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l.. • lt ll'ilia ti 
~ 11

dn11 • 2 nd.c birkaç ay evve Zki kart§ıklıklar esna..<nnda 
~ tı aı . 8 < /\.A, ) 
... '°lll· trıan trıaırı · - İyi bir men- nasebet Filistin hadiselerinin bidayetin
.".'ltıı 1scr s "lllata •· 
\ llıtur Uraue Lo gore, fevkala. de olduğu gibi gene çok gergin bir hal 

' · 'iarın h ndraya davet 0 - almıştır. Bu gerginlik artmakta oldu-
>t~Pla areketi muhtemel-

rla 'i ğundan Yahudi tüccarlar Kudüsün eski 
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Bugün Başvekil tarafından Meclis 
kürsüsünde izah edilecek 

%1 So>ıte~itı cımUi.rlesi gfüı1i yap.kın mitrngte Hatay içın duy-u7~rn ff'.cturilr la i.ı:lUJr cdı:ıtııf§fi. 
tingte ise 'milli clauamızın halli dolayı si'le cluyduğumuz sevinci izhar e4eccfi iz. 

Suriyede bazı tahrik~iler 
balkı kandırmağa 

dir. 
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Siyasi münasebet .. 
lerlni kesecekmiş 
Faris: 29 (A.A.) - Matin gazetesi

nin Roma muhabiri yazıyor: 
Romanın diplomatik mahfellerinde 

deveran eden şayialara göre İtalya hü-
kumeti halihazırda Sovyetler birliği 
hükumetile diplomatik münasebetlerini 
kesmeği derpiş etmektedir. 

Resmi mahfeller bu hususta beyanat 
ta bulunmaktan imtina etmektedirler. 

Bir milyon kişi yer
yUrtsuz kaldı 

., 
sız 

Zarar ziyan 500 milyon ve 
doları buldu 

Nevyork, 29 (A.A.) - Tuğyan ne. yerlere nakledilmesini emretmiştir. 
ticesinde üç yüzü Louisville hastan~- Louisville'de birçok kim~elerin hü. 
sinde olmak üzere şimdiye kadar 625 viyetleri tayin edilmeden gömülmesı • 
kişi ölmüş ve bir milyon kişiden faz-. ne mecburiyet hasıl olmuştur. 
la meskensiz kalmıştır. Zarar ve zi. Bundan salgın hastalık zuhuru en-
yan 500 milyon doları bulmuştur. dişesinin nekada.r büyük olduğu talı. 

Cairo şehri bilhassa suların tehdi. min olunabilir. 

di altındadır. Halk bentlerin takviye- 30 dakikada sular altında kalan 
si için hükumete yardım etmektedir. 

1 
. 

Bentlerin yıkılarak Mississipi nehri • şe ur 
nin aşağı havzasında bir felaket tev • Suların tazyiki altında bir bent yı-
lit etmesinden korkulmaktadır. kılmış ve otuz dakika içinde bütün 

Harbiye Nazın, l\lisisipi nehrinin Moundcity şehrini sular istila etmiş • 
80 kilometre yakınına kadar yerlerde tir. Sular, bir metre elli santimetre 
oturan yarım milyon kişinin başka kadar yükselmiştir. 
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L. an ders erin· takip eden 
e e cek olan 

• • er mıze 
yık l 

Gazetemiz lisan derslerine başlayalı hemen hemen bir ay oluyor. 
Bugüne kadar idarehancmize yapılan muhtelif müracaatlardan abone
lerimiz arasına katılmak istiyenlerin bir hayli olduğunu anlıyoruz. 

Bir tek dersi takip edeceklerini bildirdikleri halde sonradan üçünü de 
takip etmek veya bunlardan ileride istifade etmek için saklamak arzu
sile kendilerine bütün gazetelerin gönderilmesini bildirenler de pek 
çoktur. Bunlar, derslerimizin çok pratik, çok kolay olduğunu işaret 
ederek memleket kültürüne yardım maksadile giriştiğimiz bu· büyük 
işte bizi samimi ve güzel cümlerle teşvik dahi etmektedirler. Bizi ilti
fatlanna boğan bu okuyuculamnıza teşekkür etmekten kendimizi 
alamıyoruz. 

Gazetemiz, memleket kültürüne bu giri§tiği işle yardım edeceğinden 
emin bulunduğu için de aynca bir zevk duymal:tadır. 

GAZETEMiZE ABONE OLMUŞ VE OLACAKLARIN 
NAZARI DiKKATiNE 

Oc dersi birden takip etmek arzusnu gösteren okuy\lcularımız, sene-
lik abone fiyatı olan 1400 kuruş üzerinden % 1 O tenzilat yapıldıktan 
sonra geri kalacak 1260 kuruşun taksitle ödenip ödenemiyeceğini aor 
maktadırlar. Bu arzuda bulunanlara ve abone olmak hususunda malu
mat edinmek istiyenlerin hepsine bir cevap olabilmek için, şimdiye ka· 
dar abone olmuı ve olaCl!k olanlara şamil olmak üzere yeniden hazır 
ladığnnrz listeyi bugün neşrediyoruz: 

Gazetemize ıimdiye kadar abone olmuı ve bundan sonra abone 
olmak arzusunda bulunanların bu listeye göre hareket etmelerini rica 
ederiz. 

Listede görülen taksit miktarlan % 1 O tenzilat yapıldıktan sonra asıl 
ödenmesi lfızım gelen net rakamlardır: 1 

Abone şeklllerı 
1 - Bir ders takip edecekler 360 kuruş abone ücretini üç taksitte; 
2 - iki ders takip edeckeler 720 kuruş abone Ücretini altı taksitte; 
3 -Üç ders takip edecekler 1 260 kuru§ senelik abone ücretini yedi 

taksitte ödeyebilirler. 1 
Bu rakamlar% 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakamlardır. i 
Abonelerimizin buna göre hareket etmeleri ve apğıda gösterilen i : 

tarihlerde taksitlerini ödemiş bulunmalan lizımda. • 
Bir ders takip etmek üzere J 
abone olanlar ve olacaklar 1 

Üç dilden istedikleri birini takip etmek üzere abone olmuı bulunan· J 
lafa, yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshalar gönderilir. 

Bu esas dahilinde abone olmuş veya olacak olan oku:rıµ~rmuzm 
abone talaiitleri olan 120 fer-kuru~; 

1 Kanunusani 937 
1 Nisan ,, 
1 Temmuz ,, 

tarihinde idarehanemize göndermi§ bulunmaJan lazmidır. Böylece 360 
kuru~u tamamen ödemi§ bulunacaklar ve bir dersin formalannı tam 
olarak elde ebniş olacnklardır. 

iki ders t:a ip etme üzere 
a one olaca ı r 

Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere abone olanlara yalnız 
tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshalar gönderilir. Bu esas dahi· 

: linde abone olmuş veya olacak olan okuyucularımızın abone taksitleri 
olan 720 kuruşu altı taksitte ödeyebilirler. 

Bu şekilde abone olacaklar taksitleri olan 1 20 şer kuruşu içinde bu
lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayrn ilk gününde elimizde 
bulunmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. 

CJç derse abone olanlar 
Oç dili de takip etmek iitiyenlere bir &ene müddetle her gün mun· 

tazaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 1260 kuruştur. Bunu 
içinde bulunduğumuz senenin ilk ayında taksitleri olan 180 er kuruşu 
her ayın birinci günleri elimizde bulunmak üzere ödeyebilirler. S 

Yeni abone olacakların abone oldukları tarihten önceki taksitleri ~ 
toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçmiş dersleri ihtiva eden : 
nüshalar toplu olarak adreslerine sevkedilir. ,. : 

Fransızcanın 2 ve 3 üncü derslerini ihtiva eden gazetemizin mev- i 
cudu kalmadığı için bu dersleri aynca bastıraık. Bu tarihli gazeteler 
yerme yalnız dersler gönderilir. 

Yukarıda bildirilen tarihlerde paraları alınmayan abonelere yapılan 
irsalat kesilir. 

lrsalatına sekte verdirmek İstemiyen abonelerimizin bu şartlara göre 
hareket etmelerini hassaten rica ederiz. 

Lisan derslerimizi takip etmek isteyip de şimdiye kadar fırsat bula- 5 
mamış olanlar bu kolaylıktan istifade etmelidirler. : • .......................................................................................................... ·-········· 
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Nafia vekaletinin İran transit yolun· 

da işletmek fu:ere Almanyada yaptırdı· 
ğı 25 kamyonla 8 otobUs bugün şehri. 
mize gelecek ve jerhal Trabzona sev· 
kedilecektir. Bu kamyonlar yolun sarp· 
lığı nazan dikakte alınarnk yaptırılmış. 
tır. Yokuşlarda bile 75 kilometre sürat 
yapabilecek 65 şer beygir kuvvetinde 
mot5rlerle mücehhezdirler. Motörlerl 

- ran 
f • 

erı r 
i kamyon ve 
ize ge ·rildi 

mazot, bulunmadığı takdirde zeytin ve 
haşhaş yağlarile işliyebilecektir. 

Kamyonlar ikişer tonluk, otobüsler 
on altı kişiliktir. Bunları i§letmek üzere 
Devlet otobüs ve kamyon servisi Trab
zon - İran transit İ§letmesi ismi altın· 
da bir idare kurulmuştur. 

Seferlere mayısta başlanacaktır. 

HABER - Akşam poslnsı 

Şar em • yolları 
a~ık • 

şır e • • 
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Memurlar Nafıa Vekilim·zin 
haklarını koruyacağından 

em·n bulunuyorlar 
HUkilmetçe ıatın alman Şark demir

yollan memurları ve müstahdemleri ta· 
rafından kurulan Trakya şimendiferciler 
birliği bir iki gün içinde umumi bir top
lantı yaparak, idarenin dağıtacağı ikra
miye meselesi etrafında görüşecektir. 

Bu toplantıda Nafia vekaletine yeni -
den ba~ vurulmak ettafmdcı bir karar 
alınacaktır. TUrk memurlar, işletme 

imtiyazının satın alınma müzakereleri 
esnasında haklarının korunacağına dair 
Naifa vekili Ali Çetin Kayanın vadi.ni 
hatırlatarak Nafia vekilinin bu i§i de 
kendi lehlerine halledeceğinden emin 
bulumnaktadirlar. 

Haber aldığımza göre ııirketin me -
ınurlara hizmet sonu diye verilmek is -
tenen para ııirketin her sene dağıttığı i.lı:
ramiyeden başka bir §CY değildir. Çünkü 
tirbt 936 senesi sonunda, her sene 
vet"diği 10000 lirayı vermemf§tir. Gi
der ayak verilecek para da bundan baı
b bir ıey değildir. Yani şirket hizmet 
ıonu i.lı:ramiyesini bu suretle iç etmek -
tedir. 

Türk memurlara sadaka nevinden biri 
para ~ermek iatiyen bu tirket bet ,altı 

sene evvel hizmetlerine nihayet verilen 
ecneb! memurlara şu kolaylıkları gös • 
termi§ ve §U ikramiyeleri vermİ§tİ: 

1 - Her memurun çahştı~ı sene adc· 
dine göre maaşının onda biri. 

2 - Her memurun ailev! vaziyeti e
sas tutularak çocuk miktarına göre yüz
de on. 

3 - Şirketteki sicil notuna göre ve 
her nota mukabil yilzde beş. 

Bu yekQnlardan terekküp eden ik -
ramiyeden maada her bir memura ayrı· 
ca birer aylık maa~. 

Yani 25 sene memurluk yapmış olan 
100 lira maaşlı ilci çocu! ·:.ı bir ecnebi 
memur işinden ayrıldığı zciman 700 lira 
almıştır. 

Ayni mUddet çalışmış ve ayni evsafı 
haiz bir Türk memuruna verilmek iste
nen para 7 5 - 80 liradır. 

Şirketten ayrılan ecnebi memurların 
aralarında birçôk da gayri Tilrk memur 
bulunduğundan bunlar ayni tirketin 
malı olan Yunan hattına tayin edilmiş -
leTdir. Bunlardan craya kadar olan ma
sarifi zaruriyelc:ri ödenm:ş, kendilerinin 
eşyalan da bedava nakledilmiştir. ,. 

22 kaza ve 57 
nahiye kuruluyor 
Şark vilayetlerimizin idari 

teşkilatında bazı değişiklikler 
y d oak 

HUtrl\met yeniden 22 kaza ve 57 tamı 
teşkll!tlı nahiye kurulması ve idari te§. 
kil4tmuzda değişiklikler yapılması için 
mUhim bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Yeni layiha He Erzumumda: Aşka-

le, Karayazı, Horasan, Trabzonda: 
Yumlu, Rizede: Ozanlar, Çoruhta: Vi
çe, Ardonoç, Kırklarelinde: M ürefte, 
Çanakkalede: Çan, Tuncelinlle: Calan 
ve Başvartenik, Bin gölde: Çeşme, Bit
liste: Kasvik, Narsen, Urfada: Mizar, 
Siirtte, Melefon, Vanda: Tazlat, Nor· 
gak, Diyarbekirde: Karacaldağ, Mar· 
dinde: Hazil kazaları, teşkil edilmekte 

• 
ıy 

Blbiz vilayetine ğh Karakoçan ka.ı 
znıı biltUn nahiye ve köyleri ile Binglll 
vilayetine bağlanmaktadır. 

Bu kazalarla birlikte yeniden elli ye
di nahiye kurulmakta ve bunun için de 
936 bUtçesine yedince dereceden 55 ıer 
liralık 22 kaymakamlık 14 üncü derece
den 20 şer liralık 52 tahrirat katibi, 19 
dercccklcn onar liralık 22 tahrirat kati. 
bi refiki, 15 dereceden on yedi buçuk 
liralık 22 nüfus katibi, 25 liralık 57 na· 
biye müdürü ve sair memurlar ilave o
lunmuştur. Yeni kaza ve nahiyelerin 
ekserisi şark vilnyetlcrincledir. 
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aşvekili in de Romaya 
ece vi sö ~en· or 

ônilmüzdekl yırml yıl 
mert işler ba§'lrı 
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Buradaki "cöme ,, 
yizli, verimi bol ve iyi 
kullnnılmış. önce bir tlll1e 
sonra hoşuma gitti. J{e , 
ni manası belki de tutD.tı • 
o yazıda şu cUmle "ar: 

Vekil Muhlis ErkfTI';' 
Türkiyede ormanC1Zığtıt 

·1ı. 11cltftı 
mcvzuatmm tarı ' 
hamn karaktcri11M71~ 
setinden ele uzun ve 
m.iştir. 

"Uzun bahsetmel<. e 1 
mek ... " Sıfatların zar! 0 

deSI 
!anılması, tilrkçede, ~ ?ıiç 
ammüm ediyor. Ha.lbUld ~o 
muyor; bir yabancıl.~!< dJb• 
"Etraflıca bahset.nıek 

Kaldı ki "uzun ~ı 
"uzun uzun bahsct:ınelt'' 
tabirler değildir. •'lJ~..i!t 
mek", teferruata da. g"e~' 
maHimat vermek deJll 
bahsetmek" ise "UZU11 f 
setmek gibi, hatta ~n~:~ 
zumsuz sözler de soY ~. • 
veriyor. "Uzun bahsettJ ' 
tı" gibi bir eey oluyor. 

ıı: • "' 

Bay Muharrem . ret 
"Sivasf icmal" lerinJ Jı lt111 
mı;orum. O girintili ç: 
cUmlelerln manasını l<~ııııt"' 
mı? fnsanm her gün b uP 
cek vakti olur mu? ... 13 y'~ 
ret gösterdim, B. 'J'og&tııi 
ya • Fransa" makale! 
dedim. Şöyle başlıyor: " > 

/ngiltcre, Frarıs<' t 

nın en milhim dct'~I. 
bUyUk devletin 1Je .. ~? 
ile Almanyanın w: ~ 
n, politika ue Ud ~? 
bfrlikte Ml~,a ~t 
:t • .<1ıaıua.(irriı.ı ..,.... 
radık1arı:nı açık ~ıı ~J ~ 
lıklı o1arak birbiil.GT..,. · 
8ile batiln dil:nyatf(' 1 ~ 
- Cumhuriyet, 29· · 

Niçin kesmiş, a.nl ~,)'~ 
gayret edip bUlUn 111 ıııı! 
cUmle haline koyıı.roS.Z llfl'ıetl 

Fnkat böyle uzun ctb ,1' 
merakı, muharriri gar 
düşl\rliyor: d~ 

tJ ç büyük dev1etı~ ııa~"' 
neliıadar m'iiştere~ 1 wıı 
ğu, Aıı> tpa ve ıiil"~eq~.p 
daimi bir te7ıUh"e "ı# 
man • Fransız n: ' 11 .ıl 
wşerelc iki bii1Jiik ~: , 
Avrupa po1iti7:asııı tı~ • 
çcrrpı.J1nalarına cır ıfl 
lıp T:almıycuxığ-ı, Jl.tıf 
7mndan an1asııac.ak ' i' 

" miinru!;bntıııfll J\lll~ 

Şubatın Usünde Milanoda yapılacak 
olan Türkiye - İtalya hariciye vekille. 
ri mülakatından sonra 1talya hariciye 
nazır Kont Çianonun ilkbaharda mem
leketimize gelerek iadei ziyarette bulu
nacağı söylenmekte ise de bu ziyaretin 
tarihi henüz mn1C1m değildir. Daha zi. 
yade mart ayır~da vuku bulacağı söy· 
lenen bu ziyaret, Kont Çianonun hari· 
dye nezartine geçişindenberi yabancı 

bir memlekete yapacağı ikinci siyasi zi. 
yaret olacaktır. 

