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.~rn18k . Bankasından verilen 

o~ aylık maaşların 
t ediyesi 

teeiktirilniemelidi r 
~efterdarhk para verilmediği 
.. 1ddiasının doğru olmadığını 

t söylüyor 
l°Jlı b·~lak bankasının her zaman R.- rilecek ve yarın akşam bu i~ bitecek 
ll}'lı~ 1~~dc Verilmesi lazım gelen üç tir. Ondan sonra bir günlük bir arn 
a
1
)!artn tıdt.~kait, eytam ve eramil ma· verilecek ve ayın altısından itibaren 
ftllc .. c 1 tın vermediğini, yalnız ma· mütckaitlerle dul ve yetimlere maaş • • t di 
~~tlcr· .c Yat yapıldıktan sonra di· verilecektir. 
"c b\l~tıın geri bırakıldığını y~zmı<J Htdbuk'i son üç aylığa kadar ayın 
b ıı.lıııntın rnalmüdürlüklerinden pa· ı birinci günü maa~ başlar ve o gün 
~\ larnış olmasından dolayı mallıller maaşlarını alırlardı. Hatta 

ttı%n °bduğuna dair banka direktö- nyni akşam üzeri müteknitlerle dul 
u.tt:Yanatmr ela ilôve ctmi tik. \"e yetimlere bile - kalan zamandan 

t>a.rıılatt' triu e ·Eu , u ve yetimler, istifade edilerek - maaş verilirdi. 
"erilınes~tıı her zamanki intizamla Halbuki §İmdi kurulan sistem, müte
"~tınu§~ için muhtelif yerlere baş· kaitlere ve ;şehitlerin yetimleriyle 
iı.ın '1a rdır. Banka, dün ve bu· dullarına ıstırap vermekten başka 
lcdir. ~ tnalullerinc maa§ vermek· bir şeye yaramıyor zannederiz. 

alullere yann da maaş ve· <Devamt 6 ınctda) 
1::3 
~anavar linci hak etmemiş mi ? 

14 yaşındakf kızın 
liıı .. ıı katili genç 
){tay llQını evvela kamyonla çiğnt- miş. sonra 

ı.~ Uya atmış ve k uyuyu da di namitlemiş 
d • "lletık -
e Veatç aı:tın Pansil\"anya eyaletin.;. latmış, zavallının üz.erine yıkmıştır. 
~i ''llk Iater de büyük bir linç hadi- Ahali "haini dışarı çıkarın, alalım 
ane ın~a gelınek üzereyken, hapis_ şu alacağı,, diye naralar basarak bu 
~hirf 1 at"ızıannın makinlei tüf ek adamı takiben gelmişlerdi. 
C\ılltda~ 1~Çcileri bir müddet için hü. Şimdi katil M:eyeri, otuz polis bekle. 
ha ~ll~ a 1~0,ınuştur. mektedir. Mahbesin kapısı önünde, 
t-ı lk, h.ap·bır galeyan içinde olan muhkem p:ırmaklıklar kurulmuştur. 
., ~ • ıshane .. .. d "•A., \T d d k ' .. a· l'ı t.e,ece.>i , onun en ~ıu-ar ge. e ışar a so ·a,da, mutema ıyen 

1nıışıard z.,, diye haykıraşarak ay. makineli tüfek talimi yapılmaktadır. 
tiıı 4halin· ır.. Linçcilerden bir grup otomobiller-

bir ::: l~nç etmek istediği, zen. le korna açlarak ve çocuk katilinin 
l\ )'etdir :~ın Yirmi yaşındaki oğlu ele verilmesi için çığrı~ar:ık uzun bir 
~lllli kıız 1

• •• on dört y~ında Hele~ kervan halinde geliyordu. Fakat iş 
b k ~tal: dunyada hntıra gelebile. bununla kalmamı~tır. Yeni \"e daha 
ll~\ltı lç~rn bir şekilde öldürmüş ve büyi.ik nümayişler yapıalcağından kor 

tı teYcr ~ .. hapse konulmuştur • kuluyor. 
Cttıı ' rıelcn · ·· t-itk ~. Son .1• onoe kamyonla çiğ. Maktul 14 yaşındaki Helen şuba. 

b·r ltu ra bırden il.zerine saldıra.. tm 11 inde ortadan kaybolmuştu. Ge-
tı 1"'akı:ıt /unun içerisine atmıştır. çen hafta polis, daha ev\"clcc de kızla. 
t t-, li~tıü ~~ayeti bununla kclmamış ra saldırmak .zannı altında bulundu. 
ll-ı. ·~- z olrne . 

>.ı '"<l oı"n nıış ve iniltileri duyul. ğu için Meyeri sorguya çekmişti. Mc. 
rı h "" on d"'rt ~ 

• 1ııncl• ~ o ya.5mda kızcagı. yer suçunu itiraf etmiştir • 
~yu, dinamitle pat - Tlıc Poop?e'r/.cn -

lürkçe konuşmak
lllecburiyeti etrafında 

~ka11ıyet liseleri miidü r leri ne 
~ düşiloilyorlar '! 

IJsevi liseleri müdürü zecri 
te birlerin aleyhinde ! 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Romanyada Faşistler 
tethiş faaliyetine 
tekrar başladılar 

Vaış ~nınYeırsntesı rekitöırtüı sağ c ena lha mensup 
taBelb>eBeır tarafından hançerDendl 

Şiddetli tedbirler alindı, örfi 
idare yeniden uzatıldı · 

Adliye nazırı " Hayatımın tehlikede olduğunu 
bilmekle beraber v~zifemi yapacağım ,, . diyQr 

Romanyada parti kavgaları kanlı bir 
saf'haya girmiıı değilıe bile gene kanlı 
bir tezahür göstermi§tir. Şu aıjda Ro
manya tanınmı§ münevverlerinden bi
rini belki de kaybetmek üzere. Gençle 
rin ve bilhassa lise ve üniversite talebele 
rinin sebeplerine, manalarına istihdaf 
ettikleri iğrenç gizli menfaatlere bir tür 
lü akıl erdiremiyecekleri bir takım ıiya 
si entrikalara alet edilmesi koml}Umuz 
Romanyadaki bazı siyasi partilerin bil 
yük hatalarından ve illetlerinden bi· 
ridir. 

Büyük ve tanınmış bir münevver O

lan Ya,, üniversitesi rektörli profesör 
Bratu üniversite kapısı önünde talc 
heleri t a r a f ı n d a n hançerlenmesi 
Romanyanın bütün dostlarını müteessir 
edecek bir akibettir. 

İspanyada ölmü§ iki faşist mnha!'1b~n 
cenaıe merasiminden sonra birkat da· 
ha gerginleşen siyasi sinirlerin buna 
benzer hadiselerle yatışmasına i.mk1n 
yoktur. 

Tataresko hükumetinin bu hadise. 
den istifade ederek verdiği kararlar 
eğer dikkatle tatbik edilebilirlerse Ro-

Arşidük Otto 
Gizlice Loodraya 

gilml~ 

Ar§idiil.: Otto 

I ngili:::cc N cw.'1 gawt esi hu.!ıısi bir 
numlxulaıı aldtğı bir haberi şöyle bil.. 
diriyor: 

Avusturya ve Macaristan monar. 
şisllerinin kendilerine imparator say 
dıkları Arşidük Oto, birkaç gün evvel 
"mütenekkiren,, Londraya gelmiştir. 
Arşidük Oto, A vrupadaki zirai 

şartlar ctraf ında uzun bir tetkik yap. 
maktadır. 

Bunun için birinci elden mallıma_ 
ta ihtiyacı olduğundan ve bunu da 
Briti§ Museoından temin edileb!leceği 
için, tir; gün müzenin mütalea salo. 
nunda kalmı~tır • 

Arşidük Oto, annesi ve kız kardeş. 
lerile oturduğu Belçikadaki şatosun. 
dnn Londraya, takma bir isimle ve 
ikinci mevki bileti ile gelmiş ,.e son_ 
ra yine aynı tarida Bclçikaya dön. 
müştür . ., 

manyalı talebelerin gizli ve müfı;t ıi· 
yut maksatlara llet edilmemeleri te. 
min olunabilir. · 
Romany~da

0

n · ı~len ° son ha~rler ıun 
tardır: 

Bükreı 2 (A.A.) - Yaı üniversitesi 
rektörü Trajan Bratu üniversiteden 
çıkarken üç talebe tarafından hançer. 
lenmiştir. Rektör, çok aiır bir. hp.Jde 
hu.taneye naklolunmuıtur. 

Trıjan Bratu, nüfuzlu uuındın 
olduğu milli çiftçi fırkası iktidar mev• 
kiinde olduğu ıırada iyın mecliıi ri· , 
yasetinde bulunmuıtur . . Kendiıi, uf 
cenahın müfrit unıurlarına kartı birçoli 
def al ar ıiddttli hareketlerde bulunmuı 
olmakla i§tihar etmiıtir. 
Şu halde ort~dı ıiyast . bir ıuikasf 

mevzuubahıtii . . Hilkiımet, Demir mu. 
... • (DeMlmı. !itte~) 

Faşist mecliSi 
silahlanmanın deva
mını kararlaşflrdı 
Fransa Şimali Afrikadaki 
müstemlekeleri hakkında 

endişede im~ş 
İtalyan Fqist meclisi dün topaln. 

mış ve beynelmilel aalıada Türkiye 
ile yapılan müzakerelerin mü.sbet ne
ticeleri hakkında malfımat almıştır. 

''İtalya. ile münasebet isteği göster. 
miş veya gösterecek olan memlekeL 
lerde beraber çalışmak hususundaki 
arzusunu bir kere daha izhar etmi1'-, 

tir.,. Alman - İtalyan anlaşma siya.seti 
nin inkişaf ettiğini ve İngiliz • !tal. 
yan anlaşmasının iki memleketin Ak
deniz münasebetlerini faydalı bir şe. 
kilde aydınlatt'ığını kaydeden Faşist 
meclisi aşr.ğıdaki kararları verimiş_ 
tir: 

1-Müsellih kuvvelerin inkipfı 
için bir plan yapılmuı, 

2 - Harp !abrikaalrı umum komi. 
serliği vazifesinin beş &ene müddetle 
temdidi, 

3 - Silah altına alınabile<:ek sınıf. 
ları muayyen fasılalarla hizmete ça. 
ğırmak auretile 18 den ı25 yaşına ka... 
dar milletini bütün faal kuvvetlerinin 
Mkerleştirilmesi, 

4 - Askeri ihtiyııçlar için azam.t 
derecede otarşi tesisi ve hinihacette 
sivil ihtiyaçların kAmilen askerl ihti. 
yaçlara. feda edilmesi, 

(Devamı! in~) 

Bir filomuz Karade
nizde seyahate çıktı 
Deniz Kumandanhği bu hususta 
malumatı olmadığını bildiriyor 

Malta ve Yunanistan ·ziyaretinden 
dönen . donanmamızın mart iptidaların
da Romanya sularına bir ziyarette bu
lunacağını 18 ubat tarihli sayımızda 

yazmıl, 3 martta başlama~ı muhtemel 
olan bu ziyaret gezisinin gidip gelme 
dahil on bir gün süreceğini de ilAve 
etmiştik. 

Ba§taYavuz olmak üzere torpidola. 
rımız dün s;ı.bah Haydarpa§a ön!erinde 
demirlemişlerdir. Torpido ve denizaltı 
gemilerinden bir kısmı dün öğleden 

sonra hareket cı.:l~rek Dolmabahçe ö
nünden geçmİ§lCr, top atmak ıuretile 

Büyük önderi selamlıyarak Karadeni
ze çıkmı§lardır. 

Bu sabahki gazeteler gemilerimizin 
Köst:nce limanına da uğnyacakl.arını 

yazmaktadırlar. Bu sabah İstanbul De
niz kumandanlığına telefon ederek ıi-

den rmilerin isimleri ve seyahat etra
fında malümat almak istedik. Telefon. 
la i!'Öriİ§en zat kumandanlığın bu hu· 
su•ta zerrece mallımatı olmadığını bil 
ıdicdi. " 

Jtalyada harp gemisi 
yaptıracaknnşız 

İtalyan ajansının ne~rettiği bildirilen 
malumata göre Hariciye vekilimizle 
İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano ara 
sındaki Milano konu§malarının bir se
mere5i olmak üzere hükümetimide 1tal 
ya hükumeti arasında anlatma yaprl· 
mııtır. Bu anlatmaya cöre hükiimeti· 
mizin yenide:ı inp. ettirmek arzusunda 
bulunduğu harp gemilerinden birkaçı. 
nı İtalyaya sipari edecek ve bunlann 
bedellerini de halyaya ihraç edilec:.e1' 
kömürlerle ödiyecektir. 



ı. 

Ronıada verilen 
kararlar 

Büyük Faşist meclisinin dün Romad& tasdik ettiği bir takrir ve 
verdiği bazı kararlar üı.erinde dikkatle durmak 13.zımdır .Zira bu tak. 
rir ve bu kararlar, kendisine yapılmış olan sayısız av0J1slara ve göste. 
rilmiş olan büyük fedakarlıklara rağmen "Roma,, nm hala dünya suL 
hunu kuvvetlendirecek bir adım atmak niyetinde olmadığını isbat et. 
mektedir. 

Anadolu ajansının bugünkü gazetelerde çıkan uzun bir telgrafına 
bakılırsa Büyük Fn.şist meclisinin dünkü toplantısında ancak harpten 
bahsedilmiştir. İşte bilançosu: 

ı - Askeri hazırlıklar hakkında Musolini bir nutuk söylemiş. 
2 - Meclis, askeri hazırlığın şayanı memnuniyet olduğunu ve ar. 

tık "silahlan azaltmak veya. terketmek,, gibi fikirlerin "uzak bir ihti. 
mal şeklinde bile,, di.işünUlemiyeceğini tesbit eden bir karan ittifakla 
tasdik etmiş. 

3 - Ve her biri bir diğerinden daha Mkeri, daha harpçı ve bir 
kısmı da tehditkar bazı kararlar vermiş. 

Bu hale bakarak, kendisini tatmin edilmiş devletler arasmda ad. 
dcttiğini bildirmiş olan İtalyanın, kendisinin tatmin edilmesine göz 
yummuş bulunan garp devletlerine [bilhassa İngilter~ye] yeni bir sUrp 
riz ha.zırlamn.kta. olduğu iddia. edilebilir mi? Belki de İtalya, büyük 
silfıhlanma. yanşnım aldığı şekillere bakarak 935.936 arasında bula. 
bildiği "akın gediği,, nln bir daha elde edilemiyeoeğini anlamış ve el. 

(fo etmiş bulunduğu menf aa.tleri icabında iyice mildafaa etmeğe karar 
veııni§tir. Faşist meclisinin verdiği kararlardan "beş numaralı., sı böy. 
ıo bir müdıf aanm ne derece- ~tin olacağmı gw,e vurmaktadır. Bwıda 
deniliyor ki: 

"Paraca zengin ve bütlliı tabii ınenbalara. malik memleketlerin 
muhtemel bir taarruzuna, ''kabiliyetli milletler,, ancak "ilim,, ile ve 
her ihtimali göze alan bir Zihniyetle karşı durabileceklerinden iliılı ... ., 

Demek oluyor lti, sil8.hlanmanın verdiği yeni cüretlerle teessüs 
edecek yeni bir hekemon:ya. karşısında İtalya "kimya. harbı,, "mikrop 
harbı,, "ı.chirli gaz harbı,, 11esrarengiz ışıklar harbı,. gibi bugüne kadar 
zaman zaman çıkan şa.yialarla dünyayı tethiş etmiş olan bütün harp 
çeşitlerine baş vuracak ve İtalya. ile yapılacak herbngi bir harbm en 
b:ı.sit, en insani, ~ıı masum vasıtası iperit gazı olacaktır. Bundan öte. 
sirJ varın siz dtışilnUn. 

Acaba. Trablys kıyıla.rmda yapılan yeni deniz ma.nevralarmda 
1Wyan am.irallrğma. haklın olan zihniyet bu muydu? 

/talyamn HabeJ harbinden kazandığı, ııiyast,askerl ve iktisadi "netice,,leri 
Jıerhangi4bir taarnız ka11ısmda son klerece şiddetle müdafaaya ve menfaatle
rini korumağa karar verdiği anlaırlmaktadır. · 

Gözler •.• 
Gmlcrlnl.z gUze1 lld ı.yaıum f MeMıie 

bundadır. Slze btrlsl J"afJDm llOl"da mu 
hemen bir ayna bnlap &'6:ıleriıılze bala. 
na: ve lnıuurııwuz k1 g'3&1erüılz &11zeldlt, 
hiç ID'!Sele yoktur eeıteıini, hl~blr lhtt 
yatı tedbire )Uzum kaJmam•ftn'· Derhal 
h:ıktknU alSy2JyehDln1.ıılı. 

S ize blrlsl qktan mı bahsediyor. 
Oöulll'ıntr.t hatrrtaymız. ı::aer röı.lerlnL. 

ır.ln gUzcWtıne lnıuıcmı:z devam edfyo111a, 
tn:uuıırı: k1 alze nektan bahııeden bay ya. 
lan wöytı-..me.ınektedlr. 

"G\lu>Jslnlr.. • .,, mı dedlltr ! 
"G~ m1 dJyorl&r1 "Sluı ili· 

man denemez eıfeocllm...,, dJyenler mi 
\~?r Saçla.nnn, tıı\•aJe:tlnl:r:, kaelanmz, 
yclenlz, cllnb:, benlnl7; kAh evlnlzde klh 
btr eokakta rastladığDllZ b&yla.rm veya 
bfr be.loda d:ımetUflnJz dıilllnuılmm dJ. 
llndeıı dUpnD10r, gDztındon kaçmıyor mu! 
BIUnlz kJ eebep gene göz; 

<knc gö:der: " 
Ckne gözlerlolzdlr. • 
"Gll7lertnbl hatırlayınız, balrtıfmız 

aynanın ah:e göswnııtı gözleri ı,, dedim 
3'3 bayanım, bllttln mesele ondadır. 

Holo görlerlnlzln rengi lAclvert l9o f 

Bele J>Özlerlnlz kara ısO, 
Hele &'6rlerlolz elA lııe, 

Hole gUzlcrtnlz ye,Usc, maviyse. .• 
Haydi Ensnl'I, adamakıllı oynatmadan 

b:ıs lmz:ım dn kurtul şu gözlerden! 
ENSAR! BÜLENT 

Molla Ahfeşe havale 
olunur 

"mll.!lta., l1ll fıkrayı hAyretle okudum: 
•cOMLE TERT1B1NDEK1 YANLIŞLIKLAR 

Açık Sl5z gıı.zctcsl geçen gt1n okurla" 
rmdan §6yle !5zür dJUyordu: 

"Aygır adlr Nt.zameddlıı Nazifln rt• 
mnnmı bugün koyamadıfmmdan ilh..,. 

Halbuki bu cUmlcnln §öyle yapılmaat 

IAzımgellrdl: 

"Nlzamettın Nazi!lıi Ay~ır adlı roma· 
nmı Jcoynmadığmuzdan llh ..... 

Cümle yapmasını bllm.Jyc:ıılcr elinde, 
bo.kmız, fUdrlcr ne kndar !ena lltlba.alara 
sebep oluyor!., 

Ulwı gazetesinde bu ııatuıan ya.mu, olan 
muluırrlriD bu g1lzel vo temiz dJ.kk:ıt ve mil 
dablllcslue bir tcşekkUr bor,ıuyum. Fakat 
nasıl olC!tı d.'\ Açık Sözao çılmn bu "Jthar., 

be.nim gtizUme ı::u-pmBdı '! Hcnı lınydJ ben 
gönnetı.lm dJ~llm Ahfeş nıml gl.ltmedl '! 
Demek }'lUlıbqnnnOakl Molla bugGnlerde 
UstUnkllrO talıfıp bavyar ke&Jyor. JWu A· 
çık Söz muharriri elin kalem olsun eml ! 

Bayan Şamramın yaşı ••• 
DUn bUyUk tırtlsthnlz NB1Ji1le fakala§a.rak 

1 rftllltemc konu,uyonhık. Blr 
an Rasim: 

- Bayan Şamriuiıift "lıakUd,, yafl h.ik. 

kinda bir nkrin var mı OSt.a.t! dJyooek oı.. 

da. Oldu ama, dedlflne de dJyflC('ğine oo 
bin kere pişman oldu. Zira o anda. Na,ıaıu 

ytıztı g3iU deft,tı, ka.,ıan çatıldı ve az ev. 
Vl.'l neşeli n(lf4'11, bWbW &'lbI oakıyan bllytlk 

artbttn, rmJatma gUvercbt tüyü ka(mı, 

gtbl aesı kradrvtrdJ. NJhııyet &;iltbelA mınl. 
d:uıtı.btlcU: 

- Amanm Allahmı 11even bana blr ber. 
dak 1111 pttraln .• 

- Yahu ne oldun f - dodlm -

- Bana ba 90nıhır mu f - diye cevap veır 
dJ - • Çolu#Uma f:OCUA'uma &clJDlldan bana 
bo 90rııJur map 

Sonra batlfçe glilümslyerek ili.ve etti: 

- Bir kere ceaııret edip kendJslne eormu ' 
tum. Beni söyle bir •llzüp ·~&§ltçlğlm ..... 

ramızda yedJ yq fıırk vardır.., domlştl. Ya 
lam \-arsa \'ebalJ onun. Ama beıı iy:I hatır 

IAnm yodl YMmda bir t-OCUktum o otuzunda 
va.rdı. Eğt-r fül kere yedi otuz edene blr dJ 
yeeejim yok. 

Dlreyflls mU Derlfüs mU? 
Otuz yıl evvel bir gUn, 11.amerl tcrcllme 

eden qıeehur Ata Beyi taıudıkla.nniia.n biri . 

ziyaret (ltmlı: . O ıırada bütün dllnya Direy ' 

ftl.1 davaıslle m<>ŞıuL Ata Beyin dostu da 

IJ6olamıı harıl bani bo me5ell"den bioJıtet. 

ml'ğc ... Fakat ~1ei<'lf"r Arap harfleri lle 

çıktıft için Dlre~·füa admm o zama.nkt lmll 

amd&n doğnı dllrUst sökeınedlğlndl'n Dert. 

flls diye bellcmı, bulanuyonnu,. Bir kere 

Derttıı. demi,, iki kero DerllUs cıemı,,. Nl. 
hayet Ata Bey dııyanam:unq: 

- Şuna DircyfUs de be birader! 

DlyeN-k oı.mu,. MUşarUnlleyh ne cevap 

vt'ree befenlnlnlz '! 

- A rfenıU elin Yahudlılnln ııdmı bana 
teıcYIUe mi olrntııc:ı.ksm! 

De)1vemıez mi~ ÖIUr müsün, 

müsUn': 

öldürür 

K.ARADAVUT 

Müşteri ve Şoför 
Şislide Bilezikçi nokağmda 3 2 

numaralı evde oturan tütüncü Artin 
otomobil ücr~ti yüzünden şoför ls
mail ile kavga etmiş, neticede ikisi 
de biribirlerini dövmüşler, taşlarla 
başlarından yaralamışlardır. 

HABER- '.Akf811\ postası 3 MART- 193~ 

Şehrimizde bir ha va ~'af.,ata,_S~ 
bayramı yapılacak ~:;:. 

h ık Hüseyin Cahit Yalçın Fikir Ha Jdale 

Y eşilköydeki bu bayrama a :~d~0~~:!::~~:~,:ı;,:;·~~~::~ trenlerle parasız gidebilecek den bahsediyor. Makalesine. ınu ste: 
min türkçesini tenkid ile batlaınıt· Birkaç gündenberi İzmirde bulunan 

Türk koşu müfrezesi Bursa yoliyle bir r 
trenle götürülüp getirilecektir. 

T(lrkku11.u dersleri te'de şöyle bir cümle vamııı· ]otJr§11ıS-
Y "Bu misafiri az severlik ·.uı 

iki güne kadar şehrimize gelecektir. 

Müfreze Yeşilköyde merasimle kar 
şdanacakbr. 

Türk kuşu müfrezesi şehrimiz üzerin 
de uçuşlar yapacak, filodan paraşüt 

lerle yere atlanacak, planörler (motör 
süz tayyareler) akrobatik numaralar 
yapacaklardır. Türk kuşu İstanbul şu 
besi azalarının da iştirakiyle o g'm bir 
hava bayramı yapılacaktır. 

O gün halk, parasız olarak Y eşilköye 

Şimdiye kadar hava kurumu bina 
sında bulunan Türk kutu merkezi, tale 

benin çokluğu ve binanın istiab edeme 
mesi karırsrnda güneş klübünde ayrılan 

kısma taşınmrıtrr. Müracaat etmiş orta 

mektep mezunu daha yüzlerce genç var 
dır. 

Bu devre azfilanrun nazari dersleri 
bitmek •üzeredir. 15 martta umumi 
ameli derslere ve uçuşlara baalıyacak 
Jardır. 

Faşist meclisi 
(Baş tarafı 1 incide) 

5 - Kabiliyetli milletler para.ca. 
zengin ve bütün tabii menbalara ma. 
lik memleketlerin muhtemel bir taar. 
zuna ancak ilim ve her ihtimali göm 
alan bir zihniyetle karşı durabilecek 
lerinden İtalyan ilim ve fen adamla. 
rmın bu ota.rşinin sUra.tle tesisine ça... 
lrşmağa davet edilmeleri .. 
Diğer taraftan Fransa.da. İtalyanın 

Afrikada. güttüğü bir siyaset endişe 
ile ta.kip edilmektedir . 

