı evvel Splk kendi 
hesabma evde blr araştırma yaptı. Krlgerln 
husust mektuplan da dahil olmak Uzere, e\• 
de ne var ne yok karıştırdı. Krlgerln hu.ııı.:• 

.ııt evrakma göz atmca gazeteci, demin göl" 
düğq totoğra!ta anlayamadı#J ünUorınanm 

ne llnJ!orması olduğunu öğrenmişti. Bu Uni 
forma hapishane gardiyanı Unltormuı ldl. 
Kriger yirmi bir sene gardiyanlık etınl~. O.• 
mirleri ondan dalma memnun olmu;ılardı. 

Evrakı arasında., buna dalr bir hüsnühal va• 
raka.sı vardı. Fakat Splkln anlamak tatedlğ:I 
şey, Krigerin B\ıllnmı ile olan mUno.sebeUnl 
anlamaktı. Belki bu mUna!'!cbeti itşa edecek 
olan ktı.tıı tıo.r, bir tUrlU ac;ma.ğa muva.!fak 
olamadığı ve zorlamak istemediği kilJUI bir 
dolapta idi. Gazeteci, başka bir çekmeceyi 
kan11tırırlten Krlgcrin bnnka defterini bu'
du \ "C bu adamm zcn~ln denJlebllecek bir 
vaziyette olduğunu gördU. Bruıka de!terlnılen 
Krlgcrln her ay b:ışmd:ı, hcs::ıbmo. lork İr.• 

glllz lirası gcçlrlldJ~nl nnlıyordu. 

Spll{ noUo.rmı biUrlrlıc.>ı polisler gelml~ 

ti. Derhal anlan knr~ıl:ıdı. Vaziyeti anlattı. 

Biraz ~onr:ı gelen dolttor, Krlgcrln bir saat 
evvel öldtirUlmUş olduğıınu söylemişti. 

Splk, sivil mcmurlıırJnn lılrln~. mc§c nğ(..• I 

cmm dibinde bulduğı.ı yeşil oltu tevdi elt\, 
~ bulduğı.ı yeri gösterdi. Polis hafiyesi: 

- Bu iııl yapan, dedi, öyle alelAde bir a.. 
dam değil, öldUrmek ma.ltsadile buraya gel
~. Bu, hayatım.da gördUğUm, ok ile yapı!
mıtı llk clnayetUr. Spik, .ııonra gelip blzt g<:.· 
rilntlı:. Zannediyorum ki derhal gazeteye 
gitmek fstlyorırunuz, hakkmIZ da var. Fakat 
daha evvel buraya niçin geldlğlniz1 anlatır. 
mı.muz. 

Splk bütün bildiklerln1 ve •bahkt hld!
seleri anlattı. Yeşil hayalet hlklyestnJ de flft.. 
ve edince, polis hafiyesi §&§Irdı, kaldı. Hatif 
b1r latthzo. ile : 

- Yqll kemankeş mi T dedl. Bu cinayeti 
yapanın bir hayalet olduğunu mu iddia ede.· 
cekslniz? Bu takdirde, bu hayaletin oldukça 
kuvveUl olduğunu, bu me.sa!eden oku hede. 
fine isabet ettlrebflmek için çelik gibi bir 
bileğe sahip olması !~geldiğini söyleme
me müsade ediniz. Haydi, gidip Bellamty1 
görelim. 

Bu teklif O.Zerine Splk gazeteye gitmeden 
evvel Bellamiy1 görmenin faydalı olacağrna 
karar verdi ve gittiler. 

Abel Bellaml, polislerle gazett>ci gelclJği. 

vakit, Gar §O.tosuna hareket etmek üzere i
di. Aldığı haberler onu hiç de hayrde dü§llr 
medl, ııadece: 

- Evet, dedi, onu kapı dışan etUğtm 

doğrudur. Kriger vaktııe bana bir hizmette 
bulunmu§tu. Bir nehirde motörUm devri:• 
mfştf. Denlze atılarak h&yatmu kurtarmıııtr. 

Polis hafiyesi ııordu: 
- Bu sabahki kavganwn sebebi neydi? 
- Buna pek kavga diyemeyiz. Birkaç za. 

manılır, onun yanında. olan araziyi ·satın at
mak için benden ödUnç pıı.ra istlyordu. Ben 
de vernıeillm. Bu sabah geldi, terbiyesizlik 
etti, hnttA tehdit etti. 

Bcllll.nı acı acı güldU ve ua.ve etti: 
- Tehdit etti de denilemez yn. edobslzllk 

etti, ben de yo.kasmdan tutup kıı.pt dıcarı 

ettim. 
- Sizi nerede kurtarmıştı mlisyö Bellamf? 
- Bundan yedi sene evvel Henleyde. 
Spik ! ı;lnden şöyle dU~UndU : 

- Hain heri! bu tarihi muhakkak ko.sdcn 
söy!Uyor vo evvelce hnzırlamıştı. ÇilDkü 
Krlg-crln banka hcsabmda, her ay kırk Ura 

Baf u haıı.edamnın 'bir k"lZı ol.du.ğumu 
unııtm.cıd.lm. Katoliğim 1ıe katolik ka
klcağım. 

Lalı."in, ~mdi.ye kadar bütün Jıissiya · I 
tım uza.Jcta.n wxı~ıaydı. Yani fiili bir 1 
siyaset oymyamıyordum. Anoak yurt. 
daşl.anm ol.an Venadikliler nıevzııbahs 
sdilaiği zaman onlara elimden geldi
ği kadara.:: çok yardımda bulunabili -
yordımı. 

Fakat son bir te$CU!ü/ bana başka 
bir :JC'IJ öğretti: Meijer mı 1:adar feda
karlık k<if i değil~. Meğer 1uristi -
yan analar daha ne evUUTar ooğurmtı;. 
Onlar, lstanbulwn ba.ğnM sokulara.lı, 
bizim gaye1.erim4zin, menıtıfiimi...-in ta -
hakkuJ...-u için çal~p dururlarmış. Me. 
seza bmılard.an birinin Mariya isminde 
'bir dind.a.~ı:: olduğunu öğrendim. Bu 
loadın, nice smwlcr evueZ Türklerin a
ra.sına kan§tığı hal.d.e ve kmıdi boyun.
don büyük miJ..sliiman oolddı olduğıı 
haıM, 1oo.tolikliğini unutmamı.1. Unut
mak şöyle dursun, biMkis, elin ev mil
letine en /fili yardımlarda bulunmuş . . 
Hatta, en mıl§kül oo::ifeleri alarak 
bunları yapm1§ ..• 

Fakat ~mdi o, bflyük bir tehliloo ge
çirmektedir. Oğlu nu:selcnin farkıoo 
uarmış; onu ihbar etmek niyetindedir. 
~c'Toot •t:cr~n ki, ih'bar, bana 'OOki ol. 
dtı. Ben, Hidayet ismiyle ytı.J?yan Mv
riy<:ının sizinle ft::rn,(UJ halinde olduğım11 
<Jğrendim. Bu dı1yuıursa, o idam kemen 
dini boynunda hisseder, siz de Yediku.-
1.e zindanına atılırsınız. işte, ben iki -
nizı de himaye etmek cmelindeıjim . 
Hattti bununla da kalm1yaoağım. E • 
limde bulu~n iktiAArı, 1'fi.tlln 'mkan, -
kırımın ı.•üs'atinde lv-ilisenin emrine ar. 

UJdiyonmı. 

Bu JJaf ulu kı=1n asla mi2sli'1nan un 
Türk olamıyaoağını v :Uüa tarih öğ • 
rcnmelidir. Di11dtı§larımdtııı gel~ .. 
zel bir Manyadan aşa{jı knlmak btmi 
mu!cessir oder. Feda.kô.rZıklanrıı hm'. 
halde onunkileri gc~oclctir, geçmeli -
dir. 

Fakat mumla rekabete knlkvştığım~ 
sanmayın~. Bil.ô.kıis kendi.ttni tebrik 
ederim. Mariya ile teşriki 1)&&Ci etmek 
istiyorum. Onunla birlikte hıNtiyan
lık aleminin lehine ~mı.alıyı=. Pek 
çok i.11.er yapmcılıyız. 

Her ~Jden evvel, oğıu:nu ortadarı 

kaldırmak lcizımdır. 7Anı bu çocuk, 
gevezelik fld8cek, elde ettiği e.mı" 
sağda, soıa.a vat.J<lCO.ktır. Halbu:Jci bu, 
hiç io!ime gelmez ... Onu yok edeceğim.. 
Fa.kat onu. yok e-der1oem bir t~la iki 
ku.J vurmak istiyentm. Hem Mariyo
nm a.Jıltil:ınaa'l..i metaneti bir de mm. 
tocrffbe etmek istiyorıım, hem de Ha.. 
Mn vasıta.siyle ba.:flaı bir tehlikıtJyi 

- bizler için tehlikelerin en bü!lü.ğii.ml .. 
ortadan kt:ildıroooğım. .. 

Bunun ne s·uretle ya:prala:ığnıı banii 
lnraT~nı.:. O ooman, bfltün 3amyın i
daresi benim elime geçmesi demek, 3"' 
::in m"1/ttzzınuzıtı geçmesi demektir. 

Bn mekhtlntm'll:ı sizden edeceğim ,;. 
ca, Mirh;ayı te1ı lilredcn habcrifar et • 
mcnizdir. Kcııdisine söyletJinfo. Benim. 
oorcceğim her ti1 rlü. emirlere, işaret'f.6. 
re ha...-ı.r ol.sun. Bunlardan birincisi:tti 
Nesim adlı bir zenci ile glhıdcr<Um. 

HakTmnikılci tcooccühfcnü...-ün deıx:
mını riaı eder, mıuhterem ellerinizi ö
perim, aziz peder! 

S ize de diğer bir mektup takdim edi
yorıtm. Bu mcknWıl Mariyaya -verini.:. 
Ne suretle harc7•.ct etmesini istediğim 
içinde yazılıdır. 

Safiye sultan. 

* • 
Aradan birkaç gün geçmiştL 

olarak kaydedilen varidat, bundan yedi sene Safiye sultanın huzurunda, Nesim.: 
evvel b~ııyor. den, elçiye haber götüren akağadan 

Polis hatıyeaı sorguruna devam etu: ve keza sultanın en emniyetli adamla-
- Zannedersem o tarihte Kr1gor haplaha· rından mürekkep bir cemaat duruyor· 

ne gardiyanı idi. 
Bellaml hiç boz.madan tasdik etU: du. c 
- Zannedersem, takat 0 gün mezunmuş. Ortada yerde büyük sandık vardı. 

Tahkik ederseniz anlarsınız. Za.nnedcl'3em Bu, padişah sara.ymm kapılarına veri
s:ize başka &ayllyecoğim yok. Yıılnız bir şey i len talimat mucibince, içeriye muaye
.ııoracağım. Krls cr bir ok ne ko.tıedilmi' de.-- nesiz alınan "büyü" tetUmmatile dolu 
diniz, detıı mf? sandıktı. 1 

- Evet, ye§ll bir ok ile. 
Biran Bell~mi .ııoğuk kanlılığını kaybetti İçinden çıkarılan Hasan, rüku cder-

ve: oesine, büyük. bir ihtiramla, b:ı..şkadt. 
- Ye§ll bir ok mu, vay canına.. nm huzurunda duruyordu. Hcyccanm-
Diye mıntdandı. YUzünde garip bir ge. dan titriyordu. 