çarpışmalarına sebfb Jı:Sı 
cağı ... " demek, olsa ~~tf11 
sebebinin kalması dn, ~ ~ 
na.sebatın . iyileşmes~.e .. ~ ıJl 

miş bulunuyor. Ancak, Türkiyenin bo- mcktir. Bay TogaY: · ~L ( 
ğazları tahkim mukavelenamesine ttal· nm iyilcf)ip iyileş:ın:;ıefl~ 
yamn girmesi hususunda bir anlaşmaya mck istcmir; ama c 
vanlmı~ olduğu haberi, burada erken olmasından korlcnltl!f- J. 

MiUlno mülakatından sonra Yunan 
baıvekili general Metaksasm da İtalya· 
ya giderek İtalyan hariciye nazxrile gö
rüşeceği haber verilmektedir. 

Bir İngiliz gazetesinin 
mutaleası 

Moming Post gazetesi Roma muha. 
biri yazıyor: 

"Türkiye - İtalya diplomatik faa· 
liyet yalnız Romac1a değil, Cenevre ve 
Ankarada da göze çarpmaktadır. 

Romadaki Türkiye büyük elçisinin 
İtalyan hariciye nazırı Kont Çiano ile 
görüştükten ve Cenevrede Türk harici 
ye vekiline mülaki olmasmldan sonra 
şubatın ilk günlerinde iki hariciye şe
finin Milanoda buluşması takarrür et. 

sayılmaktadır. Bununla beraber resmi ~ 

mahafil, böyle bir anlaıımanm yarınki --------- ..-.1" 
konU§malar neticesinde temin edilece. u r LJ, , • 
ğini umuyor. e~ 

Bu müııbet meseleden ıonra İtalyan d ••şer bj 
hariciye nazm Kont Çianonun vazifesi .ıe 

t k. n·· ..• 7 derelJ fi talyanın Tür ıyeye karşı hilsnilniyet UYUK •Jd" 
beslediği hususunda Tilr~e devlet 111 Ö zava , ~,r 
reclilnil iknaa çalışmak olacaktır . ., fe'' 

Dlin Bilyilkderd~e 

Tiyatro 
me tebine 

talebe 
BugilnkU imtihan 

geri bırakıldı 
Ankaradaki tiyatro mektebine alına. 

cak Uılebeler arasında bu sabah Tepe· 
başı tiyatrosunda bir milsabaka imtiha
nı yapılacaktı.Mümeyyiz heyetinden bir 
kaç kişinin birden hasta olması yüzün. 
den imtihan geri bırakılmıııtır. Şimdiye 
kadar imtihana girmek Uzere üç kız, on 
iki erkek müracaat etmiştir. 

muştur: rb'şı ;'f' 
Büyükderdde ça~ Ş ı• 

oturan elli beş yn~ı~. ~ıl<'td'f': 
Hasibe ile ağaç koı-u:J31l Jc'~ 
dağlara çıkmışlardtt· .()JtU . ~ 
rabaş tepesinde bir l; f e111

""" 

Şükrünün ayağı Jtayıtıfııtl'fl ~ 
seklikten urururna yıl'/ :ı~tU'' 

:ı: ölrı'l") 
parça parga olaralc fıı.'i~ # 

ŞUkrüniln karısı bil 1'eıı4if f 
bayıl mı~. neden soıırD rna"ô'ııJI 
Sarıyer jandarma kU iıtl"ısı' 
rak faciayı haber "er~~ılı"' 

Şükrilnün kazaen ddi" 
tesbit edilerek ce9 

izin verilmiftlr! 
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kltı. lllacıdl ln" -ao 1tıe göre --.ı.ıevt her şeyi 
WONtttı l•HltHMUlltlll flRlfWTIM~ .. ....-.11•ttl9tuuqıım•tlllll"--l .... ll9W-

lauıı_ YUyen !( taayyün eder!" 
.. ~i o arı Marks·ın ruhu 
1 aına, ~arrulıun bakasma 

. bun Yok .•. Ckne şa. nin foyası 
ltiııdeıı lltı böy}e O!d " 
~~kıp Ziraat u;un~ .. sana.yi Tetkikler ilerledikçe 
roıııın. r adunaa hUhıtıne gır. birer birer meydana 

kıdeıı ' er nefeste 

~'·saa . çıkıyor 
. .llllsha b tte Yirmi küsur 
~ llliratı~ .. hir rotatif tabı 

~lrtn.ış gib·onen çarhlarına 

Elektrik şirketinin İstanbuldaki bü. 

tlin tesisat ve şebekeleri üzerinde tet

kikat yapan Nafia teftiş heyeti işe el ~ ıı.. ~ııtu ile ı kasırga ba.~-
""'<f!se geç d. ~ 
' i~riye . er 1• 'Kapıdan koyduğunun ilk anında bütün şebeke-
~" l'ekta R giren gazeteci ar. nin ve ana tesisatın bozuk olduğunu gö 
\>:~ bıgu· agıp, F'aik: 

~-"ıkıııed 1Z dUııtU ! rerek şehir dahili ve haricindeki bütün 

Şehirlerimiz temiz 
suya kavuş yo 

12 şehrin su tesisa ı için 3 
milyon lira harcanacak 

Hükumetimizin ele aldığı büyük) 
sulama işile beraber büyük şehirler· 
den başlayarak bütün kasabaların 
temiz ve sıhhi içilecek suya kavuş
ması işi süratle yürümektedir. Bu işe 

memur edilen belediyeler imar heye
ti evvela sıhhi suyu oJan ve olmayan 
şehirlerimizi tesbit etmekle işe başla· 
mıştır. 

t bııı e PatnıakJ elektrik santrallan, muhavvile merkez. 
lltilst llllduı • d! arı kesilmi8 
aı~~ · ede!n Ye, kaf anıızın i 1 
:"'lll.ı b.. ...... ~. Yapt " -
hatıe ~~can b ıgırnız gazete 

e1et0,, rıel' \'erj .. 1 aşa değiştirecek 
"'~•erdi. 

leri, şube motör ve tablolarını mühürle

miş ana planları ııfa almıştır. 

Bu hususta gazetecilere izahat veren 

nafia heyeti teftişiye reisi Şefik demiş-

Gıda maddeleri 
paha ılandı 

Elde edilen neticeye göre fenni su 
tesisatı olan şehirlerin adedi 24 dür. 
Bundan sonra en ziyade suya muh
taç olan Mersin, Tarsus, Adana ve 
Gaziantebin suya kavuşması için be
lediyeler imar heyeti faaliyete geç· 
miştir. Muğla, Kütahya ve Eskişehi-~;~ Sorhdaı:b~karacıa, yeni bir 

-~t'° ır h .. k 
keti..:.. ~İitıit b' u urnet darbe-

\._ .. 4l'di ' ır Vek·1· 
~her: ' .. : llady<>da ı ın beyana. 

tir ki: 

"- Tahkikatını yaptığımız bu mese. 

le çok büyük bir yolzuzluktur. Çünkü lf ~ıtıer d • sansasyonel 
~lddbı /\. enuş ki. .. " ana hattın bulunduğu şebeke, tesisat 

~ b~ ;u.ırunk~~a . . ·e kablolar üzerinde yapılmıştır. 
~ eQ er al'lr• ~ ıçın birinci 
· C!l'di. · • dıye beni tek-
• daJriı. 
~ ~ l\ası d ~·i>q aşa.rq""' ı akikasına .. .. 

~lı '"'· . gunu 
da Si ik•·--

l'ı..., Oldıı~.~t ve + .. _ 
-"~ "f>ll • • ~arnıf ha.. 

~ ~id• gıbı: Yevmun ce-

~'lıat lııı "'. * • 
~ tı~ tanrn z.·h . 

~ bıitını~i~ı:eu baınbaşka .. 
~lllda b' .. 

Yaş sebze 
ihracatı 

Türkofis bir pro,1e 
hazırladı 

Türkofis, iki senedenberi üzerinde 

meşgul olunan sebze ihracı işini şim. 

diye kadar alınan neticelere göre b~ Çekıl'dM· ır ıbtiyar yed·~. 
'61ni a· . ' ıgl 

ıkıyorınuş. Gö ka bir cihetten de ele almağı muvafık 
llıisbı' 
'd. · • dellliş 

1', en eV'Vel ler .• Bu ağaç 
görmüştür. Ya11 sebze ihraç edebil • 

memiz için her şeyden evvel dahiU 
feyı"" ......... meyve vermez. .. 

r;-,. • ..,,._,e 'h .. - ya.ş sebze yetiştirme teşkilatının ıslah 
tı ~,~f:t bı. ~ını salla. 
"'~ .. h. edilmesi lftznngeldiği neticesine varıl. 
•- de v.ı..<ıı Uc ~ ..__ a.Yni Um.da duran ağa. nuştll'. Bundan sonra, esasen dışar -

L '"11 h tihn· 
~ llrı-naYl . ıyette olsaydı, 
' ~~~~t Yıyernezdinı ,:~ ld ... 
~ 3oııl'a ~eı:'nın r:ıae.fesl.., 
·, ''ÇaJ.._~e~~·~: dıyorlar. - On 

--..lllt., -.u ver· 

da hazır olan, alıcıya mal satmak ko -

lay olacaktır. Bilhassa o zaman htikft
- ........ .u. uuıcagı tectou.ıt::ı· ae n.ıil.Ç için 

fay dalı netice verebilecektir. 

Türkofis böylece i~e esasından baş. ' •.. On ır ... 
~ ~~ Bene. Nedir on se. lamak üzere bir proje yapmış ve alii.. 

d h..~' kadar makamlara vermiştir. 
~ ·.~ ···· Meseı· 

la~ de Yetı· a, olur a... Yeni zirai kalkınma programına bu 

\ 

.• ~ !:mlez. 
eniden d" .. hususta da kayrt konulacaktır. Bu su-

t. • t "- .. ıkilir ı !. <\t'isto ... retle dahili sebze ihtiyacı işi de tan • 
eg g6 rom .. .. 
~~ıı h l'tıı.tiştu -·ın1 tehzil eden zlın edilmiş olacaktır. 

ı.., ah... rrı: lie ·f 
~ ıı~ ... <>e atıı rı ' elli ya_ 
~a~ &ra.<ıara llU§. Tam · · 
~· ıı.t, lı'l4'M-':. k, bir d yırını 

41t ı,_ 11> e -·"Ser y uvarı del. 
\L"llııll lıniŞ?niş anlı§ bir istika-

Dimağında fikirler, bahardan baha. 

ra nemalanan mahsullerin bataetile 

Bl ~ bassa et fiyatları 
epey yükseldi 

Şehrimizde dinmiş olmakla bera· 
her Anadoluda elan devam eden şid
detli kış, lstanbulda gıda maddeleri 
fiyatlarının yükselmesine sebep ol
muştur. Bu yükselişi başta et olmak 
üzere hemen her gıda maddesinin fi
yatında görmek kabildir. 

Et fiyatlarındaki yükseliş bu defa 
son senelerde görülmemiş kadar faz 
la olmuştur. Karın yağmağa haşla· 
masile beraber başlayan yükselme 
muhtelif cinslerde kilo başına 1 5-20 
kuruşu bulmuştur. 

Bundan başka esasen mahdut o
lan sebzelerin fiyatları da çok baha
lılaşmıştır. Et fiyatlarındaki yüksek
lik Anadoludaki kar ve Karadenizde· 
ki fırtınadan ileri gelmiştir. Sebze fi. 
yatlarındaki yi.ikselmenin sebebi de 
sebzelerden bir kısmının donmuş ol
masıdır. 

Bun1ara kömür ve odun fiyatların 
da.ki yükselmeyi de ilave etmek la
zımdır. Havanın açmış o]masına rağ
men bu yukseıı~ yennllt! kalmıştn. 
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7,115 

vu..ı .S.Wı 0ı;.ı, 

C.üıaşın B..tı:,ı 

17,19 

rin su tesisatı da münakasaya çıka
rılmıştır. 

Öğrendiğimize göre bundan sonra 
Merzifon, Tekirdağ, Uşak, Elaziz ve 
Erzurum içme suları tesisatı müna
kasaları yapılacaktır. Su tesisatı ya· 
pılmakta olan ve yapılacak bulunan 
bu 12 şehrimiz için 3,000,000 lira 
kadar bir para sarfedilecektir. 

Diğer taraftan M. Kemal paşa, Is
parta, Siirt, Muş, Çorlu, Zonguldak, 
Urfa ve Edremit belediyeleri kendi 
su tesisatları projelerini yaptırmışlar
dır. 

Bandırma, Akhisar, Bergama ve 
Turgutlunun projeleri kısmen mev-
cuttur. Halen Kastamoni ve Adapa
zarmın da projeleri yapılmaktadır. 

Kars, Söke, Aydın, Tokat ve Ma
latya şehirleri su tesisatını kendileri 
yaptırmaktadırlar. 

2 5 ~ehrimizde ise ne su tesisatı, ne 
:1: 

de proje mevcuttur. 

Otohilslerden f sten en 
belediye hissesi 

Belediyenin, otobüs imtiyaz sahibi 
sıfatile, , otobüsçtilerden istediği hisseyi 
verip veremiyeccklerini otobüs sahip. 

leri pazartesi günü belediyeye bildire
ceklerdir. 

Belediyenin istediği hisse şöyledir: 

. ~Uı k atılaYınc~·· Y'etnıiş beş ya-
ıı. ataa gene d 
J<ll': tnı tıikb e ak saçlı 

.filizleniyor... ı 
Ve ben ... sanayi muhitinin adanu: •-...,-+_.__.,._ .. _ .. _~:i 

"Bir seyahate çıksam bari. .. Uzun bir ,,::., 5,51 12.21 15.01 11,19 18,54 li.33 

Beş , altı, altı buçuk kuruşluk bilet

lerde bir kuruş, 7 ,5, 8,5 kuruşluk bilet. 
lcrde elli para, 10 ve 11 kuruşluklarda 

altmış para, 12,5 kuruşluk biletlerde 
yetmiş para, 14, 15, 16 kuru§luk bilet

lerde iki kuruş, 17 ,5 kuruşluk biletlerde 
90 para, 20 ve 21 kuruşluk biletlerde 

\>'t"tııı lnane bir azim_' 
~ Anadolu seyahatine ... Bahar olsa da .. ,, 

1 l~ t~~ 0 Seııe de öteıt· diye dü§ünüyorum... Dağ yürümez 
. li ıa.tnan ı duvan 

~~ • Y~t 11 <taganni ede_ se aptal yürürmüş ... 
\.;" kolll·ı. .. • ~ •... 1 
t .... ~ıye ıll gelen 

U Cltlll:tı~·lkı de bu felsefe tarzı, 
.Aıııe öl'ı\ru garip l 

' llfıı o . ' ferdi .. ge m:z. .. 
'~, ~e ıı~ lllrtıdur... 0 rnur deg il-
~Yetı~nlar h Onun içindir 
'tt ~ • bıı • eli ye ' ep: ı 
~1Uı. 1~oı-, ~tt hı:~~ınıyorıar... 1 
~~ e §af, ancak zil-

~~ llr: ~ evıa 
b~ 8aı~ ~ Yirtni t llşkı, onc!an 

'h~~~' ıı~ir Zlta.a~ sonra dal 
Lı~,_ tı .... - tıı ı.... e başka t·· 
ı""I, q t6 .... ııa.t~ "'lJ{ftnı olanı ur. 

'ilr-..%~. haıenı . azdı ... 
6~1 ıto...: "l~·u '. ınsantarı ferd 

:ta,._ ~ı .. ~' llt: 'r> hyetıeri gu·· h 
ı. '\(J 6tı «-atll:ı ..,.an d • na -
~ ~~ "l'!•· kı Yedj a.~asının, "ha. 

ltttı- il.naatı .gobek sonraki 
tı ... nı.n 

~ ~~ta ._ rnen§ei bu 
"')~ ıı, •- .. , .. 
··,· "il. \ıq ~ 
f.' Ceı· ~bir 

~at %r ndarn görü-
ıı '() .... 

• ela li' • ~eı.: diye 
.:lıılttrı 8.llt. .. "'-a. ll. be~liyorum ... 

• ıc ~ ~Olt, }il~~ degildir ).x 
• ı bu liır et ıtu . . -

ı\ l.Urı lı İek k' ?1r... İzzet 
\' ~ a\'adis 

0 
l§ı geliyor ... 

~ '-ı-~ 'a~.tı nda. .. Yalnız 

(Va - Nil) 

!CERİDE : 1 
"' l!llll sana)1 birliğinin yılılık kongrcsl 

yarm toplanncakt1r. Kongrede birliğin mua· 
mele vergisi kanununda yapı:acak değtşmc -
ler dolayısilc olnn çalışmnları h:ıkkında da 
izahat verilecektir. 

• Ticaret odası sana;>1 şubesi yeni blr sa· 
nayi adres kitabı tertip etmektedir. üzcrlı •1 
de çok iUna gösterilen bu kitapta blltlln 
tobrlkalarımızla satı§ depolnrının adresleri 
ve aattıklnrı mnlın cinsi bulunacaktır. 

• Yeni polis elbiseleri bir aya kadar hazır 
olacaktır. 

• Deniz ticaret mlldtirlllğllnde güzel bır 

kUtUphane vücuda geUrilmekterlir. 
* Holanclanın Hertağ Henörik isimli 34il 

tonluk bir harp gemisi şubatın beşinde llmr·ı 
nımıza gelccc>k ve a~'ln onuna kadrır burada 
kalacaktır. 

• KnrlıköyUnde bir kısım hamgnzl IAmbr
ları yerine elektrik konacak ,.e havagazl f(• 

nerlt'ri hiç ışık olmayan sokaklara nakled.
lecektır. 