Ouvre gazetesi yazdığı bir maka.le. 
de İtalyanın, şimalt Afrikadaki Fran.. 
sız milstenilekelerine karşı takf p et. 
tiği politika dola.}'ısile endişe gösteri. 
yor. Bu gazete İtalyanın, Almanya ile 
birlikte bu mUstemlekeleri Fransa.ya 
bağlayan yolları elinde tutmakta oL 
duğunu yütyor • 

İngilizce Daily Expres gazetesinde 
okunduğuna. göre Akdenizin Sicilya 
adası ile Afrika arasındaki en dar 
mevkiine h8.kim bulunan ve İtalyan. 
lann elinde olan küçük Pantelaria. 
adası tayyareler için memnu olarak 
ilan edilmiştir. 

Neşredilen bir emirnameye göre, 
tayyareler bu adanın e t:ra.fmdaki se. 
kiz millik bir mesafe içerisinden uça. 
mazlar. Bu tedbirden, Pa.ntelaria ada. 
sının İtalyanlar taraimdan müthiş 
bir muhkem deniz üssü haline getiril. 
miş olduğu anlaşılmaktadır. İtalyan. 
lar, bu adanın tahkimine, ilk defa, 
?.eÇri tedbirler tatbik edildiği devir. 
lerde başlamışlardı. Pantelaria. adası. 
nm, Akdenizin en dar mevkiine, Mal. 
ta adasından daha fUla hakim oldu. 
ğunu iddia edenler vardır. 

Romanyada hadiseler 

zam ve asayişi muhafaza eylemek için 
fevkalade salahiyetler talep edecektir. 

Tevkifat yapılıyor 
Bu suikastten dolayı 50 kişi tevkif 

edilıni} ve sorgularına ba§lanmıştır. 

Üniversiteler ve talebe ocakla n 
kapatıldı 

Suikastten sonra, nazırlar meclisi 
talebenin ıiyasi hayattan tecridi için 

sıkı tedbirler ittihazına dair kararlar 
almıştır. • 

Bütün Universiteler ve bütün ''talebe 
ocakları,, hemen kapatılacaktır. Uni

versitelerde tedrisata yüksek mektep. 
ler balondaki kanun meriyet mevkiine 
konulduktan sonra başlanacaktır. 

Bu kanun, talebenin herhangi bir
frrkaya girmelerini ve siyasi nüm:ıyişte
re iştirak etmelerini menedecek ve hi. 

lafında hareket edenlerin şilddetlc tec
ziye edileceklerini natık bir maddeyi 
muhtevi bulunacaktır. 

Mezahip Nazm, rahiplerin siyast 
mücdadelelcrine iştirak etmesini me
neylemek için hemen Romanya kiliııesl 

patriği ile milnasebata girişmeğe davet 
edilmi tir. Bütün mason locaları ile 
diğer gizli cemiyetler, derhal feshedile. 
cektir. 

Talebe cemiyeti reisi 
tevkif edildi 

Bükrcı 3 (A.A.) - Nasyonalist 
talebeler cemiyeti reisi tevkif edilenler 
arasmdaklır. 

E ski "demir muhafızlar,, partisinin 
yerine kaim olan "her§ey memleket i· 
çin,, ismindeki parti, bir tebliğ ne§rede 
rek mütecavizlerle hiçbir münasebeti 
olmndığınr ilan etmiştir. 

Nazırlar ne diyorlar ? 
Bükreı 3 (A.A.) - Ayan ve ~bu

san meclislerindeki bütün partilerin 
naşiri cfkan otan gazeteler, rektör Bar
tuya karşı yapılan tecavüzü tel'in et
m ektedirler. 

Mezahip ne.zın Comanda, "Hüku
metle mensup olduğu partinin vaziyete 
karşı duracoık iktidarda olduğunu ve 
bunların memleketin demokrat ve me§-

ru rejimini sağlaşlaıtırmak için ça-
lışacaklanm,, beyan etmiştir. 

Aldliye nazın Hessu, "vazifesini so
nuna kadar yapacağını,, söylemiş ve de 
miştir k~: • 

''Hayatımı tehlikeye koyduğumu bili. 
yorum.Fak at bu tehlike beni va-
zifemi yapmaktan menedemez.,. 

Milli köyIU partiıinin mümessili olan 
Calinesko ise ''şimdiki hükU.mctin mem
lekette asayişi temin edeceğinin şüphe
li olduğunu,, söylemiştir. 

Hilktimet fevkalade 
tedbirler alıyor 

Bükreı 2 (hususi) - Geçen gün, 
Romanyanm Molduva havalisindeki 
Basko kasabasında, belediye intihapta. 
rrm kaybettiklerine muğber olan sağcı 
partiler, köylerden getirdikleri çeteler 
le tehre hilcum clcterek otuz kişiyi yara
lamııtar ve otuz bet Yahudi mağazasını 
da tamamile tahrip etmişlerdi. Baş 

vekil Tl'.tareıko, Dahiliye Nazın arfa
tile biltün valileri Bükreşe toplamıt ve 
dahili asayi§in temini için alcllccle 
alınması icap eden tedbirleri müzakere 
etmiştir. 

General Gabriyel Marine&k:uya sağ. 
er tethiıçi ve faıistlerle ıiddetli bir mü
cadeleye girişmesi için tam sallhiyet 
verllmi§tir. Adliye nazın Saasrn Ro
manyadaki t-:myiz mahkemeleri mUd. 
deiumumilerini Bükre§e ldavet ederek, 
kendilerine, asayişi bozmağa tevesstil 
edecek olanlara karşı gayet şiddetli 

olmalarını tavsiye etmiştir. 
Bükreş 2 (hususi) - Faşist demir 

muhafızlar teşkil!trnm neşrettiği bir 
beyannamede hükQmete kaf1r ~iddetle 
harekete geçeceklerini ve devlet mah
kemelerinden başka faşistlere mahsus 
mahkemelerin de mevcut olduğu, yani 
terör ve kıtale başlayacaklarıor ilan 
etmeleri üzerine Tataresko hükumeti, 
talebe birliklerini kapatmıştır. Yaş Ü· 

niversitesi rektörünü ö)dürenler, fa. 
şistlerdir. Rektör. Romanyanm en kuv 
vetli muhalif partisi olan Nasyonal 
Saranist partisine mensuptur. Ve bu 
parti Tataresko kabinesi istifa ettiği 

takdirde, hUkQmeti ele alacak yegane 
toplu ve kuvvetli, siyasi tcşeküldür. 

Nasyonal Saranist umumi merkezi ha
dise üzerine derhal toplanmış ve sağ

cılarla, müfrit faşistlerin Romanya da. 
bilinde bir kanşıklr~a meydan verme
lerini beklemeden Tatareskonun istifa 
etmesi ve yeni hükfimeti teşkil vuife· 
sinin kendilerine verilmelerini istemiş.. 
lerdir. 

. ,,.,,~ 8'J"'r 
masından şa.şırarak bir'"'Y 
sustuk.,, 
Hüseyin Cahit Yalçın di~o.r lci: $!• 
Şu cüml-O<leh.i "bu misa/t~ a;; gUJi 
ııerıik ka.rşılanıası,, bize d~erci
batmamak kabil mil ( ... ) J! ~ 
mfo bunu 4VL"Ylrken 1W 1«J,<l.ar 

;:,~ ·m. 
zcp olduğunu tahmin ~ tJ 

H .. . C h' y 1 n bu husu• useyın a ıt a çı , torır' 

yerden göğe kadar haklı. Fılcıı~ ifade 
Mustafa Nihad'ın, öyle garip b~kt)'orı 
kullanmasını haklı gösterıneğ~ 
İşte o zaman haksız 1 Diyor kı: ~ 

Fakat 1ıe yapsın 1 "Bu pek a.ı tliYt-
mannüvazane ist-ikb<ililBn" t.1~ 
mczdi ki. Bunu c.Uyeme!finc~,._ 
böyl.e türkfe keU"":Zer~ olmtl
kcp o'Uluğu. haT.de hıç türk!:C "mesi 
yt.ın bir ifade tarzına. b<nJUn 69 

Mntri idi. . tJtf• 

Hir de zarurt degvildi! "Misafırterı ,, 
::r tte ··· liğe pek yakı§l'n3yan bu. b~reke Jde şa-

diyebilirdi. Mütercimlenmız, !C ııeo:ı 
drk kalacağız diye, hem tü.rkçeye. 

d. 0rı.ar• 
de eserin ruhuna hiyanet e ıy 

• • • ıı-

·ıat nın 1ıı Son giinlcrde sp<YI' te§kA ı ~el'I 
kadderatını §iddetl.6 ~r b'!11'1-
00.'lıoa mesel.e bunun rı.crcyc 

31
. 

~ '-..:-3' Tan 3.3. naoagı m.cse~ır. , ııt? 
• • • • dÜ§l> • 

Bunun, yanı kimın? •• Bıtan kilA-
dükten sonra anlıyoruz: Spor t~t }lt

trnm. Muharrir, tekrardan kaına ç bir 
vesi ile olacak, "spor teşkil.itJtll,, ı.e. 

· "Bunun,, daha söylemek istememış. cıııı 

1. . • h'bc' Y konulma 
ımesı, yenne ı _ır §C la anlat"' 

kaldmlsaydr, cilrnle daha ko Y 
lırdı. Tan devam ediyor: ·ıı' 

•• --1' v'miZ gt 
Evvelce de ~ 'llt'' ... ı.gt . " rDPt~ 
teşkil4tııı en zıyad.13 .M~f teiJil~ 
edilmesi fikri ileri süriilmek btelif 
Bu cUmle: "Spor tetkilitı rn:uııa,. 

veklletlere bağlanacatktr, fakat tctiti 
aa Maarife bağlanacaktır,, den\C ·ı;tt• 

·· tcrnek 1 
halbuki muharrir •unu soy . ~ 

'S d. x.;ınıı " 
miş: ''Evvelce de haber ver Iı;;· et 
• • • • .. ·· ı f'kir bU t bı en zıyade ılerı suru en 1• .' 

kilitın Maarife raptedilmeaıdır ... til~ 
Muharrir, kendi yanlışları ye 'daıı 

'hl" Kurun yormuı gibi, l mart tan 1 

da yanlııJı cümleler alıyor: . .,. se~ 
.3u.zenlı 1,'v 

Spor teşkildtının en w · biri /ıı-
mere verir zamanlarından ,wı1ift' 
hisar ııekili1ıin başında bulu 
sıraya kaydolunabilir. • ,,

1
,. 

·· lerı ı ''Sıraya kaydolnabilir,, soı " ••S 
ıere11o• mandır,.ın edebiyatsası olsa !Jl11ôıt•• 

ri,, den sonra bir "de,, ister. "Ba ellfllıı 
inhisar vekilinin., den evvel . gr "elei
Hem bu cümlede sadece "1nhıs& pert 
. . . d ğild' "Unl<U s t lı,, denmesı caız e ır, ~. rııerbıl 
teşkilatının, İnhisar vek!letıne13 Farı' 
olduğu manası çıkar. Heın · 5por 
Tarhan, İnhisar vekili otınadaıı de\r3~ 
teşkil~tımn başında idi. Kurun 

ediyor : · e'' i~ 
~ '"'kS ,. 

Vekil sıfatı ile ta.şuJ.ıgı yıt ı.-ııı'• 
• !..,.,M.Jıl 

mat bu işteki idare ıhtı.>':"· gcçl• 
ııetl.enairen bir amil yerıttlJ 

kt . 5tl 
ce ır . lıt "es' 

" ... yerine geçecektir,, deıne ıtabilİt':• 
öyle değildir ama öyle de .saY,'··· j~il 
demektir. Halbuki muharrır 

olacaktır,, demek istemiş. 
• . • • ratıı 

Asfalta Çıevril.ece k 00llde7cf' • 
3.3.31. rı ,..ı1'tİ' 

ına}cta :r- iJ.. 
Yani caddeler, cadde ol dife d ~ 

asfalt olacak .. Bu da ne demt~ı;~eıt''' 
şünmeyin, muharrir "asfalt 
caddeler,, demek istemiş. A~ 

91' 
Kirayı taşla altl1 

istemişler~ sııP~ 
Galatada oturan hakka v ~1~ 

cırağı Kamil ile lranlı rnann gidere. 
~et Hüseyinin dükkanın~ rJii~. 
kirayı istemi§lerdir. Meh~~ ile ~ ( 
yin işi savsaklayınca Sup chr· .f3.tl~l 
mil tatla camlan kırınışlıı~ .. §tetl ~
rada dükkanda bulunan rnopııŞ• Jli'.,, 
fer atılan taşlardan yaralan Jul&!> 
tahaneye kaldmlmı§tır. Suç 
kalanmıştır. 



"' 
~ÜK l}Ötiişiilft : 1 
lierkesnın-e~edn~ 
•stanbu~da 
&paıırtom~~ n 

E:y ı q;;;u u u il L. d. 
ıa"al~~:emlak~ipl~ri!..~e! ıman nere e 
ti bUl'lik . ıyoı:m1 sıze .• Zıra, hepını. ı 1 1 ? 

llu t ~ır tehlike tehdit ediyor. o m a 1 • 
ehlıke nedir? 

,
0
K1r1t küsur · iktisat VekAletl şlm-

"". ııiıı sene evvelki büyük zel. f 
At ayıu nu? .. Dağlara taşlara.. diki şekil muva Ik 
~m~· .. R Ü l:ıı.i?.. t>" UyUk yangınlardan biri daha gur yor 

1 t, li U.Şrna.nınuza bile temenni etme. Son günlerde bazı gazetelerde tstan.. 
ti:rl-'e ~nı ~k beton npartının.nlar ve bul için en münasip liman yeri olarak 
~:ta ı..CŞkılatı var .. Ekser evler de si. 

Yenikapı seçildiği için yeni limanın 
&u "ef k orada yapılacağını yazmaktadır . 

~;-ki.. er l tehlıke öyle müthiş bir 
ce~ .. : canın Yongası olan mala getire. Bu hususta alikadarlarla yaptığı. 

-rar lze mız temaslara göre Yenikapıda Ilınan 
liiııd·· ' ze leden, yangından da 

daa."a~r; .crn1aıc fiyatlannı sıfırdan 
llttııı". ~ düıfürebil' Çilnk'' b b" "k "lltlt!r' ır. u azı uyu 

yapılması sadece mimar Prostun şeh. 
rin vaziyetine göre münasip gördüğü 
bir fikirdir. Fakat mimar Prost bu lerıı.adi ~· ~apıcr, bekçi, vergi, su. mü. 

1erı ge•ı nıır Vcsa.!r masar:fi, getirdik. hususta kati bir şey söylememiş, bu 
taııbuı· ~?en Yüksek olabiliyor. İşte. ts. hnsusta ancak alakadar denizcilerin 
lth:lit ecllnalarını da böyle bir tehlike rey sahibi olabileceğini söylemiştir. 

ı.:· Yor. Vakıa b2lcdiye de Yeniknpı limanının 
·~111 l?\1 

l'er!et'itıd ? .. Zira, Anadolunun birçok fiekli için yapılmış iki proje vardır. 

..... e §u fikir '\'"". Fakat bunlnr da s~dece hususi etüd. Ad ..... 
t..k .. anı sen de .. Burruia ya.şama~;. lerdir. 
~• .. enı tlın,, İs \i.r, nem yok satıp savuca.. Liman İ§ile asıl alakndar bulunan 
geı·n k tanbulda bir aTlartıman.. Yan İktısat vekaleti ise limanın bugünkü 

(' •CYf' • z·ra ~ 101e bakacağım.. b.b'i yerinde kalmasını en muvafık 
!\' n ~ ~~I, iınalatcısı, toptancısı, pe. bir cihet olarak görmüştür. Bunun 
tltın~e ... ısı hunu söyliyor!.. Para birik. İ"İn bütün proj~Jcr bugünkü limanın 
'21 eıneı. muvaffak olan memura da ay. ve Halicin inl:işafı esasına göre tan. 

lstanbuı zim cdilmi0~ir . 
Zıra hu d:ı. bir a.partımam olmak.. Liman, asri vesaitle techiz edilerek 

eıııiıtı 'e • i~lcrin en zahmetsizi, en ihtiyaçlan tamamile karşılayacak bir 
. n k . li'lkat olayı sanılıyor. hale getirilec"ktir . 

~il cbni acaba, es!d hUkumet merkezi. 
lda i/~~hiplcrine sor<"..a1ar: lstan. 

ını l"a 
1 ır rantiye "oh keka!,. diye 

~'lıltı: .. ~~tadır? .. Onların karı "ar. 
'l>e:ı ~ bı/\.ğtnna düş!,. kabilinden gök. 
"'iracı l.... Inekt.edir ? .. Zannetmiyorum: 
\• "Ul 
l'~?'tlıij·enı ota~, t:ımir koymak, para 

hatııı.;ı, ke U~mak, çocukların tah. 
tıt' 1 arşı mücadel~ etmek, resm1 
taı :!le-.· t 
t ~~. k ·ı :t!cip et.mel·, davalarla uğ. 
l'oJ ~~ 'Pıcının namuskarlığını kon. 
~ ır ~iş d~dir. Bunlar sakin 

ltıan ı ı. ~ cevvnl adamı yoracak, 
~ • QJ 1 :t'etıetd·:ttıa1ıy()rum .. ., dedirtecek fa. 
~k· ır. 

tıırıı. d n ''L l'a <>lsun; atanbulda bir ap:ırtıma.-
lıaa\'& 'l'afy'' etnelini sade !st:uıbullula. 
. sanll'd are piynn:;osu talilikrine 

~1rıe ikt ı~ .. Ve öyleyken bi!c, bunu 

1 %: ~~.1 bir tehlike gibi görür. 
~n ~ . u, Çarpık çurpuk yeni yapı. 

ııa.lll tınd k. ' . . ~1erı d c ı 'kıralık daırc,. feryat. 
liaıb eh§Ctıe gözüme çarpardı. 

lar llki b 
() a. ~as 01 u e~elin yalnız İstanbullu. 

ı:ı karı1 b'trı.adıgını, bütün Türkiyenin 
~tıılakiJı· .tr gelir oylu diye İstanbul 
il~ ı ıatihd:'..f tt' w. • •• - b 
~ Şeh· e ıgını goruncc, u 

j'e diiştuır namına büsbütün endi. 
lie rn. 

d ku nı trıiııı 
~ lıneatn sermayenin bu çıkmaz:ı. ı 
t dar lata e Yazıktır, hem de şimdiye 
r.,...llıleli :hulda yapı yaptıranla.rm ı 
latanbuı eder olacaktır . 

de ~Uııltıı • da anartıman! 

Haliç Şirketinin 
ga~ip vaziyeti 

l lali- şirketi heyet umumıyesı 

önümüzdeki salı günii toplanacak· 
trr. Bu şirket iki senedenberi garip 
bir vaziyete düşmüştür. Elindeki va
purlara belediyece vaziyet edilmiş o
lan şirket bir gün gelip vapurların 

iade edileceğine kani olmakla bera· 
ber belediyenin vapurları yeniden 
yaptırırcasına tamir ettirdiğine, ştr• 

ketin belediye hissesinden borcu o· 
lan 1 08.000 lirayı veremiyeceği de 
muhakkak olduğuna göre bu kanaa· 
tin pek de tahakkuk edemiyeceği an 
}aşılmaktadır .. 

Bugünki.i yaziyette elinde hiç bir 
şey bulunmıyan şirket iki senediı 

tasfine haline girmemiştir· Fakat ge
lecek salı giinü yapılacak içtimada 
bu cihet mevzuu bahsolacak ve bir 
karar verilecektir. 

Bundan sonra şirket aglebi ihti
mal tasfiye haline girecek ve zanno
lunduğuna göre belediye ik son biı 
müzakereye giri~ilecektir. 

{)~alı, ~rnıaye sahipleri içın • hi ( 
~ dı~111 at, fazla gelirli bir menba 1 I Ç E 1 D 
21<ırrb~ ' vatandn.~lar akıllarına koy R E : 
t<'ika~: * Belediye yaptığı tetkikat neticesinde 

-....:y şehrin dtiz cadr;le ve soknklanndıı sırt he.• 
e heveslenmelidirler. mallığğını men'c karar vermişUr. Ancak 

(Va - NU.) dik yokuşlu yerlerde bura.Iara çıkacak bir 

S.inernada 
• bır h8dise · 
Yakaı 

lt .. ayın, paralanmı 
'lıa-E.'ı gotnrnyor , 

\;il~ k . " 
~'"'k açtı, soyulan 
~şııcu b Ohı ~ötürUldil 
~ ", alıkç1 s ı .. ,a l. le • affet dün akşam bir 

lllıtıa a Sltnd k . . tl :rt\ır. e ra ı ıçmış, sarhoş 

\}' llı\datt sonr k 
t:ı a titftü a adınla beraber sine· 

• S f ~ film f a fctin f seyrederlerken ka. 
e Cdcrck azla sarhoşluğundan isti 
l!?ıuşt 85 lirasını cebinden alarak 

4. f ,_ ur. 'Saf( t •. 
a,..at Ye • c ışın farkına var-

it)\ t rınden kalkamadığı için 
~% lltuırnas . . 
c r. Saff • ı ıçın bağırmaya baş-
t "h Ctın baw . .,, atsız 

1 
gırmasmdan seyir. 

"'~' &affet it 
0 tnuş, polise haber veril 

vasıta bulununcaya kndar hamal'ardn.n isU 
fade edilecektir. 

.(: Ila.kırköyUıı<le arteziyen kuyusu açma 
tecrllbclerine bu ay içinde başlanacaktır . 

• Denlzyollan, Akay, fabrika ve havuzlar 
için bir tekaUt sandığı kurulmaktadır. 

ııı KUçllk sanııtıar sergisinde ikramiye ve 
madalye ku.ananlara bu ikramiye ve ma• 
dalyelerl bugün ticaret oda.smd:ı rnerasim1e 
verilecektir. 

ııı Yeni vali muavinlikleri ihdas edilirken 
lst:nnbul vil!'lycUne de ikinci bir muavin ta 
.};n ııdilecektlr. Mezun bulunan belediye re 
is muavini Nuri bir va!Ulğe tayin edllecek ve 
yerine Fatih kaymakamı Rauf, Fatih kav
makamlığ'Ina da Osktidar kaymakamı geti 
rilecektır. 

ııı Bir grup belediyeye mUraeaatle cad
delerdeki geçit yerlerini boyamağı teklif 
etml2tır. nu boyalıırın bir sene dayanacağı 
ru lddiaeden grup bunun pa.:-asını 6 ay son 
ra a'ac:ıktır. Teerilbc o1arak bu ak.şnm bazı 
yer:er boyanacaktır. 

ıı: Spor snhalannın darlıt,r dolayısile bu 
sene idman fenllklerl h"m Fcncrbahç:e, hem 
de Taksim stadlarmda ytıpılacaktır. 

* S:ı.lkımsöıtl\tte yılnlrn mfn:ı:-cnln alt1n 
d:ı bulunn'l nltınlard1n m•ı~ .. l"et'eslne gen 
derilen nUmunelerln a .. arl nt k"d~, ~ıl'I d arakola g·o·t·· "1 .. t'' 

ı hı. _ _ uru muş ur~·~-11<ıılasılı:nuıtlr.__!W1Un.-tu1ı.ra:Lar.-.tı:ııtlliı~~ 

- - - - - ---- - - -- - --· - - . -- ---- ----- ---

HABER - i\liıam po~wr 

üniversite namına Mekteplerde 
Dalavere çevi- Alman sistemi? 

ren yahudi Maarif VekA:etlne 
böyl~ bir tekllf 

Bu işi nasıl yapouş? 
Üniversitenin siparişlerinde bir 

takım dalavereler <:evirerek Polonya 
firmalanndan para sızdırmak isti· 
yen yahudinin evrakı müddeiumu
mi muavinlerinden Sadun tarafın· 
dan tetkik edilmektedir. 

Bu yahudinin yaptığı açıkgöz
lük şu şekilde olmuştur: 

Üç sene kadar evel, Üniversite
ce satm alınacak alet ve edevatı si· 
pariş etmek için mütehaes!s obrak 
Ankaradan gönderilen doktor Ziyeı· 
nm maiyetine, çalıp· ı k üzere ücret
le Şönfeld adında Polonyalı bir ya
hudi tayin edilmişti· Bu adam, Av-
rupada bnzı firm'1lara müracaat ede
rek kendisine muktedir bir komis· 
yoncu süsü vermiş ve onlara yazdı-
ğı bir mektupta şayet isterse Üni· 
versitenin sipari§lerini o firmaya ve
rebileceğini bildirmi§tir. 

Bu adam ayrıca mektubund~. 
müracaat ettiği firmadan bu siparişi 
temin etmek Üzere bazı Türk me· 
murlarma para vermek için tahsisat 
istemiştir. 

Keyfiyet haber alınmış ve bu 
adamın vazifesine nihayet verilmiş 
ve iş Maarif vekaletine de bildiril
miştir. 

Maarif vekaleti, Üniversitede 
memur olmadığı halde kendisine bu 
süsü verip, Türk memurlarma para 
yedirecegini söyliyen yahudiyi müd
deiumumiliğe tevdi etmi§tir. 

