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tatltllrk l 
Ugün 
araya 

akşama doğru An
hareket edecekler 

..,. Önder Atatürk buıün atle den eonra HaydupqaCl.n Dl
...... trenle Ankaraya hareket edeceklerdir. 

reşal Fon Makenzen diyorki: 

Almanya 
~~ovyetlerle 
arp edecek! 
llnd e bugün mühim 
r lçtinıa yapılıyor 

Berlited.e 'tneÇAuZ uker 
(Y ıımt 6 ıncula) 

rlkhaneyi imana 
davet ederiz ! 
ltanatı protesto sembolü 
Cumhuriyet devrinde 

idame edilemez 
Türkiye ile Yunaniıtan doat •e mllt . 

tefik iki devlettir. Türk milleti ile Yu
nan milleti bu ittifak n dostluiu en 
ıenit manalar ile beniımemitier ve 
kendilerini ıeçici bir politika hünerle
ri ile delil fakat uzun ıuunuzluk asır. 
lanndan sonra ulaplmıt hakikatler 
ile biribirlerine kenetlemitierdir. Ati· 
nalda ve Ankarada baılayan ıon kül
tür yakınhklın ilci milletin bu yolda 
en saflam temelleri atmalı karar n r 
diğini de göıterir. Bu böyle iken Fe· 
ner patrikhanesinin hill ıu "kanlı ki· 
pı,,yı kapamakta ısrar etmesine hayret 
edilir. 

Kanlı kapı. yani patrik Gıriıoryo. 
sun Sultan Mahmut devrinde ıııldıp 
bpı ..• 

Hldise çok malQmdur: her yirmi 
dört saatte bet yeni iıyan ile tehdit e· 
dilen ikinci Mahmut, Etniki Heterya' 
nm Morada YC tıtanl>ulda ~iti 

. - . (.DeucMN 6 ... ) 

Hatayın ana yasasına dair 

Fransa proje 
teklif etmedi 

Müzakereler Türk projesi 
esas tutularak yapılacak 

Parla, 8 - Cenevrede H&taym ana 
yuumı tayin edecek müteha.uıalar 
komiayonwıda Franaa ana yua.ya da.. 
ir bir proje vermif değildir. Fra.naa 
hariciyeei, mUz.akerelerin TUrk proje
li tlaerindeıı yapılmumı kabul et.mit
tir. Böylece Tllrk projeai müzakere
lerin eua mevzuunu teekil etmekte
dir. 

Komitenin mtlr.akereleri 
Hatay metelesinin halfine memur o

. lan komilJOn dfln Cenevrede meuili· 
ne tekrar batlam11tır. 

Komite bu toplantı devresinde mil. 