Ulırureme oldu ve gazeteciye: 1 Zira, bunca. esrarengiz bir seyahat-
- Holland, dedi, atzln hayalet maııalı mil.• 

hlmleş.lyor. Ye§tl hayalet, yeşil kemankeş, ten sonra kendini padişah sarayında: 
ye§ll ok. Demin gazetede okuduklarımı ısiz ve §Öhret.i dillere destan Safiye sulta-
m! yazdm:cı:? nm huzurunda hissetmek, onun mane-

- Azizim mösy8 BellA.ml, gazeteciler: viyatını altüst etmişti. Daha. ikinci sul 
mühim havadlııteri nhdlrcn kendi gazetele· tan Hamid zamanında. bile, padişah, 
rlnden başka gazetelerde ne~derler. Fakat 
emin olunuz ki, yarın bizim gazetede gllzel "Alla.hm yerdeki g ölgesi" idi. O devir-
ve mUhlm bir ha.va.d!a okuyacakıımız. Ve 6.- de, bir 3ehirlinin dima.ğmda.ysa, padi. 
%iz dostunuz YeşU hayalete, tam bir sütun şah, padişah sarayı, padi§ah kansı, 

tahsis edeceğim. pek d aha m üessir §eylerdi. 
ABEL BELLAMt YE KATtnt Onun için, za.vallı Ha.san, Allahm 

Bellamf elindeki gazetede §U satırlan okı:· huzurunn çılı:a.rılmış bir mümin gibi, 
yordu: tiril tiril titriyordu . 
KRİGERtN KAT!Lt YEŞtL HAYALET :&ll? B izim bildililerimizi, haremağası 
Y~n hAyaleUn görUndUkU şatonun 91lhlbl Nesim'e anlattıklarım, h epsini, hepsi

ne yaptığı bir mllııaltap nt'tlccslndo, Krlger 
Yotll bir ol<la katledlldJ. na yeşil kemank~ ni elifinden ycsinc kadar anlattı. 
klmdlrf Pcnton\•ll h:ıpl'tuın~lndo v:ılttilc - İ§tc bu kadar efendimiz! - dedi. -
&'fU'dlyanlıl< ctmı, olan ıı:.rı~cr Ue ne aJll.k.a.sı Annem, bir casustur ... O, bizim csrarı
vardır ! tşto "Skotlnnd Var,.•m rnernlda sor mrzı hıristiy:mlara h aber veriyor .. ; 
dn:tJ snıılJt'r. Krlı;-c-r, diln, btahçe~lnde bir ga~ Ben de bunu huzuru devletinizde ikra r 
zet.ccı t.'ll'llfından maktul ol!l.rak bolundu. 
Ayni gilnUn anbahı, Krl~r y~U hayale-tın edeyim ... Uer şeyi, her r;eyi siz de öğ-
~örUndU~ tatonun s."lhlbt ue mUnakaş:ı. ~· r eniniz. .. Ona g öre, cezasını ver iniz ... 
ml&tı. Krlgcrl öldilren )eşil ole, bundan altı Ben, annemi çok severim. .. Fakat işte, 
yü2; sene enci lmll:ınıl~n olu:ırın ayni JdlM hakikat bundan ibarettir! 

Bclla.mı elinden g azeteyi attı, katibine Safiye sultan ka.~lnrını çattı: 
baktı. - Ba.5lm b :r söyliyecei!in yok mu" - Bu mesele ile ne dereceye kndar alf.• '"' 
kadarsın bıtmlyonım, diye homurdandı, ı.-) Hakikat bundan mı iba re t ? 
kat &wfnl fj"Un:ı bil ki, seni kovıınrn. Sen 1 (Devamı t~T) 
yalancısın, klİrnnzsın, ve bu sebepten ho~ı.:.· ı ================-=== 
ma ı;idiyorsun. Unutma. ki senJ sokak ortc• seni ensctem!!k Uzcrcydl. DUn Krigr mesele
sındıın alıp bu vaziyete gt'tfrdlm. Serseri he.• al için yanıma gelen polis memuru, 8Cn1 göe 
ritln blrl oldu{tunu biliyorum, zaten bana d:ı. rünce bana, mnzln hnltkında ma!Qmat verdt 
scnln gibi ahlO.ltsr.:m biri ll'ızrm olduğu için ve sana kn.rşt t etik do.vTıınmamı tcnblh etti. 
aeni yanıma aldım. O zamanlar, bir kumar• Buna ne d~rsln: 
baz çetesine mcnsuptun. Ve polis nerede ise (Devamı -oor) 
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cu bırakmıyan 
cinayet yoktur! 
"ipucu yok,, diyen polis 

mes eğini bilmiyen bir adamdır 

Türkiye Cumhuriyet 
Bankasından : 

1 O sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığmdan dolayı 299g saytb 
hince muhtelif banka ve müesseseler taraf mdan Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek uıere 
devredilen paraların miktan aşağıda gösterilmiştir. 

işbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisle 
evrala müshile ibrazı suretiyle idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edilerek alınına 

2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. 

Cinayet hadiselerini takipte A -J 

merikanm en meşhur gazetecisi Cek 
Mart en yazıyor: 1 

Cinayet röportajlan yapan gaze -
teciler hemen her yerde, faili bu
lunamıyan katil, soygunculuk ya·ı 
hut kasa hırsızlığı için "hiç bir ip 
ucu bulunamamıştır.,, diye vazifedar 
olanları mesuliyetten kurtarmak iste

adam bulmuştur. Madam Gutvil 
burasını pansiyon olarak işletmekte 
idi. Boğazı sivri tırnaklarla parça-1 
lanmıştı. Başı ağır bir aletle kırıl -
mıştı. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilan olııll 

mişlerdir. 
··tp ucu yok,, diyen polis hafiyesi, 

her halde mesleğini bilmiyen bir a
damdır. Bunu yazan gazeteci de ken
disine başka bir iş bulursa daha iyi e
der I 

İp ucu yok demek kadar büyük 
manasızlık olamaz. Böyle bir şeye 
imknn yoktur. lp ucu vardır çünkü 
bu olmazsa mesela bir katil hadise
sinden şüphelenmeğe hiç bir sebep 
kalmaz; Buna tabii bir ölümdür de· 
yip geçmek lazım gelir. 

Tahkikata girişen polisler katlin 
sabahleyin saat 6,30 da ve hırsızlık 
maksadiyle yapıldığını tesbit ettikten 
sonra, katil aletinin bulunması için 
evin karış karış aranmasına başlamış
lardır. Çok geçmeden zemin katın· 
da kalorifer ocağının içinde, ocak ka
nştırmağa mahsus yetmiş beş santim 
uzunluğunda ağrr bir demir parçası 
bulunmuş, bunun üstünde de bazı 
kan lekeleri görülmüştür· 

O sabah saat altı buçuğa, kadar 
evin kapıları açılmamış oldlığu ve 
pencerelerde de zorlama izleri görül · 

' 

ADI 

Ihsan, Cebelibereket mebusu 
Naki Cevdet 

lbrahim 
Fahriye 
Cevdet 
Bekir Sami 
Ahmet Edip 
Hayri 
Yusuf Ziya 
Nushet 
Ziya Mehmet 
Şevket 
Memduh 
Mr. Lode 
Şimit Baker 
Seyfullah 

Türkiye iş Bankası Tevdiatı 
K1M1N NAMINA YA TIRILDIGI 

Adres ve hüviyeti Yatıran 

Kendi Kendi Ankara 23 5 
M. M. Vekaleti umuru baytariye 
fen şubesi müdürü 
lzmit mebusu 
Meçhul 
Kütahya mebusu 
Himayeli Etfal muhasebecisi 
Maliye Vekaleti memurlarından 
Şoför 

Zonguldak mebusu 
Posta telgraf müfettişi 
Meçhul 
inşaat şirketinde mühendis 
Konya ziraat mektebi baş makinisti 
Meçhul 
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Cinayetleri fenni bir surette izle
mek için bugün kullanılmakta olan 
alet ve edevat ortaya yüzlerce ip 
ucu çıkarır ve mesleğini bilen bir po
lis hafiyesi sadece suçun yapılmış ol
duğu tarzı tetkik etmekle suçluyu 
söyliyebilir. Asri polis hafiyesinin 
bugün başardığı işlere bundan on 
sene evvel her halde mucize denirdi· 

Doktorlar senclerdenberi öldürü
cü Arsenik zehirlenmesini otopsi 
yapmakla meydana çıkarmaktadır 

Ticaret Vekaleti (faiz bakiyesidir) 
Mr. Wolter Hormel 

,, 
Meçhul 

" 

,, 
" 
" 

,, 
Mr. Mişel Ostrowhi 
Ahmet Osman 

lar. Şimdi ise fenni bir surette çalı- •. 
_şan polis hafiyesi zehirin her terti- Madam Flora~ (~kta!'4r ~ırın ba. Ahmet Necati 
binin ne vakit alınmış olduğunu ta- .rz.nıa wruldugu yen gösterı.yor.) Ahmet Hamdi 

yin edebilmkted!:· . . . . mediği için cinayetin içeriden yapıl - Fabna Münevver 
. . Geçenl:rde Mıkrokemıs~,, b~l- dığına hüküm edilmiş ve bütün pan-

1 
Halit 

gısı :vasıtasıyle ... ~evyorkta hır evın siyonerler sorguya çekildikten sonra 
zen;}~. ~~tm~ o!~ ol8:rak bulur~a? v~ §Üpheler ayni odada oturan bir zen
tabıı olumle olduklen sanılan ıkı ki ci üstünde kümelenmiştir. 
şinin hakikatte ise binayı ateşlemek Bu delikanlı Hovard üniversite· 
için o eve girdikleri meydana çıkarıl- sinde talebe olan 25 yaşında Kari 
~.~tn. iki nda~ı.n beynindc:ki kü - Çey' dir. 
çuk zerratm tahlılınde benzın ve Zenci hemen sıkıştmlmış ve göm
gazolin izleri bulununca, .~unu ip u- }eğinin üst\inde §Üpheli bazı kan le: 
cu c !arak ele alan .. mutehassıs.~ar keleri görülmüştür. Pantalonunda 
arnştırrnalannı ddekı ıp ucuna go - bir kan lekesi tesit edilince polisler 
re yapmışlar ve binada sokulmak is- bu adamın tırnaklan arasına bakmış
tene~ kunda~la.rı bul~uşlard~.. lar ve mavi ipek zerreleri bulmuşlar 
Benzm ve gazolının tebehuratı bu ıki dır. Madam Gutil üstünde o gece 
adamı yayacaklan işi başarmadan mai ipekten bir pijama vardı. 
evvel. bı-,gm~şt.u.. . . Çey masum olduğunu yeminlerle 

lam et 
İsmail Raif 
Kizmı 

Mustafa lbrahim 
Mehmet Sadık 
Muzaffer 
Major Hodan 
Niyazi, Hasan Ali oğlu 
Recep 
Suphi Ziya 
Sabiha 
Melahat 
Kemaleddin 
Abdullah Oğuz 

GrJzbe~~gının ıçı?d~kı k_an d~m8:r- söyledi ve eve 0 sabah yedi buçuk -
1ar~m vucude getırd~klen şekıllenn tan evvel girmemiş olduğunu şahitler 
her ınsanda .arr_ı ?ldugu son ~~~n le isbat etti. Çamaşırlarındaki kanın 
la .. rda k:~fedılı:r1~ştı.~ .. Ya~ hır ıs~k- da traş olurken yüzünü kestiğinden Ahmet Ziya 
b~lde bı.rw tesbıtı huvıyet ıçın zabıta ileri geldiğini anlatmıştı. ~tuan Glya 
goz fotograflarmı da kulla~a~klar - Polis hafiyeleri ayni zamanda bir Recai 
drr.w İp ucu ele vermemek ıçın. pa~ - iki ay evvel bu evde kapıcılık yap- Muammer 
mag.~nm ucunu. kes~7~ .~edakarlıgr- mış olan 35 yaşındaki Norman Ro • 
nı gııstnen canı, gozunu de çıkara- binson'u nezaret altına almışlardı. Bu 
maz ya 1 adamın tırnak araları karıştırılınca Ahmet Tevfik 