• Gazi köprtısUnUn ayakları için lfLzım ~ ~e~heı-İ :ltliYorı 
Jllt-._ ... '"ıı..... . .. 

~.-• _ ""'lll -v «llJa olan ~lmentolardan bir kısmı gelmiştir. Ay 
~!\ ııı-, !\~ n~.. bir ''sanayi başında işe başlanacaktır. 
'l~ ~()k ?.~Yoruın: 

"fltıt .. _.. di 
~l' v 1 

e SUsuyor.j 

• Anadolu yakn5mda da ruam mUcadelE· 
si sona ermiştir. 

• Anadolu demlryol•ı ve Hıı.ydarpn§a li
manları tahvilleri tnlzlerlnln ödenmesi Uze• 
rinde hükQmetle olrket mllmeaalllerl &raaın• 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Rusya lle tnglltcre anlaşmağa çalışıyorlar. 

Avusturyada krallığın tekrar kunı1ması fik
ri ilerlemektedir. 

da anin ta ,,,ıuncn dlln tahviller 
vükselmlşt1r. 

borsada 

* Bir kaza neticesinde yaralanarak hastı?. 
ıeye yatırılan ktymetll tarihçimiz Mllkrlmin 
ı.t"'lll iyi1eşml§tlr. 

* Bakırköydc şubattan itibaren artlziycn 
kuyuları açılmağa b~lanacakttr. 

• Belediye §Chlrde numunelik bir umumi 
sığmak \•aptıracaktır. 

* Yeni ''apurlanmızı yapacak olan Alman 
tezgAhları mtimesslllerl ile !ennt kl.'!lmlar 
üzerinde dlln mllzakerelfore başlanmıştır. 

• Kasnnpnşndakl deniz hrurtaneslnln esaı-

lı bir şt>kllde tamiri için tahsisat ayrılmr~· 

tır. 

• ÖIUle:i diri göstererek sigorta p:ırıılarını 
alan şebekenin dUn de rlunışmaları yapılmı' 

e şahit'er dJnlcnmişUr. 

100 para 22,5 kuruşluk biletlerde 110 
para, 25 kuruş1uk bilette üç kuruş, 30 
ve 31 kuruşluk biletlerde ise 3,5 kuruş · 

tur. 

Otobüsçiiler bu parayı 
kansız görmekt~dirler. 

vermeği im. 

tir. Buradnn Edlrneye gidecektir. Talısin 

•zer de lzmlrc gitrnlşUr. 
• Amerikn postn idaresi tcdavillde bulı.:

nan Amerika posta pullnnnın z:ırit bir nlbu 
mUnU İstanbul posta idaresine gönöermlşUr. 

• Fatihte meydana çıkarılım morfin !at.' 
rikası suçlulan ihtisas mahkemesine veril· 
mlı,ılercllr. 

• Orta tedris:ıt programlarının ıslahı için 
Ankarada Maarlt vekilinin riyaseti altındıı 

yapılan içtima sona ermiştir. 

DIŞARIDA: 
• Yunnnistanda grip salgın ·halindedir. 
• Taymls gazetesinin diplomasi muhabiri 

Almanya flc Sovyct Rusya arasında diploma 
si mllnııscbctıcrin k<'silmcsi için tesir lem c-

dllmcltte olduğundan bahsetmektedir. 
* Romanya Bulgaristan hududunda bazı 

değişiklikler yap•lmnsı için muhtelit bir h 
yet Yamada toplanmıştır. • 1 

• Elektrik şlrlcetl malzeme kaçakçılığı 

suçlularınm istintakından sonra şimdi şahit 
!erin ifadelerine mllracaat edilmektedir. * Hitlerin dört senede yaptığı lşlt':r hnı-1 • :Mllll mlldafaa vekft_leUne, yabancı ordı:· ktnda bir staUstlk ne:redllmı,ur. 
lara muallimlik için gönderilen zabltlere * Birkaç gündcnbcrl Portcldz kıyılarında 
dört seneye kadar izin saldbiyetı verilmiştir. hUkllm sllren tırtma altmış scnedenberi ger 

• Gedikli erbaş mekteplerinin orta mektep rUlmemlş bir şiddettedir. Lizbonun alçak k:• 
derecesine çıkarılmam takarrür etml§tlr. sımları bir metre su altındadır. Se;>TUSC?fer 

• Şoförler cemiyetinde buglln yeni blrin-
1 

kesilmiştir. 

el ve ikinci reisler seçilecektir. • Lehistanın Ankara bllyllk clqillğl mUstel 
• Ankarada bulunan umumt mUfettlşlcr• ı,ıarı Dublczpenthcn I.chlstanın Llzbon orta 

den KAzım Dlrlk bu, sabah gehrimizo gelmlo- elçllJğine tayin edUml§Ur. 

~ ifil fQ> lYı "' lYı ~ 
IQ)~~ıra.\ m 0 <§ı ır 

Gi1 a.ı ~~om o ~cdl o ır 
Asım Us, ll<ıtay zaferinin ne büyiik 

m.ii.şJ..-üller içinde lı:a::anıldığrnı anla. 
tan başyaZ'ISuuia §Öyle diyor: 

"Hakikati halde Hatay meselesinde 
Türkiye Cümhuriyeti gerçekten müş
kül bir vaziyette bulunuyordu. Arsı. 
ulusal davalarda kendilerinden müza
heret beklediğimiz İngiltere Fransaya 
yalnız sıkı bir dostluk rabıwı ile de. 
ğil, manda usullerinin muhafazası ba
kımından da bağlı bulunuyordu. Bü _ 
yük dostumuz ve komşumuz Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında dahi yine 
en sıkı bir ittifak bulunuyordu. Ro
manya, Yugoslavya gibi Balkan An • 
tantına dahil olan müttefiklerimizin 
de yine Fransa ile ayrı dostluktan ve 
bağlılıkları meydanda idi. Bu itibarla 
Türkiye Milletler Cemiyetine giderken 
bu türlü dostluk ve ittifak bağların -
dan kendi hesabına bir şey beklemi _ 
yecek bir vaziyette bulunuyordu. Da
ha ziyade Hatay meselesinde sadece 
kendi kendine ve esasen haklı olduğu 
davasını kendi milli vasıtaları ile mü. 
dafaa hususundaki azmine dayanmalt 
J!lCCburiyetinde bulunuyordu. 

Fransaya gelince, bu devlet Sancak 
meselesini yalnız Suriye çerçevesi da
hilinde bir hak ve menfaat meselesi 
olarak telakki etmiyordu. Bu i.!;te 
Türkiyenin talebini doğrudan doğru.. 
ya büyük bir A 'wTUpa devleti sıf atiyle 
kendi haysiyet ve şerefine muhalif 
görüyordu. Fransız matbuatı "Sancak 
hakkında Türkivenin iddiası önUnde 
geri .-;ekıJmek Frnnsanm elli milyon 
nüfuslu müslüman sömürgeleri üze • 
rindeki nüfuzunu sıfıra indirdi. Bu • 
nun için her ne pahasına.olursa olsun 
bu işte F-ransanm dayanması Iliznn
dır" şeklinde neşriyatta bulunuyor • 
du. 

İşte Hatay meselesinde elde edilen 
son 7,afcrin kıymet ve mahiyetini tak 
dir._edebilmek için bu mühim ve müş
kül vaziyeti gözönUnden uzak bulun • 
duı:mamak Jıi.zJmdır. Herhalde elde e
dilen büyük zaferden dolayı Türk mil 
leti geniş mikyasta bayramlar yap -
maı?a hak kauı.nmıştrr. 

iJlYI ır~nveaSlYJ ırnye 
CumJmriyctte Yıınus Nadi, Tiirk 

zaferinden sonra Suriyede yapılan nü. 
mayi§lerden 'bahsettikten sonra şöyk!J 

diyor: 
Bu n\!mayi5lcrin şimdiki şekil ve 

derecesine fazla ehemmiyet vermiyo
ruz, ve onlnnn bu kadarla kalacağını 
kuvvetle ümid ve tahmin ediyoruz. 
Bizim gözi.imüzde Hatay davasının 
hallinden dolayı gerek Türkiye ile 
Suriye ve gerek Fransa ile Türkiye 
arasında açılan yeni (iostluk ufukları 
nrn nurlu şafakları parlıyor. Bu şa. -
şaalı tulUlar ergeç elbet Suriyeli kom 
şulanmrzın da gözlerini aydınlata • 
caktır. Bımun geç olmamasını, bila -
kis erken olmasını diliyoru1~ 

~DlYlma aıçolk. 

m ~ lk11: lYI ~ 
Ahmet Emin Yalman, Tanda, Fanı

sız Ba§vckili lif. Bluma açık bir mek. 
tup yazmt§tır. Bunda, H<ıtay anla..ş -
nıasındaıı sonro, orad.a buluw:ı.n me • 

nıurların yeni Fransız _ Türk anla§
masımn rııhıın.a 1ıygıın 1ıare1tet etmi
ııeceJ:lcrinden, 1nına şahsan kendisi

nin mii<fo.1ıalesi ltizımgeldiğinden bah 
se<lerck diyor ki: 

Sancak ve Suriye hududumuzdan 

başka hiçbir hududumuzda knçakGı -
lık, t>mniyetsizlik yoktur. Irak, İran, 
Rusya hudutlarımız da merkezden 
çok uzak sahalar olduğu halde bura -

!arda en kücük bir hadisenin izine 
bile tesadüf edilmiyor. 

Sizinle müşterek hududumuzda biz 
hep dürüst da\Tandık, memurlarını
zın çirkin entrikalarını, hususi men • 

faate dayanan hareketlerini daima ce-
Yapsız bıraktık. 

Cenevre anlaE1masım dürüst ruhla 

Ye temiz bir hüsnüniyetle tatbik etti
rerek umumi sulh ~phesini kuV\.·et • 
lcndirmek, yakm şarkta karşılıklı 

emniyet ve istikrar kurmak ve Türk -
Fransız dostluğunu sarsılmaz bir ha
le çıkarmak sizin elinizdedir~ 
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B A N LA R Gazetemıze, "Gllzellik doktönı. adiUf 

ne haklk1 veya mWıtear &dlarmızJa eora 
cağmız suallerin cevaplarıfıı tiu ıiUtuttda bulur sunuz. Bu cevaplarr.- Parlste anl!L§mı~ bulun 
duğumuz gi)zclllk mUcsscses1 vetttıektcıdir. GU zelliğjnizi noksan bırakan kuaurlarmm bize 
;raznuz. 

-90 - kurtulabileceğimi 10.tfcn bfldirir m~-
Esmcr imza.siyle soruluyor: niz? 

' Baoaklanmda ve kolla.nmda 81k tıe Y(lf\m 18 bô!fıi,m 1,5! k'fl<m~ 46, kı-
~ızun denileock derecede tüy oor. Ne sa kıalacağım diye üzülüyorum. 3 • l 
suretle bunların köklerini ooyı[latarak -'<ıntim kodar diı1W uzu.mim (çin ne yap 

- malıyım1. 

Bu ne çeşit 
bir kazadır·? 

CEVAP: 

HABER - Akşam f>O'tul 

ÇAVIR 
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1 P E K ıinemasmda emsalsiz bir fırsat. Havanın muhalefetinden 
dolayı senenin en güzel filmini gönniyenlere müjde 

~ (S}Qyük 

1 - VIKILAN 
IFDDm ~lırdcelnl 

BELDE SAN 
FRANStiSKO . 

Bat rollerde: Dünyanın en büyük artistleri 

JEANETTE MAK DONALD ve KLARK GABLE 

2-TEHDiT MEKTUPLARI 

Deyli Ekspres gazetesinin siyasi mu. 
habiri Alman devlet reisinin yarın söy
Uycceği nutuktan bahsederken şayanı 
dikkat bazı malumat vermektedir. 

Makale muharririne göre, Hitlerin 
Rayi~tag nutkunu söylediği zaman 

1 
"güneşin altında barınacak bir yer,, 
den de bahsedeceği tahmin olunmakta
dır. 

H E R A K Ş A M ıt' 

Beyoğlu LONDRJ\!e; 
~AYAN HA Mi y~ 

ve zeybekler Bayan ME.CB~~E ve Ka.z~be1' ~1'· il 
Fransızca söilü yeni büyük merak ve heyecan filmi. program değıpnıştir. ~....,...... 

......... r.111 ........ Elmlll!m................ ..ıımı ................ C*ICl'MAIMlB+m•E33m .. !:iıli .... mrlSW!lm!lll 
Baı rolde: GERTRUDE MlHAEL 
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Miki Yediler arasında 
Ç-0~ R\C.A EO\Ri~ 
;Şh.O··· SANA ME
Sf:LE:" İ İl. AW ET~
MAM.AJ..1.E L\ N!
OEN K0~\<0 v'E 
TELA~ i~if'l Pf? 

~v 

TA1'\A'1tA Y&o\ TAN~ ••• b't 
L! GÜ R\.;LTU YAPl~OR• 
LAQ~\ U~~M~NIN 

1NU<ANI 'o 
"E xva.~w
LA~tN 2.A· 
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e ava 
ıı..ı..ı Ilı s 
r.<ı:tı t\ııcıevuda 
t • enıt,tinı. Altı kendisini sevdiği-
~Utu anı ncıda tamamen U-

li-.u~1 ~k oı:k ve blrlbirimizi a. 
. Sok~ . · 

~\. ~eııı blt sa ~Ylııirdi. Ber geli .1 
~ l • P~a 2arif ~e bir eldi.' bir tuvalet, 
~ '~(l ~ir gijnv~ ~rı dikatimi 
~ tüıeı en~h">ine . 

&Joo._Çô.'{ elbi:ıyl~iyorsun~z. .. Gali. 

sun. Hizmetçine parayı ver de cici • 
kom gitsin, alsın .. - dedim. 

Ertesi gUn, sevgilim, sokağa çıkma
dığını, sözUmü dinlediğini söyeldikten 
sonra gayet neşeli bir tavırla da ilave 
C'tti: 

- Haberin var mı? Sa.mime geldi... 
Bire kadar bezik oynadık ... Ah bilsen,\ 
ne memnunum, ne memnunum ... Artık 

HABER - ~kşam posttlSI 

Ton ıroın amcaa 
!filon aındn~o ylUız.IYık 

~ -11.l; d;ı. . erınl.z ,, , . 
~ .. "ll'ilndu ~ar. - dcdım. 

'

,., '~~ cev~:Urdu.: sevimli başı_ 
senin beni çıldırasıya sevdiğine kani ı;:,_ ___________ _, 

1, ~,_:et, fak Vert]ı: 
tı ~ •at bir tn 

ki tnUn antom eksik. 
~~~ ll.8cbet epey uzamıs 

t ""'lld ~ 

d 
o'baıı görcıu· .. 

itti ~t belli INnı nezaket, neşe 
.Yı • lırak bir ona .adeta minnettar 

~ lat"ıı. ı_ hedı"e 'ıln ·· l" " ... tr._ • <:ıti ·' "' gon unu 
1 '<l.ll.\oıı. YOrd urn. 
. u sana bo 

" .\trı .n alayım Eekc -
:ri:ıı. aıı., ile talı 
'\' rnet ... Teşekkür c-

~ ~! l'ok 
~~"·Sana 

gji!A. .. Vitrin mutıalt bir man-
? ~ ~ olnıadı lerdc görUp de ho

'3'Ao.c""'k lira" nıı hiç? Oldu defril 
'ı.ı.' .111.nu , o 
·~u ellrnı ~-b· aınan, ne de ucuz.. 

~,_ çıkard ırnc uza.ttım Port.. (' nn ve . 
~' ~ ~Vgilime parayı 

'1ı &'Uıeunı ... li 
t e d~ Clncn git, manto. 

~ oııu~~he 
-;;ıı·~ sap defterime kay 
~~Ye kır'k . 

~ ~gutnı!ıralık bir manto. 
ıı. bir e~ı rrı~-u .. .. 

day §ey so b"ü gorunce 
'acl l'Jnadım. Fakat ni-

~~ ~lo nn. Bir imada bulun. 

"'ı ~ nıu hı Çı~~I~ lla.Yır sornıtı.k istiyorsun, 
~~ ~~lln esn:ı~antadıın. Evden 
~ .. l\..ltaz borc a, bakkal hesabı 
~ ti .. • ~ııll <ld,,.,.. U_?ı Vardı. Ot uz lira 

•h ..... "-..ep-e 
, l>ı,.."'.l .. 4\1 • 0 mecbur oldum. 

du~~Qli ıh otUz ı· ... T. '"'q:ınmi-
• "IQl'ı ..... l't sa ıra dnlıa 
~~: 'bat sonra lialldeyı' g·· OYn or. 
~' ~ \Una atladı ve gü. 

'~ 6lt:tın. l'~ tn11s ille u~n?şıy::ı. çıkıyor -
te-t ll:ı.? Zav ... Ah ne oldu 

~, k 'elen daıı~ kadın beni gö. 
~~.t"at.. ~ :1_.,_ cl,receltti. Meüer 
l~ L n \'~ -ınanı b 

ıs;oYa -·l!l.cı.se gelmiş. Yirmi 
o (aıı1ı;a1trnı~. 'r:v Sahibi eşyasına 

oldum. Blltün paramı, mantonun para-
sını kaybettikten sonra üstelik de on 
iki lira borçlandım. 

O ayın sonunda defterime baktığım , 
zaman, benden para istemiyen, gözü 
tok, kibar metresimin bana kaça mal 
olduğunu anladım: 

40 lira Halidenin mantosu 

30 " " " 
25 " ,, " 

40 " " " 
12 " " " 
34 " " • " 
17 " " " 

198 Yektln 

Nihayet artık dayanamadım. Bu 
böyle devam etseydi, aylık değil, yıl ~ 
lık bütçem bile alt üst olacaktı. Ben, 
muntazam ve hesabını bilen bir adam. 
dım. Halideyi diğer kadınlara tercih 
etmemin sebebi biraz da hesabiliğimin 
neticesiydi. Yarabbi şu mantoyu ken • 
dim alayını da bu mesele de bitsin de. 
dim ve düşündilğiim gibi yaptım. 

Ertesi gün, memnuniyetle sordum: 
.- E, Halide, nasıl? ... Mantoyu ge

tirdiler mi ? 

- Evet şekerim... Dün akşam tes. 
lim ettiler. Fakat kendi kendime hay • 
ret ettim. Ben onu ne derneğe bcğenıni 
§im acaba? Pek A.di bir hali var. 

- Vah vah çok Uztildilm. 
- Yok ... Ehemmiyeti yok .. DUn ak.. 
~ S::A:r-nhm ,,oml'Ji'·n crpJmfs:+ı ı.ı,.,,. 

Saç1.7rının arasında gayet gll?.el bağ -
dan bir firkete vardı. Ne aptal kız, o .. 
:Mantoyla değiştirmeye razı olmasın 

mı? Yedi liraya almış... Fakat doğru. 
su okazyon! 
-! ... 
Artık çileden çıkmıştım. Sert bir ce. 

vap vermek üzereydim. Halide, §uh e
dasiyle boynuma sarılarak beni göğsü... 
ne bastırdı, öptü ve yav~ça. kulağmıa 

t~ bU Ynrdım::ı. mec-
,. Rene d ... 
...:ı~ Ut ,... eftere: - Kaym::ı.gım benim! Seni nckadar 

fısıldadı: 

~u._ diye .. ,lUıtosun sevdiğimi anla... Bir aydanberi geceli 
~t 211 ~tın u itrnaın için gilndüzlü görü.~iiyoruz da senden en u-
t. .ı.,. et~hoe.d • f k b' h d' Im k · ı d <:.ı\>ı.t" -"~ .. , a ır e ıye a a nasıp o ma ı ... f\ 0tur. Sen ° tenbih ettim: İstemem de zaten ... 

q it' "11c_n_yo_nı_ıu_y_o_r _________ <_B_a_tıc_·_ eSürcyy_a> __ 

~~l' do arlık 
~~~~ miras~ıları 

y 1 rı ·· ddetince kemik 
ıı .... va mı mahkUm 
<:t'l'ork caklar ? ~~ cçCtıl ~O Y~tlıy • 