Türk Kuşu 
filosu 

BugUn itle azerl 
aeldl 

Yilzbap Zekinin kumanduı altında 
bulunan Türk:kutu tayyareleri bu aa
bü tamirden kalkarak Buruya uira. 
miflar, aat on iki de Yefilköye inmit· 
lenlir. Tayyareciler Yetilk6Jde, Hava 
kunımu lıtanbul ıubeai mildür •e ida· 
n )eyeti uaJan ile tayyareciler tara. 
flfJ!n_~~r. 
~~~ja'Yljll· 
Jd5y4e ı&Mrller ,.,..tardır. Tren
ler o aUn ucua tarifı Uı 7olcu tapyL 

caklardrr. 

Oviedoda 
Milisler 

ilerliyorlar 
Asllerln taarruzları 

.... p8skUrtllldll 

•at1ritte Jli'lüılfJr 
( Yeu1n 6 ttecula) 

Romanyada 
gergin vaziyet 

Ya9 Unlverslteslnden 
bazı profeslrlerln 
istifası bekleniyor 

Bükret 9 (Hus\111) - Son bidise. 
lerden dolan ıeraüılik zail olmak 
tiyle dunun sün ıeçtikçe artmakta
dır. Hariciye nazın Antonesku Atina. 
dan döndülü cündenberi, lıpanyıda 
&en iiemir muhaftzlann cenue me. 

letler cemiyeti müphitlerini dinliye
cektir. Ve bu toplantı bet gün ıüre. 
cektir. 

Komite Ctiln 8f ledtn sonra ıeç vak· 
te ka'dar içtima ve Türk projeaini e-

aaı ittihaz ederek müzakerelerine de. 
vam etmittir. Diinkil mil.ıakere, ıta

tüniln birinci maddesi üzerinde olmuı 
tur. Komitenin daveti Uzerine Sancak. 

(Det1Gmı 6 tflCldo) 

Tıbbı Adlt namına 
sahte rapor 

Adliye Vekaleti, müessese başka
tibine te~gr0:f la iş~en ·~el çektirdi . 

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

( DevotM 6 tnelda) .· -
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Çalışıyorlar ama ... Beyhude! 
Dünya sıyasasmın en mühim meselelerinden birini ve belki "en mü

him dünya meselesini" tetkik etmeye memur bir komite dün Cenevrede 
ilk içtimamı akdetti. ' 

Bu sabah çıkan bütün İstanbul gazetelerinin dördüncü derecede bir 
ehemmiyet bile vermemi§ olmalanna rağmen tekrar ederiz ki bu komi
tenin tetkike memur edildiği mevzu fevkalade mühimdir. Zira büyük sa. 
nayi memleketlerinin can damarları olan "iptidai maddeler" üzerinde 
"isti!;ari" mahiyette vereceği kararlar umumi kabule mazhar olurlarsa 
bü}iik devletler arasındaki zıtlıklardan birçoğu ortadan kalkmış olacak. 
Aksi takdirde ise iktısadi ve siyasi direktiflerini ''büyük sanayi" !eri
nin ihtiyaç veya inkşafmdan alan devletler bir türlü dost geçinemiye
cckler ve.onların açık veya gizli tepişmeleri ile dünya mutlaka karan. 
lık bir harp uçurumuna yuvarlanacaktır. 

Bu komite İngiliz zekasının bir buluşudur. Almanyanın, Lehistanın 
açıkça. müstemleke aramakta olmaları, Hitlerin Almanlara "umumi 
harpte kaybedilen milstemlekeleri geriye alacağını,, vadetmiş olması; 
Japonya ile Almanya arasındaki anla.5manın gizli maddelerinden birinin 
de Hint denizindeki Holaııda müstemlekelerinin paylaşılma.sına ait bu. 
lunması, Habeşistanı yuttuğunu sanan İtalyanın yeni Tunus gedikleri pe
uinde hülyalar kurması, Na.zielerin Fasta bile birleşmek niyetini gütme
leri lngiltereyi bu komiteyi teşkile wrlamıştır. 

Müstemleke istiyen Almanyayı İngilterenln tatmin edeceği rivayet 
edildi. 

tngilterenin eski Alınanmilstemlekelerini iadeye kuar Yerdiği söy
lendi. 

Almanyaya bazı İngiliz, Belçika ve Portekiz müstemlekelerinin kira
lanacağı söylendi. lngilterenin bir Leh • Alman ittüakına Ukranyayı 
peşk"CŞ çektiği yazıldı. Fakat bütün bunların hep zaman kazanmak için 
çalmnu§ yem boruları olduğu anlqıldı. Zira İngiltere silahlarını arttır. 
dıkça bu rivayetlerin tatlı vaitleri de azaldı. Bununla beraber büyük sa
