
Lisan 
derslerimiz 

Bugllo: Al manca 
~arın: Fransızca . 

Almanca derslerimizi 
takip edenler 

· Pazar günü Halkevinde toplanınız. 
Pazar gUnU, Cağa'oğlunda EmlnönU Halk .. 
e\inde, Almanca dera!erlmlzl taklp edenle?"' 
den arzu edenler toplanmahdrrlar. Bu top. 
lantrda derslerlmlzde anlaştlmıyan nokta· 
lar izah edilecckUr. lz.ahata aııbah !:&at tam 
onda ba§lanacaktır. 
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Kadıköy .h .adiseslnin son safhası Hataya dair hazırladığı 

~rmeni ailesindel! şüphelenip G ö ~ ~ ö 
Polise ·ıhbar prr©J<eyö 

~denle konuştuksurive heveti surive-
n. v. ı· ı n· h. ·ı lilerden bile gizlemiş ! 
uızledigı po ıs er ır~ ı ı e 

kızlarının neler 
söy1ediklerin~ _!şitti1er 

' -1"' 1>oli8 g~liııc" 7,"(l.Sf_e_n_y • .,.a .. 1:.ıı""w'--ı ..,.c""'r""'m'c ... .,,.ııı•:"" ,,._ev,_i~m-'"""·n trcıı yolı•mm kar~ı tarafından alınaıı resmi. (Y'anan ev ok 

Son günıii:tieı ... ·şıbirdenbire 
llaralanmalarının hikmeti? 

Üçer yüz liralık kürklerin 
membaı neresi ? Çamaşırcı 

evi mi, yoksa banka şubesi mi? 

Suriye 
banknotları 

nereden geldi? 
Kadıköy faciası bugün hala birçok 

kimse~eri meşgul etmektedir. İstan. 
bulun muhtelif semtlerine muhtelif 
şekillerde aksetmiş olan halcfüe birçok 
şayialara sebep olmuş ve birçok tah
minlere yol açmıştır. Polisin tahkikat 
neticesinde kimseyi tevkif etmemi§ ol
ması ve müdediumumiliğin gazeteler. 

• de çıkan tebliğindeki sarahat dahi ge
niş hayalli birçok İstanbullularr bu ıa· 
yialara kulak asmaktan alıkoyamamak. 
tadır. Maamafih mesele hakikaten de 
heyec:ınr 24 saatte nihayet bulacak 
işlerden değildir. Zira ortada başka hiç 

bir şey olmasa nihayet bir kundakçılık 
kas':Jcn yangın hadisesi vardır ki Di
ruhi ile Hayganuşun bu cinayet'tcn ta-
mamen masum olduklarım sathi bir 
tetkik neticesinde tebarüz ettirmek 
şimdilik mümkün değil... 

Yangının ölen deli bakire Maryam 
t:uafından tek başına yapıldığını kabul 
edemiyenler, bilhassa hadise esnasında . 
bir polisimizin de yaralanmış olmasını 
gözönünde tutarak bir sürü tahminle. 
re yol açıyorlardı. Faraza, bu sabah, 
kanlı faciaya sahne olan evin yeraltm
dan gizli lir gcç1:1i olduğunu, vakanm 
asıl mü::riminin veya mücrimlerinin 
bu geçitten kaçmış oldukları hatt! 

(Devamı "I incide) 

J 
Diln §ehrimtze gelen nı.il §<lhitler gazetecilerle bcrıaber 

(Ya...--ı.~ 6 ıncıda) 

lngiltere · kra1ının 
şahsı etrafında dedi 

kodu yapılıyor 
lngiliz kabinesinde bu mesele 
ehemmiyetle mevzuubahsedildi 

Bu sabahki poıta ile gelen İngiliz 

l'Uetelerinden Sunday Referee gaze· 
teıi yazıyor: 

''!ngilterede, buıUnkU kralın aley. 
hine teveccüh etmiı bedhah bir fı

sıltı hareketi var. Ve bu hareket "re
zalet ta~irleri.,nin vatana hiyanct su. 
çile, ittiham edilmesi teklinde neticele
nebilir. 

Bunlar Mayfairde oturan sosyete 
mensupları, yüksek borsacılar ve sol 
cenah politikacılarıdır. Bu adamlardan 
çoğu, inkisara uğramış mevki düş
kUnleridir. Fısıltı ve dcldikodu şeklinde 
intikam almağa çalışıyorlar. 

Rivayetler, umumiyetle, kralın sıh. 

hatine taalluk eder şekilde çıkmııkta
dır. Kralın sıhahtinin, bütün müşkül 

krallık vazifelerini ifaya imkan vermi
yecek derecede gayri müsait olduğunu 
söylüyorlar. Bu doğru değildir. 

Bugünkü kralın, tahta çıktıktan 

beri halk içinde görünmemesinin sebe. 
bi, karııık krallık i§ini öğrenmekle me§· 

(Devamı 6 ınctda) 
hıgilterc ](ralı 6 ncı Oarç büyük 

füıif orma ile 

Bir lngiliz gazetesine göre -
Habeşistan da 

isyan muhtemel! 

t 

bacağı birden kesilen getıeral Liotti 

19 Şı•bat gil1ıü Adis A.babada Mar~. 
şal Gra::i<miye yapılan suikastten 'Ü4 
d,,l~il:!l cı•••cl ( 1U m-c!al Gra::·ani x, a. 
1t1aıı bomba ile mcıı pis1'.opos :rx, iki 
xxx ~rctleriyle gösterilenkrcUr.). 

(Y azı.!ı 6 ırımda). 



Rumen gençliği 
Yq üniversitesi rektörü profesör "Bra.tu" nun hançerlendiği bugün

lerde münevver Rumea gençliğini kısa bir tetkikten geçirmek hiç 1Up
hes1z faydasız addedilemez. 

Evveli ıunu söylemeliyiz ki dost ve müttefik Romanyanm btltUn 
gencletini kıymetli blr hocayı parçalıyan kanlı hançerlerin kabzalarma 
bağlamak büyük bir insafsızlık olur. 

Rumen gençleri ister kız, 1ater erkek olsunlar mutlaka. temiz, mut. 
laka ahlaklı, mutlaka nazik, terbiyeli, kibar, zeki ve çok ça111kan olur. 
lat. Bükreşin, Yqm kambıollerinde (*) bir yahut lki f&kUlteyi bitir. 
dikı.en, hatti b ir veya iki doktora verdikten 10nra hala okumak, öğren
mek, daha çok, daİıa çok mUnevver olmak için kafalarım yoran, oku
yan ve çalıpu az genç münevver yoktur. Rumen gençleriyle kısa bir 
temas yapan herkes, Romanyayı bllen her Tllrk, mutlaka bu gençlere ve 
bu gençlerin pluslarmda Bomanya.J& ha.yraıı olmutlarchr. 

Rumm genel &ile çocufudur. tkram etmesini sever, yalan söylemez, 
llfbr. 

ı,te bo 80D hıaletleri Rumen gençlerinl 18 ve,a 'bu aiyud menfaa.te 
ilet etmek J8tiyen bul kuriıas poıtttkswJarm itlerine bir hayli yarar. 
Zira temiz imam kandırmak elbette ki kirli 1Dllanı kandırmaktan kolay
dır.Buna Rumen gencinJn fllrden çok cesur Q)dufwuı da, bir ideal 111-
1'11.Dda kendini feda etmett.en çeldnmedlğinl de ilive edecek olunama bu 
tenis ft uil gmçlllln haris liJUllerfn karanlık menfaatler! için ne 
mtıkemmel bir vuıta olabJlecillDl anlanmm. 

Ranum &mel (wptfque =- reybi) delfldlr. O, tnının IDlandır. KllL 
lenin gtbllltlcft arumda gös1erlal elae nıatm1eriDe daldnvak, kcımı.. 
pıı ''muhtm"ml peder'' • Jnamr. ttnlventt. kilndllerlnde ~ 
dilsel ... IÜlllAl'llll hlWbyank den Vlftll proıf..&re inanır. K&t
teooenin o gUzel Eforya pJ&jmda m mwıu ild denia banyosu ile bir gü
netlenme milddetln.ce aUren ••qt" 1arma. inamr. Bir aiyaat kalem mU.
cad'!lesinde Univennıl guetesinde okudufU hU.cUmlara da ve Di.m.iniyat.. 
sa pzeteBinin buu. kaqı yaptJtr mildafaalara da buuıır. Ana krallQe 
KarlJl ~er, Kral Klıolu eev•1 bl\yllk VoyYOd Jllhalll, Karolun bet'balıt 
.l8VCeB1 Yunaıı Pren8elli İren'! sever. Fakat heni eevmeei Madam. .Pupes. 
ko7U l8V)De8iDe m&ııi dejildir .. 

tfte k eagin 1aı.mt w bil 'IJGlllS llw:Qm ll8Vgi ve g&ıW kabiliyeti 
Romanya,b gencin hem en gtu.eı hem de en berbat tarafıdır. 

Zir&J1ahill aıyuuı a1tnl. ve Pli u.yms aıyaa partUeıiıWı ve saymız 
iç ve dJI dal&verelerinbı mec1dll C811rJeri ve anatorlan ne dolu olan Ro. 
manya.da bu temiz gençleri töyle veya böyle J>ir teeadilf 8akiJ1, k~ 
&m, kitapaln arumclm kaplp iııobla atar. Rumen genci iııang tan.
.fmcian yakalanmıya görsOn. .Aıtü onun parmağı eline tutqturulan ta
banl!&ll.D1 t.et11i ile oynar. Bu ctmı, lfllt, dıirtıı balath vıe cazibeli Ru
men kafalan ~ inanıJm11 bir ayul akide kadar korkunç sar'a olamaz. 

Bel'9tet wndn Jd gkU _,...,tok budaladır. Ve Ka.rolu bir yWalek 

~ -- ~,..- Bom1aJa1ı ~.~ ~!-~,~mam!f v~~
vaa.d!'~ M*' Rq ı en -~ um~ ~ duvarla.. 
muıaz. yıJU. edalarma ye igin4e ~ yenilen tUaldara kadar ııaz1 
alJpleriyle ~ iKoc1relml va IU veya bu petrol f'ırmaamm ko. 
mt.yonculan daha kanlı teıe'bbOldere girltebillrlerdi. 

Jlvet, bereket vendD ld RcJmlııJacla, giaU leler görenler çok zeki de. 
lfRerdir. ' 

Romanya, Rumen genclD1 lefJ1 pollttkanm ulqamıyacajı ıılu bir 
kordan 1ç1ne eJmahcbr. / 

(") Talebe ,_., ..... 
1 
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Yağ, gazeteciliği.n en büyük 
düşmanıdır I 
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Tayyare motUrtt 
fabrikası kuracağız 

Kerabftk fabrikası yapıldıktan sonra bu 
fabrika Kırıkkalede lnıa edilecek 

HUkQmetimbfn tayyare unayilmlzi 
en kısa bir zamanda bine ve tayyareci 
adedini de on bet bine çıkarmak için 
yeni bir programla ite batJamakta oL 
dutunu jumqtık.Bu meyanda memo
leketimizde tayyare motörll ana
yiinin de kurulmaıı takarrür etmlttir. 

iktisat Vekili 
Alman elçlslyle tlç 

saat girişti 
Ankara 4 (A.A.) - Alman se

firi Von Keller beraberin\i:: sefaret 
müatqan bulunduğu halde lktıaat 
vekili Celal Bayan ziyaret etmit ve 
aralanndaki görüıme uiun müddet 
devam etmiıtir. 

• • • 
Ankaradaki bu görÜfDıede tüp. 

hesiz ki Merkez banbmım Alman· 
yaya klering kredisini kemıit olma
amdan doğan vaziyet mevzuubahe 
olmut bulunmaktadır. Mülakat üç 

-
Altın külçelerile 

Bet bin lira nasıl 
dolaodırılmıt ? 

Bundan bir müddet evvel Divrik• 
te yepdmıf o1an bir do1andmcıbk 
failleri tehrimizde aranmaktadır. 

Divtik zabıtumm tehrimiz zabı.. 
taamdan bulunmalanm iatediii do
landmcaJar üç kifidir. Hüviyetleri 
mahim cleii1ae de taluelan tarif .edil
mektedir. 
Bu üç phm Oivıiie gelerek tüccar 

Aliye miiracaat etmifler, civarda bir 
kiJifeyi lllmir ederken külçe halidde 
altın bulduklarmı eöylemiflerdir. 
Ali bu adamlarm verdikleri nümu· 
ne külçeleri ötekine berikine •CS. 
miU'ı ~rilen kü)plerin hakild 
tm --al~fu anlafdinI§tn'. Eneaı gu 
ad•lir birkaç unba ~&! "!ütçe 
altmlan getirip pazarlıkla 5000 lira
ya 1atmağa razı olmutlardır. 

Paralan alan üç dolandma hemen 
o aktam Divrikten kaÇDllflardır. 

Neden sonra alelade madeni kül· 
çelerle dolandmlcbğmı anlayan tüc
car Ali zabıtaya bat vurmuttur. Do
Jandmcılarm tehrimize ka~ ol· 
malan ihtimali k8J'f19mda llJ'Bibrma· 
lar yapılmaktadır. 

Mektep babçealnde 
bir yaralanma 

K'üçükl~ada otura.JJ. 13 1&§larm
d& Server, 45 ncl illmıektebin bahçe. 
•inde oynarken Recai tmritnde bir ar
bdetı arkadan yavqç& te1m1t vıe ~ 
JlU iterek dUailrm1ltttır· at dtltUlten 
Serverin sağ kol Jcemlğl kırılmıştır. 

Zabıta bu hususta tahkikat l'-P. 
maktaelır. 

Bir hamalın ayağı 
ezlldl 

İki hamalın blribiriyle çarpıpnası 
neticesi olarak dün bir hamal yaralan. 
mıştır. 

Sirkeci araba iskelesinde yUk tap. 
yan ham.al Hacı çekmekte oldufu el 
arabasiyle giderken mrtmda yilk tqı. 
yan hamal Ramazanla kaqıla11rnı ve 
farkında o1madan arabayı lbm•qı 
nm ayağı üzerinden geçirmietir. A· 
Yalı ezilen Ramazan Cerra1ıpap 
hastanesine kaldınlmJp. 

Elganlstena trldecek 
sftbaylarımız 

fraktan 10nra dost Efganistan da. 
ınemlekctimir4en, ordusunu talim ve 
terbiye için Tllrk IU~Jan istemle. 
tir. Ya.kında 11 kurmay aubayımm 
(erkanıharp zabiti) Ef ganiatana gt. 
decek ve orada iki ıeni kalaca.Jrtır. 

bu doet1Uk c:ut• s&rarlJ,_ Blllaenale1tı "'
zarara derbal bli' DUi.ayet vermek 1Azundır." 

Ve fQ karan verdim: 
.. ArlDmdakl IDDDI ill1ltaıeke19 ~ 

nrUmlftlr. KolJan moa71P kaleme lll'lllla 
ıım ... 

DOrbt bir kavgacı lifaUle molla Alıf• 
bu karanmı H uat tnel blldlrlJOl'UJIL 
Hadd~ 

Bu çok mUhim anayi, Karabük demir 

ve çelik fabrikatmm lnpamı milteakip 

milli harp aanayilmia araama kanfllUI 

olacak ve llk olarak Kmkkalede bir 

tayyare motörll fabrikası bip oluna

caktır. 

Bahklı 
hastahanesi 

Belediye yardmılle 
lstanbuluo hastahane 
ihtiyacını kısmen 

kartıleyablllr 
Olman ofullanndan Sultan ikinci 

llahmudun bir lradeslle Suriyeli bir 
Rum tarafmdan temeli •tılmıt olaa 
Balıklı Rum llutannlne artılr Bahldı 
Ortodob Türkler hutanesl denilebilir. 
fltanbulun en fakir mahallelerine ya• 
km "bir semtte, bir kaç milyon lira aar
me ... saman ile kurulmut olan bu 
bllytlk hutan.te martm 21 lnd &ilnU 
bir Atatllrk bllattlntlD ._ tereal 
yapdacabr. 

Biat Ankara1ı bir euudlrlnn eud. 
dlr n JÜplN mermer ti.serinde pbp
Jarü vUcude ıetlrtJmlttlr. Balıklı ha .. 
tanealnin bah~e ... t kulealnlıı tam 
8nflnde, moalk bir semin ortamda 
dev boylu ve yatlı çam1ann un dalla. 
n •ramnda yflbek blr mermer kaideye 
yerlqtfrllmit olan bu bOat EakfteJdr 
•ylavr Ye hastanenin mtıtevelll heyeti 
reisi tıtamat Ösdemlrln tqebbBIUe ya 
pılmlftır. Balıklıda bulunan diler 1111' 
hutanenin yani Ermeni hutanednln 
de bu glbel hareketi takUıl edecelfnl 
tahmin etmek mlmkUndllr. 

tnanbulun haıtaae Dıtiyaslanm tet
ldk edenler için bu Bthlclr hutanelerl 
~ddea ~riJF. 4...-. ,._.JllrJı.n-=• 

~bmrı.t. 
aaı .... ""et.a,,.., lailleı~ .. , .,. 

cloktoc operattsr Zlprdeoe·un aevamh 
pJlfll"hn ve Kawokordatu ıibi bir 
bayır HhUafnln lmanl JUdımlan ne 
bugUnl'tı halini almq bir müeueseldir. 

Faraza Galata köprlbU uzunlufunda 
bir sepbesl olan dahiliye ve aerirlyat 
kofuflarmm bulundulu kocaman bina 
mf mllteftffa lllavrokordatunun pb 
tqebblall ile ve kendi kesesinden aar
fettiği iki yüz elJi bin altın ile meydana 
ıetirilmittir. Acaba bizim ıehirl~e 
haıtanelerl hep gayri mtlallm olan 
Türkler lill temin edecekler? Maninya 
Amerikada 61en Ealdnazi modem bir 
butane temlft etti. Bir Mavrokordıtu• 
nun yJptılz t!lerl de ı&terdik, acaba 
bblm ~ bit nnalnlmb dı blrletfp 
tatanbale 1lly1t bir ı..tane U&ve .ı... 
mezler ml? 

Yapdan tetkikat c81termit 1d tatan
bul tehrlne tam 14,500 yatak llm;n. 
HaJbuld mncut hutanelerlmiıdeİd 
yataldarm .. ,. bet aftı bini cePll· 
yor. 

Ba ftlileden lıtlfacle ec!erek Balddr 
baıtanetlllde bir 1mnn dairelerin bot 
bulunc!Uiua• da bllc!lrmek ltteris. 

En ufak bir tamire 4ahi ihti~ bla. 
aettlrmeyea 1nı apnaiJam dairelere 
daha bet altı Jlls J&tak yerlettlrmek 
mUmkltnd&r. 

latanbul belediyesi taDll'll ki bun· 
laıtdan istifade etmek ister. Babkh ha .. 
tanolnln Iradı bir hayli azalmıftır. MU • 
tevellt heyetin elindeki vakıflar eskisi 
kadar varidat t.ın edememekte ve 
baataae Yunalatandan alacalı olan 
yirmi otus bin ftra raddeslncleld bir 
mebllp bir tlilG elde edememektedir. 
Binaenaleyh mlteveut heyet ancak bu· 
ıtlDH pklile Jautaneyi idare ldebllir 
yenlyenl muraflan ıase alımaı. Hal· 
baki latanbul beldıllyeti ba Glrelerl 
"yatü:Jayacalr., oluna tıtanbulun en 
fakir .e..tlerlaı lcleta yepyeni bir 11-. h=~ri:==:::;::==;::==:5:al 
ı.ne ~ olur. Ba1ddr u.tanee 
ıl daha slyade Hrlı~e\tam 
ettllderl bir llhbat yed41r. Dllis u .. 
tanc1erde bot ,.tak balmaMilln ~ 
d8nea ft1& Jel' Jataldanada 4ô1ura11 
MWUinn Tldder. ~ dal. 
.. eler belectlJe tlnfaadllı lılonatd4ıit 
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~t! ... Silih fabrikatörleri mu-
~Ular .• 
~ harpten eonra, bütün in.. S teelibata karp bir nefret 
~ • Sol cenah fikriyatçıları, 
"-a)U tllerdeki "mukatele vaartaaı 
-.._;_7 l'e ticaretinin" aleyhinde yaz.. 

ti~ bırakmıyorlardı. Pek fe
tt,l ~ , bütün veaikalariyle orS Ubntıştu. MeselıA ayni mUes. 'da Urtılıklı çarpışa.n iki düş
\iı •--- .toı>. tüf ek, tayyare, tank sat. 