~ik bir h~~de ark ar: açılan dava ile meydana çıkmışhr. • ~yOok onsan 
<§Jeırsneırn ~ti bııı ~k .. 0ıViiku ı:010Ular Hindis- Müteveffa madam, servetinin en bü-

~· O '- C" ·~ıp dn \ "c ~~k~' l-'an:ncla .. bir mu- yük kısmını köpeklerine bırakmış ve !µ> ır@g ıra m o 
>tct :l'u~Uk t, harp kopcl: kemik asıl mirasçılarına yalnız birer dolar . 
~ Ctrn· eib" topuzlan d" ~ vasiyet etmiştir. Pazartesı ve Perşembe: İngilizce 

!tt ~t b1
§lcrdi 

1 
§eyler b '1 ug- Ak b d b' . . . hk d Salı ve Cuma: Almanca l :" o} \ıtı..:ı,. · u unca ra a an ırısının ma eme e b . 

ti~"il ~ t\~tı bin se verdiği ifadeye göre madamın talebi Çarşam a ve Cumartesı: Fransızca 

~tıd tc~t' Colo"ı ne sonra ge· i.izerine içi e§ya dolu bir sandık kendi- ve 
c · 1 111d g ar A J b l l H b" · a~ 0 crı c 2 e,<; ' rnerikanın r.iy e ir ikte mezara gömü müştür. er ayın ınnci pazarı: Fransızca 

1ngilizce 
Almanca 
Fransızca 
İngilizce 

~eli tollu ~Cnein olı.stos 1935 ta· Sandığın içinde dört top beyaz ipek, " ikinci .. 
d,~~~lc~ l'llc~arı~~dnm Edit H. bir çift altın ı~ol düğmesi, iki gümüş ,, Üçüncü ,, 
~ıtı t~t:l 1~c g0td" açı~ca acabn broş, küçük bir billur vazo, on dört .. Dördüncü ,, 
.ı~ h.. lııc>... o.L- uklerı ,. l köpek fotog"rafı, bir çift siyah çorap, Olursa Beşinci ,, ~ı ~tr -.q,tı llillıyacakl :rey ere 