ııa.yı memleketi Almanyayı ve iptidai maddelere muhtaç diğer devlet
leri tatmin debilecek çareler aramağa da lüzum görüldil. Çünkü 32 mil. 
yonluk bir Lehistan, 75 milyÖnluk bir Almanya göz göre göre atalete 
mahkftm edilemezlerdi. 

Bunun üzerine İtalya - Habeş harbi esnasında Sir Samuel Hor tara.. .. 
fmdan ortaya atılan §U fikir tekrar ele alındı. O demişti ki; "müstem. 
leke i§i ile iptida! maddeler işini karıştırma.malıdır. Müstemleke işi ta
mn.miyle siyasi iştir. lptidalmaddelerln dalma rnüstemlekelerden temin 
edildiğini 88.Il&nlar hata ederler. Fa.kat madem ki ibu mesele birçok endi
.,eler tevlit etmektedir. Bunu iyice tetkik etmemiz li..zımdır.,, 

Ve, on yedi devletin en tanınmı§ iktısad mUUıassıslarmdan mürekkep 
olan bu komite teşkil edilmişti. 

lptida! maddelerin blı- müstemleke işi olmadığını söyliyenler diyor. 
lar ki: 

Giyinmek, yemek içmek ve yaşamak için !Azım olan maddeler mUs
temleke1erden ve manda altındaki memleket tt ~&.rik eailınemek. 
tedirler. Amerikan pamuğu, AVustralya 3'{lrileri,,..Kaaidai' PA.rjantlıı ve 
Türk buğda.yları, Norveç, Rusya ve Kanada keresteleri, bu meyanda. 
zikredilebilir. KömUr, demir ve petrolun yüzde sekseni de gene müstakil 
devletlerde istihsal edilmektedir. Binaenaleyh umumi bir etüd netice
sinde iptidai maddelerin ihtiyaca gör dağıtılmasını temin etmek Alman_ 
yayı müstemleke hastalığından halas edebilir. 

Tabü bu e.sM üzerinden verilecek kararlar Almanyayı ve mtisternleke 
anyan diğer devletleri tatmin edemiyecektir. Zira böycl bir vaziyet gerek 
hususi ve gerekse askerl sanayii diğerlerinin daimi kontrolu altında bu
lundurmak demek olacaktır. Unutmamalıdır ki müstemleke yalnız iptidat 
madde manasına gelmez. o, ayni zamanda çarşı demektir. Ve 19 uncu 
asrrla 20 inci uır harplerinin en mühim hedefleri "iptidai madde müstem
leke" terinden ziyade "pazarmüstemleke" ler kazanmak olmuştur. 

ŞEKIP GÜNDÜZ 

Tıbbı Adli namına 
sahte rapor 

Adliye Vekaleti, müessese başkô.
tibine telgraf la işten el çektirdi 
1stanbu1 müddeiumumiliğine çok Mahkeme dosyasındaki raporun 

mühim bir sahtekarlık ihbarı yapıl- aslı ile sonradan gelen cevap ve ra· 
mıştır. Yaka şudur: por karşıla~tırılınca iki raporun bi-

Bir müddet evvel Beyoğlu Bele - ribirinden tamamen farklı olduğu 
diye şubesi tahsildarlarmdan Ahmet görülmiiştür. 
oğlu Nadi 5000 liralık bir ihtilas su- Bunun üzerine keyfiyetten Tıb -
çundan ağtr ceza mahkemesine ve- hıadli umum müdürlüğü haberdar 
rilmi§tir. edilmiş, birinci rapor alakadarlar ta-

Maznun mahkemede akli muva- rafından tetkik olunmuştur. Bu tet
zenesinin bozuk olduğunu iddia et· kik neticesinde umum müdür Halit, 
mi§ ve müşahede altına alınmak ü- muavini Fahri Can, müşahede hane 
zere Tıbbiadliye gönderilmiştir. Mu· müdürü Hayrullah, kimyahane mü· 
ayyen bir müddet müş;hede • altm· dürü Fehmi Rıza ve morg müdürü 
da tutulduktan sonra hakkmdaki ra· Rahminin imzalarının taklit edildiği 
porln birlikte mahkemeye gönderil- hayretle görülmiiştür. 
miştir. Bu raporda Ahmet oğlu Na- Tahkikata miiddeiumumilik el 
dinin akli müvazenesinde bozukluk koymu§, bu işin başkatip Rauf tara
olduğu yazılmıştır. fmdan yapıldığı zannına varılmış -

Miiddeiumumi, maznunun mah- tır. 
kemedeki hal ve tavrından normal Tıhbr adli, doğrudan doğruya ad
bir adam olduğunu görerek rapor - liye vek51etine tabi olduğundan baş· 
dan şüphelenmiş, ihtiyatlı davrana- katip işten el çektirilmerniş, fakat 