... ~t edilnıiştı, 
~ lebepJe, harpten canı yanan be. 
~ kaUiim kışkırtıcısı beS kartı yüreğinde bir kin 
~ hl.at battadı. Devletler de, bu u
~..... Yatın tesirinde kalarak, 
~ •ernıeğe ve siWı yarışmm 
il ~ek lçin blr tedblr arama. 
~ 4-tı kaldı. Bu .cümleden ola
~ ailthıan işinde kısmt bir 
'-..~ h'IUıule geldi. "İnşallah kara S!e tahdit edilir!" derken, iş 
~ bırakıldı, tavaa.Wdıkça 
S ....._ llarp l§leriyle menfaati 
~ ' ~Ylıım aiWılanma vazi.. 
~ l8ı• den evvelkine parmak ı. S lllecnuna.ne blr gekle ulq
~ ~ ailllılarmı tolıdit an-

"'VQUdu. En sulhperver mem. 
~ lıiıe, vaktinde aillhalnına ted
~~~ istiklillerinin, hü
~~ mülki tamamiyetle. 

... ~e dilgeceğine kanaat ge. !e': ... 
~~ ~ aiWı fabrika.t&-leri
.:. ....... ,.}>undadır. El altından, sa
~~tle, bin türlü entrika ile 

. '~ ulqtılar. 
~ ~ bllyUJt ve ki.rlı bir sana. 
._~~ti ellerinde tutanlar ve 
~tlerin en mühim btltçe fa
~~J§Verişl kendilerine tah
t'lf._.... Q'Do·~ pro. 
~ -:''4.11 ........_ durmıyacaklartİı. Bir ta. 
~ '1 ~·· hisleri köıilklemekle, 
.._~h.-ıoe de: "Aman, silihlan-
~ ~ qağı kalma!" de
~ .._.her, diğer taraftan da ba. 

4'; 'e bir ~urnazlığa başvuru
~ "- l&yialar çıkanyorlar-. 
~ ~ telerinin son netriyatma 
~ ~ ot11raa tayyarenin de, tan. 

~bil- an?._ kadar müthiş ve tahrip 
~~ -....ıı ohnadığı son İspanyol 
~~ ~ çıkmq ... Hatta o 
1ı~tiıt 'bıaannı 'Aman bunlar ne 
-,, lıGcıı ... ~l'lerı ... Bombardnnanları. 
~11!.~ maruz kalmak ne -s;"l'llr bagımıza!" diyeceği j 

~ l'&r.chJdan satırlara: 1 

' ~ •Ylaıdanbert, ul tayya.
tıa. ~ llldan bombardıman edil
~~~~ bundan kat'I bir ne. 
~· ~ Sivil halk, korkarak · 
it)...~ teae etmedi. Bu da. beşe
"'~ bn...~~r. Hava hücumu baş. 
~--uaıann tayyarelerden 
~ ll&b Cörerek başka tarafa 
taL"• hJıuı ildir. Zira en ağır bom. 
~~~bet ettikleri binayı 
' • Y&nlanndakine yan-
'~ bqkatan mües-
\ ~ ~· Yeraltı 11ğınaklan
~~ ~ iı anlaşıldı. Çünkü, 
~. ın .. ı._ beton yı1.pılan delen 
~ ~nlerde patlıyor.,, 
'~lelikle, "sığmak için 

'ti t., ~k Paralarla bize sipariş 
~ ~ lati10raır ..• 
1' \t.~~ göre tanklar da müt
~ ~ Clınıaı onları da. petrol. 
l~ atete boğmak kabil o. 

'1ll, 
S."~: S ~ 0 ~ alıaıiai ... önUmiU.deki 
~ S nıtıthlş olacak, he
~.._ ın11,_~Ye endişeye hacet 
~ ~ alabildiğine sililı
~ de, IÜndiye kadar teda. 
~ ~ clnaıer, dtltmanmızı ür
St ~ :Uo kadar mtleuir de. 
~~ fe çıkararak yeni 
~ d&-;,_..~P1:rden tedarik edin.. 
9'"N t bır lebebi daha var: 

·n "'"-- &tık •e ta 1 . . .,..... OldufU yyare erının 
~ blı~'- tahakkuk etti. 

•ı.uı devletlerin onlar. 

Yeni radyo 
istasyonlarımız 

TeslEıatın ihalesi 
yapıldı 

Ankarada Etimesutta kurulacak o. 
lan büyük radyo istasyonlannın ihale. 
si dün Nafia vekiletinde yapılmııtır. 

Bundan evvel, muhtelif firmalar ta
rafından verilen fiyatlar muhammen
bedelden yukan görülerek ihale günü. 
ne kadar kalmıttı. 

Nafıa vekaletinde mütetckkil ko-
misyon iıtirak eden firmaların dilekle
rini tetkik etmit ve kendilerile müza. 
kerelerde bulunmuı, neticdde Markoni 
müe11esesinin hükumetçe aranılan ıart
lara en uygun teklifi yaptığı görülerek 
ihale bu müesseseye verilmiıtir. 

İstasyonlardan biri 120 kilovatlık c;. 
teki yirmi kilovatlık kısa dalga
lı olacaktır. Bu kilovat kuvvetleri Av. 

rupanın birçok tanınmıt radyo istas
yonlarına nazaran çok yüksektir. Ve 
genç Türkiye cumhuriyetinin sesi yurt 
içinde olduğu gibi dünyanın her yerin. 
de de kuvvetlt.-duyulacaktır. 

Şirket ihaleden itibaren 16 ay sonra 
istasyonu iıJer bir halde teslim etmit 
bulunacaktır. 

Askerliğe meraklı 
bir genç 

Evvelce asker elbisesi ile ıehirde 

gezerken müteaddit defalar yakalanan 
ve muhtelif cezalara mahkum olan 
Şükrü isminde bir genç dün gene A&. 
teğmen elbisesile ıehirde dolaprken 
inz:ıbatlar tarafından yakalanmqtır. 

Şükrü, cürmilmefbut mahkeceain
lde ıu sözleri aöylemiıtir: 

••- Ben asker! liseden ihraç edilmit 
bir talebeyim. Benim babam askerdi. 
Askerliğe aon derece merakım vardİr. 
Can çıkar. huv cıkmu.. Yib bin kere 
hahkOm olsam da ıivil elbiseyi &iyemi· 
yorum. Benim askerliğe kartı aılmn, 
sevgim ve muhabbetim vardır. Bunu 
kimseye anlatamadım. Şimdi de gene 
yakayı ele verdik. Ne yapalım. gülü 
seven dikenine katlanır . ., 

dan qağı kalmaması lizmı... Sillh
lanm? ... Sillhlanm ! ... 

İşte, silAhsızlanma. cereyanını mağ
lup eden Azrail muavinlerinin çıkar. 
dıklan son propagandalar ... 

(VA· Ntl) 

iÇERiDE: 
• TUrkkU§UDun İzmtrde bulunan bava 

kolu bava mu.aıt olursa pa.zarteaf gUnü 
lzmtrden uçacak ve ıehrlmlze gelecektir. 

• Tıbblyeıiln 110 uncu yıldönUmü mUne. 
eebeWe bu ayın H dünde bUyUk merulm 
yapdacak ve ayrıl gUnUn geceal TokaWyan. 
da Tıbblyetuer geceel tertip olunacaktır. 

• Talebe ve muallimlerin aıhht vaztyeUe
rlııl kontrol etmek üzere kurulınuı evvelce 
takarrtlr eden aağlık odalarmm kaza mer. 
kezlerlnde kurulmaııma bqlanmııtır. 

• Bu ııene tüt'llıılerlmlz her tarafta iyi 
fiyatlarla aatılmaktadır. 

• TUccarlarm elindeki pamuk lpllklerl 
de bundan BODr& ııarhla aatııacaktır. Elle
rindeki ipliği bildirmek üzere tüccarlar DL 
bayet bu &k§&ma kadar beyanname verebl• 
leceklerdlr. 

• Manifaturacılar cemiyeti yıldönUmU 
mUnaııebeWe . altı martta bir ııuvare tertip 
etml§t1r. 

• İngiliz ticaret atqut miralay Vuta 
Londrad&D gelmlt ve Ankaraya gftml§tlr. 

• Trabzon - Tahran yolunda ifUyecek 
32 otobU. Trabzon& gönderUmlıtlr. 

• Martın onunda Ankarada toplazıacak 

UzUm kongreııl için bUyUk hazırlıklar var. 
dır. 

• Fenerler ldareal haziranda hWdnnete 
intikal edecektir. Deylet Çanakkaleye Ud 
fener ve lld dUdUk daha konulmuma karar 
vermi§tir. 

• Ekmeklerde gluten mfktarmm azaltıl. 
muı bakkmdakl rapor Sıhhiye veklletlne 
gönderllmlftlr. 

• İki gece evvel Tuzlanın Tuzla köytlnde 
bir yangın çıkml§ İzmit vallllnln talebi 
Ozerlne, Kadıköy itfaiyesinden bir grup 
Tuzlaya gltml~tir. Yangında yedi ev ve bir 
1&JD&Dlık yanmqtır. 

• Teni pmtıerln muvakkat mukaveleal 

Cç aylık 
maaşlar 

Banka gelecek 
sefer kolayhk 
gösterecekmiş 

Emlik ve Eytam bankasında müte
kaitlerle dul ve yetimlerin maaşları
nın verilmesine yarından itibaren 
başlanacaktır. 

Bankada bu sefer maaş verilme i. 
şindeki aksaklık ve geç kalmalar ali. 
kadar makamlann nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Banka da gelecek defa 
maaşın halka zor gelmiyecek bir şe. 
kilde verilmesi için tertibat almaya 
karar \'ermiştir. Bunun için de şehrin 
muhtelif yerlerinde tevzi yerleri ku-
rulacaktır. · 

Memleketlmlzde 
yet•şm,eyen iptidai 

maddeler 
Ankaradan verilen habere ılSre hü

kCUnet, memleket aanayiinin yabancı 
memleketlerden getinnefe mecbur ol
duğu iptidai maddelerden gümrükler. 

• de ve içeride alınmakta olan verıi re
simlerini tamamen kaldırmak karan-

nı vermittir. Bu auretle Türk sanayi. 
inde büyük bir inkılip yapılmıt olmak
tadır. Bunun ilk tesiri yerli mallann 
ucuelamasınlda görülecektir. 

KAAT..-- 1Gl7 
Hlcr1: ısıııs - Zllhlcce: 21 
UçUncü Cemre (toprağa) 

• "- 3,10 12,25 111,37 18,06 19,M 4,1!2 

Temiz olmıyan 
pasta haneler 
Şehir Mecllslnde 
mezubahsedllecek 
Şehir meclisinin dilnkü toplantısın-

da ehliyetsiz sandalcıların işten men'i 
il$in belediye zabıtası talimatnamesine 
bir madcle ilavesi ha.kkmdaki teklif 
mülkiye encümenine, temizliğe riayet 
etmiyen p!iStahaneler hakkında.ki tek
lif de sıhhiye encümenine havale e. 

dildikten sonra bina ve arazi vergile. 

rinin belediyeye intikalinden sonra iş. 

ı.er çoğaldığından kadroya 68 kitip, 
16 icra memuru ve 6 veznedar ilave
sine karar verilmi§tir. 

Dahiliye veklll 
Tarsusta 

Dahiliye vekilimiz Şükrü Kaya dün 
Mersinden Tarausa &itmit ve ıehri 
gezdikten sonra hükıimet konağında 

uzun boylu me11uı olmuıtur. 

Vekil bu meyanda Etili ırkdaflan· 

mız:dan bazılarile de konuımuılar, 

bunlarla diğer vatandatlar arasında 

eski idarenin satht ve kötü zihniyetinin 

artıklanndan hasıl olma bir ayngayn

lık dahi kalmadığını ve kalmıyacağnu, 

esasen böyle bir tellkkinin rejimimize 

tamamen aykrı olduğunu tekrar teba
rilz ettirmiılerdir. 

Tramvayda 
Bir_ ahlaksız ~ 

Yakalanarak hapse 
mahkftm edlldl · 

Y cdikule tramvayların dan birinde 

dOn 1abah cereyan eden çirkin bir h&

disenin suçlusu dün cürmü mefbut 
mahkemesinde cezasını bulmuıtur. 

Bu adam, saat 8,30 da mektebe git. 

mekte olan 13 yaılarında bir kız:~ el

le. tecavüz: etmeğe kalkan Paneh adın

da biridir. Tecavüzünü ileri götürmüı 

ve tramvayda bulunan kızın babası 

• tarafnidan polise ıikayet edilmiştir. 

GBÇSN BL~ RUGON Nil OLDUf 
İtalyanlar Habe§ harbinin ııulb De neUce

lenmeıdne lnıkln olmadıtmı 86ylemektedlr. 
Jer. 

evvelce imza edilenler bakkmdalJ mllzake. 
reler de bltmııur. Hazırlanan mukavele 
~ti fabrika mUmeulll taratmdan Alman
yaya gönderilmiştir. 

• Kızılay merkezi Adana ııey!Abzedelerl 
için 80 bin ve Edirne aey!Abzedelerl için ı~ 
bin llra ayırmııtır. 

DIŞARIDA: 
BUyUk Fqlat mecllııl evvelki gece top. 

!anarak İtalyada doğumu çoğaltmak için 
çok çocuklu ailelere yardım karan vermi~· 
Ur. 

• İtalyada halihazırda 20.000 amele yen! 

Kardan adam - Sahrayıkebire gel
mekle hi' iyi etmedik galiba/ 

Mütecaviz: cürmü meıhut üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde bir ay hapse 

mahkm olmuı ve tevkif edilerek hapis. 
haneye yollanmııtır. 

tayyare meydaııtan lnp etmekte veya mev
cuUan dUzeltmcktedlr. 

• Tokyoda çıkan Tokyo Nlal gazeteaf 
"alyul nc~riyat ekspozisyonu,, nanu aıtm
da bir beynelmllel ııergt açmq ve TUrk mat. 
buatı da bu ııergfye davet olunmuştur. 

• Çekoslovakyadakl Alman parttst relai 
Çekoelovakya için Almanya ile anlaşmak 

zarureti bulunduğunu fakat bundan evvel 
Çekoa'ovakyadakl Almanlarm vazlyetlnfn 
halll llzımgeldlğinl eöylemitUr. 

• lnglllz gazeteleri, Edenin nutkundan 
aonra Alman elçlalnin bir Lokarno paktı 

için H!Uerle latl§arede bulunacaıtmı ve bir 
batta aonra Londraya döneceğini tahmin 
etmektedlrıer. 

• A vuaturya bqveklU Şuşnlğin Romaya 
mutasavver ııeyab&Unl geri bTraktığı 

Deyll Herald gazete3l taratmdaıı yazılmak• 
ta ve A vuat'°'ryanm İtalya lle irtibatını kes.. 
miş olduğu Ulve olunmaktadır. 

• Küçük IWlt kongresi Yugoelavyada 
mart aonunda yapılacaktır. 

• Lozan Unlverııtteai Muaollnlye fabı1 ııoe.. 
yolojl profeııörlUğU ünvanmı vermiştir: 

• Atına Unlverslteainln yllzUncll yıldönU.. 
mil 19kllnlerine 18 nisanda bqlanacaktır. 

• Vqlngton belediye relal eöytedlğt bir 
nutukta Almanyayı telmJh ederek: w•şımdl 
bUtUn dünyayı bir boa gömlekli müteuın
bm tehdit etugtnl.. aöy1emlştir. Bu bllt'llıı 

Almanyaya k&rfl bir hakaret te!Akkl edil. 
mekledlr. 

• İaviçrede maaon'utun kalkmuma ve 
buaual aıı:uı sanayilnln tahdidine dair bu 
ııene bir reytAm yapılacaktır. 

• Atinadakl Bulgar 8eflri Şlfmanof Bul. 
garlatanm Yunanlııtanla uzlqmamıa mani 
olan aebeplerl resmen Yunan bqveklll gr • 
neral lıletakeua blldlnnlftlr. Bu ınıretıe 
Bulp.rlatamn mUzakere19 hazır old1Jtu p 
terilmlftlr. 

KURUN'da: 

Terbiye sistemi 
hazır elbise mit.lir 1 

KudretU muharrir o14uğu kıadar 

kudretU bir nı:ıuıllim, bir mürebbi ve 
bir matefekkir oaln dostum 8. Gezgin 
bugün K'lJrun'da mühim bir meseleye 
temas ediyor ve Türkiyecle "'- veya bu 
milletin kabul ettigi bir terbiye mte
mini derhal tatbik etmek doğru mu. 
dur1,, ""4line cevap t>eriyor. 

Bir ilmi karar ancak çok i§'Zen~ 
bir kafadan bu derece vuzuhla çıka
bilir. Gezgin diyor ki: 

Alman terbiyesi derken, hangi sis
temden ba.luıediyorlar acaba?. Kay • 
2r Almanyasmdaki "militarist" 
terbiye mi, yoksa Hitlerin kurdu. 
ğu "Irkçı" usul mu benimsenmiş
tir'! Haberin bu noktalan bulutlu. 
dur. 

Fa.kat hangisi olursa olsun bir 
"terbiye" sisteminin hazır elbiseler 
gibi istenilen yerde pazara çıkanla
bileceğine inanamayız. Çilnktl bu 
türlü işlerde çağın, iklimin, an'ane
nin, cemiyet makinesinin, tarihi te. 
klmültın pa.yı var. Burnus, agel ve 
kefiye çölde ta.biatin yarattığı bir 
kıya.f ettir. Bununla. F.akimoların 

yurdunda yaşanamaz. 

Almanya için doğru, iyi, güzel olan 
bir gey, bizim varlığımıza. hiç uy. 
mıyabilir. Tabiat kıskançtır. Ma
denleri, su hazinelerini kalm top. 
rak katlan altmda sakJadığı gibi 
İatidat denilen insan cevherini de 
ruhun derinliklerine gömmtlştür. O 
cevheri kabuklarmdan llyil'aD, ona. 
en parlak halini veren teYe "terbi
ye" diyonız. Bizce bir kıymet olan 
hal, Almanyada bir kusur sayıla
bilir. Milletlerin seciyeleri tahlil e. 
dilmeden, idealleri belirtilmeden hiç 
terbiye sistemleri kunılur mu? 
Yakm blr geçmişte bazı Fransız 

mektepçilerf, İngilizlerin terbiye 
usulilnU almak istemişlerdi. Gue. 
teler de bundan uzun uzadıya bah
settiler. Yanılmıyorsam "Güstav 
Löbon,.: ''Unutmıyalım, ki Fransa 
ile İngiltere arasmda bir Manıs de. 
nizi var!'" 

DemiştL Fransa ile İngiltere ara
smda.ki ayrılık, bizimle Almanya 
arasında.ki uc;,.urumlara nisbetle bir 
küçük tümsek bile değildir. Dikkat 
edelim çünkü yanlış ruh ilaçları 

gövdeninkilerden bin kere daha teh
likeli olurlar. 

TAN'da: 

Terbiyen olmak 
bir zevk~lr 

Felek Burhaneamn bugün bermu. 
ta.t C&Mfa h..4m1f. &ızı unafın milf. 
terilere kar~ gösterdiği abü.3 ve fir· 
ret hallerden birkaç nümune verdik
ten aonna diyor ki: 

Terbiyeli olmak bir zevktir. Bu 
r.evki esnafa tattırmak için tedbir. 
ler almak memleketin ticari haya
tına müsbet tesir yapacak bir ha· 
rekettir. 
Londranm en büyük mağaza.sı olan 
Selfriç isminde muazzam ticaret. 
glhta. gezerken yüzüne bakmıya 

kıyamıyacak kada.r gilRl kızlar: 
- Size hizmet edebilir miyim'! ... 
Diye sorarlar. 

Geçenlerde buranın büyücek bir 
mağaza.smda. dolaJJıyordum. SatıcL 

lar muhabbet i<;in toplanmışlar, 

bana ve benim gibi dota~an müşte
rilere yol vermiyorlardı. 
Bu farkın sebebi nedir? 

ı~ı baemakale 
Voksuzıara içtimai · 

yardım 

Tan'da Ahmet Emin, birkaç gün. 
denberi gazetelerin baJıaettikkri Hu.
riye adlı Tiıadının maceraaını ele ala
rak "Yo1'8Ullaro içtimai yardım" iize. 
ri~ namn dikkati c.clbediyor. Ve 
"Muhtelif memkketlercleki malüm 
yardım aistemlerini bir daha 187ftp 
ortaya Bii.rerek K ızılayın aullı •ma. 
nında 1'Yokaull4ra içtimai yardım" 

i§Zerine 'bakabikceğini t'6 içtimai mtı• 