Avuç izleriyle, taban izleri de ayni mavi ipek zerreleri bulundu; 
fimdi çok kıymetli birer hüviyet işare Gömleğinde de kan lekeleri vardı. Ali Tevfik 
ti sayılmaktadır. Üç kişiyi bir arada Her iki adamın kan lekeli çama· 
ö~?~:.rd~kte~ s?nra arkada bırakacağı şrrlariyle, tırnaklan arasından k~zı Hamza Muharrem oğlu 
but.m ızlerı sılen Avrupanm en §e· lan mavi ipek zerreleri beynelmılel 
rir katillerinden Pranzini , taban şöhreti haiz patolojist doktor Oskar 
izi vasıtasiyle yakalanmış ve mah- Huntere gönderildi. Onun verdiği 
kum olmuştur. Elbiselerinin kana rapor hakikaten de şaşırtıcı oldu. 
bulaşmaması için katil hemen he - Kimyevi tahliller, her iki adamın 
men çınl çıplak soyunmuştu. Fakat tırnakları altından çıkarılmış olan ma 
yalm ayakla cilalı döşeme Üstüne vi ipek zerrelerinin Madam Gutvile 
basmış ve bırakhğı taban izleri onu ait pijamanm kumaşından olduğunu 
yakalatmış ve giyotine göndermiştir. gösteriyordu. 

Fransa mütehassıslarının piri Çamaşırdaki kan lekelerinin 
olan meşhur Bertillon hiiviyyeti tahlili neticesinde de Çey'in gömlek 
meydana çıkarmakw için e.1:1 iyi -:'a.sı- ve pantalonundaki };kel~rin kendi! 
tanın kulak oldugunu soylemıştı. kanından, Robinson un ıse Madam 

ADI 

Doyancı Zeki 
Bay Hamdi 
lzmirliyan Kamile 
Aydeneyan Kirkor 
Gullasiyan Kirkor 
Kaziyan Kirkor 
Şehirciyan Can!k 
Malcaniyan Kevork 
Mehmet Kamil 

Saç tahlilatında da en büyük te- Gutvil kanı tipinden olduğu tesbit 
rakkiler başarılmıştır. Çok yakın bir edilmiştir. Bunun üzerine şüpheler 
mmanda saç zarları da parmak izle -

1 

daha ziyade eski kapıcıya çevrilmiş -
rinin yanıbaşrnda onlar kadar mühim tir. Çünkü ev halkından olan Çey 
ve ~ıymetli birer delil teşkil edecek - fark~':a varmaksızın M?d~m Gutvil j Ömer 
ler hr· ın pıJamalarmı herhangı hır sebeple Hacer Haceryan 

Geçenlerde Amerikanın devlet ellemiş bulunabilirdi. ı Mihael Marrıariti 
merkezinde yapılan bir cinayet tah - Bunun üzerine sıkıştırılan Ro • Ale!<sandrcs Dimitrfades 
kikati asri araştırmaların ne kadar binson cinayetini itiraf etmiş ve va-! Marie Hruşeva 
ilerilediğini göstermek için çok iyi kayı nasıl yapmış elchığnnu polislerin 
bir misaldir. Bu hadise polis tarihi- öniinde tekrarlamıştır. Katil hırsızlık Hacı Zelo 
ne "elçilik binasındaki cinayet., adiy- maksadiyle eve girmiş olduğunu fa · ı Konstanti~ Petnikides 
le geçecektir. kat odada Madam çıkınca, kavga ne- Konstan!İn Vlahopu)os 

Çünkü Venezuella devletinin Va-
1 

ticesinde kadını öldürdüğünii ve bir 1 Mustafa oğlu Fevzi 
şin~tonda eskiden elçilik binası olan sey çalmadan kacmak mcçburiyetin • /!_ li oğlu Recep 
evde yapılmıştır. Bu şık binada kor de ka!drğmı söylemiştir. Zenci de· Arif oğlu AJi 
kunç bir cinayete kurban gitmiş olnn likanlı da kurtulmuştur. "Elçilik bina l\tustnfa oğ u Tahir 
Madam Florans Gutvilin cesedi bu •

1 

sındaki katil" hadisesi asri araştırma 
lunmuştur. sayesinde en kısa bir zamanda suçlu Mehmet oğlu Hasan 

Cesedi evde pansiyoner olan bir su meydana çıkarılan bir vakadır. 1 
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ıstanbulun Türk mah3llelerinde bile 

TlÜlrrlkç~y~ 
lh'ı©l~r~ 

Çekmek için bir sürü 
sebep var 

Yazan: Osman Ca .al Kaygıh 

Geçen sabah işime giderken geçtiğim j laştıgı gençten ıkı hernşerisiyle oy le bir 
çapraşrı<, dolambaçlı, yamru yumru, ini~ dil konuşuyordu k: bunun ne dili, hangi 
yokuşlu, kah daralan, kah genişliyen, dillerin bir aşuresi olduğunu anlamak ga 
kah aydınlanan, kah loşlaşan çamurlu ! yet güçtü. İç inde farsça, rumca, gürcü
zifoslu yollarda dikkatimi üzerine çeken ce, ibranice, tek tük arapca, tek tük is-

şey şu oldu: panyolca vardı. Kendilerinin nereli ol-
Geçtiğim mahalleler, sokaklar hep ha- 1 duklanm oradaki. Karamanlı bakkala 

lis muhlis, hiç su katılmanuş 'fürk sordum ve Azerbaycan müsevileri ol
mahalleleri, Türk sokakları idi. Fakat duklarım öğrendim! 

buralarda karş !aştığım gezkin esnafın 

hemen hepsi de biribirleriyle hiç Türk
çe konuşmuyor; yol dönemeçlerinde, kö
şe başlarında, kapı önlerinde biribirleri-1 
ne rastgeldikçe hep başka dillerle selam I 
!aşıp, başka dillerle biribirlerine hal ve 
hatır soruyor, başka dillerle yarenlik edi- 1 

yorlardı. ı 
Bunlardan atlı eşekli ve tek tük 

yaya sütçüler ya amavutça, ya bulgar
ca, yahut ikisi arası kırma bir dille söy
leşiyordu. Gene atlı, eşekli ve tek tük 
yaya zerzevatçılar pürüzsüz, fasih bir ar
navutça ile konuşuyorlardı. 

Sırtlarında çuvallar, küfelerle eski
ler ve şi~eler alayımcılar, içinde yüzde 
bir iki Türkçe kelime bulunan yahudi is
panyolcasiyle dertleşiyorlardı. Ellerinde
ki işportalarla galeta satanların bazıları 

boşnakça ile a·rpça arası bir şeyler mırıl
danıyorlardı. Kolundaki sepeti ile: 

- Taze yumurta taze yumurta! 
Diye sokak sokak dolaşan kara çar

şaflı, yaşlıca kadın, bazı hıristiyan evle
rinin önünde kendisine seslenen kadın· 

larla ve biraz amavut şivesiyle rumca 
konuşuyordu. Ellerinde, kollarında, o
muzlarında maşalar, saçayaklar, ateş kü
rekleri, ızgaralar, çamaşrr sepetleri ile 
dolaşan bol şalvarlı kadınlar içinde he· 
men her milletin dilinden birkaç kelime 
bulunan o kendilerine mahsus çadır ve 
göçebe esperantosu ile halleşiyorlardı. 

Başında tablanın içinde evelisi gün
den kalma hamsilerle izmaritleri tam bir 
gezgin bal kçı ağziyle satan orta yaşlı, 

fakat h5.la uçarı balıkçı uşağı, bunlardan 
hangisi ile karşılaşsa hemen hepsi ile de 
kendi dilleriyle konuşarak kendisinin ya
man bir dil bilgini olduğunu gösteriyor
du. Kapı kapr, gizli gizli ve korka kor
ka dilenen gözleri ağnklı üstü başı kok
muş koca karı elinden tutmuş olduğu 

saçları kınalı pis bir kız çocuğuna şimal 
arapçasının melezleşmiş bir lehçesile 
meram anlatıyordu. 

Daha garibi iri yar, kanh canlı , kap
kara torba sakallı, ayaklan alaca yün ço
raplı bir adam bir çe~me başında karşı-

Bütün bu saydığım kimseler ne za
man biribirleriyle Türkçe konuşuyorlar
dı biliyor musunuz? Ne zaman olacak 
mesela bir sütçü bir eskici ile, bir gale
tacı bir bal kçı ile, bir limoncu porta
kalcı, bir yumurtacı ile karşılaşıp konuş
mak gerektiği zaman 1 

Birçok sabahlar işime giderken be
nim geçtiğim bu çapraşık, dolambaçlı, 

yamru yumru, ini~ yokuş, kah daralan, 
kah genişliyen, kfilı aydınlaşan, ltfilı toı 

Iaşan çamurlu, zifoslu ve halis muhlis 
siz seyredin ba;ka yerleri 1 Bir memle
Türk mahallelerinde böyle olursa artık 