rak :raprun muhteviylltı hakkında kendisi hastalığını ileri sürerek işine 
Tıbbiadli müessesinden sorguda bu- gelmemeğe başlamıştır. 
lunulmasmı istemiştir. Sahtekarlıktan adliye vekaletine 

Mahkeme heyeti bu isteği ka· malumat verildiğinden vekaletten 
bul ederek rapor hakkında Tıbbiadli- bu sabah gelen bir telgrafla baş kati
den malumat istemiş, gelen cevapta be işten el çektirildiği bildirilmiştir. 
Nadinin ehliyet cezaiyeyi haiz oldu- Tahkikata adliye vekaleti müfet· 
~ l:,H<lirilmi§tir. · ti§leri tarafından devam edilecektir. ----

HAHt.R - Ak,am postası+ 

Bozuk tramvay 
rayları neden 
.düzeltilmiyor ?. • 

Dün sabah Tophanede bir tramvay 
arabasının arşmın kırılması yüzünden 
yoldan çıktığını yazmı§trk. Bu sabah 
sekizi çeyrek geçe Eminönünde de bir 
tramvay yoldan çkmıştır. 

1300 numaralı vatmanın idaresinde
ki 247 numaralı Eminönü - Bebek 
tramvayı durak yerinden kalkmış, E
minönü kavisini !dönerken Yenicami 
önüne dü~en kısımdan yoldan çıkmı~
tır. 

Vatman hemen frenleri sıkmış, arka 
tarafa geçerek tramvayı geri çekmi~ 

bu suretle bir kazanın önü alınmıştır. 

Yarım ıaat sonra ayni yerde batka bir 
arabanın da tekerleği raydan çıkmış
tır. Bu kısımda tramvaylar gayet ya. 
v:ı~ dönmektedirler. 

Bundan başka köprü ile Eminönü 
meydanının iltisak peyda ettikleri nok· 
tadaki hafif meyilde de aksaklık vardır. 
Havanın yağmurlu olduğu günlerde 
arabalar burada kızak yapmaktadırlar. 
Buradan geçerken kum dökülmesi ve 
yava~ çıkılması vatmanlara bildirilmİ§· 
tir. 

Macaristanda endişe: 

Almanya 
Av1Y1sturyayı yu'l:tlYllktaın soınııra 

Macaristanı da 
ilhak etmek 

isteyecek m .? 
ı . 

Avusturya Macaristana Ha~burg

larm dö.nmcsi yolundaki propaganda. 
lar artmaktadır. Avusturyada hükQ
met reisi böyle bir temayül göstermek
teyken, Macaristanda Habsburglar le. 
hine çalışan iki teşekkill birleşmi~ ve 
müştereken propaganda yapmağa ka
rar vermişlerdir. 

Macaristanm her yerinde müteaddit 
mitingler yapılmaktadır. NümayiKiler, 
gerek bolşevizm aleyhindeki tahriki
ta, gerek bolşevikliğin lehinde yapıl. 

makta olan propagandaya nihayet yer
mcte için süratle tedbirler 
iıtemi_şlerdir. 

Hristiyan mebuslardan Petrvacz Bu
dape~tedcn bir nutuk söyliyerek, : 
"- Almanyadan bizim dostumuz 

olup olmadığını sormamız icap e Jer. 
Almanya, Avusturyayı ilhak etmek is. 
tiyor, bu siyaset, bizim menfaatleri. 
mize mugayirdir. 

Almanya, Avusturyayı yuttuktan 
sonra, acaba bizim hudutlarımızda te· 
vakkuf eder mi? bu ciheti de bilmiyo. 
ruz . ., 

Berlin 8 (A.A.) - Radikallerle sağ
cenah Almanları tarafından Budapeşte
de yapılmak istenilen hUk\lmet darbe. 
sini tefsir eden ecnebi gazeteler, bu itte 

Almanların 
endişesi 

Fransız • Sovyet 
misakı imiş 

Nazi partisi nüfuzlu erkanından Ro
zenberg, Beriinde söylemi§ oldufu 
bir nutukta gençliğin terbiyesinin miln 
hasıran Nazi partisine ait bir it oldu.. 
ğunda ısrar ederek demiştir ki: 
"- Gençliğin terbiyesi işile ancak 

Almanyayı mahvolmaktan kurtarmıt o
lanlar meşgul olabilir. Biz, bir Führer, 
bir Almanya ve müttehit bir millet is
tiyoruz. Şu halde gençliğin terbiyesini 
mütekabilen birbirleri aleyhinde bulu. 
nan merhebler erbabına tevdi etmeğe 
imkan yoktur.,, 

Renin muahc!:ieler hilafına işgalinin 
birinci yıldönümü münasebetile Alman 
propaganda nazırı Göbels bir nutuk 
söyliyerek şu cümleyi sarf etmiştir: 
"- Almanya. kuvvetlidir, ve hiç kim· 