ÇARŞAMBA 
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GEÇEN SE.NE BUGUS NE OLDU! 

Krup fabrikalan demir ıı&nayilmiz tc;m 
hUkQmeUml:ı:e on milyon lfralık bir kredi tek 
l1l etti. 

• Maden tetkik ve arama eruıtitUsü namı 
na Avrupaya gönderilecek talebelerin lmtl• 
hanlan dün Ankaradıı yapılmıştır. 

• Çocukların yazın tatil günlerinde va.kit 
terini geçlrebllme:eri için yeniden çocuk bıılı· 
çeler! kurulacaktır. 

* Bahçıvan Periltliyi öldürmekten suçlu 
bahı;çıvan Ali Rızanın durşmaaı dUn yapıl• 
mi§ mUdcdlumumtnln isteğine raıtrnen mev 
kut serbest bırakıJmıyarak duruşma bir IJ8• 

bldin celbi lçtn ayın 11 ne bırakılmıştır. 

* Çocuğı.ınu sokağa bırakmaktan suçlu 
Bolulu Huriye dUn mUdedlumumlliğe vr. 
rtımiş ve oradan lstlntakı yapılmak Uzere 
dördUncU istintak Mklmllğine sevkolunmu, 
tur. 

* Dahiliye vek~etinln yeni teşl:ilıUında 

nahiye mUdtirlerlnin maaşlarına da zamlar 
yapılmaktadır. 

• Anl<ara elektrik §lrketlnln hUkQmetçe 
ııatm alınması için yakında mU:ı:akereler 

başlayacaktır. 

* Kt>mtir sergisinin devamı mUdedtince 
tren Ucretlcrinde yUzde elli tenzil!t yapıır. 
c:ı.ktır. 

• Ankara 2 (A.A.) - Halcpte çıkan Le 
Courier de Syrie ı:-azctesinin 11-2 93i 
tarihli nllahasrnda birinci umumi müfettiş 
Abidin özmene at!en mUnderiç beyanat ta 

mamen hl!Mı haklkatt1r. 

yapıldı 
Maarif vekaleti mekteplerimizde 

Alman sisteminin tatbiki için veri
len bir raporu tetkik etmektedir. 

Alman lisesi öğretmenlerinden 
mürekkep bir grup, Alman talim ve 

terbiye esnslarını göz önünde tuta
rak Kültür Bnkanlığına ilk, orta, ve 
lise okulları için bir ı-apor hazırlıya· 
rn.1~ göndermiştir. Bu raoorda inkı· 
labm istediği şekilde ve C. H. P. nin 
esas umdelerine göre talebenin yeti~ 
me:ıi için Almany~da' tatbik edilen 
usuliin mekte-,lerimize tamimi tek· 
lif edilmektedir. 

Raporu hazırlıyan Qrup yeni va
ziyetin nasıl olacağını uzun uzadıya 
izah etmi~tir. 

Ressamlar 
Maarif Vek41etlndcn 

nusil yardım 
görecekler ? 

Maarif vekaleti 
mayesi için yapılan 
etmektedir. 

ressamlann hi
teklifi tetkik 

Ressamlara her ay verilecek 60 
lira, maa~ veya ücret teklinde ohm· 
yacaktır. Her üç ayda bir açılması 
düşünülen resim sergilerinde muvaf 
fak olacak ressamların tablolann· 
dftn, Maarif vekaleti adam batma 
180 liralık tablo satın alacaktır ki 
60 lira meselesi bundan galattır. Yal 
mz, vekalet tarafından eserleri satın 
alınacak ressamlarda aranacak vasıf, 
geçimlerini ancak resimlerinden, 
tablolarl!l!~ l~ıniı en,.;i =ler 
olmalan<l2'.~Vfarıçte vazifeİen oti"n 
ressamlar bu mübayaattan istifade 
edemiyeceklerdi r. 

Esnaf eemiyetlerlnde 
seçim 

Birçok esnaf cemiyetlerinin idıt· 
re heyetleri vakitlerini ikmal etmiş 
ve yeni seçim yapılması için gün ta· 
yin edilmiştir. Lokantacılar cemiye· 
ti idare heyeti seçimi bu ayın on be
şinde, berberlerin seçimi on altısm· 
da, fırıncılar on yedisinde, kapıcıla
rın 18 inde ve ayakkabıcılar cemiye
tinin de ayın 22 sinde yapılacaktır. 

korumaktan doğdu~nu illve etmektedir. 
* momate d1Wla gazetesinin Avuaturytt 

saltanatı aleyhindeki makalesini tahlil eden 
almanca Der Sugrltt gazetesi bunun J.fus•ı 

llnlnln fikirlerini ihtiva etti~! yazdıktan 

aonra Avusturyaya Habııburglar avdet tt-
şebbUstinde bulunursa sillhla karşılanacıı• 

tını ilA.ve etmekte ve ''güzel rUya. sona er 
m'ştlr., demektedir. 

• Atına elçimiz. Ru~e.n E§ref evvelki gUn 
Yıın:ın b&ş'\'eki'I ile uz.un J><>ylu görU,mUf" 
tUr. 

• Amerikada 70 yaşına giren ht\klmlerln 
t:ım ma:ı. .. la telmUtlU!l'JnU istihdaf eden ka 
rıırname reisicumhur taratmdan imzalan 
mıştır. 

• Finl~ndiyıı. l<ablnesl istifa etml~tl ... 
• Bclçil<a kralının ı-vlenecE'gi haberi ri 

tcltzlp edllmi~tır. 
t1ı Yeni Ii'rn.."lnıZ - Çekoslovak ticaret 

muka\·e·e~ı dUn T'ragda Fraruıız ticaret ve 
Çel:oslo\·ak hıırfciyc n:ızırlan taraıımda im 
:ı:al:ı.nmıştır. 

• An::rftıa Ayanında bltara!Jık kanunu 
maz.:ıı;e:-C? edl'irlten aöz alan az.adan Ilorah 

bu ltıı..'"luııun Japonya ile Sovyet Ruııya bar 
bcderse Ameriknyı Japonya fü• ittifaka sev 
ke:!eceğlni ııöylerniııtlr. 

• S:ıbık lı:ıgill:ı: kralmıı. 125000 1ngili.E 
liralık bir sermaye ve 20000 ıtraıık ~nev! 

D 1 Ş A R 1 O A : tn!ıs.sat ba~ıanmaın kralm tıurv!btne arzedll 

• ?.!em'eketlmlzde hRmalhğtn il;Mı ln· mlştır. 
glliz matbuatında hflyUk bir a'IU:a uyandır • Cebe!ütt&nl:tıın geçecek gemilerin "· 

ı u h :onata bir kale:-J • ...&1'2ö:l.ıı.ııı...ıswullı\luı.ıı.u;ı...ı;w.uı.uı11.1.& 1.15 

........ , 
CUI\llJUHIYE1"'te: 

Tayyare sanayiLni 
.e.lr an evve ı 
kuc-maııvız 

,~ülılln l);;.\'t'r hu !lftbah ( J,ııburl.) l't 
1c ~·:ı:, g:lzcl bir mn-zuıı t<'mmı edf. 
J r. mı.un Ttlrl• mlllrtlnln trk luılb 
f"I• !rııın11 \ e t.-ı, .ırı:u hallııdr ta. 
h:ıklmlmnıı tl'm<'ıınl e:!iğl h'r "'I' \ 

\ardır: 

Ti.Irk he\·al3rınm ınotiiru. l;:ınr-dı , 

pen ane51 hrrşrJ i TtlrklJ edr 3 apı 
1:-n m:lk<'nımrl hnrp tnyyıırelPrilc mu 
<2ııfıın.t11. 

.\rknd:ı•ımı7. "hn\n~rJıfln nrtıl; me 
denl;ı,• t olçil"U., hllline ;;rldlğinl kn' 
dednek diyor ki: 

Tilrklyede, 1000 tayyare ve 15,000 tay.) • 
reci yetl§llrmek, bUyUk .mnıetıml:ı:ln 1 • 

dıı.kdrltğı Faycslnde tahaltkuku !tabii bır 

gayedir. Faltat, bizim a~ı ldelıimlz, ı an« 
dı, gl.ivdesl, motörU, hcrşcy!l memlekette 
yapılan tayyareler imal etmek, yani tam 
bir tayyare endllstrisl kurmak olmalıdır .. 
Esasen, motör devTinde yat'adığunız:ı göre 
mutlaka, bir motör fabrikası teslıı etmek 
mecburiyetindeyiz. Şöyle etratmıza bir göz 
gezdiriniz: otomoblller, kamyonlar, motosik 
!etler, fabrlkalar kUçUk deniz \'Uttalarr, 
traktörler, :ı:ırhlı otomoblller. tanklar, deniz 
altr gemileri, hücum boUorı, ,.e tayyareler, 
hep moU5rlildUr. Anadolunun içinde, kUçUk 
bir kasıı.banm ışığmı bile moUlr temin et 
mektedir. Memlekette, hatif Ye 'tlğtr :rllt 
yakan binlerce motör ''ardır ,.e bunlıırm 

ııayısı, zaman geçtikçe, binlerııt artacaktır. 
Gi!rçl, bir traktör motörU yapmakla bir t& • 

yare moU5ril yapmak arMinda hayli bir 
flll'k \'arsa da nihayet, muhtelit motllrler, 
motör endU.Striıılnin, muhtcllt §Ubelerl de
mektir. En kolayını yaptıktan sonra en ı;U 

cUnU de yapmak kabildir . 

Kelle hazinesi 
M. Turban Tıın bugiln "K~lr,Jcrden 
b3.bl'ediyor. Zaman z:aman .. kellesini 
sıh·d08lnden ·~ ırm !., "Getirin kl'llcaı. 
nl?,, şf'kllnde ,·erilml emlrJerln b:ız.ı 

nf'tlcelerlnl glb.eJ bir sımbyı .. 13 blı.e 

wren Turh:ın Tıın eoylc diyor: 

İallm tartWnde diyar diyar dolaştırılan 

Jlk kelJq. Halife Osmanm kctillerlnden (. 
merin b&§ıdır. Birinci Halife Ebubeklrin 
oflu Muh:ımmedln başı da - gene \.yni htı. 
dtae yUzUnden - l<esilerek Medine ça~ • 
amda te~hir olunmuştur. Emevt hall!elt'rlne 
tik takdim olunan kelle Hnzretl Pcygıı.rnbe 
rln torunu HUse~1nle elblrllt;1 yapan Hani' 
alndlr. Ond41;ı apııra, :Omeyyı,~ı rt ~ 
~rk ve ;t.cem tmarına men.sup on binler• 
ae kimsenin lıaş!annı ke:ıUnnlşler \'C bir de 
kelle hazinesi tesis etmişlerdir. Bu hazine 
ye konulan kuru kafa'ar, taaıırık ettikleri 
mazlumun lc;tlmııl seviyesine göre t11...'1Dlf ' 'e 
birer l!epet lçlndE muhııfaza olunurdu. 

Tarih, bu kellelerden babaederken ibret"' 
değer bir fıkra kaydediyor: lrap şalrle•ir.• 
den blrl Halife Abdillmellkln yanında otu• 
rurken m";ıhur lhUIAJcllrrden Mıs'abm kel 
lf'si getirilir. Halife, bir zafer tep~r eden 
kelleyi gtile gUle seyr daldığı sırada şairin 

sarardığını sezerek sebebini sorunca şu CC• 

vabı alır: 

- Ben gene şu dh·ırnda bir gUn. Em!r 
Ubeydullaha Hllseylnin kS:asmın aunuleu 
ğunu gördüm. Rıraz. sonra gene burad& 
Emir Muhtar oturuyordu, önünde Ubey 
dullahın kelleııl duruyordu. üç yıl. geçmedi. 
Muhtann yerinde Mıs'abm oturduğuna ,.e 
onun önUne :Muhtarın ka!Mmm l;onuldufrJ 
na phlt oldum. Şimdi de Mııı'abm yerinde 
ısiır:·oturuyorsunuz ve unUnUzde onun kaf • 

, sı bulunuyor! ... 

Zincirleme bir ltuill~. değil mı? .. Geçelim 
<;UnkU daha acı kelle hilttıyelerı. Yar. Uese 
ııell (HılOJ da garp komşu.suna mağJrıp 

1 ı!an ôzbehier Hant Şrybekln ltafası! .. ca. 
tip bu kafanın derlslnl yi\zdUrüp içine yet 
mlş lltl çeşit ltolmlu madde doldurduktan 
ııonra muattar bir çanta gibi tstanbula yol 
ı:ımış \'e derisiz kalan kafata.!ınt da dmaır. 
l&rla ııUsllyerek şarap kadehi yapmıştı 

TamşıYar Kontlarındnn Kiiılıı adlı biri, 
kuru ltatal:ın truı yapıp kullanmakta ı:ark 
ıı ve garplı bU~Un benzerlerini geçmişti. O, 
pusuya dfü•UrdUğü altıncı TUrklerln cesetle· 
rl üzerinde scıtra kurdurmııktan, ,.e frarabma 
yara'ardan l!lzan kanı J;arı"tırmakta:ı çtl 
dıraınya hazıılırdı. Bir ~Un de, yan ö1ü bir 
TllrkUn ce.•edinl dl~ler! ;ırıısrna al:ır2.lt ı!:ı.n~ 

ltalknu~tı.! 

KURUN'cla: 

Liselerimizi nasıl 
ıslah ec!e'!:il!r"!z? 

J{urıın rrfiklnıl:ı blrl•ııç giın r\'\ ··l, 11 

ııo dirol.lôrlerl arııııınd:ı bir anl.t'l 
ysııını!J ve b11 ıınla•t nrtlt'f'!!lnd~ :,.d 

rl" \'t'! terblyr ııl<ıteınlrrlmlzdı• b:ıu 

dP.tltlkllklcr ;r:ıptlmn"ı ı:ı:r.ung•'ldi!:;l 
anl:ıtılmı,.tı. Kurun b:ıımnh:ırrlrl bıı. 

.:;Un gar.etı>ııl tarafmd:ın yaptlnu1 ol:ın 
ankrtln nP.tlN•lerlne dayanarak "llw. 
!erin r!llahı .. mr\"7.lıunu tahlil ediyor. 
A111111 Uıı diyor ki: 

En başta dikltat edilecek nokta, talebenin 
çokluğudur. Liselerde talebe rniktan çok 
tur. Fakat bunlann ancak yüzde ~irmisi 
iktidarca bulunduğu emıf ee\"lyeıılndedır. 

Bu yU:ı:de ;.1rml ilse talebeııl geri kalan yUz 
de ıekıen kalabalık arasmda. kaybolur. :Mu 



Çekoslovakya 

Alman 
ganda a 

ayet ediyor 
Çe Hariciye Nazırı dün 
mühim bir nutuk söy edi 

Çekoslovak hariciye nazırı, son 
zamanlarda bazı Alman gazeteleri 
tarafından idare edilen ve Çckoslo· 
vakyamn sulhu bozar mahiyette ha
reketlerde bulucduğunu iddia eden 
neşriyata cevaben, dün gece Prag 
radyosunda, bütün dünyaya hitaben 
bir nutuk söylemiştir. Bu nutuk dün 
de yazdığımız gibi muhtelif lisanla;
Ja tekrar edilmi tir. 

Hariciye nazın Kamil Krofta bu 
nutkunda Çekoslovakyaya atfedilen 
gizli maksatları tekzipten sonra de· 
miştir ki: 

··- Ba ta lngiltere olmak üzere 
hüsnü niyet sahibi devletler Orta 
Avrupada sulhun muhafazası için 
sarfettiğimiz gayretleri takdir etmek 
tedirlcr. 

Sovyet Rusya ile akdettiğimiz 
anlaşma hakkında bazı ypbancı gaze 
teler tarafından verilen malumat ta
mamiy]e asdsızdrr. Bu anlaşmayı 
İngiltere, Fransa ve ltalyanm muva· 
Iakatlyle aktettik. Bunlardan başka, 
Romanya ile Yugoslavya dahi Mjl· 
letler Cemiyeti paktı çerçevesine ta
mamiyle uygun olan ve tedafüi ma
hiyeti haiz bulunan bu anla§manm 
akdine muvafakat etmişlerdir. 

Ortaya Avrupaya bolşevizm mik 
robu dağıtmakta olduğumuzu, Çe
koslovnkyada Sovyct tayyare karar 
gahları kurduğumuzu iddia edenler 
her iki haberin de uydurmadan iba
ret olduğunu öğrenmiş bulunmaktn
dırlar. 

Lehintnnla münascbatırnız not· 
mal ve dostanedir. Almanya ile mii
nasebt',timtte gelince, resmen iyi o· ı 
lan münasebatımıı;, bazı Alman ga · 
zctelcriyle Alman radyoları tarafın

dan aleyhimizde yapılan propagan
da ile kabili telif değildir. Hitler son 
nutkunda Almanyanın bütün kom· 
şulariyle do tane müna bat tcsia 
etmek istediğini söylemiıti. Bu be· 
yanattan Alman - Çek münaseba
tmm yakınd::ı dostane bir şekil ala~a
ğını ürr.it ediyoruz. 

Utı S11l'lllll!U1!"11111ıtllHllllUIJ11Kıtlll il~~ 
allimlor o ytlzde yirmi llo kD.fi de.recede mc~ 
gul olamadığı için neUcede onların blr kıs. 
mı da kaybolan talebeler ara.ama karışu. 

Adet çokluğu fyt kalitede talebe yctışmest 
ne değil, tnmtcrıt ycU§ebllecek talebelerin 
dil :ı:ıslno sebep olur. 

'IAleb*J çokluğıına karşı alınacak :ilk tcc.'· 
bir, ~imdi her biri altm~ :ile sekttn mevcut 
Ju oln.."l Use smtılanndakl talebe adedini 
indırmckUr. ÇUnkU bugUnkU vaztyctte 6ğ 
retmenier ke.rtnlanndald ~ebeleri yalnız 

tanıynbllmclc için en ar;nğl blr ay vakft ge 
çfrme:e mecbur oluyorlar. Uç ay sonra b". 

rlnc.1 imUhıuıdıı dıı. bu talebeden yüzde kır 
kınm daha kolay sınır geçmek ve liahadct 
name almak fçln mektebi terkctmıı olduı·

ınrını, bUtUn emeklerinin bo~a gittiğini gö 
rUyorlar. 

Fnkıı.t ll:ıc sını!lanndnki talebe miktarını 
blr munlllmln ltontrol knbldlycU hududuna 
indirmek de kCl!l ı:eımcz. Liselere kaydol 
mak için gelen talebeler daha ipUda.c;mdn 
bir ayıklama lmUhnnınde.n geçirilmelidir. 

Bundan sonm. Asım Us "eski cc:ıa u. 
sullrrl lndo cdllmesc bile liselerdeki 
mürebbi ,.c mu3lllmlere cezai s:ıUUıl 
yctlcr \'crllme ini \'C husu i mektep. 
Jerln lc:ıp ederse tnmamen devletle, 
tlrllm ini veynhat dell:et kontrolli ı 

mer 

Beynelmilel buhranın en müş
kül dakikaları geçmiştir. Beynelm;
lel menfaatlerin çarpıştığı dört yol 
ağzında bulunan Çekoslovakya sul
hu muhafaza etmek hususunda ken
disine terettüb eden müşkül ve mu
cibi iftihas mesuliyetin ağırlığını 
müdrik olarak istikbale emniyetle 
bakmakta ve sulhu muhafaza edici 
harici ciyasetine bundan sonra da 
devama karar vermiş bulunmakta· 
dır.,, 

ün 
kasırga 
llolmabohçede 

bir" uzaya ~ebep oldu 
Bayramın üçüncü günkü kar istis

na edilirse epey zamandanheri sa.kin 
ve güzel giden hava dün ıtaat 15 den 
sonra birdenbire bozmağa ba.,lamış 

§ehrin üzerini kapl11.y:ın kara. bulut. 
lan bira. sonra iddetli bir kasırga 

ta.kip etml tir. Bir ara.lık rüzgar sa
niyede ıs metre süratle esmi~ ve li. 
ma.nı alt.illıt etmiatir. 

R.Mıathanenin mevsiın rü%garların. 

dan ibaret teıa.kki ettiği bu lodos fır
tıruı.smı yağmur takip ctmi6tir . 

Sarayın önil11de bir kaza 
Fırtına esnasında Üsküdar güm. 

rUk :rnuhafnza mıntakasına. ait 74 nu_ 
maralı ııandalla Üsküdara geçmekte 

olan 5/54 numaralı sandalcı Ahmet, 
dalgaların ani ve mUtemadi hücum_ 
lan kat'§ısında sandalın kurtartı.mı~ 

yarak sa.ndal ne öeraher~!ı.f'mışh't. 
Kazayı gören Dolm3;bahçc saray nok_ 

ta polis memurlarının işareti üzerine 
bitlcsadüf oradan geçmekte olan Hü. 
daverdi motörü tarafından sa11dalcı 

kurtarılmı~r. 

Kazayı mesai odalarından müşahe
de buyuran Atatürk, sandalcının sa. 
r~ya alınarak lazım gelen tedabiri 
sıhhiyesinin yapılmasını emir buyur_ 
muşlardır. Sandalcıya, saray doktcru 
tarıı!mdan ilk mUdavat yarılmıştır. 

Izmirdc kasırga 
Dün öğle tir.eri lzmirde de şiddetli 

bir kasırga olmu§ ve fırtına, yağmur 
ve dolu ile beraber, iki saat kadar sür 
müştür. Bu sırada limanda bazı kaza. 
lar olmuştur . 

Teofil Gotye f ırtın9. esnasında Sa
kız önünde demirlemek mecburiyetin
de kalmı§tır. Hüdavcrdi motörüniin 

seren direği kaptan Rif atın başına 
çarparak ağır surette yaralanmıştır. 

Şehrin baz? yerleri bir aralık sel 
baskınına uğramıştır . 

Haydar Alpagotun 
oğlu vef~t t:ti 

Hemen bütün denizcilerimizin ho. 
cası Haydar Alpağutun oğlu Ncsimi 
Alpağut tutulduğu hastalıktan kur. 
tula.mıyarah: vefat ctmlıi, cenazesi 
Kasım paşadaki evinden kaldmlarak 
aile mezarlığına gömülmUştür. 

Değerli tarihçimize en derin tazi_ 
yetlerimizi bildiririz. 

Bank 

. . . . . . . . . . . .. . .. . . 

Kulak ağrıları her yaşta olur. 
Çocuklarda bunun ehemmiyeti bü

yüktür. Çünkü ağrıyan kulak orta 
zarda biı iltihaba delalet edebilir. 

Eğer çocuk hararetli ve rahatsız 
olup da kulak ağrısından şikayet e· 
diyorsa hemen bir kulak doktoruna 
KO§ulmalıdır. Böyle iilcrcle geçik
memek çok iyidir. 

Kulak iltihftbı yafmı başım almı~ 
olanlarda pek sık görülmez. Y a§ını 
başını almış olanlarcb kulak ağrı· 
lannm ba11Iıca sebebi kulak kirinin 

zar üstünde toplanarak tazyik yap· 
masıdır. Kir temizlenir temiı:leu· 
mcz ağrı yok olur. 

Kulak ağrılarının ba~ka sebeple-
ri ~unlnrdır: · 

B~ş nezlesi, nevralji ve çene ke· 
miği mafsalmda artiritdir. Bu maf. 
sal tam kulağın önünd~ir, parma

ğmzı kulağın önüne koymak ve çe
l' eyi açıp kapamakla bu tnftf snlm 
işlediğini hssed~bilirsiniz. Orta y~lı 
ınsanlnrda çene mafsalı kolayca ilti
haplanır ve kulak airısı emarelerini 
gösterir. 

Kulak oakayo gelmez, en küçük 
bir arn,ada hemen doktora ko~mak 
lazımdır. Koca karı ilaçları kullan· 
maktan çekinmelidir. 

DOKTOR 

EKONOMi 

Hene pnyesaısn 
caınoaıneıo 

Son şenelcrde bir hayli durgun 
olan ve kıymetinin yüzde yetmişini 
kaybeden hah fiyatları son zaman -
ı~rda birdenbire fırlamııtır. Y alnıı:. 
bu yükşeli~ hemen münhasıran 

lijrk hahları üzerinde olmuştur. 
Bpna mukabil lran halda~dak' fi 
yat diişÜ§Ü berdevamdır. 

Halılamnızm kıymetinin yük • 
mcsi Almanyaya klering yoliyle ha
lı ihracı için birkaç ihracat tacirinin 

bulduğu imkan neticesinde haııl ol· 
muştur. Bu şekilde Almanyaya ya-

rım milyon iralık kadar hnlı ihreç 
edilmiştir. 

Ellerinde •tok bulunmıynn ihra· 
catçılnr Almanyadan istenilen halı· 

lan bulabilmek i:in derhal piyasaya 
baş vurmu lar ve hftlı toplamağa 

başlamı~lındır. Bunun neticesi oa· 

ıak hnh fiyntl rı aüratle yükaclmi~
tir. Ayni zamanda bu suretle piya .. 

3adaki halı stoku da bir hayli azal· 
mıştır. 

Almanyaya yeniden hracat yapıl
mtuıı imkanları bulunduğu için fi
yatlar yüksekliğini muhafaza et· 
mcktedir. 