kette yetmiş iki dil diye buna derler 
işte 1 
~~~~-~~---~~~ 

IO> lYı mı va 1n1 o D'il e n 
klb!ıçltlılk ı?DDctu 
Eugün henüz on 

yas'-- ;4'~dır ., _. ~ 

Diinynın en 1~üçil1• tayyarecisi
nc yüzlıll§ı ll anlwk talimaı 

verirlwn .• -. 
Dünyanın en küçük pilotu Loil'drada

dır. Pilotluğu babasından öğrenmiş o. 
lan Mihael on yaşındadır ve Kroyton 
tayyare istasyonunun pilotlaırndandır. 

Kendisi dört aydır tayyare kullanmak
tadır. Ancak seyrüsefer işinde henüz 

fazla mahareti olmadığından uzak se-
ferlere çıkamamaktadır. Kroydon tay. 
yare istayonunun mtidürü olan yüzbap 
Hancok -diyor ki: 

- Doel çok hevesli bir çocuktur. Be-

812 m; 1yon1 u k ni altı yedi defa uçurdu. Havada onun 
M • idare ettiği makinede kendimi tam ma• 

al lın definesi nasile emniyette saymaktadım. Pilot 
yerinde kendic:;ine mahsus aynca tcrti. 

(SVIÇJ ede dağlara bat yaptık. Çünkil boyu yetişmiyor. On 

l altı ya§ma varmadan kendisine ehliyet· 
ı( z ~en d name veremiyeceğiz. 

Eğer gizli §eyleri bulmakta i~ti- ----- ---------

sasınız varsa. hiç durmadan ısvıç. Bir nafaka 
reye koşun; Orada dağların ara • 

sında bir yere gizlenmiş 130 milyon davası 
lngiliz lirası kıymetinde altm var! 
(hu yekun bi7.İm paramızla 812.500. umulmadık bfr 
000 lira eder.) 

Bu altın, damar yahut da maden neli<~C doğurdu 
ocağı değildir; Halis altın çubuğu Yugoslavyanın Maribor şehrinde, 
halindedir. Bunlar şimdiye kadar ikame ettiği boşanma davasında, karısı 
Bankanın Bern şehrindeki yeraltı ayda bizim paramızla 500 lira nafaka 
kasnlarmda gizlenmekte olan lsviç - istediği için, bükCimet bir mensucat 
re l\1illi bankasının altın ihtiyatları • fabrikatörünü ödenmemiş kazanç vergi· 
dır. leri suçile mahkemeye vermiştir. 

l\.1uazz.-ım yekun birkaç kısma Kadın nafaka miktarını kocasının ka· 
avnlmıı:ı ve her bir kısım ayrı ayrı zancı esasına istinat ettirmiştir. Halbn
v~ gay;t emniyetli yerlere gizlenmiş· ki fabrikanın doldurarak maliye şubesi· 
tir. Milli bankanın altın ihtivat1an _ ne verdiği beyannamelerde kazanç mik· 

m l-ı·1hmduklan yerlerden kaldırıp tarı gayet az gösterilmiş bulunmakta
d'.l;;ların arasına gizlenıı-k, Isvic-re dır. 
hül:i'ımetinin veni müdafaa planlan Eğer kadının iddia ettiği ayda 500 

icaplanndandrr. lira nafakaya hüküm verilcek olursa, 
Ha7inenin biriktirdiği bu muaz. hükumet de bu fabrikatördcn bizim p~· 

zam altın istoklarınm knrnşu1ardan ramızla 20,000 lira vergi istiyecektir. 
bazılarınm hırsını tahrik etmesin· Tahsil memurları bu miktarı daha 
elen korkulmuştur, §imdiden tahsile teJebbüs etmişlerdir, 
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Sa~Ook ö~ü'lr:DeırD : 

Aile kadınlarına 
faydalı tavsiyeler 

Aile fertlerinin doğru ve icap et
tiği gibi yaşamasının mesuliyeti, ev 
kadınının omuzlarına yüklenmiş bir. 
vazifedir. Çünkü yemeklerin hazır· 
lanmasma bakan, evi idare eden 
genç nesli yetiştiren odur. 

Bu pek de hafif ve kolay bir vazi
fe değildir. Başarabilmek için ze
ka, soğuk kanlılık, sükun ve iyi sıh
hat lazımdır. Bir ev kadını kendini 
ihmal ederse bu saydıklarımızdan hiç 
birisini elde edemez. 

Hıfzıssihhada ihmal, hastalığın bu
laşmasına ve üremesine yardım e -
der. Mutbak ve sofra takımlan, he· 
le çocuklann kullanacakları kaplat 
•-evkalade temiz tutulmalıdır. Bu ço· 
cuklarm afetlere karşı korıJnma kuv
vetleri henüz teşekkül etmemiştir; 
Herhçı.ngi bir kirlilikten ilk önce bun
lar muztarip olurlar. Anneler, ço -
cuklanna her yemekten evvel elJeri
ni iyice yıkattırmalıdır. 

Vücudu kaplamakta olan deri 
muntazaman temizlenmek ister. De
ri yalnız koruyucu bir ört\.i değildir; 
Avni zamanda tıpkı bağırsaklar, böb
rekler ve soluk alma gibi vücudun 
a~man ve yıpranan kısımlariyle süp
rüntülerini drşanya atar. 

Buskürüntüler, mesameler kapa· 
lr olursa dışanya çıkamazlar. Bundan 
başka deri kirli kaldığı için mikrop· 
ları besler. Mesela çabucak kapanıp 
iyi olması lnzımgelen küçük yam 
ve çizikler zehirlenerek uzun uzadr 
ya rahatsızlıklar verirler. 

Yatak odalannm ve otunnn oda
larının havalan yenilenmelidir. Ba· 

zı insanlar içerinin durgun havalı 
olmasını isterler. Halbuki bu çok fe
nadır. Nezle ve gribin pek bulaşık 
olduğu bu kış aylarında böyle odalar 
birer mikrop yuvası halini alır. 

Temiz ve taze hava birçok mik
ropları öldürür ve bulaşık hastalık 
bulunmuş bir odayı dezenf enkte er 
mek için en iyi yol temiz hava cer
yanlandır. 

Yalnız, temiz hava derken cer
yanlardan sakmmnk lazımdır. Hava 
ceryanı kadar kötü bir şey yoktur. 

Yemekler daima muntaum saat
lerde yenmelidir. Vakitli vakitsiz 
yemek da.ima hazım rahatsızlıldarma 
sebep olur. Midenin de kendisine 
mahsus istirahat zamanlan olmalı-

dır. Yemeklerde bol sebze ve bol 
meyv~yi hiç ihmal etmeyiniz. 

iki defa pişmi~ yemeklerden müm
kün olduğtı kadar sakınmalıdır. Fa -
kat yemeklerde Bik sık değişiklikler 

yapılmak lazımdır. Çünkü de~şik 
yemek iotahı arttırır. 

Çocuklara sonbahar ve kış ayla -
nnda balrk yağı içirmek çok faydalı
dır. Ailenize bol su içirecek olursa· 
mz, faydalarını çabuk görürsünüz. 

Bol su içmetk adeti hiç ihmal edil
memelidir. Çünkli su, vlicudun süp
riintü atan makanizmalarma yardım 
eder. Sık sık çama§rr, yatak ve yas
tık örti.isU değiıtirilmelidir. Hasta ça
maşırları, aile çnma,rrlariy)c yıkan
mamaltdrr, ayrıca lcaynatılmAltdrr. 

Kışın mendiller yıkanmadan evvel 
muhakkak kaynatılmalrrhr. 

DOKTOR 

şn~~yetneır0 temeınırDDDeır 
.,.;,.. ....... .----...~-:---......... ----------------------------

Ya belediyeden kim 
ceza alacak ? 

Kadırga, lstanbula dahil dPğll midir.. ~~ 
Yoklar ve yokluk diyarı ! - Bir mahalle 
halkı her sabah yatağından nasıl fırlıyor? 

"Çatar., imıaıılle bir okuyucumuzdan 
aldığımız şu mektubu aynen neşrediyo
ruz:: 

"Her gün gazetelerde bir sürü rek
lamvari yazılara rastlarız. Vesaiti nak
liye lüzumsuz düdük, korna çalınmaya

cak, hatta satıcılar bile sabahlan saat 
se\dzden evvel sokaklarda bağırmaya-

uyuyabilir. Biz Kadlrgaldar nezaket 

icabı senelerdenbe
0

ri susuyoruz. Fakat 

artık tahammülümilz kalmadı ve artık 

ıusamayacağıı da. Biz de bu vatanın 

evladıyız. Biz de insanlığın layık oldu· 

ğu haklardan istifade etmek isteriz. Be· 

1ediye bir taraftan gürültü ediyorsunuz 

caklar' vesaire vesl!irc.. Biltiln bunlar diye halktan ceza alırken beri de ken
§Üphe yok ki belediyenin glirUltU ile ıdisin!n yaptığı çekilmez gürUltülerin
müeadelc için aldığı tedbirler, çok gU- den kim ceza alsın? Hak ve mtisavs.t 

zel yerinde bir karar. Fakat bir tilrli.i istiyoruz.,. 

anlayamadığım bir şey varsa acaba Ka- ------------------.--------

dirga semti İstanbul hududuna dahil de
gıı mi ki bu semtte belediye nizam ve 
.kanunları tatbik edilmiyor. Benim an

IF H ş e ll<~e ın 
~noe~n~ n 

layamadığım bu cihet şüphesiz sizin ~e , l'i'"~-::.r'~::;:-ywlll"~h 

hayretinizi mucip olaqık. Evet Kadir

gada belediyenin vazifes~ olan ve bele
diyeden beklenen her şey noksan vr 
laıtta yoktµr. 

Elektrik yok, su yok, yol yok, temiı 
lik yok, nizam yok, ne bileyim, yani 
hangi:iini sayayım. Netice itibarile Ka

dirga btanbulun yoklar diyarı, yaşayan 
ölüler kö esi dlye gösterilmeye liyik b!.r 
layı. Yoklara bugüne kadar boyun eğ-

dik fakat biz boyun eğdikçe tepemizden 
ıdaha ağır şerait tazyike başladr, mese

la: Belediyenin Kadirgada çöp ara bala
n deposu vardır. Çöp ıırabasr deyince 
sakın gözünüzün önüne yeni alınan çöp 

kamyonları gelmesin, onlar satıcı sesin
den müteessir olan semtler için ıılın

mııtır. Benim dediğim çöp arabalan iki 

tekerlekli etrcıfa mikrop sn;an pis, gü· 
Tültü dolaplarıdır. Her tannnın ıabahı 
eaat beıle altı arasında bu depodan otu

za yaktn araba çıkarak Kadirganın dıı· 
ğınık kaldırımlı aralıklı\rmdan yani so
kaklarından çekilmez bir gürültü ile 

geçerler. Bu geı;iş ki sabahrrı beşinde 
herkesin en tatlı uyku zamanında olu
yor, tabii bütün mahalle halkı yatağın

dan fırlarcasına uyanır ve müthiş bir 
asabiyetle belediyenin bu liltfundan 

dolayı haytrlı dualar ederek bir sağa 
bir sola ıdöner, nihayet zarzor tekrar 

Kadınlar askerlikte de yeni modalar 

icat etm~kten gerj kalmıyorlar. İspan
yada. kıı.dm askerler, tüf ek fişeklerin
den bilezikler kullanmağa b~lamışlar
dır. Piyade neferlerinin bel kayışlann
daki kütüklerde ta§ıdıkları fişek gibi 
kadın askerler de bunları bileklerinde 
bilezik olarak taşımaktadır. 

Böyle bir bilezikle rcsmlni gördüğil
nüz b:ıyan, ingilizcc Sunday chronlcle 
gazetesinin lspanyada harp muhabiri
dir. 

HABER - Akşam postası 

Türkiye 
Bankası 

( Ba§ tarafı 9 uncuda) 
ADI 

Lucle Luksich 
Cokinakis Cons A. 
Cauzian l 
Cemal Abidin 
izzettin Cabit Zade 
Hasan Rıza bin Hüseyin 
Mazade Veuve 
Papadopoulos A. T. 
Smymakessian Oh. 
Srtkı Mehmet 
Vafiadhakis Hypathia 
Aghatanghelos Archite Mg. 
Anagnostopoulos K. 
Buffel Eugene 
Caroutzo Marie 
Der Azarian Hacı Setrag. 
Daikas nias 
Menemen Rum mektebi 
Keresteciyan Haig 
Mandlkian Zareh 
Cherghiou Marina 
Hüseyin oğlu Mustafa 
Mehmet Lutfi 
Ninassian Kirkor veresesi 
Mehmet Sıtla 
Nıgogosian Stepan 
Isparta fukarar.erver cemiyeti 
Yusuf Nuri 
Kosta Emanuel 
Ali Ef. zade Cemal 
Georgea Batagos 
Mehmet Emin Dede zade 
Hacı Abdurrahman 
Mustafa oğlu. 
Atçalı oğlu Osman 
Ali Molla 
Dal Osman oğlu Mehmet 
M. Susmaviyan 
Kamer Kenan Hasan oğlu 
Yusuf Nuri 
S . .AvaKiyan 
Yahya 'Tevfik 
Tüfekçi Rasih 
Joseph Norwatli 
Aznif Cevahirciyan 
N. Ahtaris kardeşler 
Y •far Bekir 
Halil oğlu Mehmet 
Hıdır oğlu Halil 
Ahmet oğlu Hacı Ahmet 
Ahmet oğlu Ali Rıza 