se 00ı1 tecavüz etmek tehlikesini göze 

alı\maz . ., 
Lokarno misakı 

Diğer taraftan binbaşı Jost askeri 
bir mecmuada Alman ordusnun kıyme
tinin hergün a:tmakta olduğunu yaz. 
makta ve askerlikten tecrit edilmit o
lan mmtakada tr.hkimat yapılmış oldu
ğunu bildirmektedir. 

Bu tcslihatın sebebi, Fransız • Sov-

yd misakıdır. 
Alman zimamdarları diyorlar ki: 

"Bu misak. yeni bir Lokarno muahdde· 
ai akdine en bUyük ve başlıca engeldir.,, 

Macaristanın merkezinde bulunan bazı 
resmi Alman ricalinin ve bilhassa Al
manya sefiri von Mackensen'in parma
ğı bulunı:luğunu iddia etmektedirler. 

Buranın iyi haber alan mahfilleri, bu 
haberleri beynelmilel havayı zehirleme. 
ğe matuf yalana ve kine müstenit bir 

propaganda mahiyetinde telakki et
mektedirler. Alman sefiri Von Macken
sen, martın birinci günü üç haftalık iz. 
nini geçirmek Uzerc Budapeşteden ha 
reket etmit bulunuyordu. 

Viyannda tevkifler 
Viyana 8 (A.A.). - Saltanat . taraf-

tarlarının pazar günü yapmış olduk
ları bir toplantının başlangıcında fena 

kokular neıreden bombalar atılmıştır. 
Toplantıda, şiddetli münakaşalar ol. 
muş ve bu münakaşaları bir arbede ta· 

kip etmittir. Zabıta, müdahale mccbu
r:yetlnde kalmıı ve 22 kişiyi tevkif ey. 
]emiştir. Sükun teessüs ettikten sonra 

birçok hatiplerle beraber Arşidük Ot
tonun murahha5ı olan Mirbach da söz: 
almrıtır. 

Musolini 
Trablusta 

Bugün bir harp gemi
siyle hareket ediyor 

İtalyan donanmasının Trabluı sula
rında yapacağı manevralarda bulun. 

mak üzere İtalyan başvekili Mı,ısolini

nin bugün bir harp gemisi ile Napoli
den Trablusa gideceği haber verilmek. 
tedir. 

Musolini, manevrayı müteakip Trab
lusu teftiş edecek, bilhassa Mısır hu

dudundan Tunus hududuna kadar ya. 
pılan büyük askeri yolu gözden geçi
recektir. 

Faşist mecllstnlo 
içtimaı 

Roma, 9 (A.A.) - Büyük Fa~ist 

mecli5i, geçen haftanın bidayetinden
beri dördüncü defa olarak Venedik 

sarayında dün saat 22 de toplanmıştır. 

Bu toplantı, Achille Starace'nin Faşist 

parti!rinin faaliyeti hakkmıdaki raporu. 

na tahsis edilmiştir. Bu rapora göre 
partinin azalan, "mi.icadele müfrezcle· 

ri,,nde 2.000.000 den fazla, üniversite 
gruplannda 7 5.000 den fazla, gençlik 

teıkilatında l'.270.000 den faz.la, ka
dın müfrezelerinde 1.300.000 den faz. 

la, muhtelif teşekküllerde 700.000 e 
yakın ve "işten sonra .. isimli teşekkül· 
lerle sair te~ekküllerde 4 milyona ya
kındır. 

Musolini, raporun okunmasın.dan 

sonra partinin istikametlerini tasrih et. 
mittir. Mare,al Del Bono, bugün Lib-

9 IvıAR'ı~ - 1937 ~ 

dlayata dalı 
...-:, l 

Baba ile o~!ııJU~ 
Geçenlerde ölen İspanyol ~ 

(hakimi) Miguel de Una.JJlUJlO• İl ld: 
Iiğinde yazdığı bir şiirinde de!ll ~ 
"İhtiyar olduğum zaman da. ıı,eo· 
yqa.dığım ruhu ya.şıyacalc. onu~ 
dimde sürüklemek istiyecek v~.11 
çocuklarırriı bile anıa.nııya. ~ill 
Şarkılarında çocuklarının, keJ':.~· 
karşı koyacağı bir bakik_~t go rılatU1 
!erini ve kendisinin degıl, 0 

_i} .. 
ı....ı vcı

haklı olacaklarını ha~r frJfl-
(İspanyolca bilmem; bunlS:l' .ıca· 

' bır Jll. sızca Mercurc de Fronoe ~ priD1o 
lesinde okudum). Don Miguel,ketinde 
de Rlvera zamanında ıncnıle rr-11. 
zulüm görmüş, hapse atılmış, ya')"' 
sa'ya kaçmıştı. Sonra. 1s~cııı
döndü ve son hadiselerin b~~. buıciı· 
da herkesi ha}TCte düşUrdU · . 0 de 
metçilerle değil, Franco ile, rru:ıdlJo 
Rivera'nın oalu ile beraber ~ıe-

b • re ;,:]" 