• Bugünden itibaren 

A L. K A z A R_I .. 
sıneması 

Me§hur komik., EDDlE CANTOR 
un l8tnnbulda ilk defa olarak gÖı· 

terilecek en son ve en yeni lngi· 

lizcc sözlü ve 9arkılı 

Zafer Günü 
iki saat devamlı kahkaha eğlence 

ve nC§e filmi. Aynca zengin ilave. 
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Teşkil&tı Esasiye k8: 
nunu müza ereJert 

Te§!<il&tı esasiye kanununun müza. 
f;erui zabıtlarının dün ne,rettiiimiz 
kısmında bir yanlışlık olmuş, dünkü 
nüahaıruzda!ci laımın ha~ tarafına 28 
satırlık ba~ka bir y~ girmif, esas za
bıtlArc!an bir k:ırm da ginnemiıtir. Ö
zür dileyerek düzeltiyonı;ı:. 

Şa kısım dünk~ 2'1bıtlarm baş tarol'ı

na g~mcçk lazımdır: 

Muauam bir mesele karııaında isek 
halledilmesi lôzım gelen iş, baa mem
leketlerde olduğu g:bi. muazzam bir 
kütleyi birdenbire arazi sahibi yapacak 
isek, o valtit her tedbiri al~lım. Amma 
b~n böyle bir vaziyeti görmediğim için 
tasarruf e~niyetinin inki~af etmesi çok 
lazım olan bu memlekette emniyetsizJlk 
ve istikrarsızlık tevlit edec:k vaT.iyetle. 
ri dü~ünm~k ve mez(irayı da elclen bı
ra~mamak lazımdır. Onun i9İn bir ta. 
raftan hUkfimet kendi cephesinden, me-

d~ 
lığını üzerine aldığı bir itte ]C\ılıa:~~ 

<12b&İ t ... , 
elemanlar eğer bir iş yapan r bağla-

bü& hibi kadar o i§e kendini uneJ• 
mazsa ve huzur ve nhatını feda ~ oııır 
se devletcilik vasfına ihanet etınıt ıa· 

- AY~ 
ve bu vas.f senıeredar olınaz. sfıtıl 

'Jile va manda Atatürkün devlet~ı h fe• 
haiz bir ferdi olamaz. BinaenaleY k 74 
· . . ı 0 Jarll 
~ag~t ~arttır. Yine bır "kınl~~ gostercliıll 
ilncü maddedeki deği;ı ıgı :.ındifC 

Orada belki vatanda~Lardan ~ [itl-1• 
. bır c 

kadar elde ettikleri menfaat111 rta ,.-:.,r• 
nü amme namına mUsait şgrtlıı 

0 
rntır 

mcsi h;tene::ektir. Eğer bu ' ' 1ıcc• J. 11ıı 
tam fcragatkar olma.ısa mat u~ 1d Jt•· 
ye varılamaz. Fakat hic şüphesıı -tti. 

~ et • 
Jll Menteşe arkadaşrmrn da fşı~ se' ~ 
~i vcchile beşeri da'.ma teUrnlil~ kr"'' 

• "k bır ' 
edon ve bu huııucta dinamı urc!Jll 
moti olan millkivet hakkını hı 

1 
e-:• 

· · ıtısın 
gcçrneı. Zaten 74 maddenın d r· 

ektC 
seıa 20 senede ödenmek üzere ufak fa_ veli bunu sarahaten temin etın )tatıııfl' 
izli bir hazine bonosu çıkarmak suret!. Binaenaley:1 ilerde payılacal< ınerı· 
le, diğer ta!aftan Ziraat Bankası büyük lard fimme menfaati ile, .. şatısın~ec1i-
toprak sahiplerile köylü arasında mu- faatini telif etmek için Yu~sc~ emi:ı 
tavassıtlık rolünü yapmak suretile bu sin inceden inceye so:lışaca~ı~JÜ •Of ~j 
iş halledilir. Arzettiğim gibi terakki yo- olmak pek tabiidir. İ~te gorU >rebil-
lunda hızlı yilıO:.imeğe mecbur oİan bir bütün bu vasıfla::-ın iyi netice "~tt''ı. 
milletiz. Tasarruf ve mUlk1yette cmni- mesi için vatanda~ların, Yüksek atı }\İf 
yetsizlilr: ve istikrarsızlık verebilecek nın sözünü tı\tac.:k şekilde ferat; ,.e 

ımaları . 
işlerden tevakki etmek lbımdır. Zira ve fçra~atı nefisle i~ şarı eıerı 

1 · · ·· tefit etııı 
bu emniyet her terakkinin hem kaynağı mem ckctı bu şek lde nıus 
hem temelidir zannınday~m. gerektir. . . 0e, ili' 

Hüsnü Killl""t (Mug~la} _ Be"'de. İlfivc edilen be~ vasıftan bır.ı cıtıl'ı 
l'J; ·• 4 # rl·ada, 

niıde layiha hükümlerine uyarak edin. kılaprılıktır. Muhterem a • o1'11 

diğim ihtis<ısı yüksek huıurunu~da ar.ı. bay Halil burada kendilerine. arı;stedi-
etmek üzere çıkıyorum. Kısaca arzede. bir tereddüdün izah edil~esınl orÜıtı-
ceğim, kıymetli vakitlerinizi suiistimal ler. Hakikaten sureti zahırede g >"l" 
ctmiyeceğim. yor ki memleket siya!l~ inkıl~~~~t 

Znbıtlanı dün neşrettiğ~ kJşnun mış ve en mükemmel bır §eklı >"~ 
sonundan c!cvmn ediyoruz: kabul etmiştir. Şu halde burada 0}1l' 

• • • 
Biz Atatürkü ilk defa muzaffer bir ku 

mandan ola.rnk kendini tariha yazdır. 
dını görüyoruz. Ondan. sonra Türk 
Devletini kurup ba_şın~ geçtikten son 

ra hi~ yamlmakaızın idari, siyasi bir 
çok kararlar alara.lc ve birçok inkılap_ 
lar vUcuda getlrcr~k millet ve mem. 

inkılftpcıhk sahasındı. yapılacak ~ 
nedir? ltçimai inkılipları ya~? ıeııı" 
lekctte bunun üııerindc de söz soY ;~tı-
ğe mahal kalmamı~tır. Meml~lc:aı c" 
sadr inla!Abı da bir kanun ile ıl<de ~ 
mek üıere bı:lunmu!tur. Şu }lal • ? lJ" 
lap;ılık ne tekilde te::elli cdecektırderid' 
ha ne i5tencbilir? Ben öyle :ıann.e refll' 

kk. ·0 hıC .,... 
ki. bu. teccddilt ve tera Ull ~'!Va Utf• 

leketi vardırdığı det dereenini yıı- zidir. Zihayat olan her şey dail1'1fe\'t)• 
Jdncn görüyoruz. Ve bu itib:ı.rla da lemeğe muhtac; ve mecburdur. şıı 
kendisini tarih büyük bir siyaset da- kuf ettiği takdirde inhitat başıa;k ;çift 
bisi olarak kaydetmek zaruretindedir. halde onu inhltattan kurtarttl ııerir' 
Bu kadar isabetli kararlarını uzun mütemadiyen umran yapmak. 1 i:ı1'" 
ıamr.n görerek onun filiyat vad!sin. r,:tmck zarurctindeclir. Buradak 13cı~· 
de, filiyat sahasında tahakkuk eden Ulpsılıktan alacağımız mana bu 

0 

neticelerine bo.ktıktan sonra bize dü. trr. .,,.c~ 
sö~·li>'"v 

een iş bu i~aret ettiği noktalarda Diğer kayıtlar hakkında ; 
yek1.1icut olarak birlelimek ve onun bir ıöıüm yoktur. . git• 
gfüıterdiği umde?~ri hırzıc.-an edecek Tab!atile mademki Devlet işle~ı;rrı" 
şekilde kabullenmektir (Alkıehr). Bu tikçe çoğalıyor, eski devlet ~eeıl bi' 
noktada da z:ı.nnetmcm ki yurtta17ları. yerine: bugiinkü hUkOmetc dil§ -ı:;t!tl 
ınız bıı.,kn türlU dü~ilnsUn. Ynlnız bu çok vazifeler vardır. Elbette te.,oi'tt. 
umde1er üzerinde tevakkuf etmesi ben bu vezaifi yapabilecek §elcilde .1çe 161.' 
ıait bulurum. 't'bJf1 1 mak doğru olur. HumP ~- ·J'reti.11 

Çünkü kıyme.tli Dahiliye bakanımız liyeceğim şudur: Atatürkun 
1 

b\Jl et-
sok salahiyetli bir lisanla, vak f~nc bir bu memleketin hüsnüniyetle k'lınillet!# 
şekilde bunu izah buyurdular. Ben yal. mesi bu memleketin ve b~ allf'~r} 
nız bütün bu umdelerin bizden ~stedi. mcnfaatmadır.(Bra,·o s~~:nıı ~ 
ğl bir noktayı i~ret etmek isterim. ~hl 
Atatürk bütün icraatında hedef olarak osftl 
bunu kabul etmlıtir. Bu da, ke!'\di ra. Fevk a 1 ad e h f r " ıitıitı 
h b k . ı _ı. l r"foga bıl 
atına a mıyarak yalnız millet ve Hulıvut stal\ı-'u .. hası 

memleket için çalı~mafı gaye bilmek 44 ~ayıfahk fevkalade .nu:hsııst'c!B 
ve bunun için de gayet feragatkar ve perşembe çıkıyor. Sureh 111 sirıeııı' 
fedaklr olmak. Şimdi herhan~i b1r getirtilmiş resimlerle en son ııiishD~~ 
va!lfı ele 1llsak, meseli devlr.tiçlik vas- hnberlerini yüklü o~aı:ı b~·ddefl go 
f ını alalım; Bu vasfa istinac~en Devlet mutlak gözden geçirıntl· 1 

gerek nazımlığını ve gerekse baıarıct- -·rülmemiş bir şeydir. -~ 

1 "~ın;~~~~~~L-A :A1M~·~~~E~Rı1~~: v~ oVV~ 
A ş K Gihi hş C:i1KfiR A 1\1 1 

(Le Roi) dS 
Bu hafta SAKA~VA Sloemas::...:ın~ .... 

lımllilml8f'* Müdavimlerine ho9 iki Matgeçirtiyor AF.--~ 
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Bu akşam S O M E R Sineması 
FREDERJC MARCH. WARNER BAXTER. UONEL BARRYMORE ve JUNE LANG . 

tarafından fevkalade bir surette yaratılan vtt müessir bir tarih aahifeıini taavir eden 

Z AF E .R YOLU ., 
Frans'2ca sözlü §ahe:ıcri göstenneğe baılıyor. ~ 

F e·ıkalide resimler·.. F cci dııkikalar • Niçin hz.rp? Saf ve senç bir a§k . ihtiraı. c ""1" 
pı•4F'•RS•., 

....... , ... . 
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Mode~n 
Koca 

81~k Odayı dolaştı. Soba tatlı bir ,. 
iti Bakı saçıyordu. Ma.sanm üstünde. 
~Yo~ıda ku;mızı güller mis gibi ko- ( 
bir tabu. EtaJcrde bir şişe vermutla 

Di,, ak bisküi duruyordu. Si: Yastıklarını düzeltti. 
lfer kutusuna baktı. 
toı §ey :a.mamdı. 

~ell.di ':1~1 saate bir göz atarak, 
_ 'l' endıne söylendi: 
~ 'k ~dört! fakat herhalde biraz 
l'ada a ır ... Ben Vediayı bilirim. Dün. 

" ta?nannıda gelmez. 
~~ı.a, Sadinln en iyi arkadaşının 
l8rarı 1

Ydi. Uzun müddet devam eden 
1%ı~a nihayet genç kadın daya. 
oıal'a.k ış, nihayet bugün işte ilk defa 

.. _ Ageleceğini vaadetmişti, 
tııı r• caba gelmeye cesaret edecek 

~lik 
'l\nı anlı helecan içindeydi . 
Sad· 0 esnada kapı çalındı. 
.... ~~albi çarparak, koştu; açtı. 
au .. benim ... Ne şaşınyorsun? 

aı lta~eri söyliyen Vedianın koca. 
iÇel'iy t~. Arkadaşını iterek odadan 

l\_ e gırdl, 
~lik 

ttiııhe anıı fena bozulmuştu. İçinde 
8etnıı11 uy':11dı. Acaba arkadaşı bir şey 
~he tnı;vd_I? Maamafih mümkün 

.... ti Bakın bir sesle: · 
~le oş geldin! N' e var ne yok .. 
• decti. "akitsiz uğradığın olmamı da.. 

d~. ~~ 19.f etme Sadi ... Zamanım 
. aallf '~? beni!. .. 

bıııdeıı ':,OYle söylemekle beraber, ce. 
~t>.. ır revolver çıkararak arka. 

~ıı g" .. 
..... /..: 0gsüne dayadı. 

lh-. ~~~anıdan efmdi karım gelecek. 
~ ııe inkar etme ... Her şeyi bili-

.Pö~ ~ltin, azizim ... Aramızda bir şey 
rn~ Otı\l d b . . ı Pelt a ilıyo:uın:·· Ancak. ol. 
8esı11 ç,lcıtıYakın ... Şımdı, bak: Sakın 

.... ~e asın ... 
...._ şUıı de:nek istiyorsun? 
b~ U ıstiyorum ki, giıya ben 
~~in. 'Y0knıuşum gibi onu kabul ede. .. 

..... A. 

...... li" rnan.. .. 
1~n ~~ .. lat yok ... Bir kelime söy. 
0ldufuırn ıgi çekerim ... Benim burada 
\t ee~l'S<! u en Uf ak bir hareketinle bel-

..... ltrnn gene seni vururum ... 
....... Stıs an, Rauf ... Nasıl olur? 

lşıtiy0ru ... lete böyle ... Bak, :ıyak sesi 
?'ada salt~ ... Koş kapıyı aç. Ben bu. 

anacağım. 

~ 
ı~"aı ırasa(.11a~o 
..,. n lr9 aınHYı Dıı n m 

v !§>o ır aae'lt 
tct. tncdikte L' k 'k k 0ı mu l . ıvenza te nı me ·-
~rıo ~ lırnlerinden profesör Fila
b- nla.tın l~crv~, "bulutları delerek 
t~ trıak. otcsındek göğü görebilen 
ıqtı ınc . . . B 

c Veril " ıcat etmıştır. u ma-
,,.,. en up uzun ad şudur· 

Q ı el · 
~~Ctc at Cskopb birlikte kullanmak 
~ ftı ede rnosfc"ik refraksiyonları tan· 
t i\\i11~: Ve felce uğratan alet,, bu 
llıdil'etj ın faydası; bulutların mev-
~" ile ra.. k d . tel a bat Rrnen ·ara, enız ve 

~bilrn ~ryd' olarının ateşini tanzim 
lı Csı ır 

til' lavn ta . 
~er~ bu .. fa~sudatı yapanlara gemi-
~n büyük hizmetleri o· 

-- ----------- ------- -

Tekrar kapı çalındı. Sadi, o tarafa 
yürüdü. Raruf, perdelerin arka.sına 

saklanıp nam1unun ucunu gösteriyor. 
du. Betbaht a..~ık, naçar, genç kadına 
kapıyı açtı. 

Vedia, kapıdan içeri girince: 
- Aman ne güzel burası... • dedi. 

Çiçe!der de mis gibi kokuyor ... Sün
bülil ne de seYerim ... Sadi.. Söyle ba. 
kalını ... Se:ı çiçek falı bilir misin? .• 

- Eh ... Ha, evet... 
- A ... nen var, ayol? .. İçin sıkıl. 

mış gibi duruyorsun ... Dün ne kadar 
coşkunlukla yalvarıyordun... Bugün 
ne oldu? 

- Bir şey değil ... hanı ef ... şey .. Ve. 
dia ... Belki helecandır . 

- AHah nllah .. Ne helecanı? 
- Canım işte sizi burada görmek 

biraz tuhafıma gidiyor... Dü~'lııüyo

rum ki... 

- Ne düşünüyorsunuz? 
- Buraya gelmemeliydiniz. Tabii 

bunu kendim için söylemiyorum ... 
- Ya kimin için? 
- Sizin için ... Ve .. Rauf için .. Çün_ 

kil nihayet o da benim arkadaşıt.ldır. 
- A ... Maşallah ... Üç aydanberi 

her gün başımın etini yiyorsunuz da 
nihayet razı olup geldiğim gün bana 
bu sözleri mi söyliyecektiniı? - Si. 
zir1 yüzünüzden kendimi, rahatmıı, 

saadetimi, servetimi tehlikeye koy. 
du.m ... (Çünkü malUm ya. kocam zen 
gindir ... ) Ve siz, şimdi bana "gelme
seydin!" diyorsunuz ... Sizin gibi he. 
riflere ne denir biliyor musunuz? Ter. 
biyesiz... Rezil ... 

Vedia, kapıyı vurarak, evden çıktı, 
gitti. 

Sadi, kendini toplamıya va kit bul. 
madan, lcarşısmda Raufu gördü. O 
da ona: 

- Karımın sana söyledikelrine ta
mamen iştirak ederim! - dedi. - O, tam 
mana.siyle hissiyatımın tercümanı ol. 
muştur . 

Ve, yUrildU, çıktı, gitti. 

• • • 
İki saat sonra, Raufla karısı, kar

şı karşıya yemek yiyorlardı: 
- Şekerim... Baş ağrın geçti mi? 
- Teşekkür ederim, Rau!çuğum ... 

Geçti ... Daha iyiyim ... 
- GUzelim. .. Sen çok mağaza ma • 

ğaza silrtüyorsun. Havalar fazla sı • 
cak, yoruluyorsun ... Biraz evde otur. 
san, dinknsen daha iyi olmaz mı? 

- Evet, hakkın var. 
- Bak, Vedia! Aklıma bir şey gel· 

di. 
- Söyle bakalım. 
- Haydi kalk, bir tiyntroya vdc. 

lim. İşlerimden b~ vakit bulup seni 
eğlendiremiyorum ki... Hazır yarın er. 
ken kalkmıyaca.ğım, işim yok, bu ak. 
şa.m gel seninle şöyle biı vakit ~eçi· 
relim ... Tiyatrodan sonra da bir bara 
gireriz. Ne dersin? 

- Mükemmel! Yaşa kocacığım! 
Vallahi nckda.r pişman oluyorum. 

- Ne diyorsun? 
- Bir şey demedim ... Çok memnu. 

nwn demek istedim. 
- Ben de seni çok seviyorum. 
- Ya ben! ... Ya ben: .. Tiyatroda ne 

oynuyormuş? 

Rauf, tatlı bir tcbessUmle: 
- "Kocalar mektebi" ... Tabii, mo. 

dern koca.lara ait bir mektep! ... 
Nakleden (Hatice Sürm1ya) 
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13 sene evvel bugün 

Büyük Millet Meclisi hilafetin 
rağvı lüzumunu kanun 

halinda tatbike karar verdi 
17 sene evvel bugün 

Ali Rıza liabinesi istifa etti 
19 sene evvaı bugün 

Ilrestlitofsk muahed(lsi aktedildl 
Bir vesile ile gene bu sütunlar 

da Hilaf etten bahsetmiştik. Bugiin 
Halifeliğin kanunen lağvedildiği· 
nin 13 üncü senesidir. 1924 ydı 
3 mart günü meclis Hilafetin lağ' i 
lüzumunu kanun halir.de tatbikine 
karar verdi. 

Halife ne demektir ve ne gibi 
safhalar geçirdi? Bunu yeni Türk 
ta;:ihi göy le anlatıyor: 

"Müslümanlar henüz azlık iken 
umumi ib:ıdetlerde bizzat Peygam -
her imamlık ederdi. Müslüman
lar çoğalınca imamların da çoğal· 
ması lazım geldi. Peygamber imam
lara kendi namına namaz kıldırmak 
salihiyetini vererek kendisi baş i -
marn mevkiine geçti. İslamlık kuv· 
vet kazanıp da harp Üe, fütuhat ile 
kasabalar, §ehirler, vilayetler elde 
etmeğe batlaymca, Peygambere i
mamlıktan büsbütün ayn yeni bir 
it daha çıkb. Baş imamlığın yanma 
bir de Hicaz havalisi Araplarının 
milli reisi sıfatiyle bu yerleri idare 
vazifesi katldr. Peygamberden son· 
ra baş imamlığa intihap olunanlara 
"Halife,, adı verildi. Böylece "Ha
life,, kelimesi imamdan ziyade Arap 
imparatorluğunun devlet reisini ifa· 
de eden bir unvan haline geldi. E
mevi Hanedanının kurulması ve 
Arap Saltanabnın bir sülale eline 
geçmesi ile Peygamberin kurduğu 
usul ve hukuk ı.okt~smdı-n artık 
Halifelik yani "müntehap baş imam 
vekilliği,, nihayetbulmuştu. Ondan 
sonra Emeviler ve Abbasiler, Hali· 
feliği Arap siyasi hakimiyetinin ya
yılmasına bir ô.let olarak kullandı • 
lar. Hulagilnun Bağdatta son Ab· 
basi hükumdnn Mutasımı idam et· 
mesiyle bu şekil de ortadan kalktt. 
Halifelik iki buçuk asır kadar (1258 
- 1517) Abbasi Hanedanından ol -
mak iddiasında bulunanların bir ge
çim vasıtası, almır aablır bir mal 
haline geldi. Yavuz Seliın, Mısın 
zaptettiği zaman, orada "Halife Mü· 
tevekkil Alillah,, unvanlı ve Mısır 
hükumetinin sadakı:ısiyle geçinen 
bir Arap buldu. Bu biçarenin hiç 
denecek kadar ucuz bir ücretle Mı
sır hükumetine kiralamakta olduğu 
Hatif elik hakkını imparatorluk si
yasetine vasıla olarak kullanmak 
üzere almağa özenmeseydi, bu 
mesele belki o zaman sona ermıt , 
Osmanlı Devletinin urm icaplan
na göre tekamülüne m~mi bir mile•· 
sese ihdas edilmemiş ve Türklük bu 
boş unvanı tanunak yüzünden bir
çok zararlara uğramamış olacaktı.,, 

• • • 

mak istedi. "Hilafet ordusu", Tür~ 
topraklarını düşmana teslim etmek 
için Halifenin emri ile Türk aske -
rine saldıran bir ordu idi. Türkün 
kurtarıcısı bunu Dumlupmarda meg· 
hul askerin mezan başındaki nut
kunda §Öyle anlattı: "Sarayların i· 
çinde Türkten gayri unsurlara isti~ 
nat ederek, düşmanlarla ittifak e 
derek Anadolunun, Türklüğün R· 

leyhine yürüyen çürümüı gölge 
adamlarının Türk vabmmdan tardı 
dütmanlarm denize dökülmesin
den daha rehakar bir harekettir.,, 
Ali Rıza kabinesinin istifası 

19 20 yılı 3 mart günü, 1 7 sene 
evvel bugün, ecnebi düşmanlara 
yaranabilmek için elinden geleni 
yapmaktan çekinmiyen Ali Rıza ka· 
bin~i istifa ederek yerine Salih 
paşa geçti. 
Brestlitof sk muahedesinin akdJ 

1918 yılı 3 mart günü, 19 sene 
evvel bugün, Brestlitosk muahede
si aktedildi . 

Bu muahede, Bolşevikler Rusya· 
nın idaresini ellerine almadan Ö!\• 
ce Krenski hükumetinirı kunnak is
tediği esasları reddediyordu. Krens
ki hükumeti .. ilhaksız ve tazminat -
sız bir sulh,, istemekle beraber .. Av
rupa Türk hakimiyetinin tasfiye o· 
lunmasını., ve .. Rusyanıo boğazlara 
hakim olmasını,, istemekte idi. 

Çocuk felcinin 
.. ilacı 

Amerikalı Alimler 
tarafından bulundu 

Amerikada Kalifomiyada Stan
ford üniversitesinde çok mühim 
bir keşif yapılmıştır. Birçok alim 
ve doktorların senelerce müddetle 
yaptıkları yorucu araştırmalardan 
sonra nihayet dünyanın en korkunç 
hastalıklarından biri olan "çocuk 
felci,, nin çaresi bulunmuştur. 

Doktor Gebhard ile Schutz, yap
tıkları bir tecrübede, buruna çekilen 
;.ararsı7. bir ilaç sayesinde çocuk f el
ci hastalığına kerşı muafiyet kaza .. 
nılmaktadır. 

Bu hastalık mikroplarmm bu • 
~-rltod~~nmmrııT\ıth~~~:!'t'!"---1 

mekte olduğu keşfedilmiştir. 
Amerika sıhhat nezaretinden Dr. 

Mi ki 
Yediler 
arasında 

Hilafetin bütün geçmişte yaptık· 
ları affedilse bile istiklal mücadele· 
sinde Türklüğe kastedilen hareket 
ebediyen bir leke halinde kalacak
tır. Allahın yerde gölgesi olduklP.· 
rına halkı inandıran Halifelerde~ 
biri, göğsünü düşmanın topuna tü
feğine siper eden Türk evladına kıy-

Annstrong, asid pikrik ile şaptan 
mürekkep bir mahlulü bir maymu
nun bumuna tulumba ile sıktıktan 
~onra, çocuk felci mikroplarından 
derhal öldürebilecek miktarda mik
robu ayni maymuna aşılamış ve 
hayvan hiç müteessir olmamıştır. 