Hacı Eghiya oğlu Scıhak 
Muhacir Ahmet ve Çoban 
Mustafa 
Ahmet oğlu Tahsin 
Uatresli Ahmet 
İbrahim oğlu Mustafa 
Ali oğlu Rüstem 
Muharrem oğlu Hüşeyin 
Sokrat Spiro fırmcı 
Ahmet oğlu Mehmet 
Ahmet oğlu Murat 
Kuru Arif oğlu Recep 
Giosir oğlu Mahmut ve Hüseyin 
Ç&VU§ 

nyas oğlu Eyüp 
Dr. Sait Papas 

Serkit Nerkis oğlu 
Kiragos Nıdır - Şak 
Gaddar binli Cercit 
Dr. Karabet Sarkisyan 
Fothiye binti Mehmet 
Urfalıyan Leon 
Dr. Karabet Serkisyan 
Tahir ağa zade Hayreddin 
Şeh zade Ali B:ıkkal 
Niğdeli Alemdar Z. Necip 
Yzb. Ziya 
Yuvan San Arsbn o~lu 
Metanopulos Hristo 
Davit Davidoff 
Yuşuf Vasfi 
A. Nobaryan 
M. Gorgodyan 
A. Ka~kavalyan 
A. T okmakyan 

Cunıhuriyet 

dan: 
B~~ 

Şube tevdi tarihi 1 
KlMlN NAMINA y A TIRlLDiar: 

Adresi ve hüviyeti YatıranHangi 

Meçhul 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

,, 
" 
" 
" 
" ,, 

,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
,, 

" 

" 
" ,, 

" 
" 

" 
" ,, 

,, 
,, 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

Meçhul lzmir 
Kendisi 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
,, 

" ,, 

,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

" 
" " ,, " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" 

,, 

" " ,, " ,, " 
" " 
" " 
" " 
,, " 
,, " ,, 

" " 
" 

,, 

" " 
" " 
" " 
" " 
,, " 
,, " 
" ,, " 

Aydın " 
" " 
" 

,, 

" 
,, 

" " 

" 
,, 

" 
,, 

,, ,, 
lzmir " ,, " 

" " ,, ,, 
.Aktehir ,, 

,, 
,, 

Kayseri 
Tekirdağ 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

" 
O.Bekir şubesi 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 

,, 
,, 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 

hesabına Malatya 

"· ,, 
" " ,, ,, 
,, 

" 
" " 
" " ,, " ,, 

Adana 
,, 

" 
" ,,Giresun 

Trabzon 

" ,, 

" 
,, 

" " 
" " 
" " 

(Devamı 11 incidet 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 



zs~ 
r~~37 RABE'R- Akşam pııoblll ll 

~~kbe Cumhu~r~l~~~e~l-~M~e~r~k~e=z~,~,K~~~=ez=a=v:i~rd=e=c=o=k~g~a=rı=p~b~ir~c~ın=a~ve~t 

<a..ı. asından : . arımı seviyorsun ha? 
4D1fı 10 nuncuda) KlMIN NAMINA YA TIRllDICI Bankamıza 600 1 • t ' 

' Adreai ve hüviyeti Yatıran Hangi Şube tevdi tarihi Miktar ) fa ya sa af) fil ,. J t 

Meçhul 

" 
" 

' 
" 
,, 
H 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
H 

" 
H 

" 
H 

" 
" 
" 
" 
" .. 
• 
• 
" 
" 
• 
" 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
H 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,. 
,, 
,, 
,, 
,, 
H 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
,, 

" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
H 

" 

• 

. 
KendiaiT rabzon 

,, 
,, 

" ,, 

" 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
,, 

" ,, 
• 
" 
" 
" 
" 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
" ,, 

,, 

Zonguldak 
Aydın 

,, 

Tekirdağ 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
H 

" • ,, 
,, 

Antalya 
Ban doma 
Adapazan 
Balıkesir 

" Samsun 
Tekirdai 
Kayseri 
Trabzon 
Zonguldak 
Ordu 
Buna 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

lzmir 
H 

,, 

" ,, 
,, 

Kayseri 
Balıkesir 

lmıir 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

Yenicami 
,, 

,, 2517/ 935 
T. L Müşteri pazarliğı kabul etmişti, fakat 
4.83 

" 
,, 5.- ikinci taksiti vermeyince kadının 

,, " 15,51 kocası tarafından öldürüldü 
,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

" " ,, 
,, ,, 
" " ,, ,, 
,, ,, 

,, 
,, 2517/ 935 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 

,, 

" " ,, ,, 
,, 

" ,, ,, 
,, 

" ,, H 

" " ,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 

" 
" ,, 

" " ,, 10/8 /935 
" 3/9/935 

8.29 
6.47 

4.66 
1.05 
1.05 

10.09 
4.66 
1.05 

11.-
1.50 
0.70 
0.70 
0.90 
0.90 
0.45 
0.90 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.90 
0.45 
0.45 
0.90 
0.45 

24.50 
4.-

" .. &.-

""' " 8.70 
" " . 22.40 
,, 14/9/936 253.95 

,, 13/ 12/36 61.51 
" ,, 60.68 
,, 13/11/936 37.22 
"12/2/936 2.46 
n H 20.-

" 9/4/936 9.25 
" ,, 10.25 
,, " 39.25 
,, ,, 9.25 
,, ,, 44.50 

" ,, 5.25 
,, ,, 19.25 

,, 28/4/936 66.35 

" " 24.42 
,, " 8.42 
" " 15.46 
,, " 9.50 
" ,, 52.99 

,, 29/5 /936 29.62 
,,19/ 10136 5.-

,, ,, 2.75 
" ,, 2.18 
,, ,, 5.-
,, ,, 0.25 
,, ,, 67.37 
,, " 3.83 
,, " 58.69 
,, 1011/935 10.-
,, ,, 2.40 

Parla • Soir gazetesi Cezayirde ce· - Karımı elimden aldı. demiştir, 
reyan etmit olan çok garip bir vaka- üstelik pazarlığımıza göre de hare-
yı anlabyor: ket etmedi. Öldürdüm!., 

Madam Rizzo hiç de mesut de- -------------
ğildi. On üç senelik kocası duvarcı 
Jean Rizzo, uzun zamandanberi işsiz 
bulunuyor ve kendisine eskisi gibi 
iyi muamele etmiyordu. 

İşte, tam bu sıkıntılı zamanında 
F ernand F abre bulundukları Rone 
şehrine geldi. 

Nis şehrinden gelen F abre yakışık
lı bir gençti .. T amştılar, uyuştular, 
seviştiler .. Her §ey yolunda gidiyor
du. 

lEvDelriı mek nçn li"il 
Katil oımak 

lazım! 
Çilnkü maktulün parmaklarile 
geline "erdanlık yapılacaktır 

İngilizlerin Yeni 
Gine müstemleke-

Fakat aksilik bu ya!.. Kocası me-
seleyi ö~encli ve derhal F abrın evi· sinde evlenmek is-
nt- giderek.. tiyen delikanlı mu· 

Hayır! Öldürmedi! Jcan Rizzo iş hakkak bir katil 
adamıdır, onun için rakibine şöyle işlemelidir, yoksa 
dedi: kendine varacak 

- Madem ki karımı seviyorsun, kız bulamaz! 
onu sana satanm 1 On bin frank ve- yerli bir kız, 
rirsen karım senin olur k d" · ··1d·· ··ı · en ısıne o uru • 

Fransız frangı düştüğü için pek -....: " ·· b" d 
d bah l d """] b. · l ... muş ır a amın e a ı egı. ızım paraya a§agı a11uatro.lya lvws~k-ı1in ki hedi 

k al ·· ı· ı) ..,..~ ,.,arma arını • 
yu an tı yuz ıra M L · b" 

M .. t . b tekl"fi kah 1 tti. • y~ ye etmıyen ır er 
U§ en u ı u c ve k ... 

böylelikle madam Rizzo, kendisini .~g:. varmaz. Kızlar bu parmaklan 
satm alan sevgilisile yapmağa baş- tutsude kurutarak boyunlanna gcr-
ladı. danlık yaparlar. 

F abr zengin bir adam olmadığı ~u kor~~nç ade~ müstemlekede 
için, malm bedelini iki taksitte ödeye- v~li mnavını olan Sır Herbert Murra· 
cekti. ilk taksit olan bet bin frangı yın, Avustur?lya ~aşvc~ili Mister 
hemen verdi. ikinci taksiti de bir Lyonsa vermış oldugu bır rapordan 
müddet sonra verecekti. öğrenmekteyiz. 

iki adam arasında ne gibi bir hA· Sir Hcrbert raporunda bir delikan· 
dise cereyan etti, burası bilinmiyor. lmın meraka değer sergüzeştini misal 
Fakat muhakkak olan bir şey varsa olarak anlatmaktadır: 
o da bu komedinin faciayla netice· "Papualı bir delikanlı sevgilisi ta· 
lendiğiclir. rafından yüz göriimlliğünü bulup ' 

Filhakika Rizzo, birkaç gün evvel getirmeğe gönderilmişti. Adamcağız 
F abn sokakta yakalamış ve üzerine ilk Önce bir ormanda kayboldu. Ve 
.iki el tabanca atnı"~· Kurıunllirdan az kalsm hayatmı da kaybedecekti. 
birisi betbaht müşterinin kafasma, Ormandan çıkar çıkmaz Ailigatör 
diğeri de ka~~a _isa~t ettiğinden adı verilen bir cins timsahın çeneleri 
zavallı derhal olmuştur.. arasmdan yakasını dar kurtardı işin 

_Rizzo is~ kaçmağa te~ebbüs et- en kötü tarafına bakın ki, öldü~ek 
mışse de, bıraz sonra yakalanmq ve 1·çı·n ı·nti"hap ett" ... · d k eli • ·ı.-d • d ıgı a am, en sıne 
ım esın e: öyle mükemmel bir dayak ziyafeti 

!'Xl:::::am::ı:::::::::.-:::: .... 2.:::::::=mmauu çekmi§tir ki delikanlı ü çgün kendine 
iİ.. Doktor Ilı crelip ayağa kalkmamı~tır. 
~<)mer AbdUrrahm&llı=:ı Bunun üzerine köyüne dönen de· 
:
1 

D E R M A N ı likanlı sevgilisinden boş yere merha-
15 Muayenehanesi - Eminönilnde !i met dinlenmiştir. Tas yürekli kız 
H V ALDE HANI fc;lnde No. 21 g muhakkak bir adam öldürmesine ır 
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BAY ve BAYAN 
Barıştılar ... 
Gülüştüler 
Seviştiler 
ÇÜNKÜ ... 

Bayan adeta ihtiyarla.mq, ve güzelliğini 

kaybebnif olup, bay tarafından evvelki mu· 

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

JOU • FAM Kremini ve pudrasını kullan

dıktan ıonra, bayan; kaybetmiı olduğu 
gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeniden 

kaVUfDluftu. JOLI • FAM Kremlerinin bu 
güzelleıtirici husalan bugün kadmlar ile

minde bir sır değildir ve her kadın tercihen 

JOU - FAM Kremi ve pudrunu kullanmak

tadır. 

DOCUM VE KADIN 
HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naşid Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet -
rniştir. Tel. 41572. 

- Birinci sınıf Operatör -
lor.CAFER TAYVAH 

Pam Tıp FakWtesl B. uı.tam dlmq, 
utetllıc ve her nevi erkek ve kadm ame. 
llyatıan, rahim haataııkları ve doğum 

mUtehaasın 

Her gQn aa.at 
8 • ıı. kadar MECCANEN 

muayene 
Öğleden aonra UcreWdlr. 

Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han iill•• No. ı, Telefon: uose •• .. I 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARJ:İSl:LEAİ 
HAFTADA 

100.000 FRAIK ICAZAlllYOR_ 

Meşbor bir sinemacı: 
Bugün Hollvud'da 

7alnız klAslk gUzelllk 
kifayet etmiyor 

sinema stüdyolarmda klasik gilzellili 
diyor ve Ufive ediyor: ··zamanıınwia 

günde 8 '"'olar ve zekıi 100 dolar kıy" 
mettedir. GUzel yüzler ise, zeki.dan ve 
gençleşmiş bir ~nden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerin!~ yakıcı ve kuv
V'ltli projektörleri altında çalışırken 
onlann yüzlerini çabuk soldurarak 
sertlc.,tiren ve buruşturan bu projek· 
tOrlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dl\zeltmek ve güzcJJeştirmek için gU· 
zellik müesseselerinde blltün servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugiln ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessUl ede