awnet t'6kdl.etinitı kotltrolv ~ 

'Dncatn1 6 ttlOldca) 



ranuz,[ize. C'czva '\kralim ... 

e id·nce kazancınız 
silmezse evleniniz 

Am,ııvutköyünde (M. D. Tü
zer) imzasiyle aldığımız bir mek· 
tupta deniyor ki: 

"Bir Ermeni kızını çok seviyo
rum. Kızda beni seviyor. Onunla 
evlenmeğe teşebbüs ettim. Ailesi 
de kabul etti. Fakat benim ailem 
buna raz olmuyor. Halbuki hayatı
mı kendim kazanıyorum. Kazancım 1 
orta derecededir. Askerliğimi yap - J 
madım. Acaba ailemi terkederek 1 
bu kızla evlensem mesut olabilir mi
yim? Bu hususta beni tenvir et -
menizi rica ederim.,, 

CEVABIMIZ: 
Evvela ailenizi terkedereli evle

nebilmeniz için on dokuz yaşmı bi
tİrmİ§ olınamz 18zımdır. Aakere git
menize bir sene gibi az bir zaman 
var ise ve siz askerlik vazifenizi ya· 
parken kazancınız kesilecekse ev -
lenmemenizi tnvsiye edeceğiz. Aı· 

Beyoğlu 4 üncU mılh 1ıu1cuJc mahke. 
me8'lnde1ı: Terekesine, mahkemece el 
konulan 6lü Antuvan Amoriye ait ve 
mahkemece tesbit edilen ve Galata.. 
da. eski GUmrilk sokak ömer efendi 
hanında. 1 numarada bulunan saatçi
liğe n.lt eşya aç.ık a.rt:tmna. suretlle 
9.8-937 tarihine mUsacllf Salı gU.nU 
saat 14: de sa.tıla.ca.ktir. lst.eklilerln 
yukarda. gösterilen gUn ve saatte m11r 
hallinde hazır bulunmaları llAn olunur. 

kere gitmenize rağmen kazancınrı 
devam ederse evlenebilirsiniz. Ma
demki bu kızla mesut olacağınıza 
kanisiniz, sizin saadetiniz ve bu sa· 
adetin semeresi ileride aizi ailenize 
affettirebilir. 

Yeni eserler: 

,. .Jllustrierte 
Zeitung Leipzig ,, 

Bu Almanca resimli haftalık mec
muanın 4 798 inci sayısı da bol ya
zı ve resimlerle intişar etmiştir. Bil· 
hassa H. J. Schliben'in Afrika ya-

zısı pek meraklıdır. Muharrir az bir 
zamanda arslanlar tarafından yirmi 
be§ zencinin nasıl parçalandığını ve 
yendiğini anlatmaktdaır. Kezal:l-:. 
diğer gene bol resimli bir yazıda 
Chr. Voigt on altıncı asırdaki gemi· 
cilikten bahsetmektedir. 

• • • 

GUnttl IUlerln tUrktısD 
Amatör sahneleri ile bütün halk 

evi ve okul sahneleri için yazılan bu 
6 tabloluk ulusal piyes satı§a çıkarıl· 
InI§trr. 

Gökalp ~km tarafından yazılan bu 
piyes 25 kq,ru9 fiyatla Yeni kitapçıda 
satılmaktadır. 

staobol Defterdarlığından ı 
Muh'ammen kiymeti 

Ura K. 
Ortaköy - Portalial soJCafı eski 1~ "Yeni 23 sayılı maa 

bahçe hanenin 1 O da 4 hlısseıi. 2400 00 
Beyoğlu - Kamcrhatun Ayn.ah çe9me caddesi eski 40 ye-

ni 36 sayıh hanenin yan payı. 1883 10 
Beyoğlu - Feridiye caddesi eski 94 Y.eni 108 sayılı liane-

nin 8 de 3 hisaeai. 762 17 
Beykoz - Çmaralb caddesi eski 32 yeni 29 aayılı altmda 

dükkam olan aahilhanenin tamamı 836 55 
Beykoz - Ynhköy Bahariye cadde"Si eski 15 yeni 9 sayılı 

hanenin 140 da 60 hissesi. 541 42 
Kocamustafapaşa - Sancaktar mahallesinin Koca mus

tafapata caddesi eski 202 yeni 238 aayılı 

22,5 metre murabbaı arsanın tamamı. "Mü-
badil ikinci tertip tasfiye vesikuile 67 50 

Çalmıaltçılnrda - Valide ham birinci katında yeni 3-3/1, 
3/ 2, 4-4/ 1 snyılı odalann tamamı. 541 44 

T ahtnkalede - Rüstempll§a mahallesinin Can baz hanı cad
desinde eski 11 yeni 36 sayılı dükkanm 
38320 de 7451 hissesi "Mübadil ikinci tertip 
tnsviye vesikasile 583 32 

Kocamustafnpaşa - Sancaktar Hayrettin mahallesinin Uzun 
caova yeni izci Türk sokağı eski 22 yeni 
16 sayılı 48 metre murabbaı 83 desimetrelik 
arsanın 4 de bir hissesi. 12 20 

Beyoğlunda -Tatnvlada Rus ve Kostantin sokaklnrmda e!· 

ki 59 ila 67 yeni 60 iJa 68 sayılı altı harita 
No. 121 metre 67 desimetre murabbaı arsa. 243 34 

Beyoğlunda -Tatavlnda Rus ve Kostantin sokaklannda es-

ki 69 ila 67 yeni 60 ili 68 sayılı. 
Harita Mesahaı 

No. Si 

M. s. 
" " " ,, ,, ,, 5 121 67 243 34 
,, ,, ,, ,, ,, ,, 4 121 67 243 34 
,, ,, ,, " 

,, 
" 7 121 67 243 34 

,, ,, ,, ,, ,, ,, 8 121 67 243 34 
,, " 

,, ,, ,, ,, 9 121 67 243 34 
,, ,, ,, ,, ,, ,, 10 112 S8 225 96 
,, 21 " " 

,, ,, 11 112 98 225 96 
,, ,, ,, ,, ,, ,, 13 225 96 451 92 
,, ,, ,, ,, ,, ,, 14 121 67 243 34 

.. 
" " " 

,, ,, " 17 121 67 243 34 

" 
,, ,, ,, " " 18 121 67 243 34 

" ,, ,, ,, " " 19 121 67 243 34 
,, " ,, " 

,, ,, 20 121 67 24"' _., 34 

" 
,, ,, " ,, ,, 21 121 67 243 34 

" 
,, " " 

,, ,, 22 112 98 2?,5 <'G 
,, 

" " 
,, 

" 
,, 21 112 98 22ı:; ~6 

Y u.1<ard:ı yazılı ma.llaT 9 3 937 salı günü saat 14 de satılael'.:ktır. Sa~tş 
bedeline izt~!.:r~ -ı d~H i ve C"'0 5 faizli hıızine tahvilleri d-e lmbul clunur. 
Taliplerin V"' di mu vyenin:hn evvel ~" 7.5 pey a.?:.~lcrini Y!'l°m:tc:.k mezkUr 

gün ve ....... Dcftcrclarh'i'. mi!li emlak müdürliiğünde müteşehk"l satıı 

Komisyonuna mür c:mtlnn M. 

HABER - Akşam postası 

Güreşçiler 
Stokholmde 7-5 
mağlCp oldular 
Stokholm 4 (hususi) - Finlandi. 

yadan sonra tıveçe geçmiı olan miİli 
güreş takımınuz Stokholmde yaptığt 

müsabakayı 5-7 kaybetmiıtir. 

o ~ n 1n1 cc D ık tYı ınnHe 

Lik maçları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol .A. 

janlığmdan: 

'7-2-9S7 PAZAR Qtrm)' YAPILACAK 
LİK l\IAÇI..ARI 

Şeref atadı: Alan gözcUsü Burhan Atak. 
DnvutpS§a - Galata Gençler A takımları 

snat 11, hakem Şazi Tezcan. 
Beylerbeyi - Doğnn A takımları 12,35 

hakem Sedad Altçe. 
A.nndoluhlsan - F~neryılma.z A talmnlan 

saat 14,10 hakem Burhan Atak. 
Kammpaoa - K&ragUmrük A takımları 

saat 16, hakem Adnan Akm. 

Voleybol 
Şampiyonluk maçları 

T. S. K. lıtanbul B6lgesi Voleybol Ajan. 
lığından: 

6-%-981 CUMARTESİ GtlNU 
GALATASARAY SPOR KL'OBU 

LOKALİNDE TAPILACAK VOLEYBOL 
MAÇLARI 

~olu - Galata Geneler saat H hakem 
Todort 

Ey11p - OrtakOy saat H,SO hakem Blll'" 
Jı.aneddln. 

Topkapı - J'enerytlmaz u.at 115 hakem 
Burhanedd1n. 

Galataaanı.y - latanbulspor saat 16 ha.. 
kem Burhaneddin. 

'5 MART - 193~ 

üme maçları 
Gelecek hafta başlayacak ola~ 

müsabakalar için esas ar 
tesbit edildi tı!• 

. İ . . Jr{uS Milli küıne maçlarının esashirını zmırdcn: Muıtafa, Sabrı, sıı.l' 
tcsbit etmek üzere, kurum ikinci reisi Şenkal. Ankaradan da Ataedditı, 
Halid Bayrağm riyasetinde Ankarada haddin ve Kemal Halinı. . 
yapılan toplantıda, bu müsabakalar ıxıart'51 
hakkındaki bütün kararları vermiş ve İstanbuldaki maçlardan cu d p,. 
f 'kst"' ·· d h 1 t H 1 günleri olanları Taksim ıta.dın ~:e .. ti 
ı uru e azır amış ır. azır anan ,. " 

zar günlerindeki de klüplerın 
proğrama göre: 1stanbuldan Fener-

bahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Güne§; 
İzmirden: Altay ve Böztepe, Ankara
dan da: Gençlerbirliği ve Ankaragücü 
takımlan arasında yapılacak olan milli 
küme müsabakalarına 14 martta bütün 
mmtakalarda başlanacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak edecek ta.. 

lmn oyuncuları için federasyon aynca 
birer lisans verecek, Jisassız futbolcu
lar maçlara iştirak ettirilmiyecektir. 

Şehirler arasındaki müsabakalara iş
tirak etmeyen takımlar 150 lira ceza 
verecekler, ayni zamanda da mütea_ 
kip karşılaşmaya da giremiyecekler
dir. Sahayı terkclden veyahut hakem 
tarafından dışarıya çıkanlan oyuncu
lar da mUteakip maça iştirakten mene. 
dilecekle~dir. 

Mecburt sebepler olmadıkça fikstUr 
tebdil ve müsabakalar tehir edilmiye
cektir. 

Milli küme maçlarını idare edecek 
olan hakemler: istanbuldan: Nihat, 
Sait Salahaklclin, Sadi Karsan, ve Şazi 

sahalannlda olacaktır. 

F1KSTUR: 
~ef~· 

Numaralar. 1 Fencrbahçe, 2 j'\ttııfr 
ta§. 3 Güneı. 4 Galatasaray. 5 çıet• 
6 Göztepe, 7 Ankaragücü, 8 Getı 
birliği. a}ıçe -"' 

14 martta İstanbulda Fenerb j.ııtıİ' 
Be§iktaş, Güne~ - Galatasaray. Aıt1"' 
de Altay • Göztepe, Ankarada 

ragücü - Gençlerbirliği. j'\Itıf• 
20 mart: tzmirde Beşikt~Ş • ··cU· 

Ankarada Fenerbahçe - Ankarll~ıtf' 
21 mart: İzmirde Beş.ikta§ • ıertıW 

pe, Ankarada Fenerbahçe - Gen~ 

liği. ıı•'· 
Al -fe 27 mart: İstanbulda tay G rıçtef" 

bahçe, Ankarada Göztepe - e 
birliği. J3e" 

28 mart: İ&tanbulda Altay ~arJ' 
şiktaş, Ankarada Göztepe -

gücü. .. _ Arı'r-"' 
3 nisan: 1sanbulda Gune~w• _ @V 

ragücü, fzmirde Gençlerbirhgı 
tepe. Afi• 

Dünyanıını eın seırt ve 
süıratoa spcru 

4 nisan· fstanbulda Bc~iktaŞ - f.~ . . fl'fi-
karagücü, izmi11de Gençlerbır ı., 

tay. G ı tasar•>' """ 
17 nisan: 1zmirde a 3 

z üsı·· e__ho 
Dünya Şampiyonluğu 

müsabakaları 

ey Göztcpe. _ ,ır 

G .• !"• ~. "' 
1 ~ .. ;.,,." • f..tı:ınhuld:ı urı "A tSı, 

§İktaş, hmirde Galatasaray 7erbirlii1 

24 "nisan: 1stanbu1da Genç ucll • 
_ Beşiktaş, Ankarada Ankaraf: 

Altay. bahçe 
25 nisan: lstanbulda Fener ,.ucll • 

G 1 b. l•w• İ 'rde Ankar8t>-enç er :r ıgı, zmı 

G .. t r..8t' oz epe. iktaŞ _ v 
ı mayrs: 1stanbuJda Beş 

e • 
FenerbabÇ tepe. 

2 mayıs: !ı;tanbulda .. ,. 
Göztcpe. hÇC - o~ 1 

8 mayıs: tzmirde Fenerba erbirJıl 
.. Gençl (ıS• 

tepe. Ankari'da Guneş • jktaŞ - I· 
9 mayıs: fstan bulda Beş - lı ' 

. F rbahçe ... latasaray. tzmırde ene 
8

.,{icll· 
.. Ankar ı. ., • 

tay, Ankarııda Guneş · ıtasarıı • 
ıd Gaa ;.r. 

15 m~yıs. tstanbu 8 
• ı·g"' i -

1 bır ı Altay, Ankarada Gencr er 
k .. •. "ıt•f· aragucu. .. eş • r / 

ı 6 mayıs: htanbulda G~r\asar11Y 
22 mayıs: An karada Ga 8 

Ankaragücü. rbaMe • 
Fene At\' 

Dilnyanın en sert sporu dak"iTooda ilci Tcilonıelrc Bürat istilzt:ım eden 
ho7w yidir 

bu:; 
23 mayıs · fstanbulda ne r 

· Göıter' ·ğL 
Güneş :tzmirde Altay - lerbirl1 

' GenÇ ,_e ' 
karada Galatasaray - Fenerba1ı> 

On bir milleti temsil etmekte o

lan takımlar Londrada buz üstünde 
hokey dünya şampiyonluğu için çar
pışmak tadrrlar. 

Yer yüzünün kapalı sporları a· 
rasmda en hızlısı olan buz üstünde 1 
hokey bundan beş sene evvelisine 
kadar Jngilterede malum değildi. 

y 
a a ve 
oslavya 
ım arı 

Avrupa kupasına 
iştirak ediyor 
Romanya ve Yugoslaya fut· 

bol takımlarının Avrupa kupası maç· 

lanna girmeleri için bu iki memleket 
fedemsyonlannm organizasyonu -
mı müracaat etmiş olduklarını evel-

ce yazmıştık. Son gelen haberlere 
göre Romanya ile Yugoslavyanm bu 
arzusu kabul edilmiştir. 

Her iki memleket tnkımlan bu se· 
neden itibaren Avrupa kupası mü

decekl d 

Londrayı dünya spor merkezi 

yapmış olan takımlar şunlardır: Al· 

manya, Lehistan, Çekosloakya, la. 
veç, Danimarka, Norveç, Kanada, 

Avusturya, Holanda, Finlandi~a 

ve 1936 nm dünya şampiyonu olan 

büyük Britanyadır. 

İngiliz taknnmm geçen sene o· 

limpiyat oyunlarında kaz.anmış oldu

ğu şampiyonluk ünvanmı muhafaza 

edeceği sanılmaktadır. 

Kaleci Zamora 
Fransada 

29 mııyıs: İstanbulda , 

Ankaragücü. 
1 

tasıır•1 
d (ja a 

30 mayıs: İstanbul a "t• 
Ak 

.. .. c;o 
n aragucu. .. e" • 

d Gull :» 
5 haziran: İstanbul a 

1 
tepe. • QatatasaJ1J 

6 haziran: istanbulda , 
uııe~ 

Göztepe. b tda O 
12 hazirart: f stan u ıi' 

Gençlerbirliği. Qalatasıır 
13 haziran: 1stanbUlda t • 

1 b• ı•w• o;İ~ Genç er ır ıgı. 13e, 
20 haziran; lstanbulda ta"arıı>" tı~ 

Gala • r~ 
Güne<l Fenerbahçe - ceııe 

s• tdıı r • et· 
27 haziran: 1stanbu c;Ut1 ııce, 

.....-- t>:t ' 
- Beşiktaş, GalatasaraY ..:-eı:ıer 

rda r '(f>.,. 
3 temmuz: İstanbu atatasl' 

- Güneş, Beşiktaş - G 

Meşhur İspanyol futbolcusu kaleci 1 
Rikardo Zamor:ı tspanya!dan Fransaya p8~ 
gitmiştir Kendisini kar~ılayan gazete- V f U p a IJ it 98• 
cilere şunları sö)•lemi tir: • •• 8 b8 _1 ..rııı" 

.. _ Madritteydim, karımın ve çocu. Fut bot mus 1 :Jl1B~ı' 
ğumun hayatını muharebe halinde bu- Avrupa kupası fut~çre l·~ıı< 

da t"'-koslovol~ya ile ls''ç1 ı.Jet A<Jıle lunan bu şehirde emniyet altında göre- ~ · ez- !!': 
!aşmışlardır . . B.u .. ~c .. ~cı ~ .• ~~· 

mcdiğim için vatanımdan ayrıldım. Hiç I k~'!' ,..,,., 
vctli rakip ennı uçe ffak ow

bir zaman siyasete karışmadım ve ka. mağlup ctmeğe muva 

dır. 
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Tonton 

Güzel 
daktilo 

~it oldu, Fifi! ..• Oh, ne mes'ut 
~ı Ça ·· Babam daktilosunu koğu
daıı' ~ hUk ol, o, ba§kasmı tutma... 
Jı.ı ~kendini prezanta. et! Hüsnü 
ııı~ kaıa.nn gayet iyidir. Seni 
1~ tlıta.r. Zaten ben de orada bu. 
~iti ' bu işi teşvik ederim. Ah, 
~'ut trı, Fificiğim! ... Ne iyi... Ne 

Olacağız! 
ll'~ri sevi .. d k .. v ""% b ' nç ıçın e, genç ızı gog. 
~u. asıyor, sıkıyor, zıp zıp hoplu-

"1tı 8. d 
'1~orl 'Y atıberı, sarışın Füi ile se-
~ !'ıLb a.tdı. Alay §eklinde başlıyan 
§~ Ita, &'Unden güne ciddileşmişti. 
~ lrtık o n~eli çapkın kızı, de
~ b~ Çılgınıar gibi seviyordu. On
~ an Ya.cııyamıyacağma emindi. 
~a~tikçe onu fena halde kıskan. 'de Cl§lanııstı. Babasının yazıh,a... 
teııç it Çalıştığı sa:ı.tler, aklı hep 

".. ... tıa doğru uçar: 
~lte\ .\caba şimdi, bankada, bin bir 
el ~bıe0~ında ne yapıyor? _ diye i
OıtlU\ ~azdı. - Kimbilir, kaç genç 

111 
~ Ut· .1n.da koşuyor .•. ,, 

• ~ ltı ısının de vnzüeleri olduğu 
~lil'orı Cik 'Pazardan pazara görü§e
~r~ ardı. Bu hal, ıgenç adamı son 
~U2tarip ediyordu. 
••...., &.nsıznı aklına geldi: 

~ıı:1~in Fili, babrunın yanında 
l!~; l'apmasm ?,, 

'ltıa.a anıarında "alısan o suratsız 
oı ""en :. • .ıu-~ 1 de bu fjayede kurtulmuş 
tİllıfıı.ı I, au vesileyle delikanlı. sev-

' ttı~bahtan akşama }tadar gör. 
'1ı. "'atfak olurdu. 
~ rtrıın b 
u-~~ası bay Fevzi, sa! kalp. s nınn kadınlanıı başına! 

en lerden 
lton'{mıyan 

e3, ka n 
J(~ş1 1lda 20 yaşında 

Ltııia rtıniiyormuş 
~ (:' Lody şehrinde madar:ı 
\>ektedir ogorska bir harika nddedil-
~ 37 ee~ ~u kndın 65 yaşında 
ltı:J. 20 ~ edır evi~ olduğ~ ~ald.~ ~n-

'tc i""~1nda hır kız gıbı gorun-
() 

"•ll~ 

to rıu 
~U~ dan~~aYene eden biitün dok· 
t...._ç'Ut 'biri 1 Uı:uvlariyle derisinin en 
i_lltıedi~ ~aşlanma eseri dahi gös
"Q\ .. 11:1•1lı s .. l 
bı._ 0rııliin oy emektedir. Bu ka-
"""'' 8'lcla de bir defa hastalanma
; CiR~ k ~aşka bir şey içmemiş 
"~ u !anmamıştır. 

1 :t 1 ~ aı ifil o ifil ®ifil 
9DY~Irilelril 

'- .\rn ~~aımoaıro 
~ . crıkada 
~ 1?tı A . en şık giyinen erkek-
~.bitliği ?terıkan terzi desinatör 
~J: ~~~tertip etmiş olduğu lis
tİti Cıaj tu h gelen on altı kişinin 

de eirı trı Urreisi Ruzvclt, ikin-
~~lı~\>~İ(~k~rt~sti Frc.d ~ster'dir. 
~~ ~le k" 1 ıncı defa ıntıhabı do
lı~~era.81 anunusani ayında yapılan 
~~~ 1Çitı b~~e giydiği mükemmel 
~ ~ter d akssa takdir edilmekte, 
~ ~~.oldu" c uyruklu frokm en şık 

1 ı in t!J:~a Ameril:alılan ikna J 
, :-...: ~ ka7anmaktadır. 