lıdı.ır ·~ ~ lllasltır ~r mı? Ma- köpekle birlikte çıknrtmış olduğu 
tı lı~· c k0Peİ- kıtaplar, l:.u· bir resim, siynh ipek bir boyun atkı-
~~~"°" iatiltb . ~ resimleriyle sı, belediyeden alınmış yirmi tane kö 
a t...ı ;~ı_ ~ı ,.. ı pe!< ruhsativesi, köpek verCTilerinin 
'~~~ti· G).l'ı ı.. · "ti\eol ·· ~ ~ 
~~.le }ı'ı t>ld~':.'l h<ı.dr 0ıı bilginle- yirmi tane makbuzu, 30 tane demir 

1o,.1ııç b-'~il\ ~ve ;:ın sudece tu- yolu pasosu ve köpeklere bırakılmış 
ıutıı ~ıt tn·~1 e.srr t C~dana çıkan miraslara dair gazetelerden kesilmiş 

1 ~ı.ı Ot} d litıascbe~t~n itikatları- havadis parçalan. 
Q'?~r ~kdir cde~lunamıya- Zengin olan bu kadının bütün 

~c ~tn tuh· hayatı müddetince hırtı pırtı elbise-
ıtaaçıla af tabiat- lerle gezdiği, on altı odalı konağında 

11 tarafından her taraf lüks eşya ile dolu olduğu 

halde kendisinin çırçıplak bir odada 
yaşadığı da şahitlerin ifadelerinden 
anlaşılmıştır. 

Mahkeme, köpeklerine bir mil
yon dolar bırakan bu kadının vasiyet 
namesinin muteber olup olmıyacağı
nı tetkik etmektedir. Muteber sayıl
madığı takdirde bir milyonluk serve
tin mirasçıları olan köpekler kemik 
yalamaktan başka bir nimet göremi
yeceklerdir. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

130 sene evvel bugün 

lngiliz sefiri Babıaliye bir 
ü timatom verdi 

Amiral Çanakkale iç·n şöyle dedi: 
"Her nerede ki bir lnı.(liz fHosu ademi 
mu vaffakiyete uğramıştır, Oı·ada başka
larının muvaffak olması iht·mali yoktur,, 

1807 yılı 29 ikinci kanun günü, j zun müddet kalamadı. lstanbulun 
130 sene evvel bugün, lstanbulda, her tarafı tahkim edilmişti. Herhan· 
bulunan lngiliz sefiri Arbutnot Ba-1 ~i bir harekete derhal mukabele edi· 
bıaliye şiddetli bir ültimatom verdi. 1 lecekti .• 
Bu ültimatomda, lstanbulda bulunan Ça~akkalede yapılan muharebe 
İngiliz tebaasının himaye edilmesi is- de hafif geçti. Yalnız bu harpta ln
teniyordu. giliz amiralinin bir sözünü burada 

Ne _vardı~ lstanbulda n~sıl kor: tekrar etmek mecburiyetini hissedi
kunç hır hadıse cereyan edıyordu kı yorum. Amiral sahil bataryaları ile 
ki sefir, tebaasının himayesini ülti- l h 'b d d 

t ı · · d , yapı an mu are e e onanmanm 
ma om a ıstıyor u r .. .. .• 

B "t da b•"t" taf ·1"tı" l muvaffak olamadıgmı gorunce tek-u su un u un sı a y e an- .. . . . . . .. . 
latmağa imkan olmıyan bu tarihi va- rar. hucum fıkrını ılerı suren Rus amı• 
kayı hulasa ederek anlatalnn. rahne: 

Üçüncü Selim zamanında İngiliz - ~er nerede ki bir lnwgiliz filo~ 
dostluğu hayli ilerlemit bulunuyor su ademı muvaffakıyete ugramıftır,. 
du. Buna mukabil Rus Çarlığı düş- Orada başkalarının muvaffak olmak 

l w B" l ld ... h l ihtimali yoktur. man ıgı artmıştı. oy e o ugu a - " 
de Boğazlar Rus gemilerine kapa· Amiral ne kadar doğru söylemiş .• 
nmca, İngiltere filosu Boğazlardan 

geçerek Sarayhumu önüne geldi ve 
müzakerelere başlandı~ lngiliz sefi
ri, Fransız sefiri Sebastianinin Is. 
tanbuldan tardmı, Rusya ile mua· 
bedenin tecdidini ve Boğazların ge. 
milere açılmasını teklif ediyordu. Hal 
buki Çarlık Rusyası ile harp 
baılamış bulunmakta idi ve İngiliz 
sefiri, yukanda işaret ettiğimiz ül. 
timatomu vermeden önce zırhlıların 
birinde büyük bir eğlence tertip et" 
miş ve lstanbulun başlıca lngiliz tüc
carlannı davet etmişti. Tüccarların 

• 
hepsi bu davete resmi elbiselerini gi-
yerek ısc:lc.liler. Ziyufet hl\ltikaten 
parlaktı. Saatlerce eğlenildi. Gece 
yansından sonra gemi, zincirlerini 

~ {'.!ı~eo on k 
teca-lYı ~eoeırD 

keserek esmekte olan poyraz rüzga- Cıldinizin sağ ta- Cildinizin sol ta. 
rm tesirile Çanakkaleye doğru ilerle- rafı! VOG kre. rafı: daİ?na ku} .. 
meğe ba§ladı. mının yaptığı landığmız laemiu 

işte bu esnada sefir davetlilere güzellik tahribab 
yaklaştı ve ~öyle dedi: Bayan diyor ki: Avrupa ve Ame .. 

- İngiltere ile Babiali arasındaki rikada bütiin bayanlar benim gibi cil
münasebat inkıtaa uğradı. Artık Is- tlerinin sol tarafına: daima kullan
tanbula dönmiyeceksiniz. Dönseniz dıkları kremi kullandılar ve sağ tara• 
de orada emniyette bulunmazsınız. fma 138 milyon kadının kullandığı 

Tüccarlar şaşırdılar. Hepsi iti- VOG kremini kullanmı§lar. Görülü .. 
raz etti : yor ki sağ tarafıma kullandığnn 

- Nasıl olur dediler, orada sür VOG kreminin 45 günde yaptığı 
atle bitirmemiz lazım gelen i§lerimiz gençlik ve güzellik, sol tarafıma da
var. Bütün servetimizi bırakıp biz ima kullandığrm diğer bir kremin tah-
bir yere gidemeyiz. ribatı. 

Fakat bütün bu dert yanmaların Tecriibelerimle sabittir ki VOG 
tesiri olmadı. Zırhlı bütün gece yo- kremini kullanan 65 yaşlarındaki ba
luna devam etti. Halbuki, lstanbul- yanları,30 yaşında gösterir, cildin bu· 
da bir tek İngiliz tebaasına dokunul- ruşukluklarını tamamen zail olmu~ 
mamış ve böyle bir hareket de hisse- ve güzelleşmiş bulacaksınız. 
dilmemişti. Sefir, lstanbuldan bu VOG kremini ve pudrasını her 
şekilde çıktığından kendisi de pişman mağazadan arayınız ve tecrübeyi 

mutlak bu günden itibaren yapınız. 
oldu ve müzakereye Çanakkalede -------------
devam edeceğini bildirdi. 

Fakat I3abıfıli "Vnzifesini terke
derek firar eden bir sefir ile mü~
keratta bulunmağı münasip görmedi
ğini,, bildirdi. 

İngiliz filosu kati emirle geliyor 
du. İşte bu emirlerden ikisi: "Türk 
hükumeti tarafından mi.izakerat icra
sı zımnında bir teklif dermeyan edi
lecek olursa. bu teklif mukavemetle
rini arttırmnk Yeya harp gemilerini 
temin etmek için vakit kazanmak 
maksadına matuf obbileceğinden, 
hiç bir vakit müzakeratın yanm sa· 
~\ltcn ziyade uzatılmamasını kabul e· 
derim .. , 

"Kati mulmlefet zu~urunda şehri 
bombardıman veya her nerede olur
sa olsun Tiirl: filosuna hücum ede
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ceksiniz. Şunu hatırdan çıkarmayı· -------------
mz ki, asıl maksat, Türk filosunu ta-
sarrufumuza gecirmektir. Bu müm
kün olmadığı halde tahrip etmek yo-
luna gidilecektir.,, 

1 
lio ,,. ~ 

lngiliz lifosu adaların önünde u· 
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Pazar günkü bay Köylerfm.zde 
sıhhi vaziyet 

34000 köyde esbtt 
edildi 

rama hazırlık 
(Baş tarofı 1 incide) 

mızın da iştirak etmekte olduğuna ka· 
niim. Milletler cemiyeti mahafili de bu 
mes'ut neticeden memnun olmuştur.,, 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
1 

Sancak meselesinin hüsnü suretle 
halli Fransız gazetelerinde Türk -
Fransız dostluğu ve dünya sulbü hak. 
kında yerinde neşriyat yapılmasına ve
sile teşkil etmiştir. 

Le J our gazetesi müstesna olmak ü
zere bütün gazeteler, Milletler cemiye
tinin 96 ıncı içtima devresi neticelerin. 
den memnuniyetle mahsetmekte mütte· 
fiktirler. 

Petit Parisien, diyor ki: "Cenevre 
milessesesi yeni bir hayatiyet göster
miştir: Sancak ve Danzig hakkınldaki 

müzakereler, iyi hazırlanmış ve kulisler 
de tam bir maharetle idare olunmuştur. 

Oeuvre gazetesinden: ''Bütün mu. 
rahhaslann görüşmelerinden hasıl olan 
umumi intiba, dünya vaziyetinin zanno
lunduğu kadar fena olmadığı merkezin 
Öeri.,, 

Humanite, yazıyor;: "Milletler cemi-
,,.Yetinin Sancak ve İspanyol meseleleri 
hakkındaki iki karan, sulhün zimanlan 
olarak selamlnnabilir. Danzig meselesL 
ne gelince ehven şer olarak telakki edi
lebilir. Milletler cemiyeti, biraz kendi
ne hfikim olmuştur.,, 

Exelsior gazetesi diyor ki: "Millet. 
ler cemiyeti tarihinin sayfalarında ~
yaz taşla işaret eldilecek bir gün.,, 

Le Joura gelince şöyle diyor: "İs· 
kenderun meselesinde en fena hal sure. 
ti bulunmuştur. Danzig meselesinin hal 
sureti de müphemdir.,. 

Başlangıçta kabul etmeli idik 
Raoul de Nolva "Liberte., de Ata

türk için bir methiye teşkil eden maka
lesinde diyor ki: 

.,. 
0 Mcscle daha başlangıçta dallanma. 

ama meydan vermeden, muvafakatimi
zin zorla alınması beklenmclden halle· 
dilebilirdi. Birçok patırdrdan sonra ka. 
buJle biten bu red usulü iğrençtir. Bu 
bize ancak sevimsizliğe mal olur. Niçin 
:inat etmeli,, 

Muharrir, Mondorostan, Sevrden son 
~a .Atntürkün Dumlupınar, Lozan, 
Montrö zaferini hatırlatarak makal~i
ni şöyle bitiriyor: 

''Sancak ihtilafının tasfiyesi grafikle 
dimdik bir merdivenin basamaktan şek 
linde gösterilecek, bu tabloyu tamam
lıyor. Bilagar.ız itiraf edelim ki Anka.' 
rada harikulade kudretli bir asker poli
tika adamı var.,, 

Republique diyor ki: '"Sancak Tür
kiye lehine yeni bir tavizle halledildi. 
Türkiye resmi dilin türkçe olması da. 
vasını kazandı. Bu suretle Sancağın 

Türklüğü iyiden iyiye tanınmış olu· 
yor.,, 

Suriyenin kazancı 
Populair gazetesi Hatay uzlaşması 

t hakkında diyor ki: 
"Fransız - Türk itilafına cidden ae

Tiııebilir. Uyuşulmasa, faşist !devletler 
, Fransanın bir dost kaybettiğini ilAn e. 

decek, cemiyeti akvamın aczine delil 
kazanacaklardı. İtilafı Cenevrenin uz· 
laştırıcı havasına, Edenle Sandlere borç 
luyuz. Anlaşmayı Suriyeye kabul ettir
mek çok güç olmıyacaktır. sanırız.,, 

Humanite gazetesi, "Araplar anlama 
lıdır ki, Fransız müzakerecileri Suriye. 

• nin parçalanması tehlikesini önlemiş

lerdir. Ankaranm şimdiden Suriye hu
dudlarını tanıması kabili ihmal kazanç. 
lardan değiFdir,, demektedir. 

Pertinax Echo ide Paris de şu müta
leayı yürütüyor: 

'"Mesele Cenevrenin sıkı hukuk zih
niyetile halledilemedi. Anlaşmak için 
Blum davayı hukuk siperinden çıkara. 
rak, Türkiyenin sulhperver devletler 
grupunda yer almasında menfaattar 

· Fransız umumi politikası planına nak-
0letmek aklıselimini gösterdi. Neticeden 
sevinmeliyiz. Kurtulduk.,. 

Petit J ournal ise şöyle idi yor: "Türk
lerle müzakere kolay değil, daha bu sa. 
hah itilafın suya düşmesine az kalmıştı. 
Bereket dil işinde uyu~uldu, Mühim o
lan şimdi Türk-Fransız birliğini fili· 
leştirmektedir. 

Ciano • Arasın yakın mülakatı Fran-

la anlaşmalarına karşılık bir kuvvet mu 
vazenesi arıyorlar. Avanslanna Paris ı 
ve Londranm kayıtsızlığınldan Bertin ve 
Romaya dönüyorlar. Türkiyeye verilen 
menfaatler ittifakımızı münasebetle. 
rimizi kuvvetlendirecek yeni bir devir 
açmalıdır.,., 

Nümayişler 
Türkiye efkarı umum.iyesi ve bütün 

dünya Hatay meselsinde iyi bir neti' • 
ceye varılma.sına sevinirken cenup hu 1 
dudumuzun öte yanından bazı nahoş 
haberler gelmektedir. 

Ha.lepten yazıldığına göre Hatay 
hakkında konsey kararı Halepte bek
lenilmiyen akisler husule getirmiştir. 
26 kanunusani salı günü Haleb çar. 
şısı baştan başa kapanmış, nümayiş

çiler kafilesi konsoloshanelcrin önün. 
de durarak tezahürlerde bulunmuş -
Jar ve Hatayın Suriyeden ayrılmasını 
protesto etmek istemi~lerdir. Nüma -
yiş esnasında tesadüf edilen şapkalı 
Türkler tecavüze uğramL~lardır. Nü • 
mayişi yapan kafileler hükümetten si 
Iah istemi61er ve alacakları silahlarla 
Hatayı istila edeceklerini bildirmiş -
lerdir. 

Halepteki bu nümayi~ Suriye Va. 
tani liderlerinden Sadullah Cabiri ve 
Abdurrahman Kiali tarafından tertip 
edilmiştir. 

Bazı jandarmalar Kürddağında Me. 
tinli. Dervişan, Kurdkulak, Meranh 
ve diğer köylerde muhtarları toplıya
rak bundan sonra şapka giyrniyecck. 
leri hakkında imzalı ilmühaber al • 
mak istediklerini biWrmişler<lir. Muh 
tarlardan maada halkı da tazyik et _ 
mektedirler. Halk siikunetle mukave. 
met etmelı:tedir. 

Havasın verdiği haber 
Antakya, 28 (A. A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Sancak hakkındaki kat'i anlaşma _ 

nm haberi Antakya ahalisi arasında 
siiratli bir sükı'.inet temin etmiş ve A
rab dükkanları tedricen açılmağa ba§ 
lanw;ıtır. Bununla beraber, rnağa~Ia-4 
nn büyük1HJ.' kısmı henüz k.apalıdır~ı 
Fakat anl~anm tafsilatı gelince sil 
kfınctin tamamen teessüs edeceği zan 1 
nedilmektedir. 1 

Kanatlarınızla 
uçacaksınız ! 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu motör göğsün alt tarafına konacak 
ve bu sayede insan istediği gibi ve iste-
diği yerden havalanabilecektir. 1 

Yükseldikten sonra, küçük bir kafa 
hareketile motör duracak ve yalnız ka. 
nat hareketile uçuşa devam edilecektir. 

Bir elbise şeklinde vücuda geçirilecek 
olan bu aletin ağırlığı beş kiloyu geç
miyecek ve insan hiç rahatsız olmadan 
uçacaktır. 

Clein Sohn, 1938 senesinin ilkbaharın 
da son tecrübelerini yaptıktan sonra, fi. 
Jetini havada büyük bir revü filmi çevi. 
recek olan bir sinema şirketine sataca
ğını söylemektedir. 

• c 
a ıı 

ôldüriilen Natıa§üı 

Paris, 28 (A.A.) - Navaşin'in kat. 
li hakkındald tahkikata cinayetten 
birkaç gün evvel Nava.şin'in evine ge 
len esrarengiz bir şahıs etraf mda de
vam olunmaktadır. 

Uzun boylu, zayıf ve sarı saçlı olan yan g 1 n 1 ar bu adam 25 yaşlarında kadar vardı. 
Ü 

Bu genç 21 kanunusanide Nava.5in'le 
Sk Ü dar Ve içeren" iJ.. konu.'jlllak istemiş ve fakat Navaşin 

y u n de J k 1 k ij . k y 8 n d 11 o esnada evde olmndı3mdan görüc;e -
~ • memişti. Bu ~abıs Parisin yab:ınrısı 

Dün gece tlsküdaıida büyük bir köşk idi. Çünkü birkaç kic:iden yol sorm~
yanmıştır. Bu, Nakkaş sokağında Cemil tur. Cinayet mahalli etrafında birkaç 
mollanın bağ köşküdür. Kış münasebe- şahıs ayni adamı görmü~tür. 
tile boş bulunan köşkün üçüncü kat Madam Navaşin, kocasının ne fa _ 
ahşap kısmı saat on ikiye doğru tutuş- ı:;ist, ne de bolPevik 0ıauı'{tınu söyle • 
muş, Üsküdar ve Kadıköy itfaiyeleri ~iş ve esrarengiz bir teşkilata kurban 
yangın yerine giderek söndürmeye baş gittiı!ini il:ive etmistir. 
Jamışlardır. Her iki grupun müşterek ~-------------

çalışmasına rağmen köşk, tamamen yan.I A 1 man~·ııı, A vu~turya-
maktan kurtulamamıştır. ya tayyare m }' ze esi 

Zabıta tarafından yapılan tahkikatta • • • 
kapısı açık bulunan köşke civardaki ço- vere<·ek 
hanların girip ateş yaktıklan sonra ate- Almanya ile Avusturya arasında ak. 
şi söndürüp çıktıkları tesbit edilmiştir. 1 tedilmiş olan yeni iktisadi anlaşmaya 1 
Ateşler sonradan parlamış, yangın bu büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Bu 
suretle çıkmıştır. 1 anlaşmanın mübaıdcleleri şimdiden yüz· 

Moskova 

• A üd eıum mı 
• z ı ı 

Madrit, 29 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
:Madrit cephesinde milisler garp 

parkında 300 metre ilerlemişlerdir. 

Diğer cephelerde kaydedilmcğe değer 
bir şey yoktur . 

Asiler ricat ettiler 

, 
am nı ıs 

b 
biyet vermemişse de 
ika etmiştir. 09 

Elpardo mıntaka.Slll tJ1' 
şidatlatına devnJll ;ııf 
siler, b;rçok taarfll 
da hepsi de akim kolın' d 

Aranjuez mıntalcn.:~ 
Madrit, 29 (A.A.) - Havas muha. ~ 0ı-ür-· tün taarruz1 arı pu~ 111 