Geçen sene cenup vilayetlerinde 
bu hastalık salgın bir halde patlak 
verince, doktor Armstrong ayni ilaç
la binlerce kişinin canını kurtarmış
tı. - 36 -
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Başvekil tiyatro 
mektebini gezdi 

Gördükierinden memnun oldu
ğunu söyliyerek talebeye 

iltifatta bulundu 
l::b; Y.::kilimiz İıımet İnönü dün 

r,ia::uif vekili Saffet Arıkan ve C. 
!-!. Partisi grup reis vekili Hacan S;ı
l-. ı ile b:rliktc musiki muallim me-k
tc~:ni ziyaretle mektebin tiyatru ve 
r;_;·~:.:ı !asmım tetkik ve teftiş etmiş-

Başvekilimiz, tiyatro mütehas
:;m I~aJ Ebert'in tiyatro tatbikat 
<lc:slerine. ritmik, jimnastik ve ope
ra .:;anatı derslerine girmişlerdir. 

İsmet İnönü tiyatro sınıfından ay· 
rılırken talebeye iltifatta bulunmuş
lar ve talebenin çalışmalarından, 
dersleı<len alman neticelerden mem 
nun kaldıklarını söyliyerek demişler 
dir ki: 

"- Tatbikat derslerinizi gör 
di.im. Çalışmalarınız ümitlerimi ço
ğalttı. Muvaffakıyetleriniz bundan 

sonra, göstereceğiniz gnyretle' mü
tenasip olacaktır. 

Milli sahnemiz için yetişecek olan 
sanatkarlar bu memlekette her z"
man en yüksek itibara ve şerefe 
mazhar olacaklardır. Üç beş sen~ 
sonra içinizden milli sahnemizin bli· 
yük sanatkar namzetlerinin yetişece
ğini görerek en çok sevinenlerden 
biri ben olacağtm. 

Milli varlığın en güzel kısmı o
lan güzel Türkçemiz en doğru ve en 
beliğ telaffuzcnu Türk sahnesind~ 
bulacaktır. Bunu sizden bekliyorum. 

Sanatkara yakrşacak kuvvetli bir 
karaktere sahip olarak göstereceği
niz meslek sevgisi, çalışma heyeca
nı muvaffakıyetinizin temeli olacak
tır. Tekrar ediyorum: 

Gördüklerim ümitlerimi arttırdr.,, 

--Türkçe kO-nüŞ-mak , 
mecburiyeti etra ında 

Türkiyede, Türkçe konuşmağı mec_ 
buri kılan ilk nizamname bundan beş 
beş sen-e kadar evvel Mersinde tatbik 

edilmeğe başlanmıştı. Aynı şekilde karar 
l:lr Tekirdağ ve Bursada da, verildik_ 1 
ten sonra bunun !stanbulda da tatbL 
ki meselesi ortaya atıldı. !stanbulda_ 
ki Türkçe gazetelerin yıllardır müte_ 
a<ldit defaalr ileri sürdükleri bu te_ 
ffi"'nninin artık tatbik sahasına çıka_ 
cağı günlere yaklaştık demektir. • 

• * 
Birer ferdi olmakla öğündüğümüz 

büyük Türk milletine mensubiyetleı'L 
ni isbut için, kendilerine: "Türk or. 
todokı.ılarr,, "Türk mfuıevileri,1 "Türk 
katohkleri., adını veren bu vatandaş ... 
larrmı~ nic;in şimdiye kadar Türkçe 
kontL']maktan imtina ettiler? Niçin, 
bir parmak bal kabilindeıı, ikide birde 
hahamhanelcnle, patrikhanelerde, top 
lamp "Türkı:c konuşmağa,, karar ver_ 
diklerini ilan ettikten sonra sustular? 

Bugün millet kelimesinin bir tarifi 
de .<3Udur: 

''Bir memleket üzerinde yaşayarak 
aynı dille konuşan ve anlaşan insan. 
lardan ibaret kütle,, Türkçe konuş.. 

mamakta ısrar eden Türk ortod.oks.. 
larr, Türk müsevielri ve Türk katolik
leri yoksa, "Türk milleti,, nden ayrı 
olduklarını ve bkleşmek istemedikle_ 
rini mi anlatmak istiy9rlar? Hiç zan_ 

netmiyoruz. 
• • • 

Taksimdeki Ermeni Eseyan lisesi 
müdürü Misropyaru ziyaret ederek 
kendisinin bu husustaki fikrini sordu. 
ğum zaman, gayet düzgün bir Türk. 
çe ile evvela şu cevabı verdi: 

- Benim siyasete hiç aklını ermez 
ki! Zat.en böyle bir suale cevap vere .. 
cek mevkide değilim. Kendim her za.. 
man Türkçe konuşurum, vaktile de 
Osmanlı hükumeti hesabına Avrupa. 
da tahsil etmiş ve Darülfünunda ho
calık yapmıştım . 

Müdürün diğer sözlerinden bu işe 
taraftar olduğunu, yalnız bazı sebep 
ler yüzünden fikrini söylemekten çe_ 
kindiğini görüyordum. ' 

:f. :f. ~ 

İkinci olar-ak görü§tüğüm müsevi 
vafanda.şlarunızdan doktor V. Hoda. 
ra iyi bir Türkçe ile kendisinin Gala. 
tasGJ rnyda okuduğunu, Türkçeyi ana 
lisrı'iı saydığını ve Türkç:e konuşmak 
?;bi b!r mecburiyetin konulmasını 

f'", ~-et tabii ve hakir bulduğunu söyle. 
{j 

* • • 
Papa 

c:~i:-i :(5:·ncğe citt~ğim zaman gözü. 
:ne ilt: carp::ın ~ey ~u vecize oldu: · 
''Ti.i~::üm ne mut!u bana,, ve "bize di
!i-:-i-:-i ca::.hurlyet ö~retti.,, 

I~c::t~'ioine, ziyaretimin sebebini an
J--:•nc3 bUyük bir sevin~le kollarım kal 
frr.-:rafr b3f,ırdr: 

- Hani o gi:ı~ler ! gece cündüz bek. 
],.ı:ğbiz ve ı'.ğra~ttğ,mrz bu de~il mi? 
Biz ki Türküz,-ncden b~şka diUe konu
§ahm ve buna müsaade edelim? 

Ga!atadaki Getronagan Ermeni lise
si ise, Fransızların Majino istihkamları 
gibi birşey. Bir türlü kapısından içeri 
girmeğe muvaffak olamadım. Yaptığım 
bütün hamleler kapıcı tarafından mu. 
vaffakiyetsizliğe uğratılınca boynumu 
büküp dönmekten başka ~1kar yol bu
lamadım. 

:;. :f. :(; 

Yüksek kaldırımla Galata arasın~ 
daki musevi mektebinde karşılaştr· 
ğım ilk kelime: 

- Kekerez? oldu. Bu, herhalde 
"ne istiyorsun?,, demek olacak. Mer 
divenden müdürün odasına çıkarken 
"verdiğin on paranın nereye gittiğt
ni bil,, cümlesi yazılı bir levha göze 
çarpıyor. •.s 1 • • /-c 

Müdür Latan Türkçe konuşma 
mecburiyeti için ne düşündüğü hak
kındaki sualime büyük bir tehalükle 
şu cevabı verdi: 

- Bizim mektepte tedrisat Uı.ma
men Türkçedir. Bakın size programı 
göstereyim. İbranice ve F ransrzca · 
dan gayri yabancı bir dilden dersi
miz yoktur. 

Bu sırada biribiri arkasından ice
ri giren küçük çocuklar düzgün Türk 
çe cümlelerle konuşuyorlar. Müdür, 
bu çocukları kendisinin mahsus ça
ğırtmadığına beni inandırmak için 
sınıfları da gezdireceğini söyledikten 
sonra: 

- Bakın ! diyor nepsi Türkçe 
konuşuyorlar. 

- Peki,nic;in drŞ,anda da ayni şe· 
kilde hareket etmelerini temin etmi
yorsunuz, bunu yapamaz mısınız? 

-Biz, kendilerine lazım gelen 
tenbihleri veriyoruz. Fakat mektep 
idaresinin hariçte nüfuz temin ede
mediği bir yer varsa o da aile muhi
tidir. Evdeki büyük anneler, büyük 
babalar, ne de olsa eski devrin tesiri 
altında oldukları için çocuklariyle 
daima İspanyolca görüşüyorlar. Fa
kat bu tabii, zamanla (ne kadar) 
değişecektir. Bu işin cebren, yani 
bir nizamname ile yaptmlmağa kal
kışılmasını ben şahsan doğru bulmu
yorum! Vaziyet esasen kendiliğin
den istenilen mecraya doğru akmak
tadır. Bu işi kökünden halletmek 
irin, ihtiyarları ortadan kaldırmak 
15.zımdrr ki bunun da şüphesiz imka
nı yoktur. Biz burada Türklük için 
elimizden geleni yapıyoruz ve istik
bal için sayimizin semeresini alacağr. 
mıza eminiz. Buna en büyük misal 
programlarımızdrr. Diğer azlık mc~~ 
teplerinde tedrisat - maarfin kov· 
duğu bir iki ders müstesna ~ he'p 
yabancı d!llerledir, halbu ki biz t~
mnmen maC\rifin resmi mekteplerde 
kul1andığı sistemi takip ediyoru7, 
Bu yüzden onlarla aramızda bi.iyi.ik 
bir fark vardır. 

Bir mektepte aranılan ilk vr.~:f dil 
birli31 değil midir? Onlar niçin b~:;lrn 
dille tedrisat yapıyorlar? .. 

N. YOKSUL 

" Milletler 
. Cemiyeti 
yaşıyor ,, 

In .~iliz Har~ciye 
Nazırı· bir nutuk 

söy:edi 
İngiltere hariciye nazırı Eden dün 

Avam ka:n::ırasm::b İspanya işler:nden 

ba§layarak dünya siyasetine bilhassa 
Mileltlcr cemiyetinin vaziyetine tt"mas 
eden bir nutuk söylemi~tir. 

İngiliz haric'ye naz1n, İspanya işine 
ademi müd:ıhalenin bugün takibi icap 
eden siyaset olduğuna i~aretten sonra 
Milletler cemiyeti meselesine geçerek 
demiştir ki: 
"- Milcltler cemiyeti Habeş ihtila. 

fından uğradığı muvafafkiyets:zı:ğe ve 
öteclcnberi maruz kalagcldiği birçok 
• 
müşkülata rağmen mezara kontılacak 

vaziyette olmaktan çok uzaktır. Daha 
geçenlerde Fransrz • Türk ihtilafile mu
vaffakiyctle meşgul olmu~tur. Müza. 
kereler uzun sürmüş, çetin olmuştur. 

Fakat rniişkülat bertaraf edilmiştir.,, 
Eden, Mill:::tler cemiyetinin bugüne 

kadar hallettiği büyük ehemmiyeti haiz 
on ihfliifr s::ıydrktan sonra yeni bir Lo 
karne anlaşması hususunda ter<ikkiyi 
gösterir cesaret verici bir şey söyl;ye
miyeccğinden dolayı teessürlerini be
yan etrni~tir. 

270 rey alan 

Soförler 
.» 

cemiyeti idare 
heyeti 

intihabatı tasdik 
edilecek mi ? 

İdare heyetleri seçimi İktısat ve
kaleti tarafından feshedilmiş olan 
şoförler cemiyetinde yeni seçim ya
pılmış, fakat işin dedikodusu el'an 
bitmemiştir. 

Üç gün devam eden intihap ne
ticesinde sc..ndık açıldığı zaman için
de 270 rey olduğu görülmüştür. 
Halbuki lstanbuldaki şoförler 5000 
kadar vardır. Cemiyetler kanunun· 
da bir madde vardır ki bunda cemi· 
yet idare heyetleriı .. : intihaplarmda 
nisap aranmıyacağı kaydedilmekte· 
dir. Fakat bu kadar az bir ekalliyet
le intihap yapılıp yapılarnıyacağı da 
ayrıca merak edilecek bir cihet te
lakki edilmektedir. 

Ticaret odası idare heyeti, seçi
mi henüz tasdik etmemiştir. Mrıa
mafih idare heyetinin seçimi tasdik 
ten başka kanuni bir şekil bulamrya· 
cağı aşikar görülmektedir. 

Cemiyetin yeni idare heyeti ilk 
toplantısmr yapnuş ve şoför mekte
bi müdürü Fikri T evfik'i reis olarak 
seçmiştir. 

Kraliçe Viktor
yanın e~masları 

Madam Simpsona 
layık görülmüyormuş 

Fransızca Entransijan gazetesin· 
de okuduğumuza göre, sabık İngi
liz kraliyle İngiltere Hanedanı ara
sındaki müzakereler, şimdilik, bir 
müddet cin durmustur. 

Tahsisat mesel;si halledilmis ol· 
masın:ı rağmen, anlaşma henüz kat'i 
safhaya girmemiştir. 

Çünkü bazı kıymetli taşlar üze
rinde bir ihtilaf mevcuttur. Bu hu
susta büyi.ik bir ketumiyet mevcut 
sa da, büyük bir servet teşkil eden 
bircok. bilezik, yüzük, inci kolye ve 
sai;enin mevzuubahis olduğu anla
şılmr~tır. Bunlar kraliçe Viktory;ı 
ve kralice i-\leksandra tarafından 
prens dö Ga1e mirae bırakılmrştrr. 
Şu şartla ki, bunlar: "Birgün onun 
zevcesi olacak ve bütün imparator
h:ık tarafmdan sevilecek olan genç 
kıza., verilecekti .. 

İşte ihtilaf buradan başlamış ve 
iki büyiik kraliçenin bu serveti, kime 
bıraktıkları ve madam Simpsom•n 
buna mi.istehak olup olmadığı 
hususunda bir te::-ecldüt hasrl olmu~
tur. 

Dük dö Vinc!sor ~imdilik, noktai 
nazarında I'ırır etr.-ıektdir. Bu kıy-

ı
. 1 • 1 1 .. • 1 

met ı c~y.::.yı ..... ..::::<:. ... ca(..:1 rnac;am 

Hatayın ana yasası . 

Fransız murahhaslar~ 
talimat almağa 
lüzum gördüler.·ph°';' 

Hatay ana yas:1.smı hazlrlamakta hudutlarını tesbit ederken ~u il1 \'il• 

olan komisyondaki Fran:;ız müteh~s.. ki Bayır ve Bucak nabiyelerJJl bS O• 

sıslarından rrotert de Caix Parise va_ ziyetleri ehemmiyetle nıevzııba 'flitle 
sıl o!mu13tur. Mütehassıs Türk heyeti laca1üır. Ahalisinin yüzde 90 ;

1 
ııa.1· 

tarafından verilen ana y::ısa projesini olan bu yerlerin Hataydan aY a~tB• 
getirdiği gibi Ti.iTk baJ mur~.hhasın- masına bittabi imkan bulunoıaftl 
dan aldığı izahatı da bildirecektir . dır • 

FransJZ heyeti verilen projı> haıc. Yalan neşdyat ıde et• 
kında' hükumetinden talimat a!mağ·a Suriycde bu yurd pa:çasıııı ~aırıııı" 

· ' n:c~t İ". in halkm Surıyede •erat lüzum görmü§tür. Gelen mütchn~flıs " neşrı.• 
icap eden talimatı aldıktan sor-.· Ce. btedi!;:!eri hakkında yalan bil J38• 

nevreyc dön~c~k ve 8 martta tekrar 
tov1 ::ın '.ıhra ba-::a.n~caktır. 

Tiirk olan toprak!:'·· 

<levam etmektedir. Buna muka J:ıllı~ı 
- . Tü" k olan , . Yır ve But:>atTın halıs r . ı1 aı>· · "' a·kıcr1 da Suriyede kalmak iste 1 ubııt 

kınd:ı "Alkabcs gazetesinin 17 ~ ' .. t dır· 
Mütehassıslar komisyonu Hataym t:ı.rihli haberini tekzip etme~~ 

------ ------

Cç aylak 
maaşlar 

(Ba.:ıtaraft 1 incide) 

Eski vaziyette maaş veren gişe

ler sabahı.n hemen yedisinde işe baş 
lar ve akşam günlerin uzunluğuna 

göre geç vakte kadar devam ederdi. 
Halbuki bu sabah gişelerin renmi <la-
irel:.>rin a"ı\ış saatinden evvel ı~e 

başbmadıkları görülüyordu. 

Defterdarın beyanatı 

Bu hususta defterdar Kazım b~n· 
ka müdürünün para verilmediği yo· 

lundaki dünkü sözlerini cerhederek 
eliyor ki: 

··- Şikayetçiler bana da geL-li
ler. Biz Emlak bankası emrine mık· 
tarı kafi para verdik. Hatta daha 7.İ
yade para istiyorsa vermeğe haz!r 
olduğumuzu bildfrdim. Biz ayın al
tısında tevzata başlıyacağrz. Emlak 
bankasının tediyata başhyamama~r 

na son zamanlarda bankada yapılmış 
olan değişikliklerin sebepolması muh 
temeldir. Maamafih Emlak bankası 
mi.idürü ile konuştum. Bugün ma
lu Here tevziata ba~ladıklarmr, aym 
altrsrnda da diğerlerine tevziat ya
pılacağını söyledi.,, 

* • !~ 

Görülüyor ki, ortada zararı mü
tekaitlerle dul ve yetimlere dokunan 
bir mesele vardır. Bnnka clirektörii 
nün deği-şmesinin ve bankada bazı 
değişiklikler olmasmm bu i!')e bir te
siri olmamalrydr. İzmir şubesi mü
dürü iken büyük faClliyeti oldur:·ur:LJ 
İzmir refi!:lerimizin yazdı(!ı ve bizim 
de İstanbul şubesi miiclürlüğiine ta· 
yinini alkışladığımız yeni müdi.irc1en 
bilhassa bu İsin bozulmasmı dcr'-il . ~ 

daha ziyade intizama sokulmasını 
beklerdik. Kaldı ki bankacılığın 
icaphm da bunu emreder. 

Bilyük bir kitlenin - en azı -
günlük gıdasına taalluk ed~n ve on· 
lan müşkül vaziyetlere düşüren bu 
iş herhalde 2erhal düzeltilmelidir. 

u ~ ı;g aı ifil y@) ©1 c§l 

Hüküm etçiler 
Toledo yolunu teh d~t 

ediyorlar 
Madrit: 3 (A.A.) - Hükumet kuv

vetleri, Jarama mıntakasında büyük bir 
faaliyet göstermekteıdir1er. Asilerin 
Valensiya yoluna karşr yapmakta ol
duklan rndahtların şiddeti azalmış_ 
mrştır. 

Arganda madeni köprüsüne karşı 
yapdan atışlar da hafiflemiş olup şimdi 
yol ve köprüyü Madridin müdafaasına 
ait ihtiyzçların tatmini için kullanmak 
imkanı hasıl olmuştur. 

Hükumet kuvvetleri, üniversite ma
ha!lesinde tazyiklerini arttirmrşlar ve 
asilerin ia~eled çok müşkül bir şekle 
girmiştir. 

Tagein cenubunda hükumetçiler, To
ledoyu !doğrudan doğruya tehdit eden 
mühim sevkulceyş mevzileri işgal et_ 
mişlerdir. 

Simpsona hediye etmiş ve bunlarm 
ona ait olduğunu söylemiştir. 

Hanedan ailesi ise, bu mücevhe
ratın iadesini talep etmektedir. 

1 n g ilterenin 
lıarp pilaru 

Tehlike halinde 
Londra tabliye 

edilecek oıiş ı·~ 
. ~c ı 

İngiltere hükumet dairesınde. ıd~P 
.1. 1· bır 

C.:r kasa icirJ:le asma kı ıt 1 bfr ' . j(ıt~ 

i · "harp duruyor. Bu, ngilterenın '/~\· 

ıdır. Bu kitabın kilidinin anahtar•·ııe vt 
kabı 

nız bir tek adamdadır. O da, j(te' 
·ıesi se 

imparatorluk müdafaa konıı 

te .. :i Sir Mori:; Hanki'dir. . 111gil' 
d ·ıa· v. vakıt . Kitap, harp ilan e ı ıgı il';~ı 

edectı:ı . 
tcre;ıin ne yolda hareket ~dı 

. . . · d ic.aı ta , 
tayın etmektedır icerısuıo c pJ•!I . ~ .. Jil • 
rinde tatbik edilebilesek her tur 

mevcuttur. W' 
Harp ilan olunduğu zaman Jııgı g'~ 

cıclıı 
renin halletmek zaruretinde , " 
rne"'e!elerden birkaçı şunlardır: t 1-~, l j{C . 

:ı Hükumetin derhal mem e • ·ete 
b' vil:l.) 

ne, gizli ve pek mahfuz ır 

taşmm::sı. . 13el~I 
2) Kral ailesinin emniyetı.. ıl1jtl 

h.. mundaJl c 
de bu ailenin hava ucu 

bir yere nakledilmesi. ı.itlC-
1 ca c::eı• 

Londra halkının ve baş 1 " t8' 
t ·çine 

rin tahliye edilip memleke 1 

şmması. w.. g8rf' 
Umumiyetle düşünüldügune tıllıf 

eğer harp ilan olunursa, b~ 11113" 
. hiJC'LI 

Londra üzerine apansız bır 

bışlayacaktrr . . rJ 1 . l" :e1 
- Sunday Pictor;a 

Şikayetler, temenı~ 

Bir itfaiye 
serşoför~ 

rnıJl 
15 senelik hiznıe 1

• ot 
· tıY unutulmamasını ıs tbııtJ' 

· f"'r Jl'ltl ' Neşet isminde bır şo 0 bı.I 
. ·kayette 

mıza gelerek şöyle bır şı 

1 d 
.. ,,. 

un u: . d··rdıl 
f . 51 o " 

"Ben Karaköy it aıY~ selle e~, 
cü grup .serşoförü idiD1· (Jç çııcıttl . 
el ha.staWc dolayısiyle işten . jlıİ 6e 

eÇU· pe' dım. Sonra hasta.hğdJl g · dşİ! t 
ne var ki saölam olduğuıııa cş1'' 

"' .J.- r , 
yeti sıhhiyeden rapor alcuwd · .Ji1Jı'e • • e "' ,. 
o günden beri vazıf eınıe ıa d Js ~ 
diğim gibi başka bir kJsd11 "dait fe 

f\ıil.i te" 1'1' zifeye alınmıyorum. I ,fö't . . ı· . . ti riııı be e 6t'ı1 muteva ı muracaa e " 
k. b · " ·· hal 1° ' ıne şu esınce mun ' .;et•• ı1 

münhal bulursan bize ha~bu.Jıi ~t' 
vahiyle kartdanıyor • ~ ,ertof~, 
bel~diyede on beş senedır ı.ığıııı' I' 
lük yapıyorum. Çcıluk ç. oG 1 0[ııP 0 

..... nhaı 
fil bir halde kaldı. ·~~°. Jci.·· . ,, 
madığmı ben nasıl bilıriı1' rı c:JjiJ' ~ 

· .,. · naıa rolıJ 
15 senelik emegunı . dit? 'f" ,pi 

le almalan lazım geğiJ ını ,.ııat11P' 
çocuğumla sefaletten kıJ ır 
• ti' t fJ 
ıs yorum.,, diletİtl Je' 

Okuyucumuzun bo . . ,elbt 
kadarların nazarı dikk<lurı• 
riz. ,.,,,- -
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Son maçta Maboneyl mağlQp eden 

Miço 
Dünya şampiyonluğunuda 

Sarandos 

kazana bilecek mi ? 

T. S Kurumunda 

Milli küme 
Müsabakalanııın hazırlıklarına 

devam edilmektedir 
Ankara, 2 (Telefonla) - Milli 

küme teşkilatı hakkında müzakere· 
!erde bulunmak üzere içtima edece· Ceen 

titrrı: çsene İstanbuldan Amerikaya 
•Ş olan M' l ma.ktadırlar ki, Miço - Ali Babama. ğini bildirdiğim komisyon bugün 

daıtb . ı.ço Sarandos, altı yedi ay. 
1 erı bire . .. ~ 
il.rın h.. ·. ~c-.c gure~ler yaptıgı ve bun. 
tc biid:Psınde de galip geldiğini evvel. 
s ltıniştik. 

on gel h 
~ehli, en aberlere göre İstanbullu 
ilııun~an; Roston da seksen bin seyirci 
Cittı ~ serbest gUre!J dünya ikincisi 
Ço~ aho.ney ile karşıla~mıştır. 

ıtiço S haşın bir mi:sabakadan sonra 
ltaaJ.a . ~randos rakibini güzel bir ma. 
.ı. ıyıce c . "'tara· znı,ş, sonra da havaya kal. 

il K Yere savurmuştur. 
b. u harcketl d" 'k" . . . ~ 'Yetin er unya ı ıncısının mag. 
tahllıin e •~bcbiyet vermiş. Miçonun 
llıaçın .:~~ltniycn büyük muvaffakiyeti 
lcasındauçUncü saat ve dördüncü dakL 
llıun 11 olrrıu§, sey:rciler tarafından 

),{· zun alitışlanmıştır . 
•ııı1 ;~o Sarandos şimdi ilk müsabaka. 
!aıtıpiy ltıartta Şikagoda eski dünya 
hını ~onu Nilanla yapacaktır. Bu mü. 
tıiyon111Ç~a da galip geli::se dünya şam. 
ha ile ugu u:ı.vanı için me§hur Ali Ba. 
taktır ÇarPii.rnak mecburiyetinde kala. 