ıh~ 
;~~~R~etJ 
~ .. D~c;{E
Gf.~.L\Q 

l\Yoo 
Du ". 

ll, kendi halinde bir adamdı. Az za

man içinde oğlunun tesiriyle Emineyi 
savdı. 

Ertesi gün, Fifi kendini bay Fev. 
ziye prezanta ettiği zaman, genç kız, 

ihtiyar adamın üstünde gayet iyi bir 
tesir bıraktı. 

Pek basit giyinmiş, terbiyeli terbi
yeli konuşuyordu. Bay Fevzi, oğluna 
sordu: 

- Ne dersin, Bahri? 
Delikanlı kızararak: 

- Ne diyeyim, baba ... KilçUk ba
yan her halde iyi bir daktilo olacak 

ki, elinde kuvvetli evrak var ... HüsnU
hıı.l varakaları, tavsiyeleri, diploması 
mükemmel... 

İhtiyar adam, başını sal!adı ve kı. 
za hitaben: 

- Pek ala ... Yarından itibaren işe 
ba.~layın! .... dedi. 

Artık Bahrinin sevincine payan 
yoktu. 

Kendi çalıştığı odanın kapısını a. 
çık bırakıyor, her b~ıru çevirdikçe 
genç kızın makinenin önünde oturdu. 
ğunu görüyordu. Bir hafta, vaziyet 
böylece devam etti. 

Bay Fevzi, ekseriya yazıhanede bu
lunmuyordu. Birçok hususi işlerine 

kendi koşardı. Fakat bir akşam oğlu
na şu sözleri söyledi: 

- Artık ihtiyarlıyorum, Bahri! Sen 
gençsin ve mademki ilerde benim ye
rimi tutacaksın, bUttın işlerimi öğ. 

renmen lazım. Şimdiden sonra sen 
dolaşırsın, ben yazıhanede otururum.. 

Delikanlı, ne cevap vereceğini bile.. 
medl. Zaten ne diyebilirdi? Söz dinle
mekten b~ka çıkar yolu yoktu. 

Ah, o, içinden neka.dar büttın iflere 
llne.t ediyor_ nara ka.zanm.a.smı neka. 
dar istemiyordu!! ..• 

Fifisini rahat rahat görmedikten 
sonra, serveti ne yapacaktı? 

Biltun kış böyle geçti. Yalnız bay 
Fevzi bu va.z!yettcn pek memnun gö
rünüyordu. !ki dakikada bir oğluna: 

- Şu Fikriye hruınnı aldığımıza 

pek iyi ettik. Doğrusu mükemmel 
daktilo! Ben insandan anlarım ve~se
lfını ! - diyordu. 

Bu sözleri ilk defa işitir işitmez, 

Bahri fena halde kıskanmıya başladı. 
Evet, babasını kıskanıyordu. Bir. 

çok defalar ansızın yazıhaneden içe. 
ri girdi. Fakat §Üphesini uyandıracak 
bir şey görmedi. 

Bir gün, kapıyı açarken, ba.baamm 
sesini işitti: 

- Fifi ! bana §U ya.zdıklarmı getir
sene ... 

Delilmnlmm rengi uçtu. 
''- Fifi" diye tekrarhyarak içeri 

girdi. 

İhtiyar adam, mahcubiyetini giz. 
!emek için, giilerek: 

- Ya. .. İşte böyle oğlum... Biz 
Fikriye hanımla pek ahbap olduk ..• 
Ss.mimt arkadaşları onu Fifi diye ça
ğırırlarmış ... Benim de bu isim daha 
hoşuma gitti. .. Şimdi ben de ona öy

le hitap ediyorum. Hem, benim yaş
taki bir adam için, böyle samimiyet. 

lerin zararı yok. Fakat sakın ha, sen 
ona karşı terbiyeni bozma.! Bahusus 
ona kur yapayım deme. .. Yoksa ha .... 

Nakleden: (Hatice Sürcyı.J<I) 

anıcanın 
Saçları 

M i k i 
Y edi ler 
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Vazan: Niyazi Anmet 

777 sene evvel bugün 
Selçuki Sultanı Nureddin 

Mahmuda Melikül'adil 
lakabı verildi 

Muktaflnın ~ureddin için söylediği sözler 
hulk tarafından vaslvetname teU\kki 

edlldl . Bf r kaç gün sonra tlaHfe 
sahiden öSmUştU . 

Büyük Atabey Zenginin oğlu yük bir ordu ile Dımışk Şam·a iler
Nurettin Mahmut, Halep tahtm'.l liyerek buranın prensi olan Mecirüd. 
geçtikten bir müddet sonra Adesede din Atabeyi azlederek yerine ahali· 
bulunan hıristiyanlar, Frank ordusu nin alkışları arasında büyük Zengi · 
ile birleşerek ahaliyi kılıçtan ge'" irdi- nin oğlunu iclas etti. 
ler. Hıristiyan hakimiyetini kuv- • • • 
vetlendirmek için mukavemet edebi- 1160 yılı 5 mart günü, 777 se-
lecek tek kuvvet bırakmadılar. ne evvel bugün, Halife Mu'ktafi, Nu-

Bu haber, Nurettini son derce\! reddine muvafakıyetlerinden dolayt 
hiddete getirerek Adesi zaptet\i Meliküladil lakabını verdi. 
Mütecavizleri tnmamiyle ortadan kal Muktafi, hilafet makamına geç· 
dırdı. tiği vakit Selçuki Sultanlığmm ehem· 

Nurettinin intikamı 1147 ikinci miyeti azalmağa başlamıştı. Nured • 
ehlisalip seferinin açılmasına. Al- din Mahmudun gösterdiği cesaret 
manya imparatoru Konrod ile F ran· ve muvaffakıyetler neticesinde dür
sa kralı on ikinci Luinin 900.000 as· manlar üstüste mağlubiyetlere uğ • 
kerle harekete geçmelerine sebep ratılarak devamlı muvaffakıyetler 
oldu. elde edildi . 

Haçlılar ordu.,u, Antakyayı in- Nureddine Meliküladil lakabmm 
sanlık tarihinde edebiyen yüz kı- verilmesi, büyük bir uğur sayıldı. 
zartıcı bir leke teşkil edecek surette Muktafi hilafet makamına geçtiği 
harebeye çevirdikten sonra Filistine vakit, siyasi vaziyet çok bozuktu~ 
çekildi. Sebep Şamı alu1amalan i- Bütün işler, Nureddinin aldığı ted • 
di. birler yüzünden yoluna girmişti. Bu"' 

Nureddin Mahmut, Franklarla nu Halife de biliyordu. 
muharebelerine devam ediyordu. Nureddine Melikül'adil lakabmm 
Dü~manm en müstahkem mevkile- tan birkaç gün sonra Muktafi: 
rinden El'azimeyi ,daha sonra An- - Bütün işleri yoluna koya_"l 
takye yakınındaki Yagri'yi ele ge- Nureddindir. Layik olduğu unvanı 
çirerek Frankları müthiş bir bozgu- aldı. Halkı muhafaza edebilecek kud 
na uğrattı. rettedir.,, 

Muvaffakıyetlerin arkası kesil Dedi. 
medi. Antakye prensi mağrur Ray- Bu söz: -
mon dö Puvatye de bu muharebelP.- - Halife ölecek, vasiyetnamesi· 
rin birinde öldürüldü. Askerlerinin ni yaptı .. diye tefsir edildi. 
çoğu kılıçtan geçti. Hayatta çok tQhaf tesadüfler 

Bu harplerde bütün hrristiyan - vardır. Halife, Nureddine lakabı ver
lığm gözünü kokutan Nureddindi dikten ve bu sözü söyledikten birkaç 
Ona "Hıristiyan dininin en büyük gün sonra gözlerini ebediyen kapa • 
dü§mc,nı,, diyorlar ve: dı. -

- Muvaffak olmarn?Z için Nu - ~ 1111 !!!!il ..n .!!il 
reddini ortadan kaldn mak lazım • ~ m e ır ~ ~ \WI gJ 

dır. fikri ae hareket ediyorlardı. Kırtasiyecilig_. in 
Miislümanlarm da en büyük 

düşın"l.nı Jüslin idi. Tarihi tbni Ea:t şaheseri 
bu kumandanı: 

-Frankların en ~eytanetkar bir Bir idam mahktlmo-
uzvu ve müslümanl:ua karşı en zi nu ölttmden 
yade .nefret ve aduvet besliyen b: : 
j·.:r:ti. diye ar ·latır. kurları yor 

Jüslin , hemen her harpte mu· Arçi Herron isimli bir adam tam 
vafafk olur, vazifesini büyük bir 30 sene Neuyorkta Sing sing hapis· 
cesaretle yapardı. Onun için haçlılar hanesinin idam mahkumlarına mah· 
ordusuna karşı durmak mecburiye- sus höcrelcrinden birinde idam hük· 
tinde olanlar da bu kumandanı ele münün infazını beklemiştir. 
geçin'l.eğe çalışırlardı. 1-lcrron, 1908 senesinde bir pa• 

Neticede Nureddin ağır bastı ve pas öldürdüğünden dolayı idama 
birgün kalı bir muharebede Jüslin mahkum edilmişti. Hakim son ka· 
ele geçirildi. rarı tebliğ etmeden evvel Herronun 

Nureddin, en kuvvetli dü~manı· bir defa da akıl muayenesinden ge
m ortadan kaldırdıktan sonra devam- çirilmesini istemişti. Fakat hakim 
lr muvaffakıyetler ka:-ı ndı. Birçok sıhhat raporunun itmamından evvel 
yerleri g<";i alarak hakimiyetini ge· ölmüştür. 
nişletti. Yalnız aŞm, sadakatı belli Amerikan kanunlarına göre an· 
olmıyan bir prensin elinde idi. Bu. cak idam hükmünü vermiş olan ha
haçlı orduları ile mücadeleyi güçleş- kim, bu hiikmün infozmı emredece
tiriyor, daima ihtiyatlı hareket et-. ğinden Heuon Sing Sing hapishane 
mesini icap ettiriyordu· Nureddir. sine gönderilmiştir. 
bu endişeyi ortadan kaldırmağı dü - Şimdi ise Nevyork hemşerileri 
şünürken, ha-:lılnr Suriyenin mer - bu ~damı hayatmm sonuna kadar, 

· kezine doğru ilerlemeğe hazırlan - vergi mükellefleri hesabına rahat ra
dılar. Bundan korkan Şam ahalisi, hat beslemektense, salıvermek içb 
Selçuki Sultanı Nureddin Mahmut Nevyork valisine müracaat etmişler
dan imdat istediler. Nureddin, bü - dir. 
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vatan da ş ı arın -·-----·---ismet-----· 

Türkçe konuşması ınönü'nün 
• BaşvekADette zarurettJr 12 nci yıld6nUmil, 

• BaşookiUm.i.z ismet lnı>nü'nün BQ4-

Esk.l Şeh•ı r mebusu lstemat vekalete ge~nin bugün on ikinci 
yıl döniimiidür. Daha eooel kabi.. 

fikirlerini söylerken böyle diyor :~:;~~;~~~t~~::~e:ı;~ 
Umumi yerlerde Türk vatandaş· hem kolay hem de uygun ve müla- detılct adamı gc900 1! yıl zarfın. 

}arının Türkçeden başka bir dil kul- yim değildir. Bu bir duygu işidir. da Atatiirk inJ..-ılôbmın tahakku1..'1l 
lanmalarmın yasak edilmesi tasav- Duyguların müeyyedesi maddi ceza 00 yeni rejimin 'Mkleşmesi yolun-
vuru etrafındaki tetkikat devam olursa pek muvafık ve isabetli düş- cü:ı mı büyük rolü i~ne al~hr. 
er1..:yor. Aklı başında her atandaşın mez. BaşvcJ..-ilimizin, bu. yıl dötıümünü 
alkışladığı bu mevzu üzerinde Türk Bu hususta benim fikrim şudur: kutlular ve mtwaffa1..-ıyctli me8ıai-
ortodoksla~dan Eskişehir mebusu Evvelcmirdc devamlı ve ciddi bir 3inin devam.mı dileriz. 
fstemat Özdamar bir muharririhizc propaganda ve bu propagandayı ya- ....... :: ..................................... _ .... ~ 
şunları söylemiştir: pacak propagandacılar lazımdır. 

"- Türk dilinin Türk vatanında Bu işte en mühim rol oynayacak Hasan 
Kuvvet şurubu 

Türk vatandaşları tarafından mec- olan matbuattır. Sonra mektepteki 
huri görüşülmesi düşüncesi pek ye- öğretmenlerdir. Sonra mesela umu
rinde, münakaşa ve itiraz kabul et- mi yerlerde bir vatandaşın başka bir 
mcz bir zarurettir. lisanla konuştuğunu duyanlar ga-

Çünkü dilin duygu üzerindeki yet nazikane bir lisanla bu vatanda. 
tesiri çok mühimdir. Tasavvur ede- ım vatani duyvulannı tahrik etmek 
bilir misiniz ki herhangi bir adam auretilc onu nadim kılarlarsa, o va
diJini sevmediği bir millet hakkında- tanda§m bir daha bunu tekrar etmi

Bu UAcı yapanlar 
balkı aldatmak suçlle 
mahkemeye verildi 

ki duygulan iyi olsun? Elbette ola-
maz. Şu itibarla dil, kalbin rnemle- ycceğine kaniim. lsran takdirinde 
kete ve millete sıkı bağlı olmasını ceza vermemeli, bu adamı efkan 
temin eden en metin ve esaslı bir umum

1
iydcye teşhir edecek bir vasıta 

b "'dı arama ı ır. 

ag r. B b h 1 · · · d d' En ziyaac Clüı ünülecck' keyfiyet . . ence u ~ , ıtıyattan zıya c ı· 
bu zaruretin husulu için ·ittihaz edi- lı~~ze ehcmmıyct vennem:kte~ ve 
lecek' tedbirlerin verimli ve tesirli ı hızım de onlara bu ehemmıyetı an· 
olmasıdır. Benim diiıünccme göre latmağı ihmal etmemizden ileri 
maddi bir eczanın tertip ve tatbiki gelmektedir. 

Müşahit heyet 
şehrimize geldi 

Hatnyda Milletler cemiyeti namm& l kararın mahiyetini bilmiyor! ... Ga.. 
tetkikat yapan bitarat mtlaahltler r.eteler de tatsllltmı yazma.mr§la.r-
dün akşam Toros sürat bfariyle eeh- dır. 

rimize gelmişlerdir. Yalnız heyet a- - ~nevrede verilen karar aleyhi. 
znsmdan Danlmark&lı Holştad Ant o. ne Suriye gazetelerinin · nefriyatma. 
l~ra.k rahat8ız1andığmdan Anta.kyada. bakılınıa herhalde halkın vaziyetten 
f~mıştır. haberdar bulunma.sına hükmetmek 

MUşııhitler Hayda.rpqı.şMan vapur- lhmıge!mez mi? 
la g~rek Pcrapala.sa. inmlşlerdir. Bu _ Orasını bilmiyorum. Benim bU. 
akşamki ekspresle Cenevreye hareket diğim bir şey varsa, İskenderun - An-
edeccklerdir. takya halkı şimdilik idareden mem. 

Müşahitlerin beyanab nunc!ur! ! ve onun devamım istiyor!... 

Gelen müşahitler Miralay Vatvil ve Esasen İskenderun ve Antakya.da 
Hollandalı Kara.n'dır. Kendileriyle bir istiklAliyet mevcuddur? ... " 
görüşen gazetecilere l\ll)]an söyle- Hatayın Suriyeye iltihakr için en 
mişlerdir: bUyük faali~ti sarfeden ve Hatay h~-

"- Milletler CemJ~tlnden aldığı. diselerinin başlıca mesullerinden biri 
mız bir telgraf Uurlne Cenevreye olan İskenderun nıaliye müdürünün 
Clönüyonız. Evvelce hazırladığm:uz şu cevaplan biribirini ne kadar nakze. 
program mucibim~ Hataydan martın diyor. Cenevreye çağmhşına pek e-
on beşine doğru aynlaca.kt.Ik, fakat hemmiyet veren bu zat dün ak~am 
Cenevreden bW acele Çağırd.ıkla.rm.. Haydarpapdan doğruca Sirkeciye geç-. 
Cian derhal hareket etmek nıecOOri- m~ ve hemen Semplon ekspresile Ce-
yetinde kaldık. nevreye hareket etmiştir. 

Vazifemizin mahiyet:lnl biliyorsu- Gizli bir proje hazırlamışlar 
nuz. Bu itibarla ~imdi fa:rJ& bir teY 
söylemekte mazur bulunduğum.uzu da. 
bittabi takdir edersiniz. Ancak şu ka.. 
Oa.rını söyliyebiliriz ki, Hatay halkmı 
tatmin eden bir şekil buluna.bilece
ğini Umit ediyoruz. Hataym her tara
f mı gezdik \'e iher smif halkla. temas.. 
ta bulunduk. Henilz raporumuzu ha.. 
zrrlamadık, fakat mUtalealanmız ka
famızda hazırdır.,, 

Jskendenın maliye rnildilrll de 
geldi 

Gene Toros el:spresiyle 1skendenın 
maliye müdiri Hasan Cebbare de dün 
Dclırlmize gelmiştir. 

Çok güzel türkçe bilen Hasan Ceb
bare de gazetecilerin muhtelif sual. 
lerine şu şekilde cevaplar vermiştir. 

"- Milletler cemiyeti taraf mdan 
vaki olan davet üzerine Cenevreye gi 
diyorum. Memur olduğum için siyasi 
beyanatta. bulunamıyacağmı. Bundan 
evvel de Hatay meclisinin müzakere
sinde Cene\Tede bulunmuştum. Her 
halde benden bazı teknik malumat 
istiycceklerdir. 

- Ccne\Tede Suriye heyetine ilti. 
hak edecek misiniz? 

- Hayır, ben Milletler cemiyeti 
tarn.fından davet edildim; bu itibar. 
la Ccne\Tcye Suriye murahhası ola
rak gitmiyorum. Daha ziyade beni 
mütehassıs olarak ça.ğırdıklannı zan
nC'di~·orum. 

- Hataydaki vaziyet nasıldır~ 
- Halk henüz Cenevrede verilen 

Cenevrede konuşulacak olan Hatay 
anayasasile statü etrafında murahhas
lanmızla diğer murahhaslar arasında 

bazı temaslar yapıldığı alakadar maha· 
file gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 
Diğer taraf tan ayni haberler Sun ye 
heyetinin çalışmalarına dair olan kısmı 
yapmakta oldukları teşebbüslerin Fran

sa mahafilinde de hoş görülmediğini 
teyit eder mahiyettedir. Suriye heyeti
nin Hatay anayasasının konuşulması 

mUnasebetile ayn bir proje hazırladığı 
ve bu projenin Suriye umumi cfk§rın
dan da gizli tutulduğu bildirilmekte-
dir. 

Suriyeden gelen haberler, he
yetin böyle bir proje hazır -
ladığmm Suriyede de §ayi olduğunu 

ve bu şayianın Vatani partiye karşı iti 
matsızhğı kuvvetlendirdiğini göster
mektedir. 

Sancağın Suriyeden ayrılmaz biı cüz 
olduğunu iddia ile işe başlıyan ve hat· 
ta bu yolda kan dök:nekten bahsede
cek kadar ileri giden zihniyetin şimdi 

anayasa projesi üzerindeki çalışmalara 
karışmak istemesi, Suriyede Vatani par
tisi muhaliflerinin itirazlarını kuvvet
lendirmiştir. 

ZA Yl - 991 sayılı bisiklet pla
kamı zayi ettim. Y cnisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığmı 
ilan ederim. 