Ölünciye kadar kalmak .. ti~-··ne ts
menke üniversitesi rektorl.~ğıl çıne
yin edildi; fa.kat beŞ on gun ':1d1~ 
den azledildiği ha.berin~ d~aınıat1· 
Tek durmamış, Franco ıle etrnif·" 
nm zıddına gidecek sözler ~ek roıl
Fakat azledilmesine, uf ak \ ul~ 
halefetlere rağmen FraJl~ c;ıiltl" 
a}Tildığı iddia olunamaz, ç aldI )ls.d• 
ciye kadar Selemenke'de k ~,,, 
rid'e değil, Fransa'ya bile ka 
kalkmadı. rd11~ 

İki oğlu da. cümhurlyet 0 ~ıı 
girmiş, biri Franco'cu1a.nn ~ eti ue 
ile ölmüş. Memleketinin f~ıa.ıcel ••ff• 
elbette ki içi yanan don :Mıg~:\0~;ıııı 
tık anhya.madığı oğlu" n~: lil<~ı, 
görmedi. Kim bilir? belkı e .~iği• 

1 söYJC""' • babasmm otuz yıl e,-ve ... 11al'1· 
son günlerinde karşı koyduğU eii;.uıt 
kate inananlara hak veren 
söyliyerek öldil. . .., l, ~ 

İhtiyarlarla gençlerın deği eadel,,l-" 
kendi kendisi ile ezeıt nıU ~.s' 
Bir fikrin zaferi için çalış~ ri Jc;ı,.ıt 

•1 · bir f ık ..J• bile ondan daha ı erı çeatbv-
etmekte, anlamakta gUçtilk •ati• ~ 
B . b'ır y..a• ]<adar ha~ ~-... 

ır zaman. ~ f ket 'f(l"-

raber akıyor, Uerli~r; a ~" 
durmak istiyor. fstira.hat d Jllud" 
BaZı kimllOlere, ge~G~ikleri~ıl< ..ı: 
faa ettikleri ileri fı~ırle:.e ek'' dl~ 
madık!an için, "haın. dorıis bir ıı,._ 
lcr vardır. Bt!, hiç. şUph:;dir, dlill: 
sızlık~ır: onlar haın degt iği b.,...
değildir. Fikirleri ııe:l~le ıJt~ 
kendileri durmuştur. Filc'\u ol~ 
ilerleme& kabil mi'! Bu ka atıdJ· 
ölUmUn hiç bir tesellisi k~~ At~ 

Nıınt,,_. 

Şehir Mecllsll1d~et 
dUnkU mUzake!'!,t0r 

. • d" saat on ı rl"' Şehir meclisı un -nbil e. _..ı 
ı · e ot<>11.... ifP" 

lanmq.tır. Hasta nak ıy bat"'' 1 .,, 
taksi konması kilometre beledi.Ye re'I• 
kuruı alınması hakkında . e encU~11e 
liğinden gelen teklif Sıb~t~ 50rırı geııt' 
ne gönderilmiştir. ~ ın :ıifi olc\JrısSS 11" 
Belediye reisliğinin bır :e kliı:rt .,, ·•fi' 

ı ~ cdekı re . : b" 
tur. Bunda, svıçr , editdıl.. ıtl' 
teşhiri işlerinin tetkik "re bir ~ ~d 
Iardan alınan neticeye g;ah• e<f<lt ·ti 
matname hazırlanacafı, "ro td~,. 
. • .. bir bU . J}t 
ışle ugraşmak uzere kl'fe ,are " • 

b te 1 r8"' • 
isteniyordu. Gene u Jeri11d' ıefl . rf yer ..,,r 
diye şehrın muhte 1 aı<tart / dJ~i 
lam ve ilanların asılac t.8pııarı" ,d• 

S. ır.a ,. . ye 
tesbit edecek ıne n'r. bır e• ' ka 13 de 
kalıt reklamlardan baş a J1'1us•• 111ır . • • ırnasın ·tc o 
ılan ve reklam ası re tetlcl •. ,,d .. 
dilmiyeccktir. Bu tek ~enine ıo 
mak i.lzere bütçe ene- ~ 

rilmittir. ~ııştt' 
. ,,.rtı " 

DiiçeYl r 
yaya hareket eden ~· 
na selamlamıştır. k 85yliY 
Musolini bir nutu ~ 

. . ·ı· 0 r: ,.. bl" 
Roma dan bıldırı ıy unii .ı. o fi 

2 nci ı uııııtt c 
Musolini ayın 1 te r" t•~' 

1 garP · varacak ve Trab us . ceıctır• ~ .. lıye ,a 
bü ük bir nutuk soY 'fı.ırı" ,d,. 

y dan ııat 
lider Mısır hududun da ,e'!' Is '1-" 
dar uzanan derniryolı.ı~~ dur•" 1,~ • O'R%1fo'e -•~t - _ti 
cek, Derne ve Bın., l1f1 v-Jıst" 

• ı. dirn \'Uf'l •dJ Jf>~ ma, Bızans ve ~a ··1anU• 
· Re::u ~ ziyaret edecektır. . pir r 
w; ük bit 1 -~f 

ninin şerefine uuY yı d• JW"'. 
tır. Faşist şef Murata -"' biİ~t~"' 

pıJaCP" fi" r.J 
sonra Trablusta ya le ~e .rP ., 
resimlerinde bul~~aca 'frablU~ee'~ 
söyleyince kendısıne _,~ e 

f 
•-1•Cl bCUJI . 

mına bir şerc Au> 

" ' 

t 
ıı: .. . 



teminir 
için 

sarfı 
~· İhtiyacım da.ralt.. Ucuzluk 
~ bn.a.k .•. Kendi de yememek, 
'1retı da fedirmemek... 1.şte, u