. latanb 
lıııc or uı~u pehl'vanın Nihnr yenece. 
~rganizatö:-Je: o kadar emin bul. 
air ıc~-----

adeh şam:rnnya yüzünden 

~I ataroz edilen 

· 11~anor Holm 
illa affedilmedi 

""-O!iın . · ~it ii pıynt oyunlarına iştirak et" 
ela 6\/~e Almanyaya giderken yolf ~laYı A de~ şampanya içtiğinden 
akıın1rıdl'tıetıkanın olimpiyat yüzme 

?na attistt~ r.ıknrılan tanmmr~ sin~· 
(;.foanor Holm Jnrrelt, ay-

c.. ;( ... 
Uıe} y"' • 

11. llZticü Eleanor Hotm 

~t~ancla arn r· l . k l""b·· 'lll tıclan .a or at etızm u u u 
~~ "ılcr Ya' olırnpiyatlara dair ma
~1t?\ Ctde J~l11ası menedilmişti. Ge-

'll"ı. arr t · b ~, itsı v e tın u cezanın kaldr 
ıı-ı~'~i İçi e amatörlük hukukunun 

1 ·'i~. n Verdiği istida da reddedil-

~--

çının 29 martta yapılma.sına şimdi. {dün) Türk Spor Kurumu ikinci 
den karar dahi verilmiştir. reisi B. Halit Bayrağın reisliğinde 

"f -ı toplandı. iştirak edecek takımların " ~· 1W' • sayısı, müsabakaların şekli ve sair 
~ 1 hususat hakkında federasyonun ha· 

~ zırladığı tertip muafık görülmü§tÜr. 
, A Y alnrz mali cihet epeyce uzun 

( t0.:J:ı.LJA..n. ,../ _ Uı münakaşalara sebep olmaktadır. 

5
~ ~ y-.-.-:; tı..(J 'i Ajanlardan biri, Kurumun tah· 

~~ . fi# _:J • sis edeceği paranın doğrudan doğru 
ya sekiz kulüp emrine terkini teklif 
etmiş, bu suretle zararın az olaca· 
ğım, kar elde edilecekse teşkilata da 

Amerikada çok terakki etmiş oldu. 
ğuna inanmamız lazım gelen İstanbul. 
lu pehlivanı bu gidişle pek yakında 

dünya serbest güreş aşmpiyonu olarak 
görecef(z galiba .. 

Yüzen anne 
Erkek ve kadın dünya muka~ 

vemet yiiziiciisii 85 saat 
denizde kalmıştı 

"Yüzen anne .. 
!akabiyle şöh -
ret kazannuş O· 

lan Ameri!:ah 
madam Mirtil 
Muddlston 39 
yaı:ında olduğu 
h;'lJde geçen h<ı ( 
tn San F ransis -
koda kalp sekte· 
sinden ölmüş • • -
tiir. 
Bu kadın 1929 

"Yii:::en Liti,·a, , 
ll!irtil H wl<l!sl oıı 

s~nesinde 13 ya~mrla bir erkek evla· 
dın nnnesi iken F rans.ıdan lngilte· 
reye yüze yüze geçmek için Manş 

denizinde 21 saat kalmrştı. Şiddeti\ 
riizgarlar ve med sularr onu asıl ro· 
tasından pek uza~a attıktan sonrn 
bu işten vazgeçmişti. 

Madam Hudkson, Katalina ada· 
smdan San F ransi~ko toprağına olan 
yirmi mil mesafeyi yuze yüze geç
miş ilk ki\dmdır; ve kadın erkek 
dünya mukavemet rekorunun sahi
bidir. Bu şampiyonluğu 1930 sene· 
sinde Long adası açıklrırmda 85 .. saat 
15 dakika su da kalmakla kazanmış· 
tı. 

19 2 7 senesinde Katalina adası 
kanalrnı yüzerken kocaman bir Bar· 
rakuda balığının hücumuna uğra· 
mış ve kollariyle b:tcaklarından teh
likeli bir surette mrılmıştı. 

1928 senesinde suda 60 saat 
müddetle kalarak mukavemet reko
runu tesis ederken tam on üç kilo 
kaybetmişti. 

hisse verilebileceğini söylemiştir. 
Müzakerelere yarın {bugün) ve 

öbür gün (yarın) da devam oluna· 
caktır. 

Mülayim 
pehlivan 

Meydan okumala
ra cevap veriyor 

Diin Mulayim pehlivandan bir 
mektup aldık. Aşağıya aynen koy
duğumuz bu mektup bir meydan 
okunıağa cevap vermektedir. 

"Ben geçen gün gazetelerde Ha
san pehlivan larafmdan benimle gü· 
reşmek için yazılan yazıyı gördüm 
ve hayret ettim. Bana bahsedildiği 
gibi bir davet yapılmamıttır. Buna 
rağmen şimdi böyle yazılar yaz • 
manm ne manası olacağım anlamı-
yorum. 

1 

Ben Macaristana gitmek niyetin
deyim. 

Şayet Hasan pehlivan böyle bir 
güre~ yapmak istiyorsa Macariı· 
tana gitmekten vaz geçer doğruca 
oraya gelir ve müsabaka yaparım. 

İzmirde tayyare menfaatine veri· 
len güreşte zaten kendisini davet et· 
miştim. Fakat kabul etmemiştir. 
Bütün buna rağmen bu sefer böy
le bir propaganda yapmağa kalk· 
masma ~aşıyorum. Bu mektubu • 
mun aynen ne~rini rica eder ve say
gılarımı sunanın. 

Mülayim Pehlivan 

Yugoslav boksöre 
Bir cevap daha 

BOKSÖR MENAŞE 

MÜN}R NURETTiN • Şehrimizde bulunan Y ogosJav· 
yalı boksör Arse Sekuliçin bok • 
sörlerimize meydan okuduğu ve 
buna birçok boksörleı~n cevap ve· 
rerek maçı kabul ettikleri malum· 
dur. 

ODEON 
Plaklarına yeni okuduğu 

2... şarkılardan 

I 
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- UŞAK ŞARKI - O benim son eşimdi 
I - HALK ŞARKISI - Esmeh bugün ağlamı~ 

................ HALK ŞARKISI - Karn.nfiı 
SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. 
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Bu defa Galatasaraylı boksör
lerden Mena~den de bir mektup 
aldık. 62 kiloda olan Menaşe, he§ 
altı ayd:ınberi C"..:ılıştıgı. formunda 
oldu<iunu ve Y ogoslav boksörü, 
kendis'nden ~~rrn bile bütün tek
liflerini kabul ettiğini bildirmekte· 
dir. 

I~ehistanın yeni 
nlilli şefi kimdir? 

Mareşal Rtdzin milli şef olması Leh .. Fransız 
dostluğunun kuvvetlenmt-sl 

mAnasına mı geliyor? 
[Bundan aonra Lehistanda esnasında cephe kumandanlığına 

çok büyük bir rol oynıyacağı an· tayin edildiği zaman ancak 33 ya· 
laıılan Marap.I Rids - Smigli şmda bulunuyordu. Orduya girer-
( :,. ) hakkında arkadaıımız ken aldığı ilk askeri rütbe tabur ku· 
Şekip Gündüz, (günün mesele· mandanhğı yani binba~rlıktı. Umu -
leri) sütunumuzdn bir etüt neş· mi harpte Fransada Foş'un yanında 
retmiıti. Bugün de Mare~alm general Vey~and ne rol oynamı§sa 
tahsiyeti etrafmda ciddi bir Fran- Ridz de Pilsudskinin yanında o 
sız mecmuasında okuduğumuz rolü oynamıştır. Fazla olarak siya· 
bir makalenin mühim kısmılanm si vazifeler de görmüştür. 
tercüme ediyoruz. Çekoslovak· 
yanm fikirleri çok kurcaladığı bir Pilsudski, Ridz'i Krakovi üni· 
devirde Sovyetler Birliği ile Al . versitesinde tanrını~ ve kendisine 
manya arasına sıkışmı, bulunan iti:nat edilebileceğini ilk bala~ta 
Lehistanm taliine hükmedecek anladığı için, Lehistanın o devirde 
şefin nuıl yeti,tiğini, kim oldu- Çarhk Rusyasına tabi bulunan kıs-

mında teşkil ettiği gizli bir cemi • 
ğunu, kıymet ve meziyetlerinin 
derecelerini öğrenmek bir hayli yete reis olarak aeçmi§ti. "Avcılar 
faydalı olsa gerek.] birliği., adım taşıyan bu cemiyet u· 

mumi harpten evvel büyük bir fa· 
Fransızca Le Mois mecmuası ali yet göstermiş ve sırf bu faaliyet 

'"Lehistamn milli. şefi Mare~al., neticesindedir ki Pi!sudski Lehista• 

Mare~l Ridz. Smi.gli 

'Edvar Ridz Smigli., ba,lığr altında 
neşrettiği uzun bir makalede diyor • 
ki: 

n"i' kurar kurmaz yeni Leh ordusuna 
on binlerce, talim görmüş efrat, kü
çük zabit ve zabit bulabilmiştir. 

Mareşal Pilsudskinin 1926 sene• 
sinde bir "Leh orduları umumi 
müfetti§liği,, ihdas ederek bu vazi· 
feye Ridz'i tayin etmesi i~te bugün· 
kü milli şefin bu hizmetlerin müka· 
fattır. 

Bundan sonra Ridz'in kıymetle
ri daha çok takdir edilmit ve halk o· 
nu "ikinci Pilsudski,. diye anmağa 
başlamı§tır. 

Pilsudski ölüm dö~eğinde iken 
taraftarlarına Ridz'in etrafında bir
leşmelerini, onu şef tanımalarını, 

bir harp olduğu takdirde kendisini 
derhal ha, kumandan yapmalarını 
vasiyet etmiştir. 

l\1are:-alın memleketinde kazan· 
dığı eh;mmiyet Fransayı memnun 
eder. Zira Pilsudskinin ölümün· 
den sonra "Miralaylar zümresi .. bil· 
hassa miralay Bek'in tesiriyle ilhak 
taraftarlığına büyük bir kıymet ver
meğe haşlamıştı. Ridz Smigli'nin 
milli şef haline yükselmesi ve bu· 
na "Miralaylar zümresi,. nin de 
taraftar olması eski Leh - Fransız 
dostluğunun yeniden ihya edilmi§ 
bulunduğunu bize {yani F ransızla
ra) kabul ettirebilir. Zira Mareşal 
Ridz tam bir Fransız dostudur . ., 

'"Maraşal kendisine Ridz . Smig· 
li değil Smigli - Ridz denmesini ter 
cih eder. Fakat bütün Lehistanda 
Mareşalın adını Mareşalın istediği 
gibi söyliyen ancak sekiz on kişi var
dır. Ve bunlar da ancak Mareşalın 
dostları ve bir iki akrabasıdır. 30 
milyon Lehli ise ondan daima Ridz
Smigli diye bahsederler; Zira bu 
ikinci şekil Mareşal Pilsudskiden 
miras kalmıştır. (~) - Leh dilinde Rydz Smiı· 

Umumi harbin sonlarına doğru li şeklinde yazılıyor. 
Almanlar Lehistanm müstakbel şe· 
fi Pilsudskiyi · hapsetmişlerdi. Bu 
sırada Lehistanm kurtuluşuna ça -
lışan ihtilal partisinin gizli askeri 
komitesine Ridz adında gen~ bir 
ihtilalci reislik ediyordu. 

Pilsudskinin mahpus bulundu. 
ğu günlerde bu Ridz partinin işleri· 
ni öyle dikkatli bir surette idare 
etti ki üc yıl sonra Pilsudski ona 
"Smigli:. u~vamm verdi. Leh dilin
de "mert ve kahraman,, manasına 
gel~n bu tmvanı aldıktan sonra Ridz 

MU retti pi erin 
kongresi 

-
lstanbul Türk mürettipler cemi

yeti baıkanlığmdan: 
Cemiyetimizin 2 inci toplantısı 

21 -3-937 tarihine müsadif pazar gü· 
nü saat 1 de vilayet konağı karşısın· 
daki kahvede icra kıhnC'cağından ce
miyetimize kayıtlı bilumum azalarm 
işbu davete behemehal icabetleri rica 
olunur. 

ve Pilsudskinin sağ kolu haline gel· Silahsız miidafaa usulleri 
di. Maltepe askeri lisesi spor öğret-

191 4 den 1920 yılına kadar Ridz· meni Zeki Bilen tarafından silahsız 
in hayatı hep cephede ve harplerde müdafaa usulleri mevzuu üzerinde 
g~ti. Bu zat 1 886 da doğmuştur. güzel ve sporculara faydalı bir kitap 
Demek oluyor ki Leh - Rus harbi ne~redilmiştir. Tavsiye ederiz. 

~ Yarın akşam Beyo~ıunda -·~ 
LONDRA 
Birahanesinde 

KaınQdlırnô AHMED'lını 
26 mcı sanat hayatının yıl dönümü 
biitün meslek arkadaşlarının iştira· 
kile tesit edilecektir. 

Bayan HAMiYET 
Zeybek ve Millt oyunlar 

T anburacı OSMAN pehlivanın milli halk §arkıları 

1 Molonoğ- Kemiksiz kadın B3yan SEMJHA'nm i~tirakiyle akroba
tik revüler. Çok zengin prograr; 
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- Kimden? 
- ~~l\!<'.niden. Bcllaınl onu, benim 817.l 

sevdJği.'tl gibi seviyordu. Fakat annenız onu 
reddediyordu. Ben o aralık BelJamı heaabı 
na iıJ görmU:;tUm. Annenizde bir ev anyor 
muş. Belalmi, l)3Zla bir ev tuttu. Gidip an 
nenize odıı. Idralamaını söyledi. Herkes ve 

annelz, Bellamlyl Amcrlkada zannediyor 
du. Bizim ihtiyar mUthJ§ adamdır. Her lhU 
rnale ltar§ı, hem 1ngilterede, hem Amerika 
da bulunduğuna dnir §ahit ve lsbatınrı var 
dr . .Annelz, benlm onunla alriliam olduğıınu 
bilmediği fçln ucuz bir fiyatla teklif ettfgim 
odayr kabul ebni~tl. Bir taraftan da k=nı 
yani sizi arıyordu. Bir gece, tıpkı size oyna 
dığımız oyunun bir eşini ona oynadık. Yani 
kızını bulduğumuzu sl:lyllyerek onu Gar şa 
toauna götUrdUk. O zamanlar siz on altı 

yqlarmda idiniz. Onu bir daha görmedim. 
Bellami onu ıatoda gizli bir yere hapsetmı, 
ti Fakat geçen gUn kaçtıı?mı söyledJ. 

- Kaçmı~ mı? 

:Valerinln gözleri pa.rlamı§tı, yerinden fır 
tadı. 

- Oturunuz, heyecaiilo.ıımaymu:. ~n 1h 
Uyan tanırnn. Yalancmm biridir. Herhalde 

ölmU"tUr de, kaçtı diye bir yalan uyduru 
yor. Faknt ben inanmıyorum. 

;V'aleri dU.şllnUyordu. Eğer hakikaten 

annesi ltaçmış ldiYse, Bcllamfnln lrendi.sfr. 
den bu ınıreUe intikam atmaama bir aebep 
bir izah bıılmU§ oluyordu, 

Smlt devam edlyordu: 
- Zannedersem ölmU§tur. 1nıuu1 sekf:ı: 

sene bir mahzende Yll§ayablllr m.l? Dart• 
vur hapl8hnnesl böyle mahzenlerden daha 
h.avadardır -

- Demek hep ~atoda idi? 

- Evet. Ne tara!mdn olt.luğunu bllmlyo 
nım ama, eatoda oldul!Unu biliyorum. 
Öğle yemeği yenml§U. Smlt çekilip gtttı. 

Valcrl b1ltUn gün gemide gürllltüler duydu. 
Bir faaliyet oluyordu. Kimseyi göremiyordu. 
Odııya yalnız, yemeği getfrnıl§ olan bir zen 
el gelınfJtf. Acaba. Savfnt nerede tdi • Genç 
kız baba.mu, Flterl dU.şUnUyordu. Acaba A. 
kibetl ne olacaktı. 
Akşam olunca Smit geldi. Bulut gibi aar 

hoştu. Suratı daha iğrenç bir hal almıştı. 

!çeri girerken, cllndo bir de td§e getirml§t!: 
- Nasılsın kancığım, dedi., aana §8.!'ap 

geUrdlm. 
Oturdu. Şi§eyl bir maaanm Uıerine koya 

rak: 
- Savlnlnln, dedi, ııere.tlne tçellm. Bu enal 

polis hesabına camısluk yapmak için eevj'i 
il kan3Inı bxrakrp buralar• kadar geldi;· 
DU.şUn bir kere? .. Vakla kanın: aen1n kadar 
r;Uzcl değil ama ..• 

Maaanm Uzerlnden Valerln.tn elini tutmak 
üzere elini uza.ttı. Fak.at genç kız elint tek 
mitti. Smlt ısrar etmedJ. Şle,den blr kadeh 
şarap doldurarak uzattı: 

- tcı 
;vaıert kadehi ıtt:L 
-tçl 
- Hııyır. içmem. 
Ve Valeri kadehi 8ltp yere atb. Smit 

bu hareketten pek hoşl.Mdr. Ve kahkıı.harla 
gülerek, zencinin getirdiği yemıığl yemeğe 
ba§tııd1, UUrill. Elln1n terstle ağzım silerek 
kalktı, Valeriye yakla§tı, onu kucaklamak 
istedi. 

Genç kız bu iğ~nc herifin tuaııutu karoı 
ıımtb az kalsm bayrlacaktı. Fakat kend1nt 
toplıyarıı.k onu, bUtUn kuvveUle ltt1 ve ma 
sanm öte taratma kaçtı. Smit: 

- Gel, güzelim, diyordu. Pek hOfum& rt 
diyorsun, artık bu ak§am .•• 

Fakat Valen bir sıçraYl§ta, yatağmm ol 
duğu küçUk hllcreye k&Çmlf, üzerine kapıyı 
ldliUeıniJU. Şimdlk Smit, kapıyı yumruklu 
yor: 

- Aç, diye bağırıyordu, aç .• Allah belA. 
smı versin. Bu Savln.l denilen herltln.. BU 
tt1n ita.a.tmlJk ve i.9yan flklrl&rlnl muhakkak 
o sana verdi. ~n şimdi gösteririm. 

ZavallI kız, kilçUk hücrede titriyordu. 
SmlUn odadan çıkıp gittiğini duydu. Sonra 
ayak ııeslerl güvuteden l§IUldi. Boğuk bo 

ğulc da bağırıyordu: · 
- Bu hcrltl geberte~1m de, artık kurtula 

ymı. 

Savln.lJı.ln mahpwı olduğu kl:lmUrlUğ11n 

kapısmı açtt. Bir kibrit çakarak ba.ktı. 
Klm.seler yoktu. Ne Savını, ne de başkası. 

l'EŞİL OK 
Srnit ayrldı. Derhal tayfalardan blrini ça• 

fırdL Sordu: 
- Bu kapıyr kim açtı! 
- lki f'.&at evvel ben açtan. Mahpusa ye 

znek ''erdim. 
Sonra tekrar kapadrm. Biraz su ı.ste-

dl glttlm, getirdim. O ka<ln.r. 
Smit blr fener getirterek etrafa bnkmdt. 

Yerde kelepçeler ve ip duruyordu. Derhal 
gidip kapWıı buldu. 

- Eıntl, ne zaman kalkabiliriz? 
- İki &!l.tc kadıır uncak. Hem o da ııUp 

beli. MUthlş sis bastyO?'. 
- Dcrhl!.l harel<et edemez miyiz? 
- 1mk0.m yok. Dnhıı islim tutmadık. 
Smit aıılona. döndü. Genç kızm üzerine 

kapattıl;'I kapıya baktı. Kapalı idi. Eğ'er sa. 
vlnt yUzcrek sahile Varıntf lııe, l§ler berbat 
idi. Sın!t tabancasmı çı.J<ararıık maaanm 
üzerine koydu ve dUşUnmeğc başladı. Valcri 
gUrUltU etmiyordu. Onu QrkUttUğtlne pl§YIUUl 
olmuıtu. Fakat aklı fikri Savlnldeydl. Eter 
nahlle vardı l!e fcJrilietU. Ya henüz gemlde 
ile? Ne diye bu daha evvel aklma gelmemi§ 

U. Hemen yukan fırladı. Taytaıarm yardı 
mı ne her tarafı aradı. Kfmse yoktu. savını 
srrra kadem basn'tıştı. Smlt geminin kUbeş 
teatne dayanarak etrafa baktı. Sisten bir 
şey görUnmUyordu. Yalnı% bir sandal gördU. 
ltlnde bir adam vardı. Sandal gemiye 'doğ 
ru geliyordu. Bekledi. Sandal gemln.tn ~ 
tarafından geçerek yoluna devam etti ve s18 
içinde lcayboldu. Smit salona lndI. I<apıya 
karşı bir yere geçerek oturdu.AklbeU Savi 

nlnln elinde idi. Kararını vermtııtı. Bir teh 
like olursa genç kı:r,a karııı merhametsizce 
hareket edecekU. öyle ya, nasıl olsa yaka 
lanacaktı. Hiç olmazsa bir acbep tahtında 

yıı.Iuı.Janmalı değ-il miydi:: Bu ıırıı!Ik bir mo 
t~ gUrültUm! duyuldu. Smıt sıçradı. Eğer 
gelen Flter ise derhal kapıyı kapayacaktı. 
BeklcdJ. Dakikalıır geçiyordu. LAkin motör 
sesi kaybolmuştu. 

Böyle nekadar zaman aUrdU? Bilmiyordu. 
Fakat bir mUddet sonra kaptanın demiral 
kumandllamr duyunca müsterih olmağa baş 
ladı. DUmen harekete geldi. Fakat gemi da 
ha yerinden kımıldamamıştı. Smlt birden.o 
bire, hafif, çok hatif bir ayak sesi duydu. 
Bqmr kalilırdı, camekt\nlı pcncereey bak• 
tı. Gözleri deh§etten bUyüdil, elini tabanca 
sına uzattı. 

SmlUn gUrUltUııUnU duyduğu motörle 
gelen Ffterdi Gemiye yllkla§ınca, motörün 
durdurulmasını emretmtoU. Böylece, sular. 
la "LI\ I<ontusa,,nm üzerine rampa ettiler. 
Ve Flter polislerle beraber yukan çıktı. GU 
vertede kimseler yoktu. Flter: 

- Siz kaptanı yakalayın. 
Diyerek salona doğru yürüdü. Kapı açıktı. 

!çerisi karanlıktı. Fiter cep lAmbUmı ya• 
karak girdi. lpk, ı.'V.,Jlerlnln hUcrealnln ka 
pımu aydmlatmıotı. Flter l!erllyerek kapıya 
dayandı. Kapı açıldr. lterde yatağın üzeride 
Valetlnln mantosu duruyordu. Fakat kendi 
111 yoktu. Flter döndU. LAmbumm ziyasmı 
Bf.londa gezdlrdi. ?daaarun ucunda bir adam 
vardi. Fiter: 

- Eller yulian! 
Diye tabancumr o tara.fa çevirdi. Adam ha 
reket ebn1yordu. Flter ihtiyatla Uerledl, 
elektrik dUğmMinl bularak yaktı. 

(Deoomt 1'G1') 

Padişah, perdelerin arasından bil facia 
aktörü dehşetile çıktı 

Ya Sa--
G-eçcn tefrikaların hüüisası: 
V çüncü J!uradm gözdesi kontes 
Mşkcemal ona başkadım, cürmü.
mc§hut halinde gösterecek. 

Üçüncü Murad, titriyord~ 
Eliyle kalbi üzerine bastırıyordu. 

Gözleri çeşimhanelerinden dışarı uğ. 
ruyor, boğazına bir şeyler tıkanıyor. 
du. Nefesi sıkla§rnıştı. 

- Gel de gözlerinle gör padişa.. 

hım ... 
Mehcemal, onu bileğinden tuttu. 

Gizli geçidin içine soktu. 
Venedikli kız şöyle düşünüyordu: 
"- Artık ok yaydan fırladı. Mut

laka, padişaha mukni bir delil göster. 
meliyim. Mutlaka. Safiye sultanı bir 
an içinde mahvctmeliyim ... Hem onu, 
hem de biltlln casus tertibatını, bütün 
arkadaşlarını ... Yoksa, ben mahvola
cağım... O beni yok eder ... Eğer bu 
işi böyle ant bir surette tatbik etme. 
seydim de Canfeda kadının da yardı
mım vaktiyle temin etseydim, her 
halde daha fazla muvaffak olurdum. 
Ama, zarar yok... Tahkikat esnasın.. 
da, o, her halde bana müzahir ola. . , 
caktır ... Elverir ki, Sünbülle Safiye 
sultanın odada ne yaptıkalrını pa.d.i. 
şah,! göstereyim... Hatt.A. onların be
raber bulunduklarını da ispat kafidir. 
Nasıl olsa, Sünbülün erkek olduğu 

sonradan tahkik edilecek değil mi? .. ,, 
Yeraltı geçidi hayli uzundu. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 
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Padişah: "- Ya ispat edemezsem?... ıc-
- Nasıl tahammül edeceğim? ..• di. fiye sultanın odasında SünbUl yo 

ye inliyordu •• Benim kadınım, başka 
erkekle ... 