birinden: 
Garp parkı şimdi hemen kamilen hil 

'l\.tl.1.u-4. 1.,, •• ._.4.ı-· ~ 1~-..u- M l lia.. 

ler gece sel gibi yağan yağmura ve 
şiddetli bir rüz~ara rağmen hücum et 
mişlerdir. Kısa fakat şiddetli bir mü. 
cadcleden sonra as.Her ric'at etmeye 
mecbur olmuşlard?r. Bundan sonra 
milisler düşman topçusunun ateşi al -
tında derhal kazamlan araziyi tahkim 
etmeye bn~lamıBlar ve fırtına He mit 
ralyöz y:ı~unma ra~en karanlıl{ta 
fevkalade bir cesaretle ralr~mışlardır. 

Topçu diiellosu 
Madrit, 28 (A.A.) - Dün öjleden 

sonra. payitahtın garbindc müthiş bir 
topçu düellosu olmul?İttr. Gece, p:ıyi -
tahtın merkez mahallelerine birkaç 
obüs düşmüş, niifusça telefata scbe -

lran hakkında 

Asi harp ge 
D _.. __ , ~····::Jt~ 

Qildirilqiifuıe göre ııu ııtfi 
leri asi Esnana krtı". 1',ç' 

dıman etmiı:ıl::~~·!;. / 
mi üzerine a~,~I 

"'~ o·r mefluC e' 
üs üne dii~ 

11d• 
yarala J'\I 

Bugün saat ı,5 dııcl• o1 
Jı!1 p tıi' 

vuzlu bostan sokaı; rıoç 
a':iında ihtiyar ve ıne srıı'ı' 
gal üstüne düserek Y A1 

• atıır 
rilen man galdan Y ·rıl 
süratle vaka yerine ~11 .Je! 1 

.. J)l ~ 
gını söndürmUştur: . (le > 
dadı sıhhi otomobılı 

stı!· 
hastaneye kaldırını,. 8 

konferans ~ [ğ) ~~On ~ 
Muharrir Murat Sertoğlu dün Emin-

1 
@.l O O :.. fj() 

önü halkveinde dünkii ve bugünkü İran O a.\ lr ©) ~ lUJ lr\1 r~ fh 
mevzulu bir konferans vermiş ve bu Amerikada Pittsb"

0 
~ ô., 

konferansta İran konsolosu Bay Ferruh h k' · l\1usroaıı ( ceza a ımı k ,,e ,,, 
ve refikası ve şehrimi.zHeki İran kolo- keklerc!en daha co . sı:ı· 
nisine mensup birçok kimseler de bu. . ld ki rını jlel'l ..ı. 

essır o u · a d }lt' r 
lunmuştur. 1 ..... il 

d suclar irin on a ... 
Murat Sertoğlu, son seneler için e mektedir. b!l~ 

modern ıranı görmek fırsatını da bul- ·"·fle · .111 
muş olduğu cihetle, bu dost memleket Hakimin ded~sı bir ~. 
hakkındaki konferansı bir çok şahsi dmlar daha nnzı~çifl•• ı:ıı 
mÜ!.ahedeler, anekdotlarla zenginlesmiş pılmış oldukları 1

• ·rlcf 1 
t i G. ene konferanscı, Türk ve İran kar- vet devresini geÇlı'l re~< . ~ . p 'S l 
deş milletlerinin terakki yolunda azim. den daha çok r;{n a)'flı ıı 
]erini tebarüz ettirmiş, ve alkışlanmıştır. aleyh cezaları n 

8a kan po~ta konaresi 
Sehrimizde bulunan Balkan ve 

Kü°Çük antant memleketleri posta 
murahhasları dün Türk murahhaslcı
rmm delaletile şehri gezmisler ve sa
at on altıda Ticaret odasmda bir top· 
lantı yapmışlardır. Bugün de lstan
bul posta ve telgraf merkezile sehrin 
sair v,örülecek yerleri gezilecektir. 

Y nnn son toplantıyı müteakip Bo
J!azda bir gezinti yapılacaktır. 

Tahran elçim zin 
liızı öldü 

olmalıdır. ı:· 
ı(.1 • f 

Bu hakim diyor ı,efl 
.. B b. yıld"1" 

- eş ın del'l 
kadınların erkek~r kl1.1~~ ı 
zayıf ve nahif ol \itDf' 
mustur .. Bütün bo ı?, 
ğildir a 1..,, ııı.ı" MI 

. M aflo CJY Hakım usrtl l ı.ıı 
ne düşecek sabıka 1 

doğdu! / 

·"' ... 
........... 11. 

~ .. ···-··········· e r 
i H A E3 "•' 

en ço ·eli'' 
lstanbulun etcs' ıet 

kiki akşarn g<ıZ veref' 
• sanın tavizlerine tamamen hak verdiri
yor ve gösteriyor ki. kozumuz Ankara· 

.. da kazanılmış olmaktan uzaktır. Montrö 
• denbcri Tilrkler garbi Avrupada Ruslar 

Köşkün, !diğer bazı emlak ile 18 bin de yirmi arttırdığı müşahede edilmiştir. 

liraya Emniyet sandığına merlıun ol. 1I Bir şnyiaya gore Almanyanın Avus
duğu anlaşılmıştır. Zabıta çobanları ya-

1 
turyaya tayyare malzemesi vermesi dü. 

kalamıştır. Tahkikata ehemmiyetle de· ı şünülmektedir. Siyasi m:ıhafil Viyana 
vam edilmektedir. ile Bertin arasmd.,ki Clearingde mün-

İçerenköyünde de kaptan Fikrinin deriç tahdidat dol?yısile bu malzemenin\ 
köşkünden yangın çıkını§. köşk tama., pek o kadar mühim olmıyacağını söyle-
men yanmıştır. mektedir • 

Viyana 28 (A.A.) -Türkiyenin 
Tahran elçisinin kızı olup burada te
davi edilmekte olan bayan lale, Türkl 
elciliğinin dördüncü katından düşe
rek ölmü~tür. 

rmı HABER'e 
derler. • ... ............................. 
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Avusturyalıların 2 - 1 kazandıkları 

Fransa - Avusturya 
Maçı hakkında 
düşünceler 

----__,..~= 

Aw.sturya - Fransa maçınclan bir görünüş 

Fransanın 2-1 mağHlbiyetile netice. 
len en Fransa - Avusturya futbol ma
çının dedikoldusu bili devam etmekte
dir. 

Fransızlar, oyunun ilk dakikalannda 
aleyhlerine verilen ve mağlubiyetlerine 
sebep olan penaltının haksız olduğunu 

iddia etmek devam ediyorlar. 
Biz bu hususta bir şey söyliyecek va. 

ziyette olmadığımız için, yalnız salahi
yettar ve tanınmıt zevatın bu maç hak
kındaki ihtisaslannı okuyucularımıza 

bildirmekle iktifa edeceğiz. Yalnız şu. 

nu söyliyelim ki, bizce Fransanın 2-1 
gibi küçük bir farkla mağlubiyeti, 

Fransız futbolilnün son seneler zarfın· 
ıdaki inkitaf ve terakkisini bariz bir şe· 
kilde göstermesi hasebile, çok iyi bir 
neticedir. 

Avuaturyanm meıhur futbOl diktatö. 
rü Hugo Meisl maçtan sonra demiştir 
ki: 

Fransadaki gllreşler 

Mehmet Arif 
Portekizli Perrelra

ya da yenl'dl 
Paristeki serbest güreş maçları bütün 

Leypzig şehrindeki Alman coğraf- hararet ve heyecanile devam etmekte. 
ya müzesi kaşifler için bir büro aç- dir. 

mıştır. Son yapılan müsabakalarda Amerika 
Bu daire istikşaf seyahatine çık- da yenmiş olan Polonyalı Narvoeki 

mak istiyenlere nasıl para toplayabi- ile Deglan, Rigonlot ile Bulgar Kara
leceklerini, nereye gitmeleri lazım yanoff ve Türk Mehmet Arif ile de 
geldi;;ini ve beraberlerinde ne götü- meşhur Portekizli Perreira karşılaşmış
receklerini söyleyebilecek şekilde lec- tardır. 

hiz edilmi!';tir. Deglan ikinci partinin yirmi dördün 
Mesela Efganistana, Belçika Kon- cü dakika ve onuncu saniyesinde has. 

gosuna, yahut Tibete gitmek istiyen mmı yenmeğe muvaffak olmuştur. 
alimler yeni daireden seyahatleri için Fransız Rigonlot da Bulgar rakibini 

bir pl5n alabilirler. on dakika on bir saniye gibi kısa bir 
Seyahat için en iyi yollan, mekka- zamanıda mağlup etmiştir. 

"Maç büyük br intizam içi'*le cere
yan ettiği için memnunum. Mıaçın güzel 
olduğunu iddia edemem. Fakat her ne 
olursa olsun galibiyeti hakkcttiğimis 

muhakkaktır. Oyunculanm ilk devrede 
cidden güzel oynadılar. 

Bilhassa, a~ağı yukan her zaman ~ 
yunculannidan gayri memnun olan ben 
bu defa, üç orta muhacimin oyunları.. 

nı takdir etmekten kendimi alamadım. 
Fransız oyuncularına gelince, itiraf 

edeyim ki, fazla beğenmedim. Bilhassa 
Nicolayı methedildiği kadar iyi bulama
dım. Hiç şilt atmıyor. En iyi oyuncu 
bence Roger Rio'dur. Avusturyalı ol .. 
saydı hiç tereddüt etmeıden takıma kor. 
dum. Şunu itiraf etmeli ki Fransız fut• 
bolü bir haylii terakki etti. Bunu söy· 
]emekle iftihar duyuyorum. Çünkü A. 
vusturya futbolilnün ve Avusturya fut
bolculannın bunda büyük bir hisseleri 
vardır. 

Diğer taraftan İtalya futbolüniln 
diktatörü Pobbo da tunlan söylcmiıtir ı 

Fransa bu maçı kaybetmemeliydi. 
Çünkü ne oyun cihetinden ne fırsat 

ihdasından ne kabiliyet cihetiooen ra
kiplerin'den geri değildi. Avusturya ta. 
kuru daha fazla teknikse de, Fransı% 
takımı da buna mukabil daha seri ve da
ha dayanıklıdır. Bu maç beraberlikle 
bitmeliydi. Fransa futbolünün geçirdi
ği devre çok şayanı dikkattir. Fransız 

idarecilerinin büyük gayret ve faaliyeti 
Fransız futbolünü birinci sınıf futbol 
derecesine yükseltmiştir.,, 

Fıransaı takomı 
A vusturyaya davet edildi 
Fransa - Avusturya milli futbol ma. 

çından sonra, verilen büyük bir ziyafet 
esnasında Hugo Meisl Fransız takımı• 
nı ısrarla Viyanaya davet etmiıtir. 

Fransız federasyanu bu hususta he
nüz kararını vermemiştir. ri havvanlarmm, develerin, hamalla-

rın, terci.imanların, kuak Ye köpek- Geçen hafta Fransız şampiyonuna __ P_o_l_o_n_y_a __ Ç_e_k_o_•_o_v_a_k_y_a __ 
lerinin yahut traktörlerin nerelerden yenilen Türk Mehmet Arif bu defa da Yunanistan 
temin cılunacağma dair de ayrıca bir çok tanınınıJ Perreira ile çetin bir maç 
liste verilmektedir. yapmıştır. 

Daire, bundan başka memleketin Arif - geçen müsabakasmda olduğu 
heniiz herhangi kısımlarmm iştikşaf gibi - hakim bir güreş yapmış fakat 
edilmemiş oldu~nu bildirerek kaşif-ı on dördüncü dakikada Portekizliye fır
leri beyhude zahmetlerden kurtara- sat verdirmiş; bu fırsattan istifade ed~n 

k 

1 

Perrcira da mükemmel bir vücut maka-

ca tır. ---------------
sile Mehmet Arifi yenmi~tir. 

ra~en Milli Müdafaa Vek<lletir:. 
müteadd"t defa müracaatlerim seme
resiz kaldı. Bunnn itzerine 24-7 -936 
tarihinde tekrar Millet Meclisi riyase
tine istida ile başvurdum. Rugiine ka 
dar cevap alamadım. Yedi seneden
beri bitmiyen bu i0 :n halli iç;rı alaka
darbrm n~zurı dild-:atlerini celbetme-' 
nizi ri<'.a ed:!rim.) 

Okuyucumuzun bu mektubuna 
fazla bir !'ICV ilavesine lüzum görmii
voruz. Meclis encümeninin kabul 
ve tas4ik ettiği bir hakkın verilmetre
si için hic bir seben bulunamıyacağı
na göre işin herhc-He bir vanlışlık ne
ticesin,:ıl" intaç diJemerliMni sanıyo
ruz. MilJi Miidafaa Vekaletinde ~la
kadar zevatın bu hususta icap eden 
ıeyi yapacaklan şüphesizdir. 

"- Vç tane üe öğre"tdim. Bir mer
cli'Ven direği daha '*' d,e dört ile tec-
riibe ~- .. 

Atletizm 
müsabakaları 
Kaça mal oluyor? 
Yunanistan - Polonya - Çekoslo

vakya atletleri arasınıda 21 ve 23 mayıs 
ta Atinada yapılacak olan atletizm mü. 
sabakaları artık tamamen kararalşmıı· 

tır. 

Yunan atletizm federasyonu· şimdi

den hazrıhklara başlamıştır; her iki 
memleketten gelecek kırk elli atletin 
de masrafları dahil olmak üzere bu kar 
şılaşmalar Yunanlılara elli - altmış bin 
drahmiye mal olmaktadır. 

Avrupa şampiyonluğuna 

Holandallla ı da 
• • 

gırıyor 
Holanda fedarosyanu, 1938 de Parla.. 

te yapılacak olan dünya futbol pmpi
yonasma, Holanda talmnııun da iıtira~ 
edeceiini bildirmiıtir, 
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"D r ·sar,, ın h_eyecanh 
serg··zeştleri 

istikam Dört at dört muhtelif 
yürüyünce, aralarında iple 
Hasanın kolları ve baca ları 

koptu. Sonra naşını köp 

Suya gird ğlmlz zaman saatlerimizden 
bazıları üçe çe.yrek kala durmuştu 

Demirhisann zabitanı ve efradı· hattını yanp çıkması bile ba§lı ba§ma 
bilmecburiye bu zaruri banyoya da bir muvaffakıyet ve zaferdir. Hele 
katlandılar ve birer birer kendilerini cüretkar gemimizin lzmire varması Geçen tefrikaların hülfısası: 1 cek!" diye bahsa tutuşanlar bile zuhilr 
suya bıraktılar. .. ve o sularda düşman tayyare ana ge- Dervif kıyafetinde btr bedbaht, Safi• etmişti. 

• ye Sult&nm telkinatile koca Vezir Sc· B'" tün b kal taki ed N 
Digw er taraftan sahile ayak bas· misi olan ln~ilizlerin °'Elen Rı'kmers,, u u va arı P en uru.. !: kullu Mehmet pa~ayı katletm1§t1r. Sat'· ~ 

makla da mesele halledilmiş olmu- vapurunu torpitolaması mütemadi :r• Sultan, uıen venedlkll fdJ. Böylelikle b:.ı.nu ve Safiye sultanlar şu iradeyi 
yordu. Zira karaya çıkıldıktan son- düı•man bombardnnanı altında bulu· devletin fdareal Saray kadmlarmm eline çıkarttılar: 

d d h·1 b l k :r dU~tll. - Katilin basit bir şekilde kementle 
ra a anın a ı ine geçe i me için nan İzmirlilere bir nefes aldırdı. k d'k k k • • • boğularak idam edilmesi, yahut asıl. 
ço sarp ve gayet 1 ve yü se tc· İngilterenin bahri vesikalarına da· Uzun süren muhakemelerden sonra, ması, recmedilmesi kafi değildir. Onu 
peye tırmanmak mecburiyeti de var yanarak Sir "Korbet,, tarafından sahte dervişin Umarı kesildiği için bu işkence ile öldürmeli. 
dı. Hem. de bu tırmanma ameliyesi yazılıp Ali Rıza Seyfi tarafından di- cinayeti işlediğine ktıi'aat hasıl edil - Tabiatiyle, merhumun zevcesi Es. 
ısla~.~bıs~l~~Ie başarı~a~a~tı. limize çevrilmi§ olan nim resmi bir di. Zaten o, babası casusluk etmiş bir ma sultan da, bu fikre iştirak etti. Can 
. emır ısar,. zabıt ennden olup h" ti h . 'h" b h . . soyu bozuktu. Annesi de ortadan kay. feda da. geri kalmadı. Hulasa, sarayın 
bu kıymetli hatıra.lan lCıtuflanna med ~~ 1~~ ••• aı;.~~ı dı ~ ~sı .§~ :~ bolmuştu. Ne idüğU belirsiz bir hatun. içi drşt şiddet taraflısıydı. 
yun bulunduğum ve isminin meskut ara u~un .. ur . c:_nızcı .erının a - du. Münadiler, şehrin muhtelif tarafla. 
geçilmesi arzusunu göstermiş olan ramanlıgmı aleme .ılan edıyor: Mu.hakeme esnasında., Hasan, kendL nnda haykırarak, habis katilin At 

k h T .. k d . . . "D . h" "Demirhisar ismindeki Türk tor- d d ~ a raman ur enızcısı emır ı- • sine "din dUşma.ru" diye hitap edildiği mey anın a işkenceyle öldürülecegini 
sar,, m bu ihtizar anını §Öyle tasvir pitobotu körfezden çıkarak Sakız bu. zaman, hissiyatı galeyana gelmiş, a - umuma bildirdi. 
ediyor: ğazmda saklandı. Ertesi gece ihtiyat yağa kalkarak: Romanın meşhur gladyatör eğlence. 

"Güzel gemimizi baştankara torpitosunu da hazırlıyarak tekrar - Hayır, ben, din ve devlete hizmet lerl neyse, İstanbul için de bu işk('n_ 
edip de sahile yüzülerek çıkılması körfeze girdi ve öğleden evvel saat için bu işi yaptım ... Zaman gelecek, celi idam o oldu. İnfaz günü, Hasan, 
mecburiyetiyle karşılaştığımız zaman ikide Rikmers vapuruna muvaffakr bunu anlıyacaksmız... Ben idam da elleri kollan bağlı, ~ı tahkir mana -
buradaki banyonun hiç de hoşa gide· yetle torpitosunu attı. Bu vapur fi. edilmiyeceğim ... - diye haykırmıştı. smda açık ve ayakları çıplak olarak, 
cek bir tarafı olmadığım itiraf etme· }onun en dı§an tarafında yatmakta - Sus, mecnun! siyaset meydanına getirildi. Orada 
liyim. Hele yüzerek sahile çıkıp, idi. Bu işten sonra "Demirhisar tek Kadının bu tahklı1ne karşı da Ha • dört tane at, bütün koşumlarile ha _ 
düşmanın top ateşi altında ıslak elbi- rar körfez haricine çıktı ise de ·~tık san: zırlanmış bulunuyorlardı. Bunların ü.. 
s7lerle sahildeki yüksek ve gayet dik torpitosu kalmayıp kömürü de azal- - Ben mecnun değilim.'. Benden da. zerine süvariler bindi. Halk, etrafta çe 
hır tepeyt tırmanmaya mecbur kalışı· dığından İzmir limanına iltıcaya mec· ha akılhlan da, ayni fikirdedirler. Ben peçevre halka oldu. Atlarm tam orta 
mız _o heyecan. Ye hüzün üzerine ade· bur oldu. Türk torpitobotu, ihtimal kurtula.cağım. .• karşılığını vermişti,. yerine Ha.c:ıan getirilerek ellerinden ve 
ta tuy demektı. . b kl" k l . d b' .. d İşte, asker arasında olsun, Sokullu ayaklarından herbirine raptedildi. Son 

torpıto e ıyere , zmır e ır mu uehın t k h Ik i · d tı biri imal bi · b b' 
. ~ epeye vardığım~ za?1a!1 (De- det kaldıktan sonra 15 - 16 nisan· ~ e paşayı ço seven a çın e ra, a arın ş e, n cenu a. ı-