ceği basit bir tedbir sayesınde cilUer~ 

• 

nln taravetini vikAye edebilirler. Vr 
yana Un.iversiesJ profesörü dokto1 
Stesj tarafından keşif ve genç hay-
vanlardan istihsal edilen cildi bcsleyı 
el ve gençleştirici BioceJ cevheri şım· 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evveı 

kullandıkta, siz uyurken cildiniz 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genı; 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
ri ise (yağsız> beyaz rengindckı Toka 
ton kremi kullandıkta btitün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kaptı 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

HABER - Akşam po."tuı 25 tkincikanun - ı93..!/ 
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Enver 
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Mehmet Murat 
Sifani Ahike 
Y ısan Hansfan 
Mehmet Rifat 
Haig Elevezian 
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' ~ HORTLIYAN FA USTA 

--c ----------------------_;..~------------------------~ 0 da b;;un ne olacak? dedi, nihayet 
()· ~ un gibi adam d "il · ~ ıgerıe . eg mı. 

- '.tia rı de ilaye ettiler: 
llira sılsa h · . ,. . 

z C\rv'e} .. :~ıınız ergeç ölecegız. 
Clıcllltni . olınuş biraz geç ölmüş ne· 

"' Yeti var ve • 
rı sonra .... 
tıa göt.. uçu birden ellerini kılrçla-
- V Urerek bağırdılar: 

ay p d 
li'austa .. a.: ayanın haline. 

80tıuna k gtiluınsedi ve üç silahşorun 
ola adar d .. ,. .. 

rak: :Si.issi Lö~kguşeceklerinlden emin 
- ~· lerke döndil: ta Qtr :e·· . 
tıın Ilı . Ussı Löklerk Prenses Faus-

ttliyol'l alyetine ginneg" e tenezzül et. 
ı l)· ar llıı? 

r 
ı"c . . 

J lStib 
........ 1\1: zayıa sordu. 

~a.n adanı b . . 
biiyuıc b: enı kabul edersenız bun 

- :Pa d ır Şeref duyacağım. 
ta.deıede r s~~ana karşr yapılacak bir mü 
l'ardıtnı ' zın kılıcrmzm çok büyük bir 
tay· olacaı...._ 
" ırı eıcı·1n. ""qr, Şartlarınızı kendiniz 
"'ta· ız :B 31l'l.en k b. Unlar ne olursa olsun, 

ll[j a uı ed" tt ssi Löltl ıyoı:um. 
bi 1tarrıa8101 erk ciddiyetle ayağa kalk-

t llc111e: Çekerek ve kinle titri yen 

lıa.~ 1'.1:adan:ı d. 
iti . ~Yan.ın k ~ye bağırdı. Bu demiri 

110 •çı.ıı., Yal albıne saplayabilmek zev· 
fe: datlılas~ız bütün servetimi değil, 
?\ita Cderiın na kadar bütün kanımı d:i 
"" e 8e11inrı" Onun için sizin maiyeti. 
.. ,,Ilı :ı e g· · 
'l'c . lltıbahs ırıyorum. Fakat par.ı 
,:ı_1ltlıin t olamaz. Çünkü kin ve nef 
"<l b' atn:ıin· b 
ilr ır ltıi.i'-• 1 enim için kafi miktar-

altla r;;afatt p 
tile i:İ.tccek ır.. arfdayanla benim 
Rcr ba.Itıy0r herkese düşmanını n-za
b..:.1l'diiq;cn lltrı. Şayet Pardayanı ele 
. "'ltıa.. sonra · 
leı::c'"•ta kalka ' sız onu ölümden kur 
11:_ tı~. h rsanız; size karşı da ge. 
~, • albuJt· 
'1c~h &ırcrse 1 resınen sizin maiyeti-
">-e lltrbes~ hbunu yapamam. Binaen

ha~ıannıaı:~eket etmek ve hiç kim 
ısterniyorum. 

Fausta başiyle tasdik etti. Büssi de. 
vam etti: 

- Bana teklif etmek Hltfunda bulun· 
duğunuz mükafatı daha sonra kabul 
edebilirim. Şimdilik ve bu mücadelede 
tam manasile müstakil hareket etmek 
istiyorum. 

- Peki mösyö ... Vaktin geDdiğine 
kahi olduğunuz zaman, bu mükafatı 

size vermekten büyük bir zevk duyaca.. 
ğım. 

Büssi hürmetle eğildi ve: 

- Şimdilik madam, size şunu söyle
meme müsade ediniz ki bu seferin reisi 
ben blacağım .. : Mösyöler, siz de kız· 
mayrmz, sizin cesaret ve sadakatiniz
den kat'iyyen şüphe etmiyorum. Fakat 
siz madamın hesabma hareket ediyor
sunuz. Ben ise sırf kin ve intikam his. 

sile bu işe girişiyorum. Ve işin içinde 
bu hisler olunca Büssi Löklerk kendi. 
sinden başka kimseye itimat edemez. 

Fausta üç siHlhşora dönerek emir 
verdi: 

- Büssi Löklerkin işareti veçhile hare 
ket ediniz. 

ttç silahşor hiç ses çıkarmadan eğil
diler. Fa usta Büssiye hitaben: 

- Mösyö Büssi, hattr hareketinizi 
tayin eden bir planınız var mı? 

- Henüz kat'i bir şey yok madam,. 

- Fakat unutmayınız ki Pardayanrn 
muhakkak ölmesi lazım .. Ve mümkün 
olduğu kadar çabuk. 

Fausta son cümlede bilhassa ısrar e. 
derek ayağa kalktı. 

Büssi -dişlerini grcrrdatarak emniyet
le cevap verdi: 

- Ölecektir madam! 

Fausta üç yaverinin yüzlerine baktr. 
Bu bakışın manasını anlayan silahşor· 
lar bir ağızdan bağırclılar: 

- Ölecektir madam 1 

.. 
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muhtegem evine dönünce ilk işi mera
sim elbiselerini değiştirmek oldu. üze
rine bembeyaz, ince yünlü bir elbise 
geçirdikten sonra, yatak odasına girdi. 

Bu odaya Fa ustadan başka kimsenin j 
girmeğe hakkı yoktu. Bütün maiyeti 
bu hususta kat'i emir almışlardı. 

Kimsenin kendisini göremiyeceği11-

lden emin bulunan Fausta, göğsünden 

meş.lıur evrakı çıkararak onu bir müd
det seyretti. Sonra, gizli kapaklı bir 
kutunun içine yerle§tirerek, bunu da 
çift kilitli bir demir kasanın içine ka
pattı:. 

- Bu kasayı parça parça kıracak bir 
adam tasavvur edilemiyeceği için, evra • 
km buradan alınmasına imkan yoktur. 

Diye mrnldandr. Sonra : 

- İşte böylece bugün Pardayana 
rastladım ve bu tesadüf beni gene ol
dukça sarstı? Ya engizitörün bana oy
nadığı oyun nasıl? .. Onunla elbette he. 
saplaşacağız. 

Sonra manası anlaşılmayan bir te-
bessümle: 

- Fakat Patidayarun ne diye beni 
kurtarmak için kendisini tehlikeye at· 
trğıru bir türlü an1ıyamadrm?.. Yoksa 

farkında olmadan beni seviyor mu? 
Bu adamın beni bile şaşırtan bazx tavır 
ve hareketleri vardır! .. 

Sonra yüzünde zalim bir manayla: 
- Espinoza benim bildiğim adamsa. 

Pardayanm bu kahramanca teşebbü:;ü 
kendisine pahalıya mal olacaktır. Fak.ıt 1 

Espinoza bu kadar maharetle aldığı te.-J. 

birleı:ıden istifde etmeğe cesaret ede • 
cek midir? .. Bundan emin değilim I Bu 
papazın siyaseti, yavaş yavaş ve işken
ceyle karşısındakini yenmektir. Hiç çe
kinmeden, kat•ı adımlarla hedefine gL 
den ancak benim .. Bir de .. o. Fakat oj 
niçin benim olamıyor?. Daha doğrusu 

olmak istemiyor? Birleşseydik neler 
yapmazdık .. neler .. Veyahut ben ken· 
dim neden erkek olarak ldoğmadım?. O 
zaman bütün cihanı idaremin altma al· 
makta asla güçlük çekmiyecektim 1 Fa. 
kat ben kadınım mademki beni mahve
den bu aşkı kalbimden söküp atama
dım o halde, bu defa ona öyle müthiş 
bir darbe indireceğim ki artık kurtula. 
mıyacaktır. Burada kendi hayatım mev 
zuubahstir: Benim yaşamam için Par
idayanın ölmesi lazımdrr r 

Fausta bundan sonra ikinci Filipi 
hatırladı. Yüzünde kurnaz bir tebessüm 
belirdi: 

- Kralın üzerinde çok iyi bir tesir 
brraktrğnna şüphe etmiyorum. Fakat 
bu devam edecek mi? Ben bu adamı 
zekam ve dirayetimle ele geçirmeğe 

çalışırken, bu mağrur ihtiyar benim 

güzellik ve kadınlığıma hayran kaldı l 
Ne yapalım öyle olsun!.. Aşk da iyi bi; 
silahtır ve onunla bir erkeği istenilen 
tarafa sürüklemek kabildir .. Bilhassa 
bu erkek yaşlanır ve zayıflarsa .. 

Ve sonra tekrar, içini ebediyyen sız· 
latan yaraya avdet ederek: 

- Pardayanla her tesadüfüm b~nim 
için meş'um olmuştur .. Eğer Pardayan 
Filipi bir daha görürse, kralın bana kar 
şr parlayan aşkı birdenbire sönecektir .• 
Niçin? .. Nasıl? .. Bunu bilmiyorum. Fa. 
kat böyle olacağım biliyorum.. Bunun 
için Pardayanm ölmesi lazrm 1. 

Sonra birden bire, zihni uzaklara çok 
uzaklara saplanıyor: 

- Mirtis ! .. Kim bilir Mirtis şimdi ne· 
relerde?. Ya oğlum?. Onun oğlu! .. Her 
halde Fransadadırlar. Onları nasrl bu}.. 
malı? Bu çocuğu bulmak için, oraya 
kimi göndermeli?. Çocuğumf Kimi gön 
dermeli? .. Kendisine itimat edilebilecek 
bir tek adam bulamıyorum .. Pardayanı.n 
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oğlu! .. Eğer baban seni inkar eder, an. 
nen seni yalnız bırakırsa halin ne ola
cak? 

Fausta uzun müddet böylece, dü§Ü· 
nerek kaldı. Sonra, kat'i kararını ver -
miş birisinin tavrile ayağa kalkarak, 
süslü ve ince mobilyeyle döşeli bir sa
lona geçti. 

Biraz sonra da daveti üzerine içeriye' 
giren hususi katibine talimat verdikten , 

sonra sordu: ı 
- Mösyö Kardinal Montalt bura.da-

1 mı? 

- Hayır madam, ekselans kardinal 
henüz avdet etmedi. 

Fa usta hayret ederek biraz düşündü! 
1 

- Bu kadar gecikmesi hakikaten pek i 
garip .. Yoksa Montalt bana ihanet mi 
etti? Yoksa onu tuzağa mı düşürdüler? 

Bu işte engizitörün parmağı olacak 1.. 
- Sent Malin, Şalabr ve Monseri 

buradalar mı? 

- Evet 1 Mösyöler, Büssi Löklerkle 
beraber burada bulunuyorlar. Düssi 

Löklerk huzurunuza çıkmak için mü. 
saadenizi rica etti. 

Fausta bir saniye ·düşündükten sonra 
emir verdi: 

- Mösyö Büssi Löklerkle berab!"r 
yaverlerimi de içeriye alın. 

Katip çıkınca, Fausta tahta benziyen 
büyük ve muhteşem bir koltuğa otura
rak bekledi. 

Birkaç dakika sonra üç yaver hürmet 
le önünde eğiliyor, Büssi Löklerk 1e 

kendisini beğendirmek ıçın, 
mübalUğalı bir jestle beraber 
leyi savurdu: 

- Madam, güzelliğinizin 
altrna en naçiz hürmetlerimi 
babtiyanm. 

yaptığı 

şu cüm-

ayaklan 
sermekle 

Büssi, bu cümlenin Fausta üzerinde 

nasıl bir tesir bırakacağını anlamak i. 
çin bekledi. Fakat Fausta her zamanki 
gibi lakayt bir tarzda: 

- Hoş geldiniz, mösyö: 
Dodi ve derhal amirane bir tavırla 

fakat ayni tatlı ve cazip sesile dördüne 
birden hitap etti: 

-Konuşulacak şeylerimiz var. Sizi 
onun için çağırdım. Oturunuz .• 

. Dört si15.hşor eğildikten sonra, küçük 
bir masanın etrafına sıralanmı§ olan 
koltuklara oturdular. 

Fausta bilhassa yaverlerine hitap e
derek: 

- Mösyöler, dedi. Siz bana olan bağ 
lılığınızı izhar etmek için ta Fransadan 