Beyoğlu Asmalı mescit mezarlık 
soldık No. 5 evde Adil Belin 

Sıhhat vekaleti, Hasan kuvvet ıuru
bunun, vekalete verilen formulüne uy
mıyarak şifai hassası olmadığını göre. 
rck memleketin her tarafına gönderdiği 
tamimlerle bu ıurubu toplatmıştır. İl· 
tanbul Sıhhiye müdürü de aldrğr emir 
Uzerine bütün eczanelerdeki ve depo
ıundaki Hasan kuvvet §Urup1annı top. 
latmıştır. 

Bu hususta Sıhhiye mudürü Ali Rı
za demittir ki: 

- Sihhat veklleti kuvvet ıurubunu 
tahlil cttirmiı ve formülilne muvafık 
yapılmadrğmı görmüıtür. Bunun üze
rine memlefttin her tarafında aatıL 

makta olan kuvvet ıurupları toplattı· 
nlmıt ve imal edenler mahkemeye ve
rilmişlerdir.,, 

Belediye 

Turizm 
şubesinde 

yolsuzluk mu? 
Belediye turimı. şubesinde bazı yol

suzluklar olduğu hakkındaki ihbar ü. 
7eine belediye teftiş heyetinin yap
tığı tahkikat bitmiş ve suii8timal de-

recesine varmamakla. beraber bazı 
yolsuzluklar tesbit edilmiştir. Heyeti 
tef tişiye bilhassa. festival işinde bazı 
komisyonalr alındığı zannına varml§.. 
tır. 

Turizm şubesi mUdürU Kemal Ra
gıp belediye teft~ heyeti emrine ve.. 
rllmiş, turizm şu~i memurlannm 
yerleri değiştirilnıiştir. 

Belediye, turizm şubesini şehrin ih. 
tiya.çlanna uy~ bir şekilde ıslaha 
karar vermiştir. 

Mısırda 
kapitülasyonlar 
Liberal parti si bazı 
esaslar hazırladı 
Mısır kapitillisyonlannm kaldırıl

ması için Montröde yapılacak beynel
milel toplantıya ait hazırlıklar de\'am 
ediyor. 
Mısırda liberal fırkası. kapitülas. 

yonlann ilgasile yakında Montreux'de 

meşgul olacak olan konfera.M dola.. 
yısiyle aşağıdaki 4 noktayı tesbit et. 
miştir: 

1 - Ecnebilerin iktısadi imtiyaz
larının derhal ilgası. 

2 - Çok mahdut bir intikal devre
si kabulü. 

3 - Bu de\Tenin hitamında bir gU· 
na müzakerede bulunmaksızın mut
lak adli hakimiyetin tesiai. 

4 - Umumi vaizyetin yeniden teL 
kiki ve konferanstnn sonraki direk. 
tiflerin tesbiti. 

Iran Şehlnşahının 
kerimesi evlendi 
lran Şehin~nhı Pchlevinin kerı· 

mesinin nikah mera~imi diin T ah
randa tantanalı bir şekilde icra edil
miıtir. 

Habeşistan da 
isyan muhtemeI1!ıe Sebep olarak Graziaol suikastı dolaY at 

pek şiddetli tenkil yapılması gösterll!~ttif· 
Bu sabahki posta ile gelen Deyli He 

rald ııazeteıi yazıyor: 
"İtalyanlar Adisababalda üç gün bila 

fasıla katliama devam ettiler. Binlerce 
t!rkek kadın ve çocuk soğuk kanlılıkla 
öldürülmüş, kolu bacağı kesilmiş, ya. 
hut ölesiye i§kencc görmüştür. 

Grazianiye suikast. bütün Habeşis· 

tan vilayetlerinde İtalyan hakimiyetine 
karıı umumi bir isyanın işareti mahi
yetinde idi. 

Şimdiye kadar görülmemiş bir şid. 
detle yapılan mukabeleibilmisil Ha. 
beşleri muvakkaten sindirmişse de bu 
hal Habeşleri son bir intikam almak 

üzere kat'i bir karara sev1' ısıU'-
Öyle ki, yeni ve belki daha Jdit"' 
isyanlar çıkması pek muhteın~)Jllft! 

İmparator neden da,,et e e bir 
j i}ter 

Habeş imparatorunun ng eJf"' 
• • f d v ldıg~ınıtı kumetı tara m an çagrı 

kat'iyetle anlaşılmıştır. f:dell• ~ 
İngiltere hariciye nazırı bil ~r 

k d. inden " vam kamarasında en ıs . ur )I• 

seleyi soran bir mebusa aeını~ec:e ot' 
" - Habeş imparatoru, sa aJİ~ 

tada mevcut olan "hukuki,, "tir'~ 
. . . . suna 

dolayısıle davet edılmıştır. 
• ,,1 

bir mana vermek abcstır~·~ _:Lrl'de' 
- Niyuz ıvoru-

Seferberlik halinde 
"Harp tekalifi,, ·olarak neıer 

orduya geçecek ? t 
Bir kanun hazırıanı\I~ 

Harp zamanında ordu ihtiyaçları
nın ne şekilde temin olunacağına da
ir yeni bir "Tekalüi harbiye" kanun 
projesi hazırlanmıştır. 

Bu projede seferberlik halinde şa. 
h~lara ve müesseselere düşen vazi
feler birer birer zikredilmekte ve ih. 
tiyaçlann temin yolları gösterilmek. 
tedir. 

Tekaiifi harbiye yolu ile tedarik e
dilecek maddeler projede şöyle gös
terilmiıtir: 

Ev sahiplerine kat'i lüzumu olmı. 
yan mahallerde ordu levazım ve te<;
hizatmın konulmasına veya saklan. 
masma mahsus. veya askeri şahıslara 
lizım olan binalar. 

2 - Orduya lüzumu olan yiyecek, 
gjyecek, içecek ve yakacak maddeler, 
hayvanlar için hububat ot ve saman. 

3 - Her türlü koşum hayvan ve 
malzemesi. Şahıslarile beraber bütUn 
nakil vasıtaları. 

4: - Mürettebat ve müstahdemini 
beraber deniz, göl, nehir ve kanallar. 
da bulunan gemilerle her türlU nakil 
vasıtaları. 

5 - Mürettebat, müstahdemin ve 
levazımı ile bava nakil vasıtaları. 

6 - Değirmenler, fırınlar. • 
7 - İnşaat, tamirat ve sair askeri 

i§lere lüzumu olan vesait, atat, maki
neler, ve cihazlar. 

8 - Kılavuzlar, sailer, ve her nevi 
askerliğe yarıyan işçi. 

9 - Hasta ve yaralı askerleri ev
lerine kabul etmek ve bakmak. 

10 - Askeri silahlara, teçhizata, 
melbusata, ilaçlara pansıman malze. 
melerine, bilhassa bu konaklara ait 
her türlü e~ya ve malzemesi. 

... .....Ut......nlf.-,..JfllCPJllftft'"W"IJt~fW m 

iki başmakale 
Voksuzıara içt:imai 

yardım 
( Ba§tarafı 3 iitıcüde) 

lstanbulda birçok hayır miic.sse.sc'lcri 
kuruLa1Ji'Lcoeğini" ya::ıyorı 

küçük mıllet 
olmak felaket:i 
Yımu~ Nadi Viyan.ad.(L(lır. Avı{stur

yaııın bugihıkü rıu:ılürn vaziyetini Al. 
man teh<litleri, ltalyan m'ii<Uıhalclcri 
t•e Kiiçük Antant ile oları miituısc

betlcrini bir dl:ıha mevzu olarak kul
lanıyor ı·e Cumhuriyct'in ilk siitu. 
nımda di.yor 1.':i: 

"Her millet evveli kendine güve. 
nebilmelidir. Sonra kendisi gibi o
lan devletlerle birleşerek kuvvetli 
bir cephe· kurabilmenin sırrına er
melidir. Yoksa adamı bozıık para 
gibi harcarlar. 

Tebrik 
Şehrimizde "Son Telgraf,, isimli 

bir gazde intişara başlamıştır. T eb
rik eder, muvaffakiyetler dileriz. 

. bet 
11 - Askere yarar sa.U' / 

malzemeler ve hizmetler._____...., 

lşçi&er e 
Londra heledlY 10t 

seçiminde kazal1~~ 
Londra 5 (A.~.). -;uııııı ti' 

kontlugw u belediye ınuha 1 . •IJıJI' 
· erı ,. diye kadar alman neuce 

dır: di 11ı;h'" 
işçi partisi, 54 bele ye h•~ 

çılan ismi dahi verilen j 0 dıf· ' 
karlar 40 azalık kazanmış. ar ııe~ 
azalık hakkında henüz bır 

ul' 
alınamamıştır. . tih'ır'. 

934 senesinde yapıla~}~;r ~ 
ta işçi partisi muhafa!~arığa ~ te' 
tından kazanılan :>' ·yeti 
69 azalık elde ederek ekserı · 

min etmişlerdi. .. .. bel~~ 
Dünyanın en buy~~ 12 ıııa'. · 

nin azalarını seçmek ıçınk reY~ 
Londralı kadın ve erke- / 

1 ~
1

;iit~;·e K rafı11S 
dedikod~'1") 1 

( Ba:ıtara/ı 1 • dÔ ~ 
. · prens jıı" 

gut olmasıdır. Ağabeyısı 1erıe•tıl' 
olarak, hayatının tatn kırkd n bir 
krallık mevkiini istihdaf e c ,1 
biye ile geçirdi. ivaYetl "' 

Tamamen asılsız olan b~ r bidcJe! 
1
,., 

b .. uk y 
yayılması her yerde uy ~ ·"" 

R. ayetler. J,.S'" ynadırmaktadır. ıv babl o ,ı" 
toplantılarında da ~evzu:rhanıi Jı 41 
tur. Başvekil Baldvın ... h olduilJ ~ 
kete geçmekten mü~kun ,, 
sakınmağa itina edıyo:· dedilcoıd ~ 

Bununla beraber, eger 1ıodliJ J' 

d k otursa, _,e ır 
ısrarla devam e ece el~ ~,. 

ler ve Mayfair kibarların:uırılıjjıl ·f 
pishancyi boylamaları . ırıUftetl~ 
Çünkü kralın ıahsına daır n~ 

b. anet ne haberler vatana ıy el 
bir suçtur. ıcırlı ~ 

Halbuki bugünkü kral, .'11'1e ı 
kazanılacak bir ilmi, tac gı ·çeri' 
siminden önceki birkaç aYd.

1
r /f 

· de 1 • J kııtırmak mecburiyetın flP 
lnglltere milli f 

faa tahsfs&ıı! ııı0~ 
tngilterenin 1937 yılı ::ıı,,sıı~ 

faa hazırlıkları nihayet t ~ 
!aşılmıştır. . bUtçe'i tJ' 

1937 senesi harbıye. . 1~1' 
minleri 63,120,000 ingıııı 

1
936 "~ef 

liğ olmaktadır. Şu ha~ ~~· 
bütçesine nazaran, rn 

7 
z'J9.<PJ ,~· 

de dahil olduğu halde ./ fatlş.1ıl' 
liz lirası miktarında bı ~,J1' 
dır. . aSBrif ~~ 

'Bu t.ahminlerdekı rn rol'~ 
ğt, askeri hazırlıklar . p neti 
tevsi ve tacil edilınesı ~ 
meydana gelmiştir. k ~~ ' 

Hindistan hariç ~ırna16s.g00 e ~ 
mensuplarının yekunu ne~d 
balig~ olmaktadır. 1936 ~; . 