~e taaa.rruf prensiplerimiz 
''aiz. ..• 
~ .. loJana., bir hırka.", "kanaat
~,, ,' "taJnabklrlığı ta.sa.ıTuf 88.ll- · 

'1ti1 'ltten artmaz d~ten artar", 
~tknı", "gömüfü çömlek" gibi 

~ her- kötü itikat ve an'aneleri
' de ftraaua aleyhinde yazdım. 'inde klLtlanıadım. Gene de bunun 
~il' bulunacağun. .• 
.... ~ız iktısatçıaı demiş ki: 
~ bil Befih, en müsrif Fransız ka
t'e, _ta.hiren fevkalAde tufeyıt 
';suıe rağmen, bizim için son 
' i . aYdalıdır. Milli lktısadiyatı. 

.... Yitikler 'Yapar. 

~.\!nan, llasıl olur? niçin? .•• diye 

~· 
~: çr fU haklı iddiada bulun-

' l.l • 
~~ladan ipekli çoraba, şam-
~!Jden 18kanıbu kiğıdma, lüks o. 
~ l'l1ı tUrıu türlü mensucata ka
~.:_, 'Qli binlerle, ha.ttA milyonlarla 

~Çalıştığı, müteşebbisleri
'~ettü aldığı sanayii bunlarm 

'· t~' israrıan gıdalandırıyor ... 
~'ntatiye fanta.ziye derlerken, 
il..~ d.aıtde lnceleşmeaine, her gün, 
'"q)fht \> ~ 1.a.rifin aranması'' na se. 
~ \> etiyorı.a.r ... Ve nihayet, moda 
~ Ba.nayiin en milhim muhar. 

~ ab...~iri olan cereyanı onlar 
la....~ ~lardır ... Fabrikaların ha
~ ~bilmesine, binaenaleyh, 
~lyeUn genişlemesine se-

lft)dı tar. . 
\ ~ bakairm, gelin de aksini id. 

~. 
~ ~~· ınaarat etmeyin ... Parala-
~ ~t nı~eketlere akıyor?· 
)'ı ~ldU. 
"6~ ~ telkinleri ~a. türlü 
,~. 
~:-~~ etme. .. Ziyan olma.. 
~ ,_, bol bol aarfet?... Hem 

'~ bqkalarma yedir, ~ giy, hem ba.şkalarma 
~ ~ eğlen, yaşıyabildiğin 
~ •. • demeliyiz. 
bı..... 

1 

~Yet değişti: 
~ ~ '1efdiği hemen bUtUn mah-
~ !rı&nıuller millfdlr ... Milli 
'I ll' bile, "biz ne kadar onlar
),., ın....'.... Otılar da bizden o kadar 
' ~ ç•.:ııaipi etrafında mübadele. 

~ ~UYorıa.r ... Binaenaleyh, ec
' '11~ bile memleketimizde 
lL~l~ı. gene dolayısiyle bi-
~~· ~ uygundur. 
lıb...""'-t ~: haıknnıun bütün iktısadi 
~' ilM~ tutumlu ol.. .. Aman 
~ ir ... l>~l.\Ule otur!,. huduttan için. 
bık~llı~llstesna şehirlerimizin 
~ ta Snııflan hariç, milletin 
'.~ ~· ''mübadele hareketini 

'b ~lttı. e
1
rtebe daraltmak, baltala. 

~! lt e eJlıek" t• 

~·,~la.;:~· sarfetmenin 
~ıu.,'tl. ?ınısııu bağlı şerait olduğu
~~ d' 8okınaııyız. .• 
~~ llıa~en artmayıp işten arta-
~. ttrneye nekadar ihtiyacı. 

(Va - Ntl) ~ .. , 
~Sa Amerlkadan 

"' .. ~- Otç alacak 
('tih._' YOtJt S 
tı\,-ll!ıt ~' (A.A.) Ncvyork Herald 

•~ttca· · 
~ ... ~Q\, t" ının Vaşingtondan is-
~ 'lt orc, Franunın Amerika.dan 

~.~l'on ~laVVı.ırunda bulunduğu 
""-' to olarlık istikraz teşebbüsü 
~ ~I lllahafilinin mukavemetine 

lbiktadır. 

lt,, 
\l~"~a kraliçesine 
"•ti~:~n altın Rill 
~ i O (A. A.) - Papa, İzdi
\tı lttın ı~eı !1ldönümü münasebe. 

01-zı ll raiıçcıine takdim edile
tın &'lilü takdis etmiştir. 

Sanayiden muamele 
vergisi kaldırılacak . 
iktisat vekaleti, evvelce Büyük Mil-

let Meclisine verilip ide sonradan geri 
alınan muamele vergisinde büyük tadi.. 
lit yapan projenin tekemmülü için ça
J.ıımaktadrr. Bu hu5usta tetkikat yap
mak üzere Sanayi Umum müdür · mu. 
avini Abdüssamet fstanbula gelmiş, 

dün akşama kadar sanayi birliğinde ça
lışmıştır. 

Hükumetin hayatı ucuzlatmak prensi
pinde muamele vergisinin büyük ehem. 
miyeti vardır. Muamele vergısı güm
rükte ithal maddesinin kıymetinin yüz
de onu, sanayide her imal edil"en madde. 
nin yüzde onu nisbetinden alınmaktadır. 
Hayatı ucuzlatmak için alınacak tedbir
lerin başında muamele vergisi kanunun
da yapılacak tadilat gelecektir. 

Verilen haberlere göre, gümrü.kten 