buraya geldiniz. Bu sadakatinizi göster 
mek zamanı gelmiştir. 

Sent Malin, her zaman olduğu gil)i 
arkaıdaslarının yerine cevap verdi: 

- Madam. Biz ölün ~eye kadar si.:e 
aidiz, emirlerinizi bekliyoruz. 

Fausta başiyle teşekkür ederek devam 
etti: 

- Her şeyden evvel şartlarınızı iyi· 
ce tayin etmenizi istiyorum. 

- Bize yaptı.ğmız teklifler bize ga. 
yet makul görünüyor madam. 

- Miiteveffa kral Hanri dö Valua 
nezdindeki vazifeniz size ne kad;ır gelir 
temin ediyordu? 

- Majeste bize senede iki bin altın veri 
yordu, iaşe ve ibatemiz hariç. 

- Çok az. 

Uç silahşor hayret ettiler. 
- Büssi Löklerk sizin namınıza bize 

iki mislini teklif etti. 

- Mösyö Büssi yanılmış, 
Do:li ve masanın üzerinde duran kil

çük çıngırağı çaldı. 

Bu işaret üzerine, katip içeriye gire. 
rek, ağzına kadar dolu üç keseyi mata• 
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HORTLIYAN FAUSTA p 
------------------------------------------------~--1-nın üzerine bıraktı ve tekrar dışarıya Uçü birden ayağa kalkarak su-
çıktı. bağırdılar: .. -~eti' 

- Prenses bizi cehenneme goflY Uç yaver, gözlerinin ucuyla önlerin· 
de duran keselere baktılar ve yüzlerin. 
de büyük bir sevinç göründü. 

Fa usta devam etti: 

- Bu kesenin her birisinde üç bin 
altın var .. Ve bu size vereceğim gara
run dörtte biridir. İa§e ve ibateniz de 
tabii hariç. 

Vç silahşor adeta rüya görüyorlar
mış gibi bir vaziyet aldılar. 

Sent Malin hayretini gizliyemedi. 
- Fakat bu çoktur madam .. Pek çok t 
Diğer ikisi de başlarile tasdik 

ler. 
etti. 

Fausta tatlı tebessümile kendilerine 
baktıktan sonra: 

- Siz bir kralın maiyetinde bulunu
yordunuz. Şimdi de, kimbiJir belki dün-

yaya hükmedecek bir prensesin hizme. 
tinde bulunuyorsunuz. Bana karşı gös
terdiğiniz sadakati elbetteki mükafat
sız bırakamam .. Bu azdır hile. 

Ve torbaları göstererek: 
- Kalpten gelen bu küçük mükafatı 

alınız. 

ilk evvela Monseri torbayı aldı ve : 
- Madam, dedi, dünyanın en büyük 

krahnın maiyetindeki hizmetle, prenses 
Faustanınki arasında bir intihap yap. 
mak icap eders~ bunda hiç tereddüt et
meyiz. 

Diğerleri de buna benzer cümlelerle 
torbalan aldılar. Büssi Löklerk silah
şorların bu süs!U cümlelerine ve garip 
bir tarzda, torbalan ceblerine in;tliriş!e. 
rine güldü. 

Fakat Fausta gülmedi, ciddi ve ami
rane bir sesle: 

- Mösyöler, dedi. şimdi gide -eksi- , 
niz ! dönüşte, ayni miktarı tekrarı' 
alacaksınız .• 

oraya da gideriz 1 

- Prenses için canımızı veririz! t>JI 
- Prenses için bir orduya kart' 

yürürüz! 

Fa usta titrek bir sesle: 
- Pardayana karşr 1 

Büssi Löklerk kendi kendine:~ 

- Tevekkeli değil, diye tnlrı ~ 

Ben de ne için bu kadar bol para 
yor diye merak ediyot'dum. bit' 

Uç siHihşorun coşkunluğu birde~ ti' 
söndü. Yüzlerinde endişe beJird::,, 

bessümleri söndü ve gözlerinin e 
nı garip bir gölge bürüdU. 

Fausta acı bir tebessümle sordd: r 
- Nasrl? .. Verdiğim para çok tP" 
Uçü birden başlarını salladılar. ,_,-

- Hayır madam! .. işin içinde ,cfif' 
dayan oldukça, dünyanın bütün 
ti bile çok değil 1 

Fa usta soğuk bir sesle sordu: . -' 
- Ne o? .. Yoksa şimdi tereddilt 

ediyorsunuz?.. ~ 

- Hayır madam, tereddüt etrl'I ile',J 
imk~n yok 1 .. Fakat mücadele eıd• ~ 

. gı1" 
adam Pard~yan oldukça, ınsarı b~ 

ihtiyari biraz dü~ünüyor.. sorıra rslf" 
yor musunuz ki verdiğiniz P3 

11
1)11"' 

sarfedememek tehlikesine maruz 
nuyoruz? 

Fa usta ayni soğuk sesle: 
- Karar veriniz ve bana 

vabınızı bildiriniz. fi 
Bir müddet tereddüt ettiler, .s~rı::~ 

vaşça, gözlerinin ucuyla birıbır~ 
baktılar. Nihayet Sent Malin arlc ~ 
larmm omuz oynatarnk yaptıkları 
tin manasını anlayarak FaustaY3 

dü.: 



MEYVA TUZU 
INKIBAZJ, HAZIMSJZUCI, MiDE 

EKŞiLiK ve YANMALARINI 
t ıiderir. Hiç bir zararh ve müahil maddesi 

Yoktur. Şeker hattahğı olanlar bile alabilir 
ler. M1D2 ve BARSAICLARI AIJŞTIR 
MAz. İçihnesi litif tesiri kolay ve miiJi
Yİındir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 

~let ~· MAZON 1oim HOROZ markuma 

tnı,0unııryollar1 ve Limanları 
~~ nıum Müdürlüğünden: 

ar, "Cofa •ey, ~il Merain ietuyonunda tahmil veya ihraç 
~ 8 ~ PUti nıuun elell ve nakliye ücretleri en u yqoo 
~.~Je .. ~ ettirilen hamUleden ton bqma ( 10) 

4·~. ucre( ti alınacaktır. Fazla tafsilit için iatuyonlara 
l\ \t 147) (450) 

r~paya talebe 
•cıeW6nderiliyor 
·~u Tetkik ve Arama Ens· 
&ııı~:neı Direktörlüğünden 

~rallpı •ka Rllnlerl uzatılmıştır 
a."~=·~ln dikkat nazarlarına 
~l'rııp.1, ,~11diai ve "10,. Jeolog yetittinnek üzere miiMJ>.ka 
l'ii.I_ ~ oınıa: talebe gönderilecektir. isteklilerin qağıdaki 
~ ~ 1 lizımdır. 

'~ ~ plıfabilecek kabiliyette ve tıhhati tam olmak 
~ ~ueı.e Anlcarada yapılacaktır,, 
'( ~}\ip 01"P F ruuızca, Almanca, lnıilizce dillerinden bi
t.t..'! ıs deıı Yazabilmek. 
~ -iihe ~ 'Ye 25 ten yukarı olmamak. 
~~11~ için müsabaka imtihanı 26 ıubat 1937 ve 
-...~ YlDrt.~ 1937 günlerinde Anlcarada M. T. A. em-
~. ~ ~· Açdacak müsabaka lmtibanlarmda kazan. 
-......._~ raber gönderileçek talebelerin ihraz edecekleri dere

' ~ ~ ınühendisliği için (20) ve Jeologluk için (10) 

~~ Qı~ tmbr. 
~~' Jciııı liii için imtihan: Hesap, hendese, cebir, miha-
~ İçiıı ~ ~e yukanda yazdı dillerden birinden. 
~ ~aji ~: Riyaııiye, "bencleee, cebir", hayvanat, ne

'l'~. ' izik, lciınya ve yukarıda yazılı dillerden birinden 

~'~ek olanlar, ileride tahlil müddetlori kadar mecbu-
• ~~Uz 1 0~uld.nndan, bu hususta mükellefiyetlerini tev

"1. 7 ~ a~~ ~üt name verecelcler 'H bunun için de mu 
~ 1'1\ih --·~rdir 
~e ~endialiği İçin:• Son müracaat 20 fubat 937 cumartesi 

~· 
isi.. '..._,.._ 26 Şubat 937 Cuma 

1 Soıı 11au-- 27 Şubat 937 Cumarteai 
~ lla --.-t 27 Şubat 937 Cumartesi öileye kadar 

~ a_tİhtıa ._,.._ 1 Mart • 937 Pazartesi 

te.bit edlL..! .• 2 Mart 937 Sah .. ,.~. 
' ' ~ eüadaıum, hüanühal varakuım, mektep pha· St ~diJdi birer suretlerini 4 lata fototraf ve dilek· 
~~ kadar Ankarac:la M. T. A. enatitüsü ıenel 

!taa ~l &. •• aıhht muayeneleri için de tayin edilmit olan '-I ~. 1 Huaıı aputmanmdaki enatitü dairMinde ' et t> (89) (318) 

•. trı,, Ünıiryollar1 ve Limanlan 
·~~~um Müdürlüğünden: 
~ ıaM.....~en Ceyhan'dan tam vaaon yükü halinde 
.. ~ ......... p~ ton ve kilometre bqma almacak ücret (2) 

"'~ ' !'> - lüaibct İçin İltuyonlara m~~~:ı· 
r ~ b N 5000 liraya aablık blakOl 
,'-a:ı'1~ ~ fabrikasının binası 
'il.. 1 ' 't, ~l:Sı UakUd&r, Selimi Ali efendi mahall• 

HABER - ~qam poltuı 

Türkiye Cumhuriyet· 
Bankasından: 

( s.. tanılı 12 incide) 

ADI 

Haa Havva 

Mehmet 
Oaman 
Mustafa 
Ali 
Veli 

Saraç Ali 
Hidayet 

Memik 
Hamit 
Mehmet / 
Aziz 
Ruten 
Faik 
Mehmet 
Kimil 
Aziz 
H\iaeyln 
Ahmet 
Ahmet 
Mehmet 
Ahmet 
t.mail 
Halda 
Ahmet 
Mustafa 
Salih 
Hasan çaVUf 
Mehmet 
Mehmet 
Hikmet Şevliet 
Niyazi 

Yahya Tevfik 
Veli 

Hafize 
Hafız İbrahim 
Yunus 
Osman 
Sabri 
Mustafa Mehinet 
Haındi 
Hüseyin 
Mahmut Ziya 

Türkiye Ziraat Bankasının Tevdiatı 

KiMiN NJ\MINJ. YA TIRILDICI ~ ,uı,; veya Bankanuza 

Adresi ve hüviyeti 
Karunünelde cami altında bakkal 
Epıef VQlluiyle 

Yatıran sandığına yabnldığı tevdi tarihi 
Hüseyin Avni . _ S:ılihli sandılı 10/1 / 935 

Akçakıfladan 

Yeni yapan Mehmet ojhı 
Dokuzdan dokuz othı 
Konacıh 

Balatçıklı Mardin 

Bigada 
Kvab1U'Ullda muallim 

Bağdini Sagirden 
Banka memuru 
S.ınaoa oğla 
'A1Uloila 
Muallim 
HabP, 

-
-
imam 

ham 
Muhtw 
Doktor 
Muhtar 

-
imam 

' 

Kendisi 
,, 

" 
" 

Hanife namma 
Mahmut oilu 
Mehmet 
Oamaiı 
Nüfua meınuru 
Şahap Bodrum 
Kendisi 

,. 
.. 
,, 

" .. 
• .. 
"' .. 
" .. 
• .. 
,. 

• 
• .. 

Muhw .. 
Habp " 
Ba1Jac1a ıs..,... alay 11 n . 2JUICI -
13 sahra topcu alayı kitibi 
Balya 7 a1a7 3 Tb. mutemedi 
Eliziz Sarayı atik mahallesinde Kendisi 

maranıoa 

-
Mualu Bat oğlu 
Gulam ollu --
TClfeliı;I otlu 

-
" ,, -

Akdağmadeni 

,, 
,, 
,, 

Söke 
,, 

Bodrmn 

• 
• .. .. ... 
" ,, .. 
" ,, 

• ,. 
" 
" 

" 
" 

,, 
,, 

" ,, 

" ,. 

22/1/935 
29/ 1 / 935 
3111/935 .. 

H .. .. .. 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, ,, 

" " ,, " 
Balya 10/2 /935 

" ,, 
,, ,, 

Eliziz Şubesi 21/2/935 

Biga sandığı 9/ 2 /935 
Kırkağaç 5/3 935 

Kastamonu Ş. 27 /2/935 

" " 
" " " ., 
" " " ,, 

'l s 

Miktarı 

, 

T.L 
30.-

0.85 
1.02 
6,42 
0.37 

4.23 
2.23 

11.-
1.49 
3.-
3.-
2.-
3.-
2.-
1.-
2.-
3.-
ı.-
4.-

16.-
2.-
3.-
3.-
1.60 
1.-
2.-
2.-
3.-
2.-
3.-
9.80 
7.84 

11.18 
9.45 

7.40 
10.-
2.96 
1.98 
4.93 
1.98 
9.82 
9.82 

Kanmanda aJ.y 9, T. 1, 8. 3 
müllzinıl Kendisi Karaman andığı 25/3 935 364.44 

Hacı Alunet 

Halil 

Hüseyin Şükrü 

Mustafa ve Ali 
Halil 

Zehra 

Süreyya 

UrfUı Mustafa Mehmet on bafıya 
yerİ]mek üzere yatınlan havale 
Eyüpsultan Rami kıflası miri has
tahaneain<Lt Milaliın otlu 
Sıhhiye müdüriyeti wnumiyeain
de nhhiye memuru 
Darendeli 
F oçW alay 173 BI. 5 Saruhan 
lcaryeaioden Bekir oğlu 
lmnir DariilmalWn&t talebeainden 
No. 104 
Tabur 1 K. 2 kaymakam lbrahim 
otlu Ali (Urfada) · 

,, Urfa tubeıi 21 / 3 '935 

MüalUm ,, ,, 

Sıhhiye müdüriyeti ,, 
Kendileri Marat 
lamail Denizli 

Veznedar Muatafa ,, 

Mektep müfeui,i ,, 
Tevfik 

,, 
28/4 1936 

S/S 936 

" 
,, 

latanbul tehremuıetiDeııizli mutuamf- ,, ,, ,, ,, ,, 
lıiı namına Sıtkı ,, 

" 

1.50 

ı.ao 

3&2S 
1.30 
2.37 

2.86 

6.86 

"Qh~ı ~ Btıen alndı Acıbadem caddeelnde 322 • 328 
~ t ., "l numa.ralı 3153 metre murabbaı remin 

1 .~ " 't ~ ı ·"" 1er1 n tı.ıerinde ve yU.zl1 32,60 metre uzunlu.. 
~~~~,. ~.ldlt fuııda iki kat klrıir bina aatılacağuı 