nurhısar,, ımızm makmesı el an çalı~ da tekrar faaliyete r . 1 . olsun, dedikodular yükseliyordu: ri garba, biri şarka. doğru yüzlerini 
l · . . 'k h"I d ge:ıımıı ve zmır "- Bu iş, öyle bru:slt bir timar mese çevirdi. Atlar birer adım ilerledikleri ı 

ma ;.ta ve gemının gıttı ·çe sa ı e a· k"' f . . . l h'l' k k ı h f l .. ..1 k ld w •• or ezmın şıma sa ı ıne pe ya m lesi değil ... Dervişi biri ~kırttı!... vakit, Hasan, ufld bir haça gerilmitlj 
a az a gomu li'e te 0 ugunu gor geçerek abloka muhriplerinden kaçıp Neticede kurtaracaklar da.! ... " diyor • gibi, muallakta kaldı. 

düm. Güzel "Demirhisar,, m böyle kurtulmıya muvaffak olmuıtu. !ardı. Birer kamçı d:ıha. .. Mafsalları çatır 
baştan kara etmiş makinesi el' an işler (Devamı var) ~tta. "idam edilecek!" "edilıniye • çatır sökUlcrek, parçaland. Bir kolu 1 
ve metruk, boynu büyük bir enkaz ----------------------------------~-------
halinde durmaGı çok ağınma gitti. Bu 
pek hüzünlü bir manzara teşkil edi· 
yordu. Tepede birkaç dakika dinlen 
mek ve nefes almak için oturulduğu 
zaman süvarimiz Fon Firks bana hi· 
taben: 

- Bugün günlerden hangi gün· 
tlür? diye sordu. 

- Cuma, cevabını verdim. 
-Türklerin tatil günü değil mi? 

diye gülümsedi. 
Suya girdiğimiz zaman saatleri. 

mizden bazıları saat üçe çeyrek kala 
durmuştu ... ,, 

~ :f. :f. 

··oemirhisar gibi yıpranmış, kü· 
çük ve harp kıymetini kısmen kay
betmiş bir torpitobotun Çanakkale 
önündeki kuvvetli diişman ahlaka 

Gürbüz v Güzel 

~@(ÇlYI~ 

M tYı ~ caı [Q)Sl l!«©ı m o~ 

Mil.sabakanıı:ın 113fJ mımara ile ''jtiralc 
eden Bay Ferid OtJltt 011 tıedi aylık 

SAiM ERTAŞ 

1 
Kupon: 62 Çocukl!lrmn:m mUsn 

baknmıza l::1Urnk cdebllmelert lı:in 

bu kuponlarm toplanmam lllzımdrr. 

- Şerefimle temin ederim ki böyle bir ıcy 
yapmadun. Size ltlmadrm var. Fakat "mele
kllııslyane., nlz olduğum için sizinle a!Akadar 
olmnğn da mecburum. Bu itibarla akga.ı:n sn• 
at 8 de Knrlton otelde sizi yemeğe bellyo
ceğim. O saate kadar gelmeml§senlz, bütün 
lngiltere knrnkollaTmı ayaklandıracağını. 

Hayt Park 6nUndeydiler. Valeri otomobl• 
tin kupısmı kapadı, çekip gitti. Fiter otomo
bilin gl.lzdOD kaybolmıısIIU bekledi. Sonra 
geri dönerek Parka girdi. Hava gtızeldJ ve 
oldukça kalabalık vardı. Fltcr zihni V~eri 
ile meogul, yllrUyordu. Bir taraftan da Kri• 
ger'in clnayetlnl dllşUnüyordu. Valeri'nin 
pembe kö~k clvanndıı. bulunmu~ olmasmr, 
Fiter bir ttlrlü kat't olarak izah edemiyordu. 
Valaa dün Valeri ona kA.fi izahat verml§ti. 
IAldn ne de olan, karanlık kalan noktalar 
vardı. Hem, Fiter, Valeri)i ormana ıaa.t :l 
de girerken saat 8 de de çıkarken görmU§tU. 
Arada ne olup bitmişti. Bunu bilmiyordu. 
Valerl'nln, kendisinin polis o!duğunu öğrenir. 
ce, ııaşrrarak bu müddet içinde neler ynptığ:
nı nnlntacağmı znnnetmlşU. Halbuki Valerl 
o zamb bllsbUtUn susmuatu. Valeri hakim.· 
da bSldlğl tek şey emin biri:ılnl bir kndını a• 
radılll idi. Fnknt bu ka.dm kimdi? Kimdi 
Madam Held? Genç kız onu nlgln anyordu. 
Fitcr Mö ö Hovet'i Amt-rllmdan tanıyordu. 

ıı::nnaı çoktan ölmU-;Ul ve bir tek kızr vardı. 
~g-t'r bir kiz kardeşi olsaydı, genç kıznı bu 
kndmı arn1ığI ihtlmnll oıa.blllrdl. Bıı kadm 
llle'!!.<lo bir tanıJık da olamazdı. 7Jrn Vntcri 
1: .. -ıi'll bu derece tehlll-c'ere atamazdı. 

Fitcr bunları dU§Unllrken, karşıdan tıı.."l·· 

d k hlr sima r:ördU vo derhal dUşUncelerf t:!
Undl. H•zlı yürüyerek, ynnmda kUçUk bir k[• 
p k i'e yUrUyen genç, gUzcl ve §ık bir kadm·I 
la kar ılnştı ve: 

- Aldanmndığmıa emindim, Fay, dedi, 
nasılsuıız ? 

Genç kadm hafifçe aa.rardı ve soğuk bir 
tnvırlıı. cevap verdi: 

- Slzl tanıd f,Imı hntrrlamıyorum. 
Ve ı:nnkl bir noll'I anyormu'J gibi etrntmn 

bakındı. Bu, Fftcr'in o kadnr hO§Una gitti 
ki, kabkahn ile ı;ülmeğe başladı. 

Nlhw t: 
- Fay, dedi. Bulunduıtunw: o yilkscl' 

mevkiden bir an l"!n olsun inin r.•eıııı.o l Jr 
fani olma~ rıızr olunuz. Jcrrl'nln hapiste 
n11nlhınu, ~t"kl ark dn.,ıarını:r.m birer tarnf-ı 
d'.lgıldığınr bilmiyor dcgillm. 

Gene; kndm hayret eder gibi bir tavır ıı.lc!ı: 

- A .• dedi, siz misiniz Flter? Ne fena k· 
sadQf. tnsnn rahat rahat biraz hava da ala• 
mıyor. Adım ba.§mda bir polta. .. 

YAZAN: 

Edgaır waonaıcce 
ÇEVlR.EN: fa 

- Danlma Fay, yen! bir havadfa du· 
dum da slzdcn doğru n:ıu, değil mı diye so
racaktım. 

Genç Kadmm yüıUnde bir gölge belirdi. 
Endişe içinde sordu: 

- Ne gib11 
- Evlenmişsiniz? doğru mu? Doğru ise 

kimdir bu mesut adam? 

- RUya görUyorırunuz doğrusu. Siz pollr.• 
ler dalma hep fena şeyleri dUşUnürsllnUz. 

Hayır evlenmedim Fiter. Vakıa gllzel deH· 
kanlilara zaafım vardır. ÇUnkU onlıir, alel. 
o.de insanlardan daha az akılhdrrlıı.r. 

Ve gözlerini sUzerek na.ve etti: 
- Ne dersiniz Fitcr? 

- Maalesef Fay, o.Hemi de dUşUnmek 

mecburiyetindeyim. :M:Us.ı.ade etse derhııl 

size talip olurum. Fakat rica ederim aliyle 
)iniz, kimdir bu m<'stıt delikanlı! 

- Yok ki s6yllycylm. Bana ıa.ylk bir a
dam bulamıyorum. 

Siz ne dersiniz 1 
Yan yana yUrUyorlardı. Hnvadan sudan 

bahseden iki ııhbnp glb1 idiler. Fitcr biraz 
sustul,tnn sonra: 

- Bellami'nln kllUbl olan gencin ismi ne 
'fdl? Hani yn şu melez dellknnlII 

Diye sordu. Fny lap kırmızı ltesllmlştl: 

- "Melez., mt dedin!:? Eğer Mösyö Snvlnl 
den bnhselmclc lstlyorsnnız, onun dostla· 
rnnda."l olduğunu, Porteldzln astı bir ailesine 
mensup olduğunu size hatırlatmama mUıını'·I 
de cdinlz. Hem, ne diye polis mUdUriyctınln 1 
mUhlm §nhslyctl:!rlnd--n birlct lle bu kadar 1 
uzun boylu g6rU~Uyorum. Bunu b:ına anin· 
tnblllr misiniz? 1 

- sızı bilmiycrek lnclttlmse affedersiniz. 
'Fakat onun artık namuslu bir adam olduğu• 
nu nöylomlşlcrdi de! 

Gc:ıç kadın bUsbUlUn ııtnlrlenmlştı: 

- Mösyö Ffter, dedi, benim • • • bir do•· 
tumdan bu rJCltilde bnhrietmcnlze to.hammUI 
edemem, eğer beni yalnız bırakmak lQttun• 
da bulunursanız. .. 

Fiter ona hayretle bakıyordu: 
_ Adeta Savinl ile evlendlğlnlze hUkme ·ı 

deceğim geliyor Fay, eğer öyle iso aamlml 
tebriklertml kabul ediniz. 

Fakat Fay, çoktan uzaklaşmıotı. Ve Fiter, 
on beş dakllta içinde, fldnci defa olarak bir 
kadınm pe,inden b:ı.kıyordu. 

Blrru: sonra, Karlton oteline gitti. llaksndı, 
Fay'm dostu Sıı.vln!'yi görmekti. Fakat o -

1 rada, onun Bellanıl ile Gar şatosuna gitmiş, 

oldu(;'Unu öğrendi. 

YEŞİL KEMANKEŞ 

Muazzam kulesi ve kaim drvarlan ile, 
Gar ııatosu lçindeldf konfor hakkında bir 
tilty verecek mahiyette değildi. Şatonun 

hariçten ab~ bir çehresi vnrd. Kulelerin 

den ve dar pencerelerinden hiç blr t§ık gö • 
rUnmczdi. KUtUphnnenln pencereleri demir 
pnrmnltlıklıydı \'C §o.tonun bahçesine nezt• 

rctl vard. Bir l<u'cdcn bir l<uleye bitip tü· 
kenmez hissini veren bir dıvnr uzanıyordu. 

Halk, hayatında bir tel< kltnp açıp okuma -
mış olnn bu a.dnmm ne diye bu tarihi oatoyu 

ıı:ıtın nldığnu ve bilhassa günlerle kUtUp • 
haneye kapanıp ı,ah.lığmı bir tUrlU lznh ede• 
mlyordu. Her halde csltlden dıvıırcı olan 

Bellaml'yl teshir eden bu kaim yapılı dıva.• 
lar ve tıpkı onun ıı.sı'k sura.tınn benz!ycn 
gatonun ters vo nbcıs manzarruıı idi. Karanlık I 
kuleler, kulelerin lçlcrindcld <lc:nlr hnllm • 
lnr, otuz s:ıntım knlınlığındnkf dn·arlerı, 1 

ve mabpusla.rm sürtüne sUrtüne pıırlattılt • 

ları dıvarlarm kurouo! p:ırlııklığı ~atonun 

haşmeti ve ıı:ı.ğla.m!ığı, geçlrdlği ıztırnpltm 

ve yaptrğı !ennlıl.lı.rı hntirlıyruı llıUyıı.r Be'
leml'nln şeytani ruhunda akisler uyruıdırm~· 

~ 1 
Şatoya baktıkta. baltnr. bir tUrm doya· 

rnazclt. !1~110.ml, l}:ltoya gelince, (;Crçcvetlne 
glrml§ bir resim gibi olurdu ve b:ızım onun 
bu çerçeve içlnl'lc ınsanllc!jtlğl de o'urdu 1 
Şatoyu oldukça b:ıluı.lıya satm atmıştı Hı 

bundan hiç de ıuUtec;!:ir değildi. 
Bcllıı.mi blr gece olsun ı;ıa.to::lan dışıında 

kalmazdı. Londraya ine~ hile gece c16ncr, 
şııtodıı yatardı. Bu r.cıeunı yalnız hizmctç:-

1 lcr ve ltıltlbl Savını bilirdi. I 
&ı.::ıtlerce d:vnrlnrm dibinde doln§ır. bıızan 

bir tası seyre dalnr, öyle lmlrrdı. Bellrunl 
dUşünürdU. Acabıı. bu tıı..~ı oraya kim koy -
mu;;tu? Nasıl bir adamdı? Knç para gün· 
tlellk alırdı? Sonra aklına gelirdi. O za. • 
manlar ameleye gündelik vermezlerdi. Sen • 
dllcalar fo.lnn ela yoktu. Dlr ıımclc dile ba~- 1 
~~ılc edecek olursıı sadece götUrUp aB3rlar •

1 
(Devamı oor). 1 

ba: ı 
b. 

• 
:< r Y ı .. 

öt ıd dl bir atın peşinde, e ııiJlB} 
bir b:ıcağı bir atta ve tts
ca.ğı ile gövdesi d.iğc~~~t ~ 

Ondan sonra bır c 
fasını da kesti. 1 'P.:J 

Henüz sııhne tanıııın g'?)' 
yük iki lcaf es dolusu o~ 
mahsus aç bırakılın!Ş 1t lJl ~ 
letiliyordu. Bu k~esl~#, 
dı. Köpekler, bir ıkid ... e ~~ .. , e; 
Hasanm cesedini go" t;aY 

Bil tün İstanbul ha.11"' ltlltıif? 
kullu Mehmet pa,şaJllll 
rilldüğünü görmüş ?~du. tııf~ 

Tabiatiyle biz, dıger 
dık: uc:i~ 

Ha.san, her an bit ı:n 3ll 
na inandığı için, rcrı;aifl~ 
de, ellerine halatlar rı" ;P1' 
atlar harekete geldih-tl! !l ç 
Saf iye sultanın ka.ı1iJSifl 
kurtarmasını bekledi. 

Son sözleri şu oldU: JS>' 
- Sultanım. suıtafll1l1· 

Saf iye... urtısl t 
Ve kemiklerinin ~ı.ı eteri~ 

kip edecek olan kclıtıl 
"Safiye"... . A 

'holJll !l' Bu söz, halkın zı. . dC tı 
durdu. Acaba bu ıs~i)~ · 
mi varde? ... Yoksa, tlf 
kastetmisti? ... MuQllllll

111 
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lcdilemcdi. Fakat dn.hllo dl5İI: 
karşı muciz:lerden. ketl ~!"' 
kurtarıcısı olduğundo.n cfJ'ıl 
sanı, çok kimse, bir ~ ı:1 
du: ''Snfiyo cultn.n bet' 
işi yaptım!" dese bile:~ 
"- Behey nadan! 13 fi 

. b' ~ıdl ' var? Senin gibı ır . de c 
kadını nerede görece!- reli· 
de kalacak!'' diyecckle ~ıef· 

'181" 
Hasanm hayatt11ı bı dl~ 

rayla bir alfıkası oıınıı rdİ· ~ 
mıyacağını" öğre~i.;~~ccJlıfo 
ti tam mana.siyle bır 
savdılar... ,,u·· ~ 

~ unv 
Fakat, o aksaın, Ü~n.dııı' • 

lerini o~nn Cnnfcdn .: 0yıe ~,. 
- "Safiye!'' deı:nı... ~ 
- Evet, a.slancığıJll·'' 

fiye olmue... ıııı'l~ 
- DiıYer taraft:ın. bl.I ı:,•J.J~ , .. nı sv. ~j 

tarafından yanıldı(;l !l'lcrll 
V::ı.lidcm de, SokullU 111.1 r! 
ret ederdi... Saf iye de 

0cı e.1 
Sen ne dersin? Ac~b:.ı. fi-< 

<n1il·' ır> - Yclln.hi aslancıf'- 11ıt' 
. F"nitrı o' re benı sol"ıra... rfctl 

gt'lcilm yctnı ........ F""'·~·ıetııı 
• • l:l • 

zevkini. iı;t;r.,'ıntını o!i" 
;-el güzel kızları btılUP 
rim ... 

ÜçüncU Murad: di~-e) 
- Cerkes kızları .. • ııı.-..o? 

- b kL ın ('lll • Ot rusturdu .. - ı ... ı }lC rl t 
güzel reyler ... Heın. ftıl" t 
li ... Elleri il3~ yafüın·· ~e~-e~ 

·r . • 
f.a gelince akılları b! ı;Je! " 
I{uQ be"i.nli peylcr .. · '~ 

d .) • • o 
tanın V'"'l ırc"ınc .. eYd1

· ııtııı1', 
• ııcfV' 1 . .. .. b , ..... ıv .. ı renm ytı"tınc a~·..... .0ııt!"~ 

ot'.lrur"t•n. c-n tıerCC ~ ı~ıef 
·1 ettir!l'1 1' lel·e"ind"' İ""'<Jı ı 

ııl!··· 
Htincc k' ... .,,ar o?;ı•ı:n.bİ f 
mıyor nnle>r ... onun rı 
car!y" er lıuln.bilsel~·~ 110~ ......... ri ıŞ .r 

Cı.nf0rı'U1·n r ~ el~~ 
- S:min için bir tr.P; el 

zırlıyorum nslanrı ~ ıfil • • 
• ot 

- Cer tes mı? c.ıJ1' 
- Yok, yok ı;n.hı~·i' ;i·tcl 

• . t1 O un ~ıb '-İ)-t 
cınsın en... n tef"' f 
tan anl:ır ... Tahsilli di # 
biliyor neler ... Ne feıı 
genç, taze. /; 

Padişah: öl~.e I 
- Kimmiş bu? ... {~ 
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Yaııı henUı ' --------
tına~· ilklrna h· k~rt~.lmuş olan Parda- - Teşekkür ederim ıenyör.. Allah 
dıığ ~ llefalcttıçbır §Uphe girmemişti. ..izden razı olsun. 
th .... 

11 1Çin aL• en anlayan bir adam ol-ı ""'lelt 
1 

"-Una ilk Pardayan hiçbir 'eyin farkına var-
liir 0 du. gelen şey yardım rnamıştı. Omuzlarını silkti ve yoluna 

~hk tarafta d ..ı.l k ·· 1 d' 
1 

lict ta n cep\ • . evam o:ıuere soy en ı: 

enci taftan d :rını karıştırırken - Adam sende ı Buradaki bütün di· 
" Ye baL a gözlerinin ucuyla di. 
Qll a -•Yordu. lenciler biribirlerine benziyorlar! 

tUçıu dam iki b.. .. Büssi ise, hiddetle bağırdı: 
tıi. kıı\1\tetı· Uklum durduğu halde, 

~ § ı old v - Aptal!. Fırsatı kaçırdıt 
~liıı. ilJ>ka81 •• ugu besbelliydi. Ge-

llıı 1 gozlerj 
lllUltU a t ltısrnı ne kadar inmiş. yü-

ll · da sık bir sakalla örtül 
~· ardaya 
lııen h n, kcnd· . 

ıallıte .ıı gözler· ı~ıne bakmaktan çe. 
ttı, };" ,_ 1 bır Yerde .. d••v•• il c . ilıı:at b gor ugun 

)e ~bınden k undan emin değildi. 
>urıı_attı \>e ~ ardığı bir altını dilenci-

""le~ zun d 1 
ş0 Eit başıad ua arını dinlemeden 

Ve üç silfilışorla beraber bu becerik. 
siz dilenciye biraz akıl öğretmek üzere 
süratle yürüdü. 

Fakat bütün aramalarına rağmen o-

nu bulamadılar. Dilenci 
çinde kaybolmuştu. 

karanlıklar İ• 

Bu müdldet zarfında Pardayan da 
"Altın kulesi,.nin yanmdan geçerek, 
otelinin bulunduğu dar sokağa saptı. denb~alye srıtı ı. 

\olı ite d nı çe · · Büssi, son frısatın da kaçacağını an. 
~.-qu oğfllld ~ırınce, dilenci bir 

l'lde u B la yarak: 
~ô~ıe . , §imdi ~ ıraz evvelki acıklı 
~itd ti llıUtıı· ehşet okunuyordu. 
'1 el'lbi 1§ bir · 
~ il}'a k re clj b· ıevınçle parlıyoı1du. 
ilra111 alictı 'ie ,~r Yıldırım süratile ha-

ığı . "'ISa b• k 
fırı._ 1Çinde ır ama gecenin 

tİJ\; ~darı h Parladı. 
• 'tl h YUrij 

~~lel\.1~1 harcket~e~ dört silahşor, dilen 
"ıl "1 t ını ·· 

- Artık bu iş bitmelidir! 

Diye bağrıdı ve arkadaşlarını biraz 
geride bırakarak sessiz. fakat seri adım 
larla ona yetişti. 

Hiçbir şeyden şüphelenmiyerek iler
liyen Pardayanla onun arasında bir iki 
adım kalmıştı. tr, l' \'e n • gorerek, karanlığa 

k ~U, . ttıceyi heyecanla bekle. Kamasrnı kaMrıdı ve indirmek üze-
"<ll aı a ı eydi. 

l'ld,. onsıız b· 
....._ · ır Ümit ve sevinçle 

tar % ı 
cll ~. bıı ··. :aİzi p 

lıt oı, dıJenci • ardayandan bir kur-
) llıı a lln. Yı Zengin etmek bor-

Otdll: llda llard 
h' ı.- ayan da şöyle düşünü. 
c;ı" ilkat 

'eı ~ bu .. 
'.tt~ t ~a e l'ab!Ozleri nerede gördüm?. 

b dc!rıd~daYan cı değil ı. 
~ ~~ ' tecessüsünü yenemiyc 

bti~u ııı elj . 
~ Oldu ıntnedi, yalnız tekrar 

\'e: 

Bu anda, gecenin sükütu içinden 
genç ve titrek bir ses yükseldi: 

- Mösyö dö Pardayan ! dikkat 1 

Ve ayni zamanda, Büssi, kendisini 
iten meçhUI bir elin tesirile sendeler. 
ken, Pardayan da bir sıçrayışta yana 
atlamış ve bu suretle, arkasma inmek 
üzere bulunan kama darbesinden kur
tulmuştu. 

Hemen akabin:de genç bir erkek kılı· 
cını çekerek Pardayanın yanında yer 
aldı. Şövalye bu genci derhal tanımış. 