• • }ı,µ> 

mevcudu 156.400 ki§! 

~~~~~~~~~~~~~~~~_:____~~~~~~--
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Kadıköy 
son 

hadisesinin 
safhası 

lspanyol asileri bir 
nota gönderdiler 
Fransanın lspanyol Fasında 
karışıkhk hazırladığını iddia 

ediyorlar 

ıL,::·- - • • ~ 'fara/11 w.cws) 
~ ıftmıardaıı biri tarafından 
~tini iddia edenler nrdı. 
~ bafilne kadar yapılan neı
'eaa atı-....~llla vabyr bapddan ftiba
~ ~olduktan için bir tUrlU inh 
' lll Cuınhuriyet, Alqam ve Son 
~ ~ sabah gazetelerinin bilyük 

itte Uftur. 
~burun iki muharririmizl bu lıe 
~ etrrıemizin sebebi bu oldu ve 
Jaıı.; hata ~tmediğimizi de yaptığımız 
I' il tahkıkat açıkça gösterdi. 

~Fethi nasıl yaralandı ? 
~ 1lıahallesi faclaaı Tilrk poli
~f~ derece insani vasıflara malik, 
~ •s •e cesur olduğunu bir daha 
)~lı bulunuyor. Yaralanan Polis 
~ lZ kalam ıehit olmasına sebe. 
4-a ~ek sahne, muharrirlerimiz
M,ı. Yaptığı tahkikata göre, 
"t~n etmlıtir: 
~lir ıokak kapısını açamayınca 
'\:;. it 1:'nındaki iki polise : . 
bit tlltrnle beraber geliniz r 
~ tftlt hemen demiryolu tarafına 
tt q~ Yan açık duran kilçUk hah. 
. ~ dan eve ldalmıttır. 
' 1 lar koşarak girdikleri ~in 
~ "1 ~ ıonra merdivene ulaımılar 
fiteııı de fiden komiaer derhal mer
lııa QlUd~~la baılamııtır. Fakat .. 
'~et Zarfında yangın ahpp evin 
•"il d talarnıı aarmıı bulunduğu için 
' 11~lnlar hortum hortum mer*Ji. «. ~t'lyordu. Bu vaziyet karpsın-'t r •e bir polis bu boğucu du
~ --~?at!rida fazla llerliyememiıter 
~ ereJr, boğulur gibi olarak du. 
~ laraa da daha genç n sağlam 
hlt. lt Olaıı llçUncn arkaadıları, yani 

Oat ~d hızla ilstkata çıkmııtrr. 
1-; \a t linıdi sis bumrt bir Xara
' ~ıll clbidir. Bir takım insanlar S bu tarafa koımakta ve ya. 
~~n polis Fethiye "par-

ltip "' !ttrpmaktadtrlar. 
S ita ~ taraftan parlayıp a3nen 
~ bıcı. polis Fethinin gözüne 

'~ uçura uçura kopn -.t bir llltlr. VazifCfinaa memur bdd- 1 
~ ıa'tlllıyr lSlilmden kurtarmak ı 
11t ~ lt........~~r, hemen bdma yakla. 
~,~. :Fakat polis :Fethi bir 
. ; aa~ 11 ı.t'ehmet pehlivan,. değil. 
~ S tiferlerine dolan dumanlar
~~!, ~altmJıtrr, sanldrfı kadın 
~ '1 e hrrakmağa mecbur olur. 
~~dtıeıı;1ttfıı gittikçe çoğaldığı ve 
'dctbaı fi bit" odaya kaçmııtır. Po. 
~ 1ıı' ltkaıından saldırır, kadını 
~~'Üıi :;1raıar. Fakat kadın gene 
.... ~ ttarır ve esasen aıcak 
~ Hıleri yanıp yapmq olan 

~· ltıı "'eı.ıedifi bir lıtibmete gi
.._,~ ~ polis ondan vazgeçerek 
-~ i1tf ~~ki odaya doğrulur ve o. 
::~ l>t ın bulunduğunu görür.Bu 
.. ~.:- bir yere vurur, bskttini 
~-' ~in kolunu kaldırır. t1te bu 
aa~. •rcatr bir ıeyin çarptığını N ~ havliyle elini boynuna 
~lrrı~ "1•iınrn arkaanıdan kan rıı
~ ~I\ f~~t. Hemen mendilini çıka
•'ttber \t .... n yeri bastınr. Bununla 
~"'"' •ııfe · • ,,. ~ •ını unutmamıtır. Tek 
~ı bccı }'ı •e yanma tehlikesine 
~lr d:-1'tlardan birini olsun kur. 
tft~l'lrı !Un?:· Fakat yarasm?n ve 
h~'-bıe ıt!Clirıle kendiıini kurtarmak 
~ iner Pdır ve merdivenlerden a-
~-., lrendiıini oracıkta kaybe-

~kt k \'ergin ki bu sırada yol Us
~~ l.pı da. komiser tarafından 
ıt.:._ ~li)te"~.Yaııgnu eöndUrmeğe ge. 
L~i tanı lllaYa girmek iiT.eredir. 
);lltJ bir &nıen ka.ybeden memuru 

tiSQdel'ir~ba.ya bindirip hastane-

ltıçlkl er. 
ı_ ~ PoU,. rt nıı, camla mı ? 
"t ~1-ııd l'etbinin kınlan camlar_ 

'lıı~eı:~ 8Öyl~~~işti. Tahkikat 
~ ~l \'el'dıgı rapor netice. 
~ hıt bı~lftır ki Polisimiz sivri 
~ ~ a Yarala.nml§tır. Yara 

>..= ~ kb kUlak tozundan u aşa
-~ "e 3~an~a yakm bir nahi

tıt ~Jtetıı1n;:ııt1ın derinliğindedir. 
a.rkaaından vuruldu-,. 

c 

Ruıyadakl servet 
Tahkika.ta giden diğer muharriri.. 

m.iz de Dinıhi ile kızlarının hayatı 
hakkında yepyeni ve çok enteresan 
mallbnat elde etmiştir. Bunları dası
raslyle veriyoruz: 

"Ruayalı zengin bir ermeni tacirin 
zevcesi olduğunu söyliyen Din.ıhi Pa. 

ria malıalleııılnde ilkönce bundan tam 
yirmi yıl önce görülmüştür. 

Mahallenin eski sakinlerinin söyle. 
diklerine göre zevcinin Rusyada öl
dUğünU söyliyen Diruhi kendilerinin 
nail bir kandan geldiklerini ve aile. 
lerinin ihtilalden evvel Rusyada bir
çok emlak ve akara sahip bulundu. 

1looi"6'nin en yabn şahidi olan ma
halle kadan1anndan biri muharriri

tnüe h&li.Myi anlıt.ıtıyor 

ğunu iddia eder, "Adt insanlar" ad. 
dettiği mahalleli ile hemen hiç temas 
etmezmiş. Kızlan Hayganuş ile Mar
yam da tıpkı anneleri gibiymişler. 

Dinıhi ile kızlan, "Parla mahalle
si" ne umumhane kadınlan yerleşti
rildiği uman bir başka semte gitmiş. 
ler, sonra buradaki umumhanelerin 
kaldınlması Uzerine tekrar evlerine 
dönmüşlerdir. 

Diruhi r.engin ve "asil" bir tacirin 
bıraktığı ser.vetle yaşadığını iddia et

mesine rağmen oturduklan evin ne i. 

çi, ne dışı ne de kendilerin4ı giyiniş. 
leri ve yaşayışları bundan yirmi gUn 
evvelsine kadar bu iddialarını ispat 

edememekteydi. Zira bir doktorla iz
divaçtan dul kalmış olan Hayganuş ve 

ölen Maryam evlerde arada sırada 

hizmetçiliğe gitmekte ve ailenin an
cak bu sayede kazanılan Uç beş ku
ruşla g~indiği görülüyordu. 

Birdenbire zenginleşmişler 
La.kin komşular son yirmi günden. 

beri Dinıhi ile kızlarının ha.yatların
da birdenbire büyük bir değişiklik ol. 
duğunu farketmişlerdir. Hayganuş 
ile Maryam sokağa çıkarken 300 - 400 
liralık kürkler giyıneğe, şıklaşmıya 

başlamışlar ve bazan da evden fay
tonla gezmeğe çıktıkları, geç vakit 
eve araba veya otomobil ile döndük
leri görillmilştUr. Bu vaziyet mahalle-

linin yavaş yavaş nazarı dikkatine 
çarpmış ve pek tabii olarak sağdan 
soldan dedikodu başlamıştır. Bilhas • 
sa mahallede ötedenberi Hayganuşla. 
dargqı olan komşulardaiı .bayan Fat
ma bu ini .ıenginliğin, refahın, şıklı. 
ğm ve hovardalığın sımna akıl erdi. 
rememiş ve merakı her an arttığı için 
Dinıhi ile kızları hakkındaki dediko
dularda faal bir rol almıştır. 
Kaçakçılık mı yapıyorlardı? 
Bayan Fabna pa.nsumancı Bay 

Mehmedin zevcesidir. Vaka günU ne 
olmuşsa olmuş ve eski iki hasım ya
ni Hayganuşla Fatma evveli bir ağız 
kavgasına tutuşmuşlar ve sonra biri
birlerine bir hayli atıp tutmuşlardır. 

Bu hal mahallelinin bir kat daha 
sinirine dokunmuştur. Gene bu sır&
da Dinıhi ile kızlarmm birdenbire 
zenginleşmelerini kaçakçılık yapma
larına hnmledenler olmuş ve bir ta. 
raftan da polise bunların kaçakçılık 
yaptıkları, bilhassa kaçak sigara kL 
ğıdı sattıkları ihbar edilmiştir. 

Bayan F~tma ne diyor ? 
Pansumancı Bay Mehmedin kansı 

Bayan Fabna muharririmize demlftir 
ki: 

- Bunlann birdenbire senglnteı
meleri kaçakçılık yaptıklarının bir de
lilidir. Maamafih benim bunlara kız

mam bu yüzden ldeğildir. Bunlar Türk 
diltmanı idiler. Bir Türk gördüler mi 
hemen homurdanırlar, bir memur gör. 
mesinler derhal küfre batlarlar. Uç se
ne evvel vergi memurlarına da kapıla
nnı açmamıılar ve hakaret etmiılerdi. 
Bizimle hiç konuımadrlar. Hep düt
manlık ettiler. Allah esirgedi de kurtul 
duk, yoksa bunlar bütün mahalleyi 
cayır cayır yakabilirlerdi. 

Evde neler bulundu ? 
Evlde yapılan taharriyat garip neti

celer vermiıtir. Faraza muhtelir diller
de yazılmı§ bir çok mektllflar ve ~vrak 
buıuQ~r~ ~l!Jhtjp,J,.r( tercüme 
..ettireceği ve tahkintrn ancak bunun 
neticesinde bitmiı olacağı söylenmek. 
tedir. Alt katta bir ııiltcnin altında da 
1000 Tilrk lirası kıymetinde muhtelif 
paralar bulunmuııtur. Bunlar arasmda 
tngiliz, Franınz, Rus ve Türk altınları, 

Madrit 5 (A.A.) - Hiikumet 
kuvvetleri, T oledonun bombardıma 
nına devam etmektedir. Asiler, ]a
rama cephesinde §iddet!i taarruzlar
da bulunmuılarsa da hepsi de akim 
kalmıştır. 

Müdafaa komitesi, dün akşam 
bir tebliğ nc§retmiıtir. Bu tebliğinde 
hükumet kuvvetlerinin Madrit cep
hesinde taarruza kalkan Asileri püs
kürtmÜ§ ve onları ağır zayiata uğ
ratmı§ oldukları bildirilmektedir. 

Asilerin bir notası 

Londra 5 (A.A.) - Salamanca 
hükumeti tarafından Algesiras mu
ahedenamesinde imzası bulunan 
devletlere verilen ve F ransanın ls-

panyol Fası hududundaki faaliyet
lerini protesto eden nota bu sabah
ki gazetelerin göze ~arparacak sü
tunlannda neıredilmittir. 

Gazeteler, nota metninden sonra 

Atlna- ıstanbul 
Tayy are 
sefer leri 

Yapılması için tet
kiklere başlandı 

Atinadan bildirildiline göre, ''İngil
tere Devlet Havayollan,,nın prki Af. 
rika, uzak prka ve Avusturalyaya 
yaptığı ıeferlerde, tayayrelerin -
evvelce olduğu gibi - mecburen Ati
nada tevakkuf etmeleri huıusunda, Yu
nan hükmetile mezkur idare arasında, 
müzakerelere baılanmııtır. 

Ye.ni anlatmaya, Faler limanile •s
tanbul araaında günlük tayyare ıerer
leri yaphması da men:uubablstir . 

Diğer taraftan "Elen tayyare ıirke-
ti• de Atina - İstanbul arasında mun. 
" tazam seferler yapmağa karar vermiı 

ve bu hususta icap eden hazrılık ve 
görütmelere baıtamııtır. 

Fransız frangı ve bir miktar da Suriye ===========================-

Paris gazetelerinin mütalealannı 
neşretmektedirler. 

rvlanchester Guardiyan. diyor ki: 
"Londrada bu notaya hiçbir ma

na verilmemektedir. Herhalde mev
zuubahs nota, bir takım saçma iddi
alarla doludur. Eğer Fas hakkında 
şikayette bulunmak için bir sebep 
mevcut olmu§ olsaydı Fransızlardan 

değil, lspanyo\ asilerinden tikayct 
etmek icap ederdi. Fransız Fasında 
gönüllii kaydedilmekte ve Fransız· 
lar hudutlannı kapalı tutmak husu
sunda müıkülata uğramaktadırlar. 
Burgos hükumet komitesi Fransayı 
lspanyol Fasını istila iç!n bahane 
aramakla ittiham etmektedir. Asi
lerin idaresi altında bu mmtaka, bir 
flİrİf kaynağı olmuftur. Eğer Fran· 
sızlar, istila arzusunda bulunsalardı 
kafi miktarda bahaneler bulabilirler 
di ve bahane aramağa hiç de mnh· 
taç olmazlardı. 

Yugoslavyanın 
harici siyaseti 
Başvekll mecliste 

izahat verdi 
Yugoslav Bafvekili Stoyadinovf§ 

dUn meb'uaan meclisinde Yugoelavya.

nm harici slyueti ha.kkmda izahat 
vermiştir. 

Yugoslavyanm harici siyuette 

prensipinin haricl sulbü ve bugUnkil 

hudutları muhafaza ve Avrupa dev

letleriyle dostane teşriki mesai oldu. 

ğunu ısöyliyen başvekil, Yugoslavya. 

nm • otoritesini gösterememiş' olmak

la beraber - Milletelr Cemiyehne bağ
lı olduğunu, çünkü bundan daha iyi. 

si henliz bulunamadığını söylemiş ve 
Yugoslavyanm beynelmilel va.ziyeti. 

nin çok müsait olduğunu söyliyerek 

sözlerine nihayet vemıiıttir. 
parası bulunmuıtur. karet ediyorlardı Hele bayan Fatma =========================== 

Bu paralardan bir kısmının evin er- "aizi alçaklar!" diye bağnyordu. "Siz 
keklerinin ölümünden sonraki zamana vatan dUşmanlarısınız, millet düşman. 
ait olmaları ıüpheli görülebilir. Hele lansmız! Sizi sürdüreceğiz, sizi öl-
Suriye paraları, Türkiyeye en fazla dtirteceğiz, sizi kestireceğiz, astırac&-
Suriyeden kaçakçılık yapıldığı gözönU ğız?" Ben de kızlarım da sinirli in. 
ne alınırsa mutlaka bir takım feylere sanlarız. Bu tehditleri dinliye dinliye 

delalet edebilir? sinirlerimiz bUsbUtUn bozulmuştu. 
Bu paralar bu kadınların elttrine ne- Polisler de kapıya gelince "eyvah!" 

reden geçebilir? Bunlar saraflık yap. dedik "itte Fatmanm söyledikleri çık-
mazlar, ticaretle meşgul değillerdir, tı. Artık bizi öldürecekler.,, Ve kızla
Paris mahallesindeki evin bir banka 
şubesi olduğunu da kabul etmek mUm- nmla beraber 20 yıldır oturduğumuz 
kiln değildir. O halde? yoksa bu para- ev~e son nefesimizi venne~e düşün-
lar biri tarafından Diruhiye ve ya kız. 
larma emanet olarak mı bırakıtmıılar
dı? 

Evi yakmağa neden ınzum 

gördüler ? 
Ölen yaşlı bakire Maryamm po

lis gelir gelmez üst kattaki odayı 
yakması ve bu odadan çıkmamakta 
ısrar etmesi ve polisin de yine bu 
odada yaralanmıt olması Diruhi 
ailesinin bu odayı yakmağa fazla 
ehemmiyet verdiğine bir delildir. 

Acaba bu odada tercümesi lapm 
gelecek evrak ve bulunması şüphe
leri artıracak ecnebi banknotlan var 
mıydı~ 

Yangının çıktığı odanın Marya
mın yatak odası olması ve bu kızın 
feci bir ölüme tahammül edecek de
recede sinirli veya kararlı bir 
insan olması bizi bu di.işilnce uze
rinde ısrara sevketmektedir. 

Diruhi ne diyor? 
Eski ve asil bir aileden olduğu ri

vayet edilen Diruhi tahkiakt esnasın. 
da sorulan suallere §U cevabı vermiı
tir: 

- Ben ve kızlarım bir müddttenberi 
cehennemi bir hayat geçiriyorduk. Zi
ra bu mahalledekiler bize bir türlü 
ısınamamııılardı. Bizim kendi halimiz. 
de yaşamamız onları bilmem neden si
nirlendiriyordu. En ufak fırsatta bizim 
le kavga ediyorlar, bize her gUn ha-

Diruhinin komıularmdan Hayganot 

dük. İşte yangın çıktığı ?.aman odamı. 
za kapanıp ölümü beklememizin sırrı 
budur.,, 

Pansımancının karısı Fatma ise 
her önüne gelene mütemadiyen: 

- Maksatlan hainane idi. Ta-
hammül edemedim. Haber verdim 1 

Demektedir. 
Acaba hangisine inanmalı} 
Şurasını da ilave edelim ki 1ıerek 

Diruhinin ve gerekse kız!annın çok 
fazla küfürbazlıklar ettiklerini polis 
yakınen bilmektedir. Zira bayan 

Fatma, bunların, iddia ettiği tekil
de "tefevuhatta., bulunduklarını ö-
teye beriye gizlediği, sakladığı bazı 
polislere de dinletmittir. 

Ana kız şimdi nerede ? 
Sabahki gazetelerin hepsi Diruhi ile ki· 
zı Hayganuşun gene eski evlerinde o
turduklarını, bu evin yangından kur. 

tulmuş olan alt kat odalarmdan birin. 
de bulunduklarını yazmışlarsa ~a 
tahkikatımız bunun aksini ispat ebnig. 
tir. 

Yanan evin kınk kapm ipte bağlı ve 
resmi bir mühürle damgalanmııtır. Bu 

eve girilemiyeceğine delalet etmez mi? 
Velhasıl hidise bir hayli garip. O. 

lderece garip ki zeka bir türlü hakikat• 
tere inanamıyor. 

• • • . 
Şimdi, Kadıköyünde Yeldeğ;rmeinn-

de, Paris mahallesinde ayrılık çeşme 

sokağında 94 numaralı ahfap evin 

yanık kalaslarına bakan gözler, onun 
mühürlü kapısı önündeki enkaz yığın. 

tarı ve ıslanmı' küller arasında havla
madan dolapn ve ara ııra bir ktnara 

büzülüp yaralı ayağmı yalayan bir 
köpekle karplaımaktaldırlar. 

Bu köpek yaılı bakire Maryamın 

feci ôlümile öksüz, yetim kalmııtır. 

r ~· ~ .. ~-~ R -~ 
1- lıtanbulun en çok satılan İıal 
t .lcikt akıam gazetesidir. llinla~1 

' .. İ rmı HABER'e verenler kire ·J 
l .. ~:~1~HHHe-onHeHHHHHMllll il j 
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Tefrika numarası - 41 -

:YAZAN: ~©l~aır wanoace çEVt.REN: ıa ---------------------------::".=o( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Maceraveaşkromanı -108- Vazan:~y~ 

- Pollıo, dedi, t.clefon cdemezs1nlz. Sa. kaaUmlz canlarına değtl, pa.ralarma ldJ. 
deceSavmillegörU,.cımckistlyorum. BtllıunJaustu.Nlhayetpaltosununyak.a. Bı·r kaç ay sonra harem agva~n S".nbu··ıu··n 

- Bunıqa değil. .smı kaldırarti.lt tatlı bir ııesıe: ~I 

_ Gidip odaaın:ı. bir bakınız. - PekAIQ. dedi, bu meseleyi unut.a.ımı. • b • k k ı A 1 d • • ~ d • 
Fay fJ!lŞmDIŞ\J. TereddUt ediyordu. Sen, SavinJ, pazartesi gUnU gıatoya gel. Sa. ır er e ev aaı unyaya g q 1 ~~· 
- Gidip bakL-ıız diyorum size. na belki daha Jy1 bir ma&§la, lx!.§ka bir lıJ lıı.r-' 
Fo.y odadan çıktı. Koridora gtrdi. mr kn· vcreblllrlm. Geçen tcfrika7.ann hillflsası: La.kin ruban? ... Gene o eski canavar- ı la.d1k ... O gelir gelmez, illt l~ 0 ceğiJ111 

pı nçtı. Bu a<;tıtt kapı, mahpusta olan kar _ Ben artık §aloya dönmiyeceğlm. Üçüncü Murad, Bll§r..adm Safiyeyi dı, o eski entrikacıydı ... Ve işte bunu on dokuz l:~rde~ini idam ettırtekİ'sil 
deşJ Jen'inJn odasınm kapısı idl. Faltat ne - Ya, dönmlyeccksinJz öyle mı? Her. sahte Jıaremağas-ı Sünb'üllıe birlikte bu cinayeti hazla seyrederek ispat e. Muvafık dt>ğ"il mi: tahtındıı. ra _;ıre-
dlye onu açmıştı? Elel~tliği yaktı '\'e yııto. · l t ıtıı.na.t 11" ğm 1lzerinde, Ustu ~1 berabt, sac; sakala halde Ho,·etıerden para çekmek niyetinde ya.kalıyarok lwyeoanından ölmii.ştiir. diyordu. SünbUl, gene h!'ı.la, Tantu ka kal3m kı, biz de ramı sa 
l>arışmI§ bir halde sıı.vınının uyuduğunu siniz. Şimdi ihbarı yapan M chocmalle Safı. sa.basının katliammdan kaçan o yam. Um ... 
görünce dona kaldı. sonra, ı:endine geldi - Doğrusunu fsterseniz Hovetıerden ye sultan Jı.esapla.yı.yar: yam ruhlu çocuktu... Şimdi aruıesiy- Ha.rcmc.ğ'asr: dedf. 
ve koca.ııının Uzerlne ıı.tılarak onu, çamurla para almak ıı.klımda.n hile geçmedi. Ben bu * • • le birlikte köpek balığının hUcumun- - Çok muvafık sult::mını... .. pe~ 

rına ve plsllğlnc rağmuı öptU, kokladı. Sa i§f parıı. için yapmadım. Maarruı!ih.. Avcılar tarafından sarılıruş bir §i· dan kaçmışken, biraz sonra annesinin Bilhassa. bu ''biz de" ta.~irl~;:_ı fl 
vlnl deNI, çolt derin bir uykudan uyanıyor KAtip evvelce d~Undugtl bir noktayı ha M nıyeuı .. kar gı·bi, yılan tarafından bUyUlcn. pa.ram.par"a vücudunu denize HikayL memnun olmu~tu. enınu du. Elektrikten gözleri ıuunagıtlU§tı. Aça- tırlamııtr. CUmles1n1 tamamladı: >t 

ıd A. miş bir zavallı ceylan gı'bi, dondu, ha- lıkla atıveren hissizdi... Velinimeti cümlelerle kuvvetlendirdi: ,,0 --lif" madI. Sadece, mırı anw.: - '" Pıı.zartesi ptoya geleceğim möııyö ns ,.. JlP""' 