Şükrü Nasib 
Fatma 
Sıhhiye Müd. 
Fatma 

Urfada 
,, 

Ali Rıza 
Birecik 

Rifat Merkez 
Sait ,, 

11/ 5 935 
,, 

12.61 
69.24 
7.-

13.68 
7.-~~~"'iti' 1bt-.. . dan daha fazla malQmat edinmek ve t._.· ~ .. INllllik metin binayı görmek için lıteklilerin Uıkü-

Pott.. .. _ t L ~ dar cadiye, Çamlıca caddeel 33 ıa • 

~\tl~t f ;;· ı ~,,,.. .. .., ~.lı ""de bina ııalılblne bq vurmala· 

lı..~ lltn erıu~y~lları . ve limanları 
ı.~~ ·.._,.!nıı ıdaresınden: 

~ ı.t' bt, :;;.7,10" il. ve Adapazar'md:ın da saat "l 7,00" 
~ ~ lıı....J ~ lef erde bulunan 56, 57 No. lu yolcu trenle • 
~ ~ 22. 1. 937 tarihinden itibaren JiivediJmittir. 

• (373)~ 

Karbet Tüfekçiyan 
ailesi 
Birohi 

Meryem 
Diskiyan Kırk 
Ekeryan 
Anna 
Hospisma Kılıçyan 
Sattayan 

" 

Silrüçde lbranoayan 
Süriiçc:le 

,, ,, 
,, 

H ,, 

" " 
S..tayaıı biraderler ,, 

,, ,, 
Şahabettin 

,, 
Aşir ef. hanmda 
Mardikyan 

,, Kamik 
M. Pit 

" ,, ,, ,. 
,, " " 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 
" 

,, 

,, 

" • ,, 

,, 

" ,, 
,, 

" 
,, 

10.26 
15.39 

2.05 
30.78 

10.26 
5.13 

15.-
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Radyo tekniğinin Bon 

icadı olan 

~ed/tPee. 
ile mticehhezdirler 

Bu cihaz, sesin otomatik bir tarzda 
mükemmelen lşldllmesioi temin eder. 

Bütün dalgalarda mutlak ve parazitsiz 
olarak işler ve berrak bir ses verir. 

~ . 

era • 
Radyolan 12 ay vade ile satllır. 

Ağrılara, Sızılara, Karşı En Tesirli 

A GOPA 
Bilhassa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağrılarına karşı çok 
müessir ve pek faydah kaşelerdir. Her eczahane madeni kutularda bulunur. 

Bey elmilel Kömür. Sergisi 
(Kömür gakan vesait ve feshin alet !eri ve 

tesisall beQnelmilel se1 ~isi) 

• ANKARA 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye iştirak ve serg·yi 
ziyaret edeceklere emsalsiz 
kolaylıklar gösterilecektir. 

•KJEll81m•m•mM•mm:-. _452, 18 

Cilömizin sol ta- Cildinizin sağ ta
rafı: daima kul. rafı! VOG kre -
landığma kremin minin yapbğı 

tahribab güzellik 
Bayan diyor ki: Avrupa ve Ame -

rikada bütiin bayanlar benim gibi cil
tlerinin sol tarafına: daima kullan
dıkları kremi kullandılar ve sağ tara· 
fma 1 38 milyon kadmm kullandığı 
VOG kremini kuilanmışlar. Görülü -
yor ki sağ tarafnna kullandığım 
VOG kreminin 4 5 günde yaptığı 
gençlik ve giizellik, sol tarafıma da
ima kullandığım diğer bir kremin tah-
ribatı. 

T ccrübelerimle sabittir ki VOG 
kremini kullanan 65 ya§larmdaki ba
yanlan,30 yaşında gösterir, cildin bu
ruşukluklarmı tamamen zail olmuş 
Ye g\17,.lJeşmiş bulacaksınız. 

VOG kremini ve pudrasını her 
mağazadan araymrz ve tecrübeyi 

! mutlak bu günden itibaren yapmrz. 

OOKTOR 

Kemal Özsan 
fJrnloo - Opf'rntiir 

Bevliye Mütehassısı 
H rakny - EbPlsiyor moğazaaı 

qarunda ffpr QÜn ö61f'd(ln ıonro 
? 1Pn il " kadm. Trl 112.15 

, 
_ 19!~ 

25 tkincildlnun ~ 

ŞİDDETLi 

Soğuklara kar 

N E Z L E ; B C G A Z, G O ~ ~ 
üı;ümesinden ve öksürü1<t6 

konınmak 

için en iyi MA 
çare: , , 
Çok saf ve s eyici o an nefu gıda, çay ve 

isab üzerindeki fena tesirlerinden de sizi korur. e' 
15 Gramhk paketleri her~ 

(5 ) kuruştur._/! 
K ı m )' aıtt'di Satılık EmU\k 

aranıyor 

Sablrk han, a partnnan, ev ve dtl.k.. 
kA.nı olanlar Gala.ta Ada Han (Em..Lak 

ve sigorta işleri Bürosuna) müracaat. 
Telefon: 4:3837 

Hüsame~ 
Tam idrar tahlili ı_oo·od _?ı 
umum tahlilat. Eıxıınö rf' 
Eytam Bankası le• 

Bey Hanı. ~~ 
ıt1 

Kendi kendine 1000 keli,,,':. 

lngilizce dersı 
The childr en 

ı - A child: bir ı;ocuk. 2 - ~c toy'. ~k. 's !.. ~ 
4 - Thc milk: süt. 5 - The cat: Kedi. 6 - John: (O~ 
tra.in: tirtm. 8 - Betty: (Beti). 9 -Tbe nuree: dadı. ,o-:_, 
çocı•k. 11 - · The <loll~ bebek. 12 - The horse: at.' j.3 
'!JUfak.14-The corner: 700~.15-Ahauae~ bir ev~,.... 

' 'ır i ı l(ıl '."J J)..'.l 

1 