- Hem de, ne erkek padişahım ... 
Bu sözlerle kontes, üçüncü Mura

dın hiddetini tahrik etmek istiyordu: 
Padişah, hükmünü derhal versin ... 

Hatta, kabilse, Safiye sultan bu gece 
derhal idam olunsun ... 

Fakat, diğer tarafta da irkiliyordu: 

"- Onunla nasıl göz göre gelece. 
ğim ? ... Safiye insanın yüzüne bir ba.. 
kış bakar ki, karşısında tiril tiril tiL 
rememeğe imkan yoktur . ., 

Ve şöyle diyordu: 
- Padişahım ... Hakikati anlaman, 

herhalde liznndrr. Şimdi, gözlerinle 

göreceksin... Her §eyi anlıyaca.ksın ... 
Dur ... Sesini çıkarma. .. 

Elinde tuttuğu şamdanı yere bırak
tı. 

Yürüdükleri gizli yol, nihayete er. 
mişti. Sonunda, kapalı kapı gibi bir 
kapak zuhur etmi§t.L 

Kontes: 
- Açıyorum! • dedi. • Işte bunun 

arkası, Safiye sultanın yatağıdır. 
Ve açtı ... 
Padişah, sendeliyerek bekliyordu. 
Kapak, yağlı makaralar üzerinde 

ağır ağır kayarak iki yana açıldı. 
Kontes: 
"-Henüz yatmamışlar ... ,, diye fı

sıldadı. Sonra, korkmuş bir halde: 

sa? ... ,, oJll 
Bu sefer, pa.dişahın heyecaJll• 

da sirayet etti. ~ 
Bereket versin ki, o esnada• 

~tesinden bir ses işitildi:. .w ~ 
- Sünbül... Sen, katolıklıge tiJJ1' 

kaldıkça, benim dinime, ıni":~ı.ıı:ıiil 
hizmet ettikçe, bu dilnyada beil 

0 ~·etf 
bile bulunsam, katiyyen s~bi.J:tl"' 
gelmez ..• Elçiliğimiz da.ima selll 
ye eder ... 

Bu Saf iye sutlanın sesiydi. 
Padişah, kontesin elini s~· oııutı 
"- Katoliklik ... Onun dUU··· 

elçiliği! ... ,. diye mınidandL 
Mehcemal: , • de-
- Susun ... Arkasını dinleyin· 

di. 
Bu sefer de Sünbül ba,şladı: d!
- Güzelim ... Ben, senin. a.,~nıın ~ 

nine süliik ettiği miçindır ~ı tu1'1'" 
milletinin dinine de sillCık edıyo ,,_ 
Ölünceye kadar, ölünceye ka.dsJ'• 
na bağlı kalacağım... 

1 

- Ah, alçak... w çı~ 
Bu söz. padişahın a.gzınds:.1zı~ 

yordu ... Kıskançlık artık, g~-_,.,d• 

bürümüştü. Kendini zaptedeIJll~ 
ti. d ndJ: 

Ayni sözü kontes de nurıI a 

- Ah, alçak... . ·ne ve!'
Bu da, nice defalar kenduıı tşt'• 

yemini eden Sünbüle karşıydı.ka bit 
genç ı.enci, ayni hara.retle, ~ r ! 
kadına da ilanı a,şkta. ~u~un~Y~11Jlsıı 

Onların bu sesleri ış1tılrnlŞ 
ki, Safiye sultan: taktan t"' 

- Bu da ne? ... • diye, ya. 
rafa. baktı. d·l<ıetl 

Padişahla gözdesinin -!~:dıfl1' 

Tarzanı köyün ortasına götüre-

dehlizin ucu, ta.nuıJD.iyle, yat.il' 
duvara girik vaziyette olan taiıJl o
üzerine açılıyordu. Fa.kat. ya ı.ıııııJet' 
daya nazır tarafı, kalın elb oııuJl 1-
halinde perdelerle örtülUydU. götrD,J 
çinden içeriyi de, dışarıyı da 

kabil değildi. . deri 6"' 
Kuştüyü geni3 köşe rn~ ~i f.

rinde blribirine sarılmış 0 ~ .A-ıtıt· rek büyük ateşin önündeki 
kazığa bağladılar 

Kulübenin en karanlık köşe • 
sinden tüylü bir canavar kılığma 
girmiş ölüm yıldırımı, vahşi savaş
çının üstüne atıldı. 

Pars, vücudu boyalı savaşçının 
ta gö~süne çarptı. Kuvvetli uzun 
tırnakları, herifin abanoz etine bat
tı; Keskin ve büyük dişleri yabani-

. nin boynuna saplandı. 
Kara derilinin ağzından, yürekl~r 

paralayıcı bir acı çığhk çıktı; avını 
öldüren Parsın çıkardığı çirkin ve 
hmltılı ses de bu çığlığa karıştı. 

Kulübedeki bu gürültü bir an i
çinde bütün köyü susturdu. Biraz 
sonra, dışarıda, biribirlerine ne ya· 
pacaklannı danı§an kara derilililerin 
karııık sesleri ~uyulr.ıağe\ başladı. 
Bu sesler arasıra derin bir korku 
ile yükseliyor, bir inleme, bir ağla
ma §ekline bürünüyor ve bunlara 
karşı da kabile reisinin ne söyledi~ 
anlaıılınıyan ağır sözleri duyuluyor· 

du. 
Birdenbire T arzan ile Pars birçok 

ayak sesleri duydular, Büyük bir 
kalabalığın yakla§tığı anlaşılıyordu. 

T arzan, Parsın ayak seslerine 
ka{şı takındığı t(\vrı görünce şaşırıp 
kaldı; Yalnız şqırmadı, canı da sı· 
kıldı. Pars, sesleri duyunca Tar· 
zan gibi kudurup köpürecek yerde. 
korkak bir ked~ gibi gerilemiş, iki 
ayağı üstüne kalkarak, içeriye ~ir
mek için tavanda açtığı delikten 
sıvışıp gitmişti. iki ,ganiye sonra 
delikanlının kesRin kulağı , Parsın 
köy çitinden dıı1arı atladığını da 
duydu. 

Şimdi yerlil~r. yavı:ış yavaş, ku· 
lübenin kapısına yaklaşmışlardı. 
Batlfirmı uzatıyorlar, içeriyi doldu· 

ran karanlık içinde bulunanları gör· ı 
r. ıiye savaşıyorlardı. 

Bunların pek yüreklilerinden iki- 1 
si öndeydi. Sol ellerinde yanmış 
çıralar vardı. Sağ ellerınde ise kes· 
kin uçlu, ağır kargılarını tutuyorlar
dı. Bu iki kişi, köyün en cesurla· 
rmdandı. Bununla beraber, ilerile
·mekten çekinerek arkada§lannm ö
nünde duralıyorlar ve ne olduğunu 
bir an önce anlamak istiyen arka
da'kiler de onları ileriye doğru itiyor
lardı. 

Kapıya varan savaşçıların çıra
ları içerisini aydınlattı. Ortada elle· 
ri sıkıca bağlı olan ak derili esir ya
tıyordu. Oraya nasıl bırakıldiyse, 
gene öyle duruyordu. Şu kadar ki, 
ak derili esirin biraz ötesinde, •ak 
derili gibi deprenmeden yatan bir 
gövde, bir adam, gövdesi daha var
dı. Gırtlağı ile göğsü göz bakamı· 
yacak kılıkta yırtılIJ? koparılmıf, 
kan içinde kalmıştı. Yerliler neden 
sonra içeriye girdiler. Tarzam kö
yün ortasına götürerek büyük ate
şin' önündeki kazığa bağladılar. 

intikam saatinin geldiğini his· 
sedcn Rokof artık sevinç duymu -
yordu. O, T ananın karşısına di • 
kilmişti: 

- Ulan, alçak yaban adamı, ve 
maymunların pis çocuğu 1 bu yam 
yaralar şimdi seni dilim dilim ye -
meğe başlayınca, ben de yüreğini 
şu keskin kargımla kesip alacak ve 
çiyçiy yiyeceğim !Sen şimdi, yam
yamlara verdiğim sevgili çocuğunun 
başına gelecekleri de dü§Ün 1 Yam -
yamlar bu piçi yemiyecekler. Eğer 
yerlerse, senden öcümü, istediğim 
gibi almış olmam; çocuk kesilip 

yamyamların karnına giderse iş ko· 
layca bitmiş olur. Hayır. böyle ol
mıyacak. Büyüyüp de lngiliz lort
ları kamarasında, kurumlu zengin 
bir lord olacağını sandığın o mini 
mini çocuğun, yabaniler elinde kı
çı çıplak bir yamyam yabanisi ola
rak büyüyecek, adam eti yemeğe 
alışacak; orman canavarlarından 
daha kötü, daha iğrenç bir mahluk 
olacak 1 Avrupanm , medeni Lond· 
ranın, o parlak Parisin yüzünü bile 
görmiyecek. Sen timdı dilim dilim 
kesilip yamyamların karnına.gire· 
ceksin. Fakat çocuğun senin gibi 
böyle kolaylıkla kurtulamıyacak. 

Ya, karım Ceyn .. Sen öldiik -
ten sonra onun çekeceklerini düşü
nüyor musun, maymun azmanı al
çak! Güzel kann da benim elimde
dir. O da oğlunun pis, azgın bir 

yamyam olduğunu bilecek, fakat 
elinden bir iş gelmiyecektir. Uzun 
günler göz yaşlan döktükten sona 
benim kucağıma düşecektir. Sevgili 
karın, o kurumlu Ceyn, güzel ya· 
naklarını bana uzatacaktır! Ulan 
§8şkın, şimdi sana bit söz daha 
söyliyeyim: Sen bugüne kadar gü
zel karını, lngilteredeki büyük ko· 
nağında sağ ve korkusuz oturuyor 
sanıyorsun değil mi? Yanılıyorsun 
aptal maymun, çok yanılıyorsun .. 
O güzel kadın şimdi benim elimde· 
dir, benim avucumun içinde .. Ona 
ben istediğimi yapacağım, ayakla
rımı onun göz yaşlariyle yıkayaca
ğım. Karın bc..~ıim elimde olduğunu 
sana söylemiyecektim; Fakat şim
di ben gebermek üzeresin, bunu öğ; 
renmeden gebermek 1 Karın benim e· 
limde olduğunu ona neler yapaca· 
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CÜCENiN AŞKI 

;unların aTkasmtlan da, piyade asker. 
;r Yürüyorlardı. Bunların vazifeleri 
alabalık arasından alaya yol açmaktı. 
. Askerleri, ellerinde mumlar yanan, 

~~Yalı rnantolu ve baş1rklı rahipler ta-
b ıp ediyordu. Bir ağızdan dua söyliyen 
d u rahiplerin mantoları üzerinde ma. 

eni bir haç ve bunun da üzerinde lsa
tlın bir resmi vardı. 
. Bu Yilzlerce rahibin arkasından. En. 

&ızisyo .. . . d h r 
ları " .. n.~n su varı ve pıya e mu a ız-

-1 uruyoridu. Bunları da, önde baş-
engizitör olduğu halde, Engizisyon 
fll;:.hkenıesi takip ediyordu. 

}' 13undan sonra, yedi mahkıim geli. 
S Ordu. Bunların başları açık ayaklan 
g~~laktr. Üzerlerinde sadece ince birer 
b 

0
ntlek vardı. Bunların arkalarından 

11 
il~ka hakimler yürüyordu. Bundan 

konr·ra gene bitmez tükenmez bir rahip 
·il ılesi rn t k ·· ı·· d a em şar ısını soy uyor u. 

d Rahiplerin arkasınıdan yüzlerce piya 
b~ askerin muhafazası altında, büyük 
dır azanıctle kral ikinci Filip yürüyorr:·. Ba§ı açıktı ve üzerinde bu gibi me
b' sıınlerde giydiği siyah ve sırmalı el. 
ıscsi vardı. 

<l Sağında, veliaht yürüyordu. Bunlan 
:ı sa bi ray erkanı, yüksek memurlar ve 

S r çok asil kadınlar takip ediyordu. 
onra ge .. 1 h. ne yuz erce ra ıp .. 

~··İşte Don Sezann balkondan gör1dü
bU Şeyler. 

du~:: meydandaki mihrabın önünde 

ko. liakiınlerden biri engizisyonun mah 
ıe;;lar hakkındaki kararnamesini yük. 

sesle okudu s· . 
ta tıyah mantolu bir papaz mahkumla-
b' eker teker yaklaşarak göğüslerine j 
ırer :YU ' 

Ier d'· rnruk indirdi. Bu onların fani-
Cd' unyasından koğulduklarına işaret 

1Yordu. 

~----....,,_ ____________________ _ 

Bu hareketi halkın çılgınca alkıJ, 

haknet ve tehdit sesleri takip etti. 
O zaman papaz mihrabın önüne çık • 

tı ve ayni zamanda, mahkumlar direk· 
lere bağlandılar. Ayin başladı. 

Papaz incilin son cümlelerini okur• 
ken, ateş yandı. Kesif bir duman mey. 
danı yavaş yavaş sarmağa başladı ve 
her tarhan, on binlerce insanın bir u
ğultu halinıde yükselen sesi duyuldu.: 

- Kahrolsun dinsizler 1 Kahrolsun f 
Birdenbire, mahkumludan birisi bü 

tün kuvvetile bağırdı: 

- Ben dinsiz değilim! Allahm mev
cudiyetine inanıyorum 1 Beni haksız· 

yere öldürenler., .. 
Fakat sözünü bitiremedi. Binlerce 

rahip yeni bir şarkıya başlıyarak zaval 
lmm sesini boğdular. 

Don Sezar bağrran mahkumu tam. 
mıştı. Onu birçok ddlaar boğa güre§· 
}erinde görmüştü. Bu yirmi beş yaşların 
da, asil, temiz bir gençti. 

Bu sırada alevler iyice coşmuıı mah· 
kumların ayaklarınıdan, vücutlarına doğ 

ru yükselmiş ve biran içinde onları sar~ 
rnıştt. 

Don Sezar eliyle gözlerini kapaya• 
rak mırıldandı: 

- Aman yarabbim ne müthiş, ne 
korkunç, ne iğrenç bir zulüm. Bu za• 
valh gencin kabahati ne? .. Ah alçaklar. 

Don Sezar bunları, iÇinden denecek 
kadar yavaş söylemişti. Faustanın mcv 
cudiyetini unuttuğu bu sırada, kulağı. 
nın dibindeki bir ses onu ÜTpertti. Fa
usta kulağına eğilmiş mırıldanry.:ırdu: 

- O, senin işlemek istediğin bir 
cürmü işledi!.. Sen de ayni cürmü işli
yecek. ayni cezaya çarpılacaksın .• Eğer 
seni ikna edemezsem. 

Dol:' Sezar gayri ihtiyari sordu: 
- Hangi cürüm? 
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C O C E·N f·N AŞKI ' 21 

de Don Sezarın bütün şüphelerinı iza
le etti ve büyük bir tecessüsle sordu: 

- Fakat beni öldürmek istiyen bu 
az:gm düşman kim madam? Onu tanı
yor musunuz? 

- Tanıyorum. 

- ismi? 

- İsmini si%e l:il~hare söylerim. Yal 
nız, kendinizi müdafaa edebilmeniz i • 
çin, sizi tehdit eden bu düşmanın kim 
olduğunu söylemem icap ediyor. Bu
adam ... 

Fausta, ona müthiş bir darbe indir
mekten çekiniyormuş gibi birdenbire 
durdu. Taw:-ları o kadar, samimi o ka. 
dar acıklıydı ki, Don Sezar alnında be
liren ter tanelerini güçlükle silerek he
yecan içinde ve büyük bir ıabırsızlrkla 
bağırdı: 

- Kimdir? .. 

Fausta bir saniye daha tereddut e. 
der gibi yaptıktan soma birdenbire ce
vap verdi: 

- Babanız! 

Bu bir tek kelime Don Sezann üze· 
rinde Faustanın tahmininden daha müt 
hiş bir ölli:n tesiri yaptı. Yüzü vahşi 

bir hal almıştı Faustanın üzerine atıla. 
cakmış gibi bir tavrı vardı~ büyük bir 
hiddetle bağrrdr: 

- Ne dediniz? 

Fausta ayni soğuk kanlılık ve kRt'i
yetle cevap verdi: 

- Babanız! .. 

Don s~zar ona, yalvaran, merhamet 
dilenen bir bakışla bakıyordu. Hıçkırı
ğa benzi yen bir sesle mmldandı: 

- Babam! .. Halbuki bana demiıler 
di ki •.. 

Fausta. tatlı gibi gözüken bakışlarile 
onun söylemek istediği şeyi öğrenınek 
için dikktale yüzüne baktı. Acaba ha. 
ki kati biliyor muydu? 

Fakat zavallı genç herhal:de birşey 
bilmiyordu, çünkü güçlükle: 

- Bana, onun bundan yirn'fi küsur 
sene evvel öldüğünü söylemişlerdi. 

Fausta ayni temirı edici sesile: 
- Babamı: yaşıyor, dedi. 
- Onun celladın darbeleri alt:nda 

öldüğünü ıöylediler. 

Fausta omuzlarını silkti: 

- Uydurma bir itikaye .• Bir masal, 
dedi. Si%den bütün hakikati saklamak 
istiyorlardı 1 

Ve Fausta bunları söylerken ona 
dikkatle bakmakta devam ediyordu. 
Genç erkeğin hiçbir şeyden haberi ol. 

matlığı artık muhakkaktı. Çünkü elini 
alnına vurarak devam etti: 

- Evet doğru! Ne aptalmışım! .. Bu 
no nasıl düştinmedim? .. Doiru benden 
saklamak istiyorlardı. 

Sonra birdenbire mevzuu değiştire
rek çılgın bir sevinçle bağırdı: 

- Demek babam yaşıyor öyle mi? •• 
Yaşıyor! .. Ah babam! •. 

Ve bu kelimeyi telaffuz etmeğe su
samış gibi birkaç de~ tekrar etti. 

Faustadan başka herkes zavallı gen. 

cin bu haline acırdı. Fakat Fausta ga
yesine eriımekten başka bir şey düşün 
müyordu. Onun için soğuk bir sesle: 

- MaatteeS1üf, dedi. Maatteessüf 
babanız yaşıyor. Maatteessüf diyorum, 
çünkü sizi alçakça öldürmek istiyen, 
sizi öldüreceğine yemin eden odur. Ve 

eğer kendinizi müfadafaa etmezse· 
niz sizi öldilreceği muhakkaktrr. 

Don Sezar Faustaya inanmağa baş .. 
lamıştı. Fakat babasının kendisini öl. 
dürmek istediğine bir türlü inanamı

yor. bunu gayritabii buluyor • 
du. Sevkitabiiyle zihninde, baba· 
sını haklı gösterecek bir ııebcp ara. 
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22 CÜCENiN AŞKI 

dr ve birdenbire kahkahalarla gUlme
ğe başlayarak bafırdı: 

- Anladım madam f .. Beni fena hal 
de korkuttunuz f Bir babanın kendi bir 
parçası olan evlidıru öldlirmek iıteme. 
si kabil midir? Hayır imkft.naızdır. Ba
bam kim olduğumu herhalde bilmiyor. 
Bana ismini söyleyin gidip onu bula
yım ve size yemin ederim ki onun
la derhal anlaşacağız. 

Fausta, kelimeleri tartarak yavaı 
bir sesle: 

- Babanız kim oldu~unuzu biliyor 
dedi ve Slrf bunun için ıizi öldünnek 
istiyor. 

Don Sezar deh!Ctle gerilerek kekele 
di: 

İmkanı yok! 

- Söylediklerim doğrudur. Bana 
inanınız. 

Zavallı genç çılgın gibi bağırdı: 

- Lanet ya§adığım günlere ı .. Baba
mın beni öldürmek istemesi için benim 
muhakkak yüz kızartıcı bir piç olmam
lazım !.. Demek ki annem ... 

Fa usta yerirlden doğrulank bağırdı: 

- Susunuz! Haksız yere annenize 
Janet okumayın! .. Şunu biliniz ki bed
baht, anneniz namuslu ve temiz bir 
zevceydi. Unet etmek üzere ağız aç

tığınız bu zavallı kadın zulme ve gad
re uğraşmııtır. Onun katili ve sizi öl; 
dürmek istiycn insan , aynıdır. Yani 
babanızdır 1 

- Felaket 1 Dehşet! Fakat mademki 
ben piç değilim .. 

Fausta sözünü keserek: 
- Siz kanuni bir evlatsınız. Zamanı 

gelince bunu &ize isbat edeceğim. 
Dedi ve bunları söyledikten sonra 

tekrar koltuğuna gömüldü. 
Don Sezar, acı ve mahcubiyetten çıl 

gın bir ha?de inliyordu: ' 

- Demek ki babam kana SUHIDl§ 

bir deli bir canavardır 1 
Fausta soğuk bir .sesle: 
- Doğru, dedi. 
Don Sezar hıçkırıklarla sordu: 
- Ya annem? .. Zavallı anneciğim? 

- Anneniz melek gibi temız bir ka. 
dındr. 

Don Sezar bir rüyadayınıf gibi mı
rıldandı: 

- Anne! .. Anneciğim! 
- Ölülerin hatıralanm gözyaılarile 

anmadan evvel, onların intikamını al
mak lbımdır. 

Don Se.ıar yumruklarını sıktı ve hid 
detle bağrldr: 

- İntikam 1 Evet 1 İntikam! 

Ve birdenbire koltuğun iç.ine gömül 
dü ve başını elleri arasına alarak hıç
kırdı: 

- Babam! .. Annemin intikamını al
mak için babamı öldürmem kabil mi? 
Hayır buna imkan yoktur! 

Faustanın yüzünde şeytani bir te-
bessüm belirdi. Fakat Don Sezar bunl1 
görmedi. Fausta sabırlı bir kadındı. 

Muvaffakiyetinin sırrı da zaten bun. 
daydı. Onun için ısrar etmcldi. O ona 
öliim tohmumlarmr aşılamıştı şimdi 

bunun filizlenmesini bekliyecekti. 

Tatlı ve okşayıcı bir sesle: 
- Annenizin intikamını almaCı. 

evvel kendinizi müdafaa etmeniz Ja
zırr- Unutmayın ki tehlike karşsnnda• 
sımz. 

Don Sezar bir müddet evvel katibjn 
kendisine gösterdiği büyük htirmeti 
hatırladı ve: 

- Demek ki, dedi. Babam oldukça 
milhim bir §ahsiycttir değil mi? 

- Rem de zannettiğinizden çok da .. 
ha mühim ve büyük bir ş:ıhsiyet 1 

Don Sezar öyle garip bir haleti ru-
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C O C E N. l N AŞ K 1 23 ---------------------------------biye içinde bulunuyordu ki Faustanın 
sözleri onun üzerinde fazla bir tesir 
yapamadı. Zavalh genç dikkatle Faus
tarun yüzüne baktı ve: 

- Madam, dedi, bana bu ifşatta bu. 
lunmayı niçin lüzumlu götidünüz? Bu
nu cidden merak ediyorum. 

- Size bunun sebebini söylemiştim 
mösyö, evvell bunu insaniyet namına 

yaptım. Sonra size şunu itiraf edeyim 
ki, sizi tanıdığım dakikadan itibaren 
de, böyle bir harekette bulunmU§ ol
duğumdan son derece bahtiyarım. Si. 
zin asil bir genç olduğunuzu hal ve ta
vırlarınızdan anlamak güç bir §ey ıde· 
ğildir. 

Bu sözlerden son derece mütehassis 
olan Don Sezar Fauatanın aklından ge. 
çen şeyleri tahlil edecek vaziyette de
ğildi hürmetle eğ ilde ve: 

- Madam, dedi. Samimiyetinizden 
•üphe dahi etmiyorum. Fakat söyledi
ğiniz sözler o kadar müthi! ve inanıl. 
mıyacak §eylerdir ki, elde kat'i deliler 
bulunmazsa bunlara inanmak hakika
ten müşkül . 

- Sizi anlıyor ve size hak veriyo
rum mösyö. Size söylediğim şeylerin 

her birini delillerle göstermek çok ko. 
laydır. buna emin olabilirsiniz. 

- Bu delilleri bana gösterecek misi-
niz? 

- Eveti 
- Ne zaman madam? 
- Bunu kat'iyetle söyliycmem. Bel-

ki hemen şimdi, belki de ancak birkaç 
gün sonra... · 

- Pekala madam, bu vaadinizi unut 
mıyacağım. Diğer taraftan her ne olur 
sa olsun, size karŞı olan şükran borcu. 
mu da unutmıyacağıma ' emin olabilir
giniz. Hayatım siz:: aitt'r mada;n. 

Fausta tatlı bir tebessümle i:encin 
yüzüne baktı: 

- Herşeyidcn evvel bu kıymetli ha• 
yatınızı korumak lazımdır, dedi. 

- Beni kolay kolay öJdürcmiyecek
lerine emin olabilirsiniz. Bu o kadar 
kolay bir iş değildir. 

- Ben de ayni fikirdeyim mÖS) ö. 
- Fakat madam, kendimi müdafaa 

edebilmem için bcızı noktaları öğren· 
mem ve anlamam 13.zımdır, bunun için. 
size bazı ıeyler sormama müsaade e• 

· der misiniz? 