- Fay .. Bıı.na ktzma7.am değil rn1? Onu Bellamt: reketsiz kaldı... Havvaya o oyunları oynıyan SünbU. - Bizim A vrupada Pre iJl aJl"' 

bl.zlın odamızıı. yatırdım. - Çok iyi. Akıllıca hareket etmi§ oıurıru- Safiye sultan: lUn ruhu henUz değişmemiştl.. un ne demek ol~uğunu sana de::ıçeııit1 
Fay kendi odasma ko§tu. Yatağında, va- nuz. - Haydi! • diye cellatlarına. bir l- Bilakis bu canavar hasleti onda latmı~tım: hükUnı süren kl' 

lerl yatıyordu. Uyumuştu. Valeri derin btr Fay ihtiyarı te§yi etti. Kapıyı ark8.8llldan şarette bulundu. olduğu gibi duruyordu. kocası ... 
nefes aldı, öbUr taratma döndU, )Ilil!ıterlht sUrmeledl ve telefonu açnrak Fiteri buldu. Kemendin ucu, havada bir hele. " Oh 1 · ld B d tl d Zencinin yanağını okşadı. otJl<I" 
uyuyordu. Fıı.y, dayanamadı. Bir anne fC On dakika sonra Fiter şapl:a.sız bir va.z.lyet. - ... yı 0 u... u a a. a ı... - İr;tc. ren de benim Pr.e.niıs'~ın•, f}J 
katile eğilerek, genç km nlnmdruı ~ptO. te kapıyı çatıyordu. Fay: zon çizip uçtu. Sade Safiye suitanla ilişiğim kaldı... r.t ..... 

REDDEDiLEN nm TEKLtF Mehcemal, ancak §U sözleri söyli- Bundan sonra, daha tedbirli davran. um olncal:sın ..• Bak... gor 
Fay, kocasının yanma döndQğQ zaman, - GUrUltU etmeyiniz, dedi, uyuyor. Ben yeblldi: iyi gtinler yaşıyacağız... . torlll' 

onu, yatakta doğTlılmU§, oturur, bir halde Bize demedim m1 mösyö Flter onu kocam malıyım .. ,, diye düşUndü. Düny:ınm en büyük ıınPaJ'!';.~,.a.. 
buldıı. savını sordu: kurtardı. - Ah, Sünbül! ... Beni mahvettin... Boynunda ip, kontesin vücudu, sap- adına bll""': 

- Ne var Fay? savını artık o.dam akıllı UYIUUlUJb. Fite. SünbUl, kollarını göğsü üzerinde k bed' . k d ğunu eline gcx;iren bu k. suııbl11t 
re.. sarı, upuzun, aş ma ının mu a - t·un· ya.l 1" lmal· içın 

- Belltun! lçcrde. çapraslamış, vaktiyle koynunda o de. ~ ,.5mı" 0 
' ' . dcs mumu gibi, yerde yatıyordu... s~"' lta w 1 öptil. 

_ Bellııml mı, bumda ne anyorT - Doğrusu, dedi, Mis Hovet pek cesurane rece zevkle kıvranan bu vücudun, i.Uıye su nm a.yagm ce~ 
_ Seni görmek istiyor .. Sen ne zaman hareket etu. Bo.basmıı. telefon ettim. MUste. şimdi, cellatların ipiyle nasıl kıv- Sünbül, onu ayağıyla. dürttü. Zira, Bu sırada, üçüncü :Muradı;dBJll ti' 

eve geldin? rih olsun dedi. Safiye sultanın kendisine yalda.5tığı. zesi de, kontes Mehcemalin ~ .. .-
rnn kIVrim ıstırapla çırpındığını sey- dU P"" 

- Doğrusunu istersen bllemlyorum.. - Pekl amma naııq kurtuıdunuzT nı hissetmişti. Dalkavukçasma bir te. dilmiş naşı da odada. yatıyor · d"' 
Belki biraz evvel, belki bir hayll evvel.. - Bu, hem baalt hem de çok kan§tk ol• rediyordu. bessUmle: kalfa. crıvan durnyordu. Fakat to ıntıfı 

S:ı.vinlnln gözlerinden uyku akıyordu. du. E..vvoıo. beni bağlamı~tardr, iplerimi ç6z· "- A.~k ve ölüm ... Bunlar arasında _ Efendimiz, bu kadının seni tchli- • d'l . bir cese rr 
Fakat davrandı. Fny terlik uzattı ve: dUın. Şimdi bütOn mesele kapıyı açabil• k d b ruhundan tecrit C 1 mış ve ll,,. 

ne a nr enzerlik var ... ,, diye dil:.<rlinU. keye dilcUrdüguw"nU düsiill.dükçe, onun t k h' b' tl h nunına. .... t 
- htereen, dedi, dc!edoytm!. mekti. Akeama kadar, yemek getirsinler dl yordu. ...,, ar ı ' ıç ır sure e a i)'ec-
- Hayır, hayır .. l3etı do görU§mek ısu ye bekledım1 Nihayet kapmm nçıldığmı duy ölüsünden ~~ic nefret ediyorum! • de. nımmrn .ft'.;ıfrına zarar vereın 

Yonım. :Mis Hovet nasıl? Kontesin vücuduna cellatlar, dizle- df. lıaldeydı·... . :ı ... _11111f\ dum ve yemek gcUren gemJcl daha ne oldu uµDI"""' 
..... Uyuyor.. ğunu farketıneden ben frrlıı.mıı, denize balık rini dayadılar. Onun fazla çarpınma. - Ben de öyle, SUnbül... Fakat ar- S3.fiye sult~n, birdcnbıre, S ~ 
Sııvlnl gerine gerine kalktı. Patronunun lama auamıotun. su buz gibiydi, hUthfı sis sına mani oldular ... Bu da, kadınlı er· tık bUtUn meseleler halledildi... Bu saçlarından yakaladı. onun .. ~ 

kcndlsfnl beklediği yemek odasına gitti. vardı. Ve uzun m{ldcdtUr yemek yemediğim kekli bir aşk oyununa benzemiyor kalın ve .. 
Efendi i'e kAtlbln bu karşıl~alan garip devlet bana kaldı ... Zira oğlum tahta kendine doğru çekerek, 

lçln yüzmek pek mUşkUll~yordu. Biraz mıydı., k kt On · be h"l .. til di1' oldti. Snvtnı. kar§tsmda titrediği bu adama · çı aca 11'... un yerme n u rnın li dudaldn.rmdan öp : .. .
1
, .. · . 

ac;ılmca. dU§llndUm. Mis Ho\·eU tehlikede s·· bUl b bil kar§ı ~imdi bUyQk bir al~asız!tk duyuyor un · , undan da zevk duydu. süreceğim ... Evvel!, vüzeraya mesele- _ Ço'c mc:;'udwn, Sun · 
1 bırakıp kaçmak bir aıçakltktı. Geri döndüm. 1 du. Adet!\ o ~end, 6tek1 Mttpti. Roller de. stanbula geldiğindenberi, büyü- yi haber vermek istemiştim ... Lakin mırıldn.ndı. 

t.i§mf!JU. lçerl girer girmez, Bellamt kalk. ve tekrar blr fp merdiven!o gemiye çıktım. .. •. b" 1 . ad k 11 d it l lma di b dan 
Taka.tim lccsilml•tı. Bir müddet, "rkbı..... muş, gur uz eşmış, ama ı ı e • ne o ur ne o z ye un vazgeç. - E~n de sultanım... , .•• 1Jf• 

:ımıı ve: " "' o~ kani lm t H utı aif a barı.D> _ Kendini, demlşU, I1JlSll mucıo.taa edecek, yerde yatıp dinlendim. sogııktan donuyorı I o uş u. aı.w. böyle aşk ve tim ... DarUssuade ağasiyle görilştüm. ~onra. ikisi de başk ay 
s1n bakayım. Söy1e nerede idin ı dum. ölüm hakkında tefelsüflerde buluna.- Bostancıbqı Ferhad ağayı cültlsa oğ- Safiye emretti: t!·"' 

Savinl. eli ile onu iter gtb1 bir hareket ya_ (Devamı var) cak derecede fikren in~ etmişti. lwntı davet için, gizlice Manisaya yal- - DI'iarıya çık ... Kapı~ ka~lrf-
parak: Ve tüy Pilteli sedire dogru b ' 

- o, dedi, :tazta gUrWtU edlyoraunuı:T. Yazan: Edgar Rice BurrougL- ... '"kl d'l ~ ım nı suru e ı er... d\lğıl 
- Genç kız nerede? Çeviren: A. E. Bu ma'!lup iki ölünün bulun b·' lP 
- Hııngi genç kız! ~ hlU .. 
- La Kontessa gemfstne kadar takip etti' dada se\ :~mel:, canaYnr ru 

ğlnlz r,-enç kı.z. insana pek zevk verici geldi ... 

- Ha.. Şu! Evet, habrladmı, rahatına "' • • 

bakıyor. Evinde! Aradan wnclcr geçti. h~ 
- Yalan &ıyliyorsun. Evinde değil. Burada Bir gün, "'Cnc, ltont. e.s eMeS""'tıUJ' 
Bu evde. lçerl girerken gl5rmtl§ler. b d w• 

- O h:ılde no diye soruyorsunuz? Evet. gibi, b:r hadın, dch!iet ıç;ın ' 
Burada. - 25 - haykırdı: _ "'vettfY 

Bellamt kendinl zor fle zaptedlyordu. - Ah, SünbUl! ... ~ni m~·sard1l: 
- Gemiden nasıl kaçtınız? R ok of a 1 çak ça nutkunu bitirdi k. Harem~ğası gnıumsıyerek 
Şlmdl kızm:ı.k sıram Savtnln1n !dl. Hiddet /f' 

lecle~::ne? ten sonra Tarzanın karısı Ceyn Vc~~~~i~:~~:~uşU~dil;~.~ 
Bcllaml o.!dırr~ etınedl bu hiddete. Sor. zil b:ma. kc~ l:adm söyledı ~ göSttt" 

gu~n:~~v= ;!:u mü, mani olmadı mı? on a 1 az 1 m g e 1 en c ev a b 1 ver d i df ~nrlyc heyecanla. ka.rnin 
- Smlt öldü. Mesut bir yaşayışa kavuşman Mösyö Rokoff, sizin alçakların ı sen buraya birdenbire paldrr güldür - Çüı•kü gebe kaldım ... 
Bu s6zleri aöyllyen Fay idi. lhtiyar ona ttı • ~ 

döndU: artık senin elindedir. Müsbet bir cc- alçağı olduğunuzu biliyordum fakat girebiliyorsun} Defol dışarıya! SUnbUl, bir knhkah::ı. a. ·, r:ıç 
- Öldll m11 T vahın geçen bütün güçli.ikleri, kay- dü§Üncesiz bir e§ek olduğunuzu Biran şaş km şaşkın baktı, sonra - Bu, ma.hvo!mak nıxdır. ... dt 
- ı.:vet. Hem de dirilmemek Uzere. gıları, acıları unutturacaktır ; hem .. sırıtar"k·. , mahvo1asm? sııf1L'ı' 

Yeni ögreniyorum 1 .... bir ... ıt 
- R1m. söyledi? Nereden haber aldınız T de mini mini sevimli oöluna kavuşa· - Öyle d€:;n lmi ya: ds.Jl ""'· 

B t e.l F 
0 

- R k ff k d k 'b' kız - Rüzgar esecek • dedi • çok ,, w asın - ir sao. evv iter ~ledi. caksın 1 Bunların olabilmesi için bir 0 0 u uraca gı 1 mıştt. gebe kalme.k... Ha.rems.g 
- Nasıl olmuş? Kim öldUrmU!J? .. t d kl·~· .. 1 Bu sırada lseçlı' aşçı go"'zu""ne ı"lı'~tı'. hızlı esecek sanıyorum .. dedi. R~- lAt d - ı ~ef _ Y~ll hayalet! ee .. eme ıgın yetışır _ ~ ev n ogurma.c... kıl'la··· -"-' 
_Ne? •. Çıldrrdm mı sen? Yeşil hayalet Rokoff bu utanmazca, uzun nut- Alçak herif böyle münasebetsiz koff büsbütün kızdı, onun üstüne - Korl:ma güzelim, }tor ı>elAlıı,rv:-0" 

mı? kunu verirken, İsveçli aşçı, öğle ye- bir zamanda ortaya çıkan sersem doğru yürüyerek gürledi: ne vnmlar t.tlattım ... Ne uğlllltl ~ 
- Ben bumda istihbarat bürosu açma_ megı-· elinde, kamaranın kapısms adama öldürecek gibi baktı ve hay- - Çık dışarı diyorum aptal; şim- nrta kaldım .•. Sen gür.el c.0~ı.uın d / 

dım l t n1z gidi b k rd d w H d I)"dış.... · 41&· .. 
• 

8 erse P ae a ye en e sora. gelmi§ bekliyordu. Aşçının o çatık kırdı: di gırtlağından tutup atacağım!.. gur... cm e, onun .. -·ı JJ11 r 
bU!rsiniz. Koldharbur Smlt kalbinden ye,,11 N madrğı da ne m~üm '1 .. oe~l ,,,rtıtl• 
bir okla vuruldu. yüzünde §İmdi şa§rlacak bir değişik· - Be hayvan 1 asri oluyor da (Devamı oor) goı ,.. ç-

]'k d K di · · d ld Zenci, kunıcı.z kurn::ı.z SaVfnl kanama bakıyordu. Gözlerinden l var ı. en sının ora a o uğu· Car;ye hnyrc~tc ı{:ıldr. rs.dl-
bir rahatsızlık hlıısetUği anlaşılıyordu. Bel nu bilmiyen Rokoff'un, içeride genç u ? .. • 
lıı.mJye gelince, ihtiyar dona kalnıqıtı. Nlha kadına söz söylemekteolduğunu du- .................................................................................................................. - l\.nrnnndaki çocuk ın 
yet: ;unca, kapının dıtında kulaklan d\· Yenı· tefrı·kamız şahtan mı? ... Fakat ben-·· aJ!111"1' 

- PokıllA. dedi ve ktıtiblnc dönerek ilAve k'l • l . l di l Silnbül parmtı.ğını dudak 
etU, biz seninle daha ltolay anlqablleceğiz. ı mış, göz en par amış n emeğe . . ' ftel' 
Uzun ıııtm kısası, eğer banıı istediğin ııeyi başlamıştı. Aptal görünen yüzünde p o tilrdU: rıxıeJ··· -. 
ynpaok oıursnnız sana on bln, karma da on büyük bir kurnazlık ve düşünce izle- ap as sınan -Sus ... Senin aldın e çıJ;l!_c~tf 
bin ln'!iltz lirası verlrim. PekAIA b1Uyorsu. ri vardı. Rokffun kadına kar§ı ne çocuk coğsu:ı ... Bcy::ı.z ıtll ds.Jl ~ 
nuz ki, bu pnra fle yUzde 6 falzle, bilhassa muamele yapacağını anlamak için siyah mı bir görelim .... on 
Amcrilmda rahıı.t rahat yqayıı.bllirsiniz. büyük bir istek duyduğu belliydi. y ( v A N ... ) kararrmızı veririz... -~ 
Fa~:::d;er:; parayı bo~ vermJye Rokoff sözünü bitirinceye ka • azan a - u Cariye: ., .. dlr"'iıJ 

cekalntz. dar Ceyn, hiç bir şey söylemedi. Yal Osmnnlı tarihinin en meraklı mevzularmdıı.n biri, (Pıı.pas Osma."l) mesele<Jl- - Sen diihlsin. vallahlfa}<&t ~ıt' 
Bcllıı.mJ derhal Ce\•ap VcrdJ. Sonra: nız arasıra Üstüne bir iğrenme tit. dlr. Bunda:ı Avrup:ı. müellifleri bile romanlar çrkıı.rnU§lardır: artık ihtiya.rla.mI§ olan etlt,,ıPi I' 
- Genç km ba.nıı. veriniz. Onu gar §a.to. rcmesi geliyor, yüzü öfkesinden kr Meşhur kızlıı.rnğnsı nahte hadım SUnbuı a~nnm ıatın aldığı bir cariye bunca sefahatlcre ra.ğıneD• ub,ı; 

ıruııa. göturcceğim. Otomobilim kapıdıı. bek- zanp bozarıyordu. bir erltelc çocuk doğuruyor. Pııdl§ah bu oğlanı !tendi evlAdıno. tercih ediyor. nin kuvvet ve ihti[iam.ını ıl'1 }dl· ı..lf 
llyor. Hıı.ttA onun yüzUnden veUaMlnt bo$tmrıf,a bile kalkıyor. d C'! b" b a sa.t1 Uoı v 

Ce\•abI Fay Yerdi: Nihayet Rokoffa karşılığı ver • Nihayet bu men;;ıei meı;k~k ço::uk, Hristiyr..n 1tonian1arm eline dU§Uyor. en .... Un ülün oynun uııbill dUJ" 
- Mlisyö Bcllami kocam ve ben, para için di: "Osma:llı hruıedıı.nmdan bir şchzıı.de., te!D.kkl edildiği tçln, icıı.bmda bir Böylece, harcma.ğa.sı S cıılll 
blrçolt ve~ler yap:ı.bilirtz. Fo.lmt bu tekllft - Banabakımz mösyö Rokoffl ttlet olarak kullanılmak üzere, 'kendisine Hrlstly:ın terbiyen verU!yor. Pnp:ı, kaç ay sonra, bir erkek oÇ utıl' 
nızı yap:namıza imJttı.n yok. istediğiniz işleri yaptırmak için bana onu evl1tıık ediniyor.. yaya geldi. bit ~~ı, 

Savını scslnJ çılmrmıyor fa1tat hıUJcrilc zorbalık rrösterseydiniz buna şaş • • ... Bııbıı.lığı Stlnl>tll a.ğa, Osm3lllt konnklarmdo.kl, sar3.ylanndakl ltadmlarr rıa• O, b~b::.smd:ın da yaınaJl ~ı ~~, 
kl!.!"ısmı t.A."\1p eıitrordu. Bel'3.ml dedi ki: d Şaş sıl muhteris aıiltrnıı. mc.!'tun l.ı1rnktıysa, o da. ltnl)·an, FrıınBIZ, Avusturya .... ıı~..., 

maz ım. • tıgwım sudur ki: siız bu dı. Yalnız Oı:!manh 6""' •• ~-e·'"' : .11' -- Neden? Or.nç k·z srmJdnn kayboldu. ~ sarı.ı.ylarmdakl en seçme ltadtnlnrı er1rnltllk c&Z.lbeslnc tayrn.n bırr.kı;·c:-... ,.. t.1-"' JP""~ 
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\> tlGitgide büyüyen bir şiddet ve kat'i
.1e e •. 
te . soylenen bu sözler Don Sezar ü. 
getinde büyük bir tesir icra ettiyse de, 

ne hafifçe gülün:ısiyerek sordu: 

lcr;- Beni hangi suçla idam edebilir-

Fau tattı. sta parmağını balkona doğru u-

•l -
1 

Orada masumiyetini iddia ederek 
ey er· · de • ıçınde can veren zavallı gencin 
;ılediği bir suçla. 

inıa austa ikinci defa olarak Jiraldayı 
tchd~diyordu fakat bu defaki imada 
dı ıt te vardı. Don Sezar bunu anla. 

\Pe hafifçe sarandı. 
da; ~a? dedi, de;nek ki mesele bu ka 

Ctddi ! 

ca;- liiçbir kuvvetin sizi kurtaramıya-
6tnı aöyled' )) ım. 

ltorkon Sezar bütün cesaretine rağmen, 
ten ;nun içine işlediğini hissetti. Za

C austanın istediği de buydu. 
•on enç erkek biraz tereddüt ettikten 

ta cevap ve~i; 

l>a;: Ne yapalım, öyleyse kaçar, İs. 
.;aYı terkederim. 

austa gülümsedi. 
• 

tic: Şehrin kapılarından birisinin ha· 
-\;•kmağa hele bir teşebbüs edin. 

ten ostıanm var, biraz para verdik-

tiın.'~nra, birkaç silahşor elde edebili. 
c zorla şehir hari:inc çıkarım. 

ıı;-ç~~ halde bir ordu toplamanız la· 
' Unk·· k İtaç ki .. u arşılaşacağınız kuvvet bir 

birka Ştlık bir kuvvet değil, en aşağı 
ç ordudur 

))On S • 
lı'aust ezar bir müddet ona baktı. 
ltcndı' ~n~n alay etmeldiğini ve kralın 
i sını .. ld .. 
ııcr Şe . 0 Urmek için elinden gelen 
tıulun;1 Yapacağına hakikaten kani 
tchlik ~~Unu, anladı. Ve hay~tının 
llnti e e olduğuna nihayet inandı ve 

zamanda .. d 1 . • k~ muca c enın ım ansız 

olduğunu da anladı. İçinde ani bir is
yan uyarıldı. ölmek istemiyordu. Bilhas 
sa, daha hayatın tadını bile almadan 
alçakça bir surette katledilmek düşün. 
cesi onu ürpertiyordu. Bunları düşü· 
nürken, içinden bir ses, ancak Fausta· 
nm kendisini müdafaa edebilecek bir 
kuvv:te malik olduğunu söyledi. Bunun 
üzerine bir ~evki tabiiyle sordu: 

- Şu ha1de ne yapmalı? 

Fausta bu suali bekliyordu. Bu ı:.ua. 
1i ondan koparmak için bütün zekasını 
kullanmıştı. 

Sakin bir tavırla sordu: 

- Size cevap vermeden evvel bir su 
al sorayım l Yaşamak istiyor musunuz? 

- Zannederim, madam! Unutmayın 
ki yirmi yaşım var l Bu yaşta haayt 
herkese güzel görünür! 

- Ken~inizi müd:?faa etmeğe ka
rar verdiniz mi? 

- Bunda ~üphe dahi etmeyiniz ma
dam. 

- Her çareye baş vurmağa hazır. 
mısınız? 

- Evet madam • 

- Mademki öyle, beni ldinlerscniz, 
sizi belki kurtarmağa muvaffak olurum. 

- Söyleyin madam. Eğer mesclc 
yalnız beni al5kadar ediyorsa bütün 
söyliyeeeklerinizi yapacağıma emin o
labilirsiniz. 

- Şu halde. sizin sorduğunuz suale 
derhal cevap vereyim: Ancak düşmanı
nıza meydan bırakmadan, ona bir dar. 
he indirmek suretile kurtulabilirsiniz 

Bu sözler, müthiş bir soğuk ka:1lılık· 
la söylenmişti. Sanki en ehemmiye~siz 
bir meseleden bahsediyormuş gibi bir 
hali \"adı. Fak:ıt. bu siikfınetine rağ· 

men. söylediği şeylerin dehşctın i t~k

dir ediyor ve gencin düşüncelerini yü· 
zünden okumağa çalışıyordu. 
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basına karşı kin ve nefreti o kadar 
fazla artacaktı. Fausta da zaten bunu 
bekliyordu. 

Ve bunun için de annesini silah .:>la

rak kullanıyordu. 

Faustanın cevabı Don Sezarın son 
derece hoşuna gitmişti. Derin bir nefes 
aldı ve tekrar sordu: 

- Şu halde ona karşı olan kin ve 
gayzın sebebi nedir? Yoksa kral, de· 

clikleri gibi, hakikaten kana susamış 

bir canavar mıdır? 

Zavallı genç. kendisinin de, şimdiye 
kadar onu bir canavar olarak telakki 

ettiğini unutuyordu. Fakat oğlu oıdu. 
ğunu öğrenince. onu bir sevki~abiiyle 
gözünde biraz büyütmek istiyordu. 

Faustanın onu haklı gösterebilecek ba

zı şeyler söyliyeceğini ümit ediyordu. 
Fakat bu. Faustanın işine gelml'zdi. 

Onun için şöyle cevap verdi: 

- Kral maatteessüf, hiçbir zaman. 
hiç kimse için en küçük bir sevgi ve 
merhamet hissi duymamıştı. Kral. gu
rurun, hodbinlik ve zulmün timsa~idir. 

Ona mukavemet gösteren. or daıı "ıoş. 

l;ınmıyanların vny h:ı'ine ! Kr:ıliçe~ıe ge

lince, ona yaptığı zuluüder de. söziim 

ona, bir mazereti varmış. 

- Ya! Yoksa hafiflik falan mı gös
terdi? T abii farkında ol:naclcın . 

F:ıwta ba~mı salladı: 

- Hayır. dedi. Kr3J:çe11in bi~bir ka. 
b:ıhati yoklu. Benim. mazeretten kas
de~tiği'l1 şey. birç:ok erkeklerin duyduk

hrı. faklt her tiirlü bayağı hislı:rden 

uza!;: ol::nları lazımgelen krall ara ••"kt~

r"•a:t bi:- hbtir, buna kıskançlık diyor-
1ar. , 

-Kısk:ınçlık !.. Sebepsiz yere mi? ,, 

- Tamamile sebepsiz hatta bundan 