tı. Hiç acele etmeden kılıcını çekti ve 
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- Te~ekkür ederim mösyö, ehemmi
yetli bir şey değil. 

Dedi ve kendi kendine: 
- Başıma gelenleri anlryorsam, yü

rilmü köpekler görsün 1 
Bu anda, çok iyi tanıdığı sakin bir 

ıes şöyle !dedi: 

- Geldiğiniz gibi serbestçe buradan 
çıkacağınıza söz vermemiş miydim? 

Pardayan hiddetle bağırdr: 
- Espinozal Fakat birdenbire nere. 

den çrktI. 
Hakikaten de baş engizitör, yerden 

bitmi§ gibi ani olarak meydana çıkmış
tı. 

Pardayan iyice Espinozanın yanına 

yaklaştı ve ateşli gözlerini onun gözle
rine dikerek !dehşet veren tehditkar ve 
soğuk bir sesle: 

- Tam vaktinde geliyorsunuz mös. 
yö. Bana öyle geliyor ki görülecek bir 
hesabımrz var 1 

Espinoza hiç kımıldamadı ve şöval

yenin gözlerinden fışkıran ateşe rağ

men gözlerini indirmedi. 

Kendisine has o yavaş ve sakin sesi. 
le söze başladı: 

- Eğer benim sözüme itimat ede
rek askerlerin arasından geçseydiniz. 
Bu işkenceli ölüm saatlerini yaşamıya
cı!ktınız.Bana karşı gösterdiğiniz itimat 

sızlığı bir hakaret olarak telakki etti. 
ğim içini size böyle bir ders vermeğe 

mecbur ka1dırn. Bu, ayni zamanda, sizin 
için bir ikaz mahiyetindedir. Şunu u

nutmaynuz ki bu kocaman §ehir içinde 
nereye kaçarsanız kaçınız, ne yaparsa
nız yapınız, bu sarayda olduğu gibi 
daima benim avucumun içinde buluna. 
caksınrz. 

Ve samimi bir sesle ilave etti: 
- İnanrnız ki. mösyö dö Pardayan, 

aiz bir semanın altında yüz yUze ve 

göz göze, erkekçe mücadeleler-in kahra
manısınız. Fakat zulmet ve karanlık i
çinde yapılan sinsi ve kurnaz mticade. 
lelerde çok pek çok zayıfsrnız. Memle· 
ketinize, Fransaya ıdönün mösyö dö 
Pardayan; burada ezilecek, mahvolacak 
smız. Ve bu, herkesten fazla beni mü· 
teessir edecektir. Çünkü siz, hakikaten 
cesur ve mert bir adamsınız. 

Pardayan şiddetle mukabele edecek· 
ti. Fakat Espinoza, Pardayanın hay
retten fırlayan gözleri önünde kaybo· 
muştu. 

XVII 

BUSSININ GöZ YAŞLARI 

Pardayan. sabahın dokuzunda saray& 
girmişti. Oradan çıktığı zaman gece 
olmuştu. 

Yaz mevsimi olduğu için, günlerin 
uzunluğunu nazarı itibara alan Parda. 
yan, koridor ve bodrumlarda sekiz, do
kuz saat başı boş dolaştığını tahmin 
etti. Bu vaktin en aşağı üç dört saati 
tabutta geçmişti. 

Bütün bunları tekrar hatırlıyarak mı· 
nldandı: 

- Şu Espinozaya ayni işkence yapıl. 
malı da, yüzünün halini bir görmeli • 
Geçen sene Faustanm beni kapatmış 

olduğu madeni hücre, bu defaki ika
metgahıma naz:ıran adeta lüks ve fe
rahtı .. Ne müthiş bir icat! Nasıl çıldır. 
madığıma hata hayret ediyorum. Bir in 
san hemcinsine bu şekilde bir işkenceyi 

nasıl yapabilir? Zavallı babamın hakika
ten hakkı varmış, bana sık sık derdi ki: 

"Şövalye, unutma ki, beşeriyet, büyük 
bir kurt sürüsüdür. Onun içinde sergü
zeşte atılan her namuslu insan parçalan 
mağa ve yutulmağa mahkumdur!.,. 
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Parqayanın bu kadar i§kence ve ı•tI
raptan sonra. bu ıeJo1de muhakeme yU-
rütmc&i hakikaten dikkate f8yandı. 

Çünkü pek u insan varldrr ki, beyci 
bu kadar dehıet ve korkuya tahammfil J 
edebilsin. ı 

Fakat her şeye ratmen vücudu bu' 
müthiı ıstırabın tesirini bissetmlf ola
cak ki bir aarh~ gibi l<lcta allanarak 
yilrüyordu. 

V c gecenin karanlrklan içinde, ufa. 
cık tenha sokaklardan geçerken mınl
danıyordu: 

- Beni bu ~ekilde sarsan açlıktır. İs
panya lokantacılannm kralı sayılan 

meşhur Manuel, herhalde lokantasında 
beni doyuracak kaıdar yemek bulamrya. 
caktrr. 

Pardayan bu kadar yorgun ve aç ol
masaydı, hiç şüphesiz saraydan çıktığın 
danberi kendisjni takip eden dört göl
genin farkına varacaktı. 

Fakat Pardayan yemek ve içkiden 
başka birıey düşünecek vaziyette de. 
ğüdi ve yol uzadıkça zavallı ıövalye, 

yiyeceği yemeklere, mütemadiyen yeni 
!erini ilave ediyordu. 

Fakat Pardayanm farkına varmadığı 
bu dört gölge, okuyucunun da tahmin 
edebileceği veçhile üç yaverle, Büssi 
idi. 

Bu adamların buraya kadar ne suret
le geldiklerini anlamak için birkaç aaat 
evYclki hadiseye avdet etmek lurm
ldır : : 

Faustanın emrile, bu dört kişilik he. 
yetin reisliğini eline alan Büssi Lök
lcrkin Pardayanı öldürmek vaadile 
prensesten aynldığı malftmdur. 

Büssi Löklerk, döğüş işlerinde büyük 
bir şöhret kazanan ve bu işi herkesten 
daha iyi bilen bir silab§ordu. Nitekim, 
ıiındlye kadar yaptığı yirmi düellonun 

hepsinde, rakibini ya &JdUrmck veya· 
hud da ağır yaralamak suretile, pljp 
geJmi§ti. 

BUssi kendisine atfedilen bu "nam.at 
lup,, 1akabından dolayı bUyük bir gu. 
nır duyuyor ve her fırsatta bununla if. 
tihar ediyordu. Bu §Öhreti muhafaza i· 
çin, biltiln ıcrvetini. ıerefini ve hattA 
hayatını feda etmeğe baııriclı. 

Halbuki. i§te bu §(lhrcti Pudayan ta. 
rafından bozulmuştu. Çünkü Patidayan, 
herke:>in önünde, iki defa silahını elin· 
den almış ve alay etmişti. Ve Büssi Lök 
lcrk bu yüz kızartıcı mağl\ibiyctten do· 
layı günlerce göz yaşı dökmüş, çocuk 
gibi hüngür hüngür ailamıştı. 

.tgin en fcct tarafı Büssinin muhak. 
kak surette Pudayanı yenmeğe azmile 
ve bu intikamının tahakkuku i~n. gün-

lerce yalnız batına kılıç talimleri yap
muıydr. Fakat buna rağmen gene mu. 
valf.ık olamamış ve Pardayan, &on defa, 

Fau:sta İspanyaya geldiği zaman, üç ya
verin ve Faustanın gözü önünde kendi
si!: gene çocuk gibi oynamııt ve o meı
hur darbesile kılıcını iki !defa elinden 
dü1ürm"k suretile onu tekrar mağldp 
etTtıişti. 

Bıı vaziyet karşısında, Büssi, Parda
yanı mağlüp etmeğe imkan oJmadrğrna 

kantat getirmiş ve başka çareler dil§tin 
mcğc. başlamı tı. İ~te gene, odasında 
dolaşıvor ve düşünüyordu: 

- Evet fakat nasıl yapmalı? Ne za· 
tnan onunla karşıla~sam, kılıcım; esrar -
engiz bir kuvvetin tesirile elimden fır

lıyor. Sanki ıeytanlar kılıcıma kanca ta 
kıyorlarmış gibi.. 

Büssi hakikaten de, bu gayritabii va. 
ziyctin sebebini cinlere atfetmek mec-

buriyetinde kaldı. Başka türlü olması· 
na imkan yoktu ki. 
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~~ 
rüklcdi ve orada hep beraber Ve Büssi böylece düşünerek hiddetle 

odada dolaşmakta devam etti. 
Sonra ı:cne öylenmeğe başladı: 

- Fakat her ne olursa olsan, bu ib. 
lis adamın hakkından eclmeliyim! • 1 

Büui, dini, kanunu ve imanı olma
yan bir adamdı. Bir çok fena huylan 
var:ir. Fakat bir katil de değildi. Onun 
jçin Pardayanı alçakça öldürmek iste-

<I 
lcr. ~,· ~ . co . • 

Bu bekICmeleri uzun sürffl l:' ,ıt 
sekize doğru, Büssi, sağ oJafll .. 1 t_. 

. .Aıı•· ı' 
dan çıkan ve sallanarak mer cı~~..cl' 
Parldayıı.nr görerek dişlerini gı~l"'·.:ıı 

- Hay Alla.hın belfüu 1 şıı f µ' 
onu öldürmek şöyle durs~~;ıııif c 
şerefine bir :ıiyafct vererek ıç.ı iJ!i)f' 
c.ak ki, bcrif &&llana sallana Y .ıofi ~ 

miyordu. Hatta bunu aklına a:etirmcği o ~· 
bile çok bayağı bir hareket addediyor. Pardayan -bi;:u: uzaklaşınc'· ıcôf'I) 
du. Fakat ne yapmalı? Karşı karşıya 

döğü§crck Pardayanı yenmek imkanı 

yoktu. Fakat her ıeye rağmen onu yen 
meli ve öldürmeliydi 1 

lahşor arkasına takıldılar ve ., el 
evlerin arkasına saklanarak 

011 

ettiler. ,tıl'~ 
Birkaç defa, onun üz~if1e Jc't 1 

öldürmek fırsatı dil müştu. fa fi!İf ~ 
Ve Büssi masanın üzerine müthiş bir türlü ka t'i kararını vere 

1
·•· AJr' 

yumruklarını indirerek bağırdı: d ş1 6J1;,r 
- Başka çare yok 1 Bu adam ölmeli- Her eye rağmen arka an . of• -"! 

bir türlü kendisine "edircnı11. ııı· ldir! .. Onun içini bu adi hareketi, bu J usaıt 
bayalığı yapmalıyım! .. Başka türlü ya- nnı verince de, bu rlefa rn ti' 
şamama ve rahat etmeme imkan yok!.. bulamıyordu. ;;pli~~ 
Öldürtmeliyim. Pardayansa, hiçbir ~eyden ~~ 

Büssi kararını vermişti. Kıhcile ka. miyerck, karanlık ve dar so ııı ti'' 
yu .. rümek suretile, rakiplerine '/) ,, 

mıuıını aldr ve mantosuna bürünerek üç dtl S'' 
yaveri aramağa gitti. mel bir hücum fırsatı veriyor ,·,-, 

Sevile ilk defa geldiği için •. •
11 oı4~'.t Oradan hep beraber Alkazar sarayına ,. 

geldik1cri zaman saat, akşamın yedisi vantesin kendisine gösterınıi~~,· 
'd' bu yoldan baR-ka bir yol ta ·· ,ıp 
ı ı. ,, def1 ~, .. ·' 

Malı'.\matına müracaat ettikleri zabit, esasen daha emin caddeler ~ne dil f\ 

ğc ltizum görmüyordu. '{cg Jc'f I:endilerinc şu cevabı verdi: 

-- Majeste Navar kralrnrn elçisi mös 
yö dö Pardayanın saraydan çıkmış ol
duğunu hiç zannetmiyorum. 

ccsi biran evvel otele gidere" ,, 
. ! 

doyurmaktı. c\B!ıl 

Bü!si bu cevap üzerine ümit 
vinçle çırpındr: 

Onun için, emin ve gitgid~ıı· ıl' 
la açılan aldımlarla yürüyor. sar'{ 

ve se- işte tam bu sırada, köşe}'l 11arf 
karanlıktan fırlayan bir gölge 1,.ı - Kimbilir, diye mmklandı. Belki 

de artık, benim bayağr bir harekette 

bulunmama lüzum kalmayack .. Ah kc§. 
ki bu iblis adamı sarayın bir kö~esinde 
gebertmiş olsalar .. 

V c Büsıi ümitle çırpınarak üç arka-ı 
daşını sarayın karşısındaki meydanı sil-

dikilerek acıklı bir sesle: (eril' 
- Senyör, bir sadakacık 

I~ 
Diye yalvardı. sif' 1"' tıı 
Pardayandan başka herke der~ ..A 

yet karııamda yapacağı §CY ~ şP 
az gerilemekti. Fakat, ııeW1 

namına! 
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BEYOCLU 
SABA Y ı YU.. Mnl acura 
1'UBll ı Dokusuncu ıtentoııl 
MEi ,EK 1 Tqra lwa 
iPEK ı Yıkılan belde vı Tehdit 

mektublan 
MKABYA 1 Bir yıldız dofuyor 
YILDIZ 1 J.loakova • Şa.ngh&y 
SUMER ı Denlzler perlıll n l4&r1 • 

zıeııa 

,U.BAUR ı K.mıl Çayır ve HUcum ta-
/ buru 

rAN 1 H&fJlleUQ vala ve Şlrle7 

ut 
ŞIK ı Kadmlan Severim 
ŞARK ı SllA.h bqma, Vezıedik pr 

kın 

&BBJ 1 Sevmek yasak mı ve ka 
nuzı kuvveti 

ASTOBYA ı Boıın& 1evdahlan (TUrkçe) 
ve rnskyU%U ateoler ıçtnde 

OUMVBtn'r ı Korsanlar düşmanı ve Va
tancıa, ıdllh bqma 

ISTANBUL 
FEBAB ı ztğteld ve Cinayet muam 
MtLIJ ı Ave M&rlc ve Blz de tna.. 

IWI 

mı..u. ı Kaptan Blud n Yıldızlar 

revüaU 
A.Ull ı Eddlı Contoı- Ganpterler 

arumda ve Htndlltan 
kahramanı 

A.LEMDA.B ı Kaptan Blud Ti Ha)'dut 
qkı 

KJ:MALBICY ı !lohJk&nlarm aonu 27 kı
ımn. 

BAKIRKÖY 
M:tLTlYADt ı Sevg1nln aea1 

KADI KOY 
BALE t Sten Karuln 

OSKUDAR 
1 Juaıı.lta 

BALAT 
t Kanunwa memleket .,. 

Ekmekçi kadm 
1'/YATROLA.R 

tEPEBAŞI 

Dram Jaımı: 

bt t; liAssısı 
aty~ aşid Erez ııhir1İ1Jafl'DSD 
(~~~ ~n~~:lal caddeai 99 111111\\\111111 YABAN ORDEtlt 

HABER - Aıqam Poıtuı ır 
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t, 't l atunc) naklet. ~~ tır(eti Ü .. apartmanına lll 111~ Be;:::~~=:•Y:aba. Kimyager --1000 kellme ile kendi kendine Aıman ca 
C • 4 ) 5 7 2 lffllf jll h &dd1D ~ 

0 
Frawm Ttyatromıul• 

~---~-~~~l~~-------A--Ş_:._pe,_::_E_lmnu_K_T ___ EB_l 

.~~k. Hava Kurumu 
ş1rııt1ıylhıok Piyangosu 
" t k ada b. l . . . . t • t' ..,., .. r ın erce kışıyı zengın e mış ır 

~ Q~YÜ\ k_eşide 71 Şubat 937 dedır. 
~•c,: 15 0 

ıkraıniye: 50.000 Liradır. 
~O v • OO, 12.00000 10.000 liralık ikramiyelerle 

' 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

~~ 
l>lnı~111 
.ı\. i:r gUn gazetelerde okuduğu 

~t N,,10 Ve _G o p A. N 
t'ttıa kal'§ soguk algınlığına romatizmaya, adale, ve bel 
Si~ de ~.ek müessir kaşeleri her eczahanede bulunur. 

ırna A L G O P A N 1 tercih ediniz. 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlil1t. Emin!SnU Emllk ve 
Eytam Bankası karımnda İzzet 

1 Bey Hanı. 

5000 liraya sablık blsküi 
fabrikasının binası 

Üsküdar, SelAmi Ali efendi mahall~ 
sinde Acrbadem caddesinde 322 • 328 
numaralı 353 metre murabbaı zemin 
Uz.erinde ve yUzU 32,60 metre uzunlu. 
ğunda iki kat klrgir bina satılacağm 
dan daha fazla malumat edinmek ve 
binayı görmek için isteklilerin Üskü
dar tca.diye, Çamlıca ca.ddesi 33 sa • 
yılı evde bina sahibine baş yurmala-
n. 

~: '.\ [) E M i i K T i D A R .,.._"ı 

'b••tl•rı 
• Her eczanede araıınız. ( Poata kuluau 12&5 Hormobln J -· 

Die Familie Schnei er 
Resim: 3 

1 - EinKind (bir çocıik). 2 - Eine Spiclsache (bir oyuncak). 
3 - Helene (kız ismi). 4 - Dic Milch (süt). 5 - Die J{'l• .. ,, f1 •· > 

6- Hans (erkek ismi). 7 - Dle Eiscnbahn; der Zug (tTen; katar) 
8 - Kiithe (J...-ıız ismi). 9 - Das Kindennadchen; das Kinder.ırauıeın. 

(<l<ıdı; mürebbi). 10 - Das jüngste Kind (en h-'ilçük çocuk). 11 -
Dit: Puppc (bebek). 12 - Das P!erdchen; das Holzpferdchcn (atçık; 
oyuncak). 13 - Das Himmelbettchen (yatak). 14 - Dic Ecke (k-0§6) 
lii- Daa Haus (ev). 16 -Der Arm (kol). 



iki. sene evvel ölen meşhur Fram.nz 
Staımik"i Nevyorkta bir nı,üzikholde r-alıştıktaıı sonra Parise dönm'ii§ ve 
gtJÇcnlerde sinemaya 'l>a.Jlam~tır. Af<ı dam Staı.ıiskinüı ilk filmi "Arsen Liı.. 
pen" dir. Resminıiz bu filmin bir sahneshıi gösteriyor, (x) i§aretlisi MIY 
dam Stavi.skidir. • 

l$p<Lnyad..'l dahili harp ba§lıyalı altı ayı, rısilcr Mı(t(lridin nııdıasara.<nna gi. 
~U ilç ayı geçti. Asiler mqru hiih.-Umet merkezini Mla ek geçirememek
ten m.iıtcvellit bir hiddcflc Madridi gece gündüz karrula,n ve havadan bom 
barmıdan ediyQT'lar. Faşist oldukları içfo seçtikleri hede[l,er bilhassa a
mc1.e mahalleleridir. Mad.rid müdafaa komitesi bu feai vaziyet kt:ır§'lsında 
sivil halkı.n garba gitmesini emretmiştir. Madridlilcr şehri bo§<lltıyorlar. 
l§te ilci manzara: enko.z yığmı haline gelmı sol.'aklardan ik"i çocuk, birisi 
oyuncağını, daJıa büyilğü çanuışır dolu bir çuvalı yü.k1enmi§ olarak anne 
t'C babalarına yeti~ğe çalışıyor. Sonra bir köpek, bir bombarchnuını 
mütcahip bomboş kalan sokaklarda sanki asilerin zafer nuır§'lnı söylermiş 
gibi uluyor. 

~ emekerinizin 
ezzet ve 

nefasetini, 
ancak 

Baharatını 
ku anmaka 

temin 
edebi irsini z. 

15 gramık 
Sacp ve 
baharat 

Kuruştur. 

8u senenin A vr11pa gil.zcllik 1."T'aliçe
si Senorita Arlces geçen gün Paristc 
bir Fransız f abril.:atöriyle evlenmiş. 
tir. Atırııpa giizeUik kraliç.csi lspaıı-
110/du.r. 

Nmmorkta zenqiıı bir f a1ırikatöı·iııı 
lrorısı t:e ıııeşhıır tiyatro akl rislcrin. 
den b!rs Case geçrn giin hususi apar
tırnamnrn bamıo dairesinde banyo i. 
çiııdc ölü lntlıınmuştıı. Birkaç gfin eıı
vel ya.zdtyı11ıız bn cinayetin faili ya. 
l.ıalanm1.~tır. l<atil, ölen kadının otur. 
d.u§tt binada 7cnp1cılık yapan bir zen
cidir. Genç kadına IİŞ'lk oWuğıı, ban. 
yorla bulun<luğu bir ~rada taarrıız et
mek istediği, mukavemet gösterince 
öldilrdiiijü anZa...rnlm~tır. Resimde lra. 
til yakalandıktan sonra polisler tat'a. 

fmdan lmlırnun mttayene edilmesi gö-
rüliiyor. Kö§ede maktul Mrs. Case... yorsunu~. 