- Rica ederim mösyö, sorabilir~i. 
biJırniz. Ve eğer bunlara cevap ver~ 

sem kendimi bahtiyar ad::!edeceğirn· . 
- Jiralda ne suretle benim öiürnU· 

me sebebiyet verebilir, bunu bana ıot .. 
fen söyler misiniz? 

. .. uıtü. 
Tam bu .anda, meydandakı gur. d t 

atkı~ ve dua sesleri büsbütün şıd e 
·~a01 kesbetti. Herhalde mahkiımlar, 1 

yerine gelmiş olacaklardı. 

Fausta Don Sezarm sualine ce\'aP 
vermeden ayağa kalkarak balkonu~ 

. kl .. h. bir rna pencercsme ya aştı ve mut ış a 
şer halini alan meydana baktı. sonrn 
gözlerini kendisinden ayırmayan P~ı• 
Sezara dönerek büyük bir soğuk kan 

tıkla: 
·raı 

- Yaklaşınız mösyö, dedi. Bı 
dışarısını seyredelim. 

- Affedersiniz madam. 
şekildeki tema,alar beride 
isyan uyandırır. 

Fakat bil 
dehşet ~e 

ğıı• 
- Benim de ayni hisleri duydu 1' 

ma emin olabilirsiniz. Bu balkona ı;e~ 
1. b' k . 'n yaklaş .. 
ı ır temap seyretme ıçı dı-

ğımr ve sizi de ayni maksatla çağır 
ğımı mı zannediyorsunu,.;? • 

'k ten ba., 
Don Sezar, Faustanm bakı a dı· 

ka bir maksatla onu pencereye çağır 
ğmı anladı ve yanına yaklaştı. et· 

Matem alayı yavaş!;a meydanın ·ıe' 
f d d .. .. d B t sÜ"arı ra ın a onuyor u. aş a 
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-~~t .. __ • ve halk şarkılan, 20,SO Ömer 
~ h ara.._ söylev, 20,415 Türk 

.l~ lJaıı:YeU, aaat ayarı, 21,15 orkestra IPD 1 Rwı • Japon muharetıe.t 
.__ l>roır ve borsa haberleri ve ertesi gU· ~A.KARYA ı Afk fükranı 
~_k:.~· ı2,ao pllt.kla aololar, opera ve VILl>IZ 1 Roae M&rie 
~ · -.ıarı, 23 son ~CllEB ı Zafer yolu 
l7 : ' ~ ı Zafer gtlııü 

l't.< • koııae 
-..., 21 ha r, 19,20 edcbt konuşma, 20, ope rAN ı Beyazlr kızlar mektebi ve 

~lılt aa::us, 21,10 klAlılk musiki, 21,415 Son uçuf 
ıı.'ladta • 2ı.15 yeni Alman musikisi, ~Dl 1 Bay TekJn 
~ ' 23.20 gece konseri, 24 dııns mu :$ARK 1 Anne Karenin ve Yavru 
~'l't: cuk (Şarlo) 
~.ao çtg ASRI ı Renkli peçe ve ölüm ve 

llıU.'Slkt ILll Orkestram, 19,40 §D.Jl, 21 ÇO- za.ter 
~'31 ;ı, 21,30 havadis, 22,05 çlgan ASTORYA ı Hindiatan kahramanı ve 
~ k ' 3 Peşte konser orkestrası, tara Malek kaçakçı 
~ 2t~~ 24.20 franaızca, ttalyanca ba lJUMURlYl:T ı Yıldmm kaptan, Kukar\çe 
-"tlbh -.ıııı nıusı•·•-' ve Mekaud 
ta-~= ....... 

._ .. ıo ork l S T A N B U L 
ıı._ ~ ~· 21,30 keman koruıcrl, 22,10 P'l:RAB ı Kan karde;:ıler ve P&riall 
l.o~ ::ı avl.dla, 22,45 gece konaert, 23,45 ~antısz 

~it,\ ' dans nıustklsi MlLLJ ı çapkın genç ve Kw1 çayır 
.:.,•. ~ ' fULAL ı Hortlak 
2ı 2oı20 k aaau, 19,45 konser, 20, bava AZAK ı Balalayka ve herkes onduı 
'-. tıiyıt: ı~ra, parçalan, 20,40 varyete bahsediyor , 
•- 23,2'1 ' IA:ı, 22,l5 varyete, 23, hava ALEMDAR ı Deni ı · · ş t 
~3t\: lltılrllnlk konser, 24,25 konu .. ma. z er pensı ve ar o 

1a "' maıkeli baloda 
t.::'•111 f(•,.. a r .,,.,., J:I• 'ak ., dlıı. ~... r ...- ta silllı aealerl v• 
ıı...~ ht.ııe tnustktal, 19,10 hava.dla, 21,30 Utlrak aduı 
.-.._.kteı. rlert, 21,40 komedi, 23,45 danıı K A O J K O y 

Nab llAUl , tıte bahriyeliler 
'-_.. __ elçi eczaneler o s K l.J r, AR 
~~ lebrin mubtelll 80Dltl('rfndeki HALii ı Mazurka 
=-~tı.ıı eıer tunlardır: BAK 1 R KOY 
(~u:lbeUndekller: MILTIYADl ı lılifel Strogof 
~~). ;e (A. l1lnasyan). Beyazıtta T I YA TROL A R 
~~ <Ilı Uçtıkpazarda (Hikmet Cemil), 
~'-ıtn S.~et Atlamaz), Şehreın1nlnde Ti.DF.'RL\Sl DRAM KISMI 

İstanbul Komutanlığı 
.Satmalma Komisvor.u il~nb.rı 

İstanbul Komutanlığı için 500 tane 
balar karavana açık eksiltme ile ihale 
si 1 O Mart 937 çaqamba günü saat 
ıs de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tan 1600 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel Komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin 120 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık Sabn· 
alma Komisyonuna gelmeleri (981) 

7 inci kor için 1000 metre ıu bo· 
ruau ve 3 tane temizleme musluğu 
ilci tane dirsek açık eksiltme ile iha· 
lesi 4/ 3/1937 parıembe günü saat 

ıs de yapılacaktır. Muhammen ke· 
tif kıymeti 1810 liradır. Şartname· 

si hergün öğleden evvel komisy~n • 
da görülebilir. isteklilerin 136 lira· 
bk ilk teminat makbuz veya mektur· 

lariyle beraber ihale günü vakti mu· 

e.yyeninde F mdıkbda komutanlık aa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(832) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 400000 kilo yula& k".
pah zarfla ihalesi 1 S/3/937 Pa2 .. l'"' 
tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 28000 liradır. 

Şartnamesi hergün ~leden evvel 

'Tf 

TURAN 
'~ (!!: ), Karagümrükte (Art!), Sa• tt · L· ~ ~ ~ Akp.m aaat 20 soda 
!l!Lteı, ..._ rotııosı, şehzadeba§mda conı • .,tnır1111aıroSO 'OMtr • 

~ecı~rayda (Ziya Nuri), Fcnerd~ 111111111111111 5 perde 

, Komisyonda görülebilir. isteklilerin 

2100 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariJe 2490 sayılı kanunun 
2 veya 3 üncü maddelerinde yazılı •1iiiİİİİİİİİİİİİİİİ .. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ .. 
veaaikle beraber ihaleden en az bir 1 HmlAk ve Eytam Bankası llAnları 1 ~~ ChteAlemdarda (E§ret Neşet). Yazan: Henry Bernteln 

~:~11ıeU:d~er: ff\tlll~ Hall;ı1;~;[8o:;: 
~I (~Yda (Ahmet Cevat), Bostanl.;a il m 

saat evveline kadar teklif mektupla- •-----------------------..: mu Fındıklıda Komutanlık Sabnal- 1. - Şubemizden maatlanm iskonto ettirmekte bulunan mütekaitle· 

(~' ), Galat&d& Topçularda o(Hida l"raaım n7atr0111111ıM 
u.._~:>) lııde (Kemaı RebW), Kurtuluşta llllft Opere• lmau 

ma Komiayonuna vermeleri. (977) rin üzerinde müracaat edecekleri günleri yazılı olarak ıitelerimizden aldık~ 
lan numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza mürac:aatlan ve bunun 

~ ~ lfaçkada (Yıı.çka), Ha.ııköydo GUJldUZ 1,,30 da 
~ ), Ka.ımpll§&da (Müeyyed), Çocuk Uy&r08U DOOANLA SELMA 
r11~ (Alt Rıza), &nyerde (Osman). Alq&m saat 20,30 da 

i!tt) ~ kadıköy ve Adalard&Kller: DELt DOLU 
'~~ (Sclim!ye), Kadıköyde (Saa Yazan: Ekrem Re§it 
...._-~(Halli) Heybelide (Tanall) Beırtellyen: Cemal Reflt 

lsta b 
n ur levazım Amir-

~ 001 !iği Satınalma ·· 
. 

ı...ı. ~- levazım amirliğine 
-..eıat ile lıtanbul ve Ça
llı" 

· ' ~ yon u ilan 1 arı 

l Uı~em mevki komu-

Dr. lhaan Sami --ıı 

BAKTERIYOLO jl 
LABORATUVARI 

Umumi kan tal)lilltı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamUlleri) Kan kUreyvatı sayılma
sı, tlf o ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilitı Ultarmikroskopi, hususi 
qılar istihzan Kanda Ure, ~ker, 
KlorUr kollesterin miktarlarının ta· 
yini. Dlvanyolu No. 113 Tel.: 20981 

6 ma Kor için 4 tane 300 kilo 
çeker ve 1 tane de 500 kilo çeker ki 

hepsi 5 tane bukül açık eksiltme ile 
ihalesi 12/3/1937 cuma tünü saat 

15 de yapılacaktır. Muhammen tu • 

tan 1580 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonmnuzda gö • 

rülebilir. isteklilerin 119 liraLk ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 

beraber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık Satmaln'l\ 
komisyonuna gelmeleri. ( 1040) 

~ laaı ~llb için kırdırılacak 
~ ıs -._.. buğdayın kırdml • 
~_ıs~ 937 pazartesi günü 
~)arı l ophanede Sabnalma 
~ ~ kapalı zarfla eksilt
~ ~li ktır. Hepsinin tah 
k ~t 89ss lira 60 kul'U§tur. 
lat:.~ 674 lira 90 kuruttur. 
.. ~ ~ lco.ni.yonda görülebilir. 
~ ~lt._~ ve Trakya için ay
~~, !rtü'· isteklilerin iha· 
~~ 

1 
bir aaat evvel kanunt 

~ ~e beraber teklif mektup· 

lstanbul Komutanbfı için lüzu · 
~~~~~~~~~~!!!! mu olan 4072 kilogram 3:3.5 mili · 

Tatbik mührUmU 1 Temmuz 933 ta. 
rihlndeberi tekaüt maaşımın ahzinde 
istimal edegelmekteyim. Para senet 
vesaire tanziminde ve bilcümle mua. 
melatmıda yalnız el imzası kullandığı • 
mı berayı malUm.at ilin eylerim. 

Mülga Seyrisefain idaresi 
muhasebesinden mütekait 

Saip 

Emlik ve Sigorta İşleri Bürosu: 
.,.. Yona vermeleri. (t 073) Emlakinizin idaresini ve topu it· 

~laleıi 

metre kutrunda Bronz veyahut ayni 

kuturda olmak üzere 4654 kilo bakır 
tel açık eksiltme ile ihalesi 12 mart 

937 cuma günü saat 16,30 da yapı • 
lacaktır. Muhammen tutan 4886 
lira 78 kuruıtur. Şartnamesi hergün 

öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. lateklilerin 367 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle beraber 

ihale günü vakti muayyeninde Fm • 
dıkiıda Komutanlık Sabnalma ko • 
misyor:.una gelmeleri. (1050) 

~ 'det ~lceri lisesi Okurlan için !:~ ~~~~~;~;:;:f::":~~-
"4 f'1:ı"'8 ~~~ fanila 1200 adet Ta§ kışlanın tamiratını taahhiit 
~ ~ \JVUO çift çorap 4 mart .---·-----------= eden üstenci nam ve hesabına mez. 
~ ~ü saat 14 de Top· KURUN doktoru ı kur tamirat için ihale günü talip çık· 
~ ~btae ile komisyonunda a- Necaeddin Atasagun madığmclan pazarlıkla ihalesi 4/3/ 
~ ~ alınacaktır. Hepsi- Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 937 per§embe günü saat 16,30 cl.-ı 
~ 26() ,~eli 3470 liradır. llk Lllelide Tayyare apartımanlarm· yapılacaktır . Muhammen keşif be-

..... 111'8 25 kuru,tur. Şart. d d . 2 3 d h t J ••\Un l a aıre numara e as 8 an· deli 900 liradır. Şartnamesi her gün 
• t un~ eri komisyonda nı kabul eder. Cumartesi gUnler! 14 

ta._ L ııteklilenn· kanunı" vesı·. 
20 

öğleden evvel komisyonda görülebi • 
... ~ ~ den ye kadar muayene parasız- I 
~ ~l' belli saatte komis .- dır. lir. steklilerin 68 liralık ilk temi na! 
it ~349) (902) • makbuz veya mektuplariyle inşaat 
'\~f tubesinden ihale gününden evvel ala-

aca bey Harası caklan vesikaıan ne ihale günü vak -
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan
lık satmalma komisyonuna gelmele· ~,),, . Direktörlüğünden: \ ~· :•den Yaptırılacak üç adet talim arabası açık eksilbniye ko • 

~? lit~dır. ~~ann rnubammen laymeti 750 lira olup muvakkat temi· 
~) d hale 15 mart 937 pazartesi günü saat on beşte Hara 
\Cllı~Ui\irı; acakt1r. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Hara 
~' ve Buraa, İstanbul Baytar direktörlüklerine müracaatlan 

"1067." 

ri. "889" 

Gülhane hastanesinde nokaan bu
lunan aksamından dolayı eski mo

del bir tane epidiyukop cihazına iha 

le günü talibi çılanadığmdan açık art 
brma ile ihaleai 8 mart 937 pazarte· 

haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 
2. - Harp malullerinin ayın 4 üne kadar vaki olacak müracaatlan 

günü ~ününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarmm sır&ya tabi olaca-
ğı ilin olunur. (465) (1128) 

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

• • 
Istanbul Belediyesi Ilanlaı·ı 

. . . . ~ . . 

Halka mahsus bulunan Kozyatağı çepnesinin kontrol!ü ç.epe ya· 
pddığı ve kontrollü çefme olan Sahrayıcedit çeımesinin de halka tahsis 
edildiği ilan olunur. (B) (1139) 
---

Istenbul GUmrUğU BaşmUdUrlUğUnden: 
Gümrill< sabtmdan: 12200 kilo tekerin satı§ ilam Açıksöz gazeteıinin 

7-2-1937 günlü nüshasmdadır. .(711) 

f ' . 

. , :.·· ASKERİ - FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ 
~ ' ı . . ·, . , • ' . ~ .. 

· .:~.\ · · Satınalma Komisyonu İlanları · 
• • ... ! .'. ~.. .. ·.~ ,,,. • • ' • . •· .. • • • 

Muhammen beleli 1185 lira olan 151 adet battaniye jJe Sl adet kilim 
Sahpaz:ınnda Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün İstanbul aatınalma 
komisyonunda S mart 1937 cuma günü saat 14 te açık eksiltmeye kona
caktır. Nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminab ol an 88 lira 88 kunı! Beyoğlu malmü. 
dürlüğüne yatmlarak o gün ve saatte 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaiki hamil olarak komisyonda bulunmalan. 

.., .,. -( '4: (930) 

Gemlik Belediyesinden: 
1 - Gemlik kasabasmm hali hazır haritasmm Bayındırlık Bakanbim· 

ca kabul edilen Belediyede mevcut fenni §&rtname dairesinde yapılması 19 
/ 2/ 937 gününden itibaren 21 gün müddetle açık eksilbniye konulnnqtur • 

2 - Hali hazır Haritası yapdacak yerler tahminen 60 hektardır. 
3 - Beher hektan için tahmin edilen bedel 27 liradır. 
4 - Eksilbniye girecekler bu baptaki fenni tartnameyi Gemlik U • 

rayhğında görebilir!er. 
5 - Eksilbniye girecekler o/o de 7,5 hesabiyle 121 lira 50 kurut mu· 

vakkat teminat vereceklerdir. 

6 - İhale 1937 yılı martın 11 inci pertembe günü aaat 14 de GemlilC 
Uray Encümeninde yapılacaktır. 

7 - Eksilbniye gireceklerin bu işi baıaracak teraiti haiz bulunduklan 
ına dair Bayındırlık Bakanlığmm eh liyetnamesini haiz olmaları fartbr. 

"1068,, 

si saat 15,30 da yapılacaktır. Muham nat makbuzu veya mektuplan ile 

men tutan 50 liradır. Şartnamesi her beraber ihale günü vakti muayyenin 

gün öğleden evel komisyonda görü- de Fmdıkhda komutanbk abnalma 

lebilir. isteklilerin 4 liralık ilk temi- komisyonuna gebeleri. ,(1097~ 



1st:ı.nbul şchrf:ıde pisliğe karşı ciddi bir mücadele ac;:ılma..'l!nı ve şehirde ahçı dUkkılrı· 
Jarmın, pastahnnc?crln btı.kkal, mnna\• \'e seozcvatçıların \'C pazar yerlerinin sıkı bir kon• 
trole tabi tutulmnlıırını bu yerlere bc'cdlye memur!ıırmm sıl< sık uğramalarını isUyoruz. 

İstanbul şehri p.lsUr. Pazar ycrlcrlndt? sebzeler çamurların içinde satılır. Salata ve 
meyve gibi pişmeden yenecek şeyler kaldırımların UstUnC' dölcUlUr. Bakkal ko.rşınızda dlşlııl 
parma(;1yle kanştınr sonra o parmakla size n•reecğl peyniri tutar. Fırıncı ekmeğinizi sa· 
raca~ klgıdı almak için gene parmaklarını UikUrUkler. 

Gl'çen gUn Haber objektl!lnln bir pazar ycıindekl pisliği tesblt etmiş bir veslkur.ı.1 

ne§retmlştlk. Yukarıdaki resim geçen ba)Tamda Defterdurdn nlınmı~tır. Tnl:a~ın yıko.ndığı 

lcap çlrl:"f tir ııuyla doluydu. Burada yıkanan k~clcr içine bayram yapan çocukların iki 
kuruşa ~ 1 ' C' c ·1cri a~urclcr do1d:.ıru'uyordu. 

Bu 1nelc, Jstedlğl ?.aman boynuzunu tulumbanın sapına dayryarak 
tikçe suyunu içebilen akıllı bir tngiliz ine ğidlr. 

tulumbayı çel>• 

Viyana sergisi 
7 -14 Mart 1937 

Seyahat ücretlerinde 
büyük tenzilat 

Biı çok kolal//ıklaı· 

DERHAL: 
TO~ iVE 

VEKiLi 
Acentasına 

UMUM 
NATTA 
müracaat 

Te!afon: 44913 - 44914 

~ ' • ~ - • 4 ,, , \ • ••• 

Bu çocuklar hasta olmaz da ne o~ur? 
Bayram yapan çocuklanmızı bayramdan 

sonraları hasta buluyoruz. Bunun neden 
ileriye geldiğini anlamo.k pek (;Uç bir ~ey 
degildlr. işte bfıincl resimde çirkef ı;lbl su· 
ile yıkanan tabaklara doldurulan mnhalh.•· 
blleri yiyen çocukların ne o:ma.smı bcklly~ 
biliriz. 

b. ·ı p e0ert 
Beher metresine ıçı t bitı 

T s5 285 kuru~ olan seksen 1 a kal"b 
metre kışlık elbiselik kuırı•t 1bJ • 
zarfla eksiltmiye konulınuttut· t 15 
lesi 5 mart 937 cuma gün~~ "11' 
dedir. 1lk teminat 13362 lıra f1{. 
ru~tur. Şartnamesi 1212 kUfU~·rı· 

~ • oıtu 

M. Vekaleti Sabnalma koıru~:; 1'•. 
d · ceıuer an alınır. Eksiltmiye gıre kı"". 

nuni teminat ve 2490 sa:ı~ 1,ııb 
nun 2 ve 3 üncü maddelerın e I•''. 
belgelerle birlikte teklif rnektUP ""el 

b. ,.ate 
nı ihale saatinden en az ır ~ 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa S) 
komisyonuna verme!eri. (~()4) 

• de bit 
Eksiltmeye ı, Gazi ern~ yaP" 

hangardır. Vahidi fiat e~ :ııı11J11 
lacak olan inşaatın tahırıın . eff'~ 
bedeli 35000 liradır. Bu İft! ••:de jf" 
ıunlardır. Şartname Bay~cbr ktatıııe 
leri genel sartnamesi resıtrı e .. ..ıt . ··nıJ..,. 
6 Mart/ 937 Cumartesi gu 'fôJl'eJ' 
11 dedir. lzmirde Bornuvad:ı tacı~· 
Satınalma Komisyonunda yaP~Jel'· 
br. Eksiltme kapalı :zarf UJU GZ~ 6· 
Eksiltmeye girebilmek için 2 vtı'f.İ' 
ra ilk teminat vermesi NafıahhitFJİ 

·'te!l · Jetinden alınmış yapı mu :ı· i f11)' 
'k 'b . ken~ts ı:. vesı ası ı raz etmesı ve .., tıI<oı: 

mar veya mühendis oJmadıgı 1' b" 
d . f • • 1. 1• j alacı ı e ıı enm mcs u ıye ın rtıjjır 

"h d. . ·ınşaııt t mu en ıs •eya mımarı . . bol e • 
delince istihdam edcceğlnı ~~f ~· 
miı bulunacağı ıarttır. Tek 1 ~ 

b. ate 
tuplan ihale saatinden ır sa . liiİfl' 
line kadar Komisyon Re•• t<tİl'' 

·1· d verilece ...rt makbuz mukabı ın e )JJ -

P ·ı .. d ·ı ~ rnek~UP J.t osta ı e gon erı ece kir 
eksiltme~·e konuldu;:ru saate \j]ıjjf 
gelmiş ~iması ve dış zarfın :Jır"" 
mumu ile iyice kapatıJmıt ·ıaıı'Jel' 
laznndrr. Postada olacak g1g05) 
kabul edil~mez. (~ 

- ~ -~.;~, 
»:~·~·---~,-~~ -,')~ _. ~- '""" 

t Dr. N ilıad 'r'özg~,ı 
f 1 nci sn f Cilt ·Freni! ve d ~ f, 

<"-Zührevi hasteııkıar muıantıs,; f 
f" ı e• N•• ( Belıılıll T•n••• Cernt1ell k••• 

) hlelon ı ••••• O ı 
lf Pazar ve Perşe:ııbeden başka hergu 
'~ 15,ll - 21 e kadar hasta~arını kab~~edel' 
rt< Sair gonıerı para• 

~~~~ 
- - ~--il"'. 

NışANvA~, 
Hastalarını hergün akşama kı:,d• 

1. varıw Beyoğlu, Tokatlıyan ote 1 
-
11 

t11iı'' 
Mektep sokak :~5 numara 

ed • eder· 
nehanesindc t ~.~: ~ 

Rumelihisarında garip bir bina 

- Tel:40~...........-'I 
1 Kimyager • 

1 Hüsamedd•~~ lstnnbulun birçok "görlilmeğe değer,, yerleri vardır ve hepimiz bunların bir çoğunu 
yakından uzaktan ı;örm'.l~UzdUr. Fakat yukarda resmini neşrettiğimiz garip binayı tilmlyen 
Jerln sayısı az olmasa gC'rck ... Bu, RumC'llhlsarmrlıı beş katlı bir apartımanrlır. Birinci. 
ikinci ve tır;UncU kaUnrı Jlonal edilmemiştir. Fakat dürtlllncU ve be~inci katları yapı:mı!• 

tır ve l!:lndc oturulmalttndır. 
Binaların aşağıdan yukanya doğru yapıldıkları yani, ev\'elA tema! atılmaıoı sonra bi-

·r 'd hl' J· ı oo ıcuruştıır~ .. '' am ı rar ta ı ı . .. . f:ııtl•" el 
Jmum tahlilat. Enunonü el• tıl 

kar•ısırı Eytam Bankası " 

Bcv Hanı. 

- ..... •::::SSll ., ........................... •.::::--··· l 
rlncl, ikinci ve llh. katların sıra ile yapılması bugüne kıı.dar hem mimarinin hem de "cazl~f 

ıı.rzlye'.'. kanu~lıırı~ın değl§mez bir kaidesi sa~ılır \'e "bir :\'Cyln temeli sağlam o'malı,, 
gibi sozler söylenırdl. Acnbıı. bundan sonrıı "bır binanın beşinci katı 111\ğlam olmalı., 

mı demek lAzun.ı;eleccl:? Gene faraza bir h,ıstane. lılr !abrfkl\ yapılırkm re~mı zevat 
• temal atma .. merasimine davet etllllrlerdi. Acaba bundan sonra. davetiyelerde " .... !abr"• 
!:asının bctlncl katının çatılma mcrasl~P buyurunuz,. gibi cUmlcler mi görecc~iz? 
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('.Macar). Acaba blzd" ı 
de bunlara benz!'r uzan 
bıyıklı mevcut mu? 
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