daha fenası, hiç sevmediği halde kıs· 
karunasrydr. 

- İnsan sevmediği bir adamı nasıl 
kıskanır? 

Fausta gülümsedi. 
- Kral diğer fanilere benzemiycn 

bir insandır, ldedi, 

- Aşksız bir kıskançlığın insanı 

hırsa sevkctmcsi kabil midir? Sizin 

kıskançlık olarak tavsif ettiğiniz §eyi 
başkaları pek haklı olarak vahşet diye 
tavsif edebilirler. 

Fausta muammalı bir tebessümle 
gülümsedi ve biraz düşündükten sonra 

- Size çok uzun ve acı bir hikaye 
anlatmak mecburiyetindeyim. dedi. 

Bundan bahsedildiğini. tabii hül5.sa. 
ten duymuşsunuzldur. Fakat hakikati 
kimse bilmiyor ve bilse dahi, bundan 

bclısedecek cesareti kerJdinde bulamaz. 
Alçakça bir surette öldürülmemiş ol· 
saydı bugün sizin yerinize veliaht ol
ması icap eden büyük kardeşinizden 

bahsetmek istiyorum. 

Don Sezar heyecanla bağırdı: 
- Veliaht Don Karlos 1 

- Evet, ta kendisi 1 Şimdi dinleyin. 
Ve Fausta, onun hakiki babası olan 

D~n Karlosun tüyler ürpertici hikaye. 
sini i~ine geldiği gibi tebdil ederek ve 
birçok yalanlarla süsliyerek zavallı gen 
ce anlattı. 

Bunları o kadar teferrüatla ve o ka· 
dar katiyetle anlatıyordu ki bunlardan 
birçoğu gencin çocukluğunda duyduğu 

şeylere o kadar uyuyordu ki, Faustanın 
söyled:klerinden biran dahi §Üphe edi
lemezdi. 

Fam:ta, bilhassa, bu elemli macera
nın kahramanlarının ona, işine geldiği 
gibi göstermeğe çalışıyor ve kralın bü. 
tün zulüm ve vahşetini ona anlatırken 
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------~--------------------annesinin masumiyet ve temizliği hu· 

susunda onu iknaa uğraşıyordu. 
Maceranın hikayeıi bittiği zaman, 

Don Sezar doğuıunwı meşruiyetine, 
annesinin masumiyetine ve zulme uğ
ramış olduğuna. tamamile inanmıttr. 

'.Ayni zamanda, annesini iJkenceyle öldür 
dükten sonr~ kendisini de ortadan kal 
dırmak istiycn ceıında karıı kin ve nef 
reti son haddini bulmU§ ve, her ne pa. 
hasma olursa olsun, intikam almak ar
zusu içinde yer etmişti. 

Diğer taraftan Fausta da, onun ü
zerinde istediği tesiri yapmıştı. 

Fausta onu ikna ettiğine kanaat ge. 
tirdikten sonra asıl maksadına irişmek 
zamanı geldiğini anladı ve tatlr bir ses
le: 

- Monsenyör, dedi, sizi tanımadı
ğım ha]de sizinle niçin alakadar oldu. 
ğumu sormuştunuz. Ben de size, insa
niyet namına bunu yaptığımı söylemiş 
tim ve ilave etmiştim ki, bu his sizi 

biraz daha tandnkça gitgide kuvvetli 
bir takdir ve prestişe yer veriyordu. 
Bendeki bu prestiş hiçbir zaman hare
ketsiz ve durgun değildir. Size dostlu. 
ğumu takdim etmiştim ve bunu tekrar 
teklif ediyorum. 

- Uadam, beni o ide rece mütehassis 
ettiniz :d, heyecanımdan size §Ükran· 
larımı izhar edecek kelime bulamıyo
rum. 

Fausta, tatlı ve okşayıcı, bir ses ve 
bayıltıcı bir tebessümle cevap verdi: 

- Bekleyin prens, dedi, kabul veya 
reddetmeden evvel düşünün. 

Don Sezar sözünli kesti ve heyecan. 
la: 

- Madı:ım, dedi, her şeyd~n Ustün 
.ayklığım kıymetli dostluğunuzu red
t!edecek kadar beni nanklSr ve hissiz
~ zannediyorsunuz? 

Fausta hafifçe başını eğdi ve tatlı 
bir eesle: 

- Kendiliklerinden vuku bulan ha. 
reketlerden sakınalım prens, dedi. Ba· 
sit fanilerin yapabilecekleri şeyleri. 

Allah tarafından kUtleleri ıürüklemeğe 
memur edilmi1 olan biz prensler yapa· 
mayrz. 

Ve genç erkeği bayrltm tatlılıkla ür. 
perten bir heyecanla ilave etti: 

- Eğer bize kalblerimizin arzulan· 
na kapılmağa müsaade edilseyfü, eğer 
kalbimin bana ilham ettiği şeyi. yabail 
seydim, siz prens, dünyanın en büyük 
bUkilmdarlarrndan birisi olurdunuz. 
Çünkil sizde büyük bir kralda olması 
Iazımgelen biitün meziyetler mevcut· 
tur .. 

Bu sözler ilzerine son derece müte. 
hassis olan Don Sezar heyecanla bağır• 
dı: 

- Beni idare edin me?dam. Söyleyin, 
emrel:lin, kendimi tamamile size terke
diyorum .• 

Faustanın gözlerinde ani bir sevinç 
kıvılcmn parladı ve hemen !Öndü. O. 
nu tasdik ediyormuı gibi bir hareket 
yaptı ve sonra sakin ve tatlı bir sesle: 

- Evet veya hayır demeden evvel, 
her ikimizin ayrı ayrı vaziyetlerimizi 
tesbit etmeliyim. Size kim olduğumu 

neler yapabileceğimi ve size t eklif et-

tiğim dostluğun değerini söylemek 
mecburiyetindeyim. Ayni zamanda. si· 
ze de kim olduğunuzu ve sizi tanıyan 
ların hakkınızda ne düşündüklerini 

ne yapabileceğinizi ve nereye gideceği
nizi hatırlatmak istiyorum. 

Don Sezar nazikane bir tavırla : 
- Madam, dedi, sizi dinliyorum. Fa

kat her ne olursa olsun şunu bilmelisi • 
niz ki, bana teklif edeceğiniz bütün 
şeyleri şimdiden kabul ediyonım. Çün-
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kü bana öyle geliyor ki, sizin mevcu
diyetiniz ve kıymetli tenvirinz ol· 
mazsa hayat bana zehir olacaktır. 

Bu sözler, o /devirde mutat olan mü
balağalı bir ne::.ıket eseri olarak söy
lendiyse de, Fausta, Don Sezarın sami. 
mt olduğunu anladı ve çok sevindi. 
Genç erkek nckadar fazla cuşa ve he
yecana kapılırsa onun işi o kadar kolay 
taşacaktı. 

Fausta ayni şiddetli heyecanla devam 
etti: 

- Siz fakir, isimsiz ve halk arasın
daki şöhr~tinize rağmen, büyük işler 

yapamıyacak bir gençsiniz. Çünkü do
~uounuzdaki esrar buna daima bir ma. 
ni teşkil ~ecektir. Bir şeye teşebbüs 
etseniz sizi ancak birkaç kişi takip eder. 
Eğer dehanız varsa bile yalnız başını· 
za muvaffak olamazsınız!.. Bu söyle
diklerim doğru değil mi? 

- Çok doğru madam. Fakat ben ne 
şöhret ve ne de şeref istiyorum. Fakir. 
liğimse bilakis bana ferahlık veriyor. 
Pekala biliyorsunuz ki, boğa güreşleri 
esn:ısında halkın ve asillerin bana ver
dikleri paraları kabul etseydim bir hay 
1i zengin olurdum. 

- Evet biliyorum. Sizden bahseldilir 
kcn: Boğa güre~çisi gibi cesur, boğa 

güreşçi:ıi kadır alicenap, diyorlar. Fa
kc:ıt mademki artık kim olduğun.uzu 
bil:yorsunuz, böyle sönük ve basit 
bir hayat süremezsiniz. 

- Niçin madam? Bu türlü hayatın. 
da l-endine mahı:us bir güzelliği vardır, 
onu niçin değiştirmemi istiyorsunuz? 

Faustanrn fena halde canı sıkılmış
tı. Bu sözler, gencin haris olmadığını 
gösteriyordu ki, bu da Faustanm pro
jelerini altüst ediyordu. Buna rağmen 
fikirlerini açıkça !:öylemeğe karar ver. 
di. 

ekil- Unutuyorsunu:ı ki, artık bu ~ 
de yaşamanıza imkan yoktur. 11• 
nutuyorsunuz ki, yarın güreş meydanJ• 

b. uret· na çıktığınız zaman alçakça ır • 
te katledileceksiniz ve ben sizi yalnJ~ . ı 

bırakırsam dünyada hiçbir kuvvet sız: 
öfümden kurtaramaz. 

'"Ji.irtı• Don Sezar mağrur bir tavrtla gu 
sedi. 

Fausta bunun manasını anlayarak 

cevap verdi: , 

- Anlıyorum, dedi, bir koyun g~~ 
kolay kolay boğazlanamıyacağınrzı •0 

lemek istiyorsunuz. 
- Evet madam. 
Fausta acı bir tebessümle omuı:latı• 

ru silkti ve aoğuk bir tıeıle: .. lSl• 
- Unutuyorsunuz ki, dedi. s~ı d 

1dürmek istiyen adam dünyanın en 1'U 
1. . la d b" "d" Tfraldtr· ret ı ınıan rrn an ırı ır.. ~ d 

b""tün te " Zannediyor musunuz ki o, u . ı.ıe 
birlerini almayacak ve sizin Uzerırı e 

ancak birkaç kişi saldırtacaktır.? Ge~i 
gülümsüyorsunuz, anlıyorum. gen · .. i . . . sı ... 
kendinize. elbet de birkaç kışının el< 
müdafaa etmek için kılıçlarını çekr:ıt r 

.. ıuyo • 
cesaretinde bulunacaklarını soy e1' 
sunuz. Mademki size herşeyi söylet11 .. 

. . . . yari•• 
liizım, şu halde bunu bılınu: kı, ıt• 

. b 1 akstn kariınızda koca bır ordu u ac ıı. 
Yarın binlerce asker, tüfek, ve ~o~it' 
mücehhez olduktan halde, en ufa dır· 
müdahaleye bile mani olacaklar ve 

k aktar Bunlar bir kargaşalık çı arac \1ll" 
ilk evvela sizi öldüreceklerdir ve fdı.1' 
nun bir kaza neticesinde vuku bU c• 
ğunu iddia edeceklerdir. Size tekr:~ı.ıt'• 
diyorum. Kurtulmanıza imk!n 1° a~a· 
Farzımuhal olarak biran .i~in ka~ıırttJ1" 
tık arasından mucize kabılınden bit' 
sanız bite sizi yakalıyacaktar .,e e· 
yolunu bularak sizi idama rnahI:!lrı1 "" 
dcceklerdir. 
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No. Borçlunun adı 
205 Mustafa O. Sıtla 
206 Sıtla eti Şadiye 
238 Yusuf Reia verelelİ 

245 Arte Saliha 
374 Ali O. Yakup 
512 Mehmet vereaesi 
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· ıstanbul Levazım Amir-
liği Satınalma 

Komi· s yon u ilan 1 arı 
Piyade atıf okulu için ıu borusun

dan elli adet C.:th ve üstlü karyola 
10/ 3/ 937 ça11amba günü saat 15 
de Tophanede aabnalma komisyo
nunda pazarhkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 775 liradır. ttk teminab 58 li
ra 12 kuruştur. Şartname ve nUmu
nesi komisyonda görülebilir. istekli
lerin belli saatte komiayona gelme
leri (370) (1209) 

Maltepe Aakeri liaeai için 3200 
çift tire çorap eksilbnesine talip çık
madığından 10/ 3/ 937 çarşamba 
günü saat 14 de Tophanede aatm 
alma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 960 
liradır. ilk teminatı 75 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda gö
tur. İsteklilerin belli saatte kanuni 
larile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri (365) (1213) 

Askeri Tıbbiye okullan ıçm 

3140 çift tire çorap eksiltmesine ta
lip çıkmadığından 11/Mart/937 
per~embe günü saat 15 de Topha
nede Satinalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 942 liradır. ilk teminab 70 lira 
65 kuru!hır. Şartname ve nümuneıi 
komiayonda ı&iilebilir. isteklilerin 
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KiRALIK EV. ı 
ŞiŞLiDE Tramvay istasyonu ko

ca Mansur sokak No. 69, 4 oda, han 
yo, terkos, havagazmı havi iki kat
]ı bir ev ayda 22 liraya kiralıktır. 

Müracaat: yandaki bakkala. 

kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte komiyona gelmeleri (372) 

(1211) 

Gümüfluyu hastahanesinin buhar 
kazanı tamirinin pazarlığı 1 1 /Mart/ 
937 per~be günü aut 14,30 da 
T ophnncde a:ıtınalmil komisycnun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 895 li
radrr. ti!< teminab 67 lira 13 kuru,. 
tur. lsteliklerin be!li saatte k~uni 
vesikalarile beraber komiayona gel
meleri. (368) (1210). r--

Mevkii 
KaYlfdağı 
Kayı,dağı 

Parça Dekar M. M. 
1 3. 258,5 
1 2. 757 

ı. 378 

Dönüm Evlek Zira 
3 2 75 
3 - -
1 2 Şıhh • Kaynarca 

Şıhh. Ağıl 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

4. 595 5 -Tahminen 

Kartal • Batıbüyük 
Kartal - Zeytinağılı 

Kartal • Kurtköy 
Kartal • Şhlı Ormanbaıı 

Kartal 

" ,, 

" ,, 

Kuma -
Şıhh Onnanbaıı 
Kuma Doğruyokut 

,, ,, 

Kartal Şıhb çatra 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
1 
1 
3 
2 

ı 

854. 670 
2. 757 

.22 
ı. 838 

.120 
18. 380 
3. 676 
9. 190 

.34 
4. 595 
ı. 838 
2. 757 

1' 

44. 570 

33. 84 
ı. 838 
5. 514 

.919 
1. 838 
4. 595 
4. 595 

22. 97S 
9. 190 
ı. 838 

16. 542 
ıı. 947 

s. 514 

. 930 
3 

40 
2 

210 
~ 

4 
10 

60 
5 
2 -
3 -

48 2 -
36 -

2 -
6 -
1 - -
2 -
5 - -
5 - -

25 - -
10 - -

2 -
18 - -
13 - · 

6 - -

-

1 Emlak ve Eytam Bankası IU\oları 1 
1. - Şubemizden maqlamu iakonto ettirmekte bulunan mütekaitle

rin üzerinde müracaat edecekleri günleri yazılı olarak gitelerimizden aldık. 
lan numaralarla ~ayin olunan günlerde bankamıza müracaatlan ve bunun 
haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 

2. - Harp malullerinin aym 4 üne kadar vaki olacak müıvaatlan 
günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının sın.ya tabi olaca-
ğı illn olunur. (465) (1128), 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalannda intaab ilanal edilmekte olan otelin ahtaP. 

mobilyuile perdeleri kapalı zarf usuli~e eksiltmeye konulmutlur. 
2 - Eksiltmeye ait evrak ıunlardır: 
A - Münakasa f&rlnameai 

B - AhJaP mobilya lİlteÜ 
C - Perde listesi 
D - AhtaP mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni fUbıame 
F - Müfredab münakasa fafbıamesinde yazılı planlar 
3 - Eksiltme Karaköyde idare Merkezinde §efler encümeninde 22'1 

~art/937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - ikinci maddede yazılı evrak ve planlar iki lira mukabilinde idare 

vemesinden alınabilir. 
5 - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar tekliflerini Encü-

men Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri li.zımdır. (1049)' 

lstanbul Komutanhğından: 
"Mafevkine müesair fiil yapmakla maznun Kırklareli Tümen muhabe

re bölüğü terhis erlerinden Üsküdar askerlik §Ubeıinden 327 doğumlu Hü
aeyin oğlu Osman hakkında tahkikat yapıhnaktadır. 

İstanbul Komutanlığına gelip görünmeıi yahut ikametgilum bildir· 
meai ihtar olunur.,, (1182).1 
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a çık 1 

• M Tcı?ttaın rFnatoaıır ı 
MuHak tuzları : so kiloluk çu-

vallarda kilosu s kuruş to para 
Sofra tuzları : &4 kiloluk sandık
ta (t ve t-2 kiloluk paket hallnde) 
kilosu 9 kuruf 20 para. • 

........................................... ~ 
jfo~i:an satoş veırn 

KABATAŞ İNHİSARLAR 
BAŞ MÜDURI .. ÜGÜ AMBARI 

inhisar satış mağaza ve depolarından 
mal alanlara meccanen nlimune verilir. 

·ı:mıııı-.-=-·----------------

H~rİC"'..n kullanılır. Eski ve yeni 

m tn~m 

b'I mlQ>alt9IO 
snv tnr ... 

Sinir ve Soğuk alğmlığmdan 
ileri gelen §idd~tli ağnl:m Her eczaneden 

arayınız. 

• 
1 

----Dr.----N l ŞAN YAN 
Hastalarını hergtln a.kşa.m.a kadar 
Beyoğlu, Tokatııyan oteli yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

--·- Tel: 40843 --~lli!l 

Kimyager 

İ l T~ ~.~:ıTıo~~~ujr~il-1 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Eytam Bankası kar}T!ında izzet 
Bev Hanı . .............................. 

r.:::m Birinci sınıf Operatör :::::::: 

Hor.CAFER TAVVARİ 
n Umumt cerrahi ve sinir cerrahlst mUte- H 
H hassısı. Parla Tıp Fo.kilıtem cerrahi ııer• fi 

~ 
viıd, dimağ cerrahlııl enııtıtilati sabık § 
ut.stant. fi 
Erkek ve kadın a.mellyatıan, ııinlr ve d 
~yin urları, eııteUk (yüz, meme, karın p 

MÜNiR NURETTiN 

ODEON 
Plaklarına yeni okuduğu 

şarkılardan 

270900 - UŞAK ŞARKI - Delisin deli gönlüm 
. - UŞAK ŞARKI - O benim son eşimdi 

270901 - HALK ŞARKISI - Esmeh bugün o.ğlamı~ 
. . - HALK ŞARKISI - Karanfil 

.. ____ SATIŞA ÇIKARil.MlŞTIR. 

J bııruouklukları) amellyatlan ve nl.!ı&lye 11 
H doğum mUtehusısı. J! 

-~~~~-~~~~--~-----~--~~~--~-6 Hu~n(Hl)k~u m~~~~~ij 

1 den sonra llcrellldlr. Beyoğlu Parmak. Ü 

r n 
müdürlüğünden: 

Zon~uld:ık civnrmda Ka.rab:ikde kuru!acak olan demir ve çelik 
fobrikafarı i~~ A vrupadan getiri!ecek malların tahliye ve gümrük 
işleri b:r rnü:eahhide ihale edilecek:ir. ı~tekli!erin teldifde bulun· 
rna!( t:;::c:-e 10 mart 1537 çanrnmb;ı günü saat (10) da Ankat'f'dll 
B:ı.n' ;:alar c<ıddcsindeki idare merkezL'llizde hazır bulunmaları li 
-ıı:ndrr. Bu h-:.ısusa nid şnr~!ame Ankara.da: Umumi müdürli:ğti 
rnü~~c, ve ls~=-nbul:!a Banka!Ilız ~ubcsinden led:uik edilebilir. 

k&pI Rumeli han No. 1. TJ, 0086 H 
::::::::::::::::::~:::: s:::x-.. -.::::::::: .... _ ...... :! 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasaf!un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar l!J. 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastalan· 
nı kabul eder. C'um~r:r-=i günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

lnh~sarlar lstanbu 
başmüdürJüğünden: oe-

Çamaltı tuzlasında sureti malisusa<la tesis olunan incfe t~ı.1.r' 
v • • d hhA f A b" 'h 1 'nce so ra ) .tt 1111•••11-m:mıım3BlB'!!!ı!.'!lil!!m!V:, gım1enın e s. ı ve ennı ır sure!te ı zar o.unan ı (50 •r 

1- ,- Göz He!<imı 1 yarım~ar ve birer ki!oluk paketler ve mutbak tuzları da 
Dr. ş ü l< r ,j Ertan kilo!uk kağıt kaplı çuvallar içinde aatı§a çıkarılmı§trr. 1<o"""~ 

Cağaloğlu Nurucsmanıye cad. Nu :.. ,

1 
S~fra tuz!ar, (64) ve . (128) er paketi havi sandıklnra J'ııb'l'! 

. k'l 5U t'1' (Cağalof:lu Eczanrsı vanında) ambalajlanmı~trr. Paketli sofra tuzlarının beher 1 0 ..,5) ~ 
Telctun. 225fj6 ı ambarında (9,50) ve mui.bak tuzlarının beher kilosu (S,;e. 

1
, 

fiatla sablacaktır. bir çıı~;I 
. ........................................................... 1 Gerel- mutbak ''e rrerek 6tJfr .. tuzlan b=r .. andık veYa. tııı• d~ (1' •• ............................................... ............ .. " b Q .., ~ 

-----------·---- fi Dol<.tor g, dan daha az satılamaz. San~tk ye çuval bedelleri tuz fi~ Ji ştJ 
)İ Ş\'i ka lfası iş arıyor IJ!ş Doktoru ~iömer İ\bdürrahman~f olduğundıın mÜ§terilcrden ~ynca 53.ndık veya çuval be e ,jl 

Bir 'dişçi yanında cüz 'i bir ücretle GdJ iğ)~ '11{G t01 O Ç ~ ır ~~ D E R M A N H mıyacaktır. rl<cıitl 
çalışmak istiyor tsti,1cnlerin ar;:ığıdald Cumartesinden maada hergiln g Muayen ehanesi - Eminönünde g Tuz sabcılımnm lnhisarlnr İstanbul Başmüdürlüğü ııı1 :A) adres." miir:ıc ... :ıt 1 a!'I. hasta!arnı kabul ed~r. g \ 'ALDE HAl\1 it>fııdc No. 21 g l l l (1 ~ 

~ t. , ·cı · ,. ...9 , .. ,ı , r.· .rı; .. , T •• .. Kabataı ambarına müracaat f'!tme eri i an o unur. 
Beyoblu .ı.sdki.ıl c~c.. .rı:~.,o. 1 .. uınıeımpı . n::r:~~6~:r~~ r:ı.m·;a:. J ..... ;::::~::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::t ·--~---·············---...... 