geçecek ham maddelerden alınan mua. 
mele vergisi kaldırılacağı gibi sanayi
den alınmakta olan muamele vergisi 
ide kaldınlacaktır. Sanayiden alınan 
muamele vergisi tutarı gene sanayiden 
fakat hissedilmiyecek şekilde başka 

yollarla alınacaktır. 

Haliç şirketi 
Tekrar işe başlamak 

istiyormuş 
Eski Haliç şirketi idare meclisi ile 

büyük his~ sahipleri aralarında yap
tıplar: görüşmelerden sonra işletmeyi 
tekrar clelrine almaya karar vermişler

dir. Bunun için bugün fevkalide bir 
toplantı yapılacaktır. Hissedarlar iki 
§ekil tesbit etmişlerdir. Bunlardan bi. 
ri belediyeye yeni bir anlaşma yapmak 
üzere tekliflerde bulunmak, diğeri de 
yeniden sermaye tedariki ıuretile bir 
9irket kurmak ve yeni bir imtiyaz al
maktır. 

Eski şir)cet hiss_edarlarından ve ida
re meclisi azalarından biri demiştir ki : 

''- Belediyenin bizden istediği yüz 
bin lira için Devlet Şurasına başvuru). 
muştur. Henüz bir cevap gelmedi. Şim 

dilik bütün hukukumuzu muhafaza e
derek karan bekliyoruz. Yapacağrmız 
bir toplantıldan sonra bdediyeye yeni 
bir teklifte bulunacağız.,, 

tÇERIDE: 
• İnhisarlar vekili Ali Rana Tarhan bera• 

berinde gümrllk başmüdürü Mustafa Nuri 
olduğu balde Uzunköprüye gitmiştir. 

* Ayın onbcşl, lran .Şehinşahmın cülQa 
yıldönUml\ olduğu için Ankaradakl İran M • 

taretinde ve §ehrlmlzdekl lran konsolosha• 
nesinde birer suvarc verilecektir. 

* Sovyetlerle yapılacak ticaret ımla§ma 
•ı için İktisat veklUetlmlzdc müzakerele· 
re dUn de devam olunmuştur. 

* mmyR sanayilmlze taalluk eden bazı 
mühim tekllfierln tnlgllz firmaları tarafın· 
dan ileri sUrilldUğU öğrenilmiştir. 

* Geçenlerde bir ameliyat geçiren UçUn· 
cU umıımt mUfcttl§ Tahsin Uzer iyileşml~
Ur. Yakında m.ıntakasına gidl'cektır. 
* Alman elçisi Fon Kellerin bugünlerde 

Berllne gitmlyeceği anlaşılmıştır. Gidecek 
olan karısı ile kızıdır. Kendisi birkaç ı;üne 
kadar Ankaraya döndcektır. 

* Martın 18 inci perşembe ı;UnU akşamı, 
İstanbul halkevlnde Çanakkale zaferi anıla• 
caktır. BUytık mcraıılm tertip edilmiştir. 

* Ankara tmar müdUrlUğU.nUn IO.ğ\1le 

kadrosunun Ankara belediyesi ile belediye
ler imar heyetine devrolunması hakkında 

bir kanun projesi hazırlanmaktadır. Proje 
mtitaleaları alınmak Uzere alakadar vekA• 
!etlere gönderilecektir. 

Artvlnln anıı.vatanıı. kıı.vuımasmm 16 ncı 
yıld5nUmU mUna.sebc..tlle dUn Artvinde me. 
rasİm yapılmış, şehlr ba§ta.nbaşa donanmı:
br. 

* Kuyumcu Saran, ge~cn'erde Ankarada 
açılan sergid11 teşhir ettiği sanat eserleri için 
1500 lira mUkl'ı!a.t almıştı ·. Saran bu para 
nın 1000 llra:ıını Tayyare cc'lllyetlne vermiş 
tir. 

D,.nlzyoll:ırı Navlun komisyonu dlln De 
nlz Ticaret mUdllrlUğUndc toplanmıştır. 

izcilik dersleri 
mecburi oluyor 

ilk mektep tedrisat programın
da da bazı tadilat yapılacak 

, 
Şehrimizde bulunan Maarif vekili { 

Saffet Arıkan ilkmektep kitapları işile 
uğraşacaktır. 

Ankaradan gelen milli tallın ve ter
biye heyeti reisi İhsan umum müdür 
Ccvald Üniversiteye giderek tetkikler 
yapmışlar ve öğleden sonra Maarif ve. 
kili Saffet Arıkanın yanında Parkotel
de toplanmışlardır. 

Bu toplantıda üniversite işleri ile 
yüksek tahsil vaziyeti ve tedris prog
ramlan üzerinde görüşülmüştür. 

Bilhassa ilkmckteplerde tadil ediL 
mekte olan yeni müfredat programının 
bazı derslere taallük eden esaslan mü
zakere edilmiştir. 

İlkmektep tddrisat programı üzerin
de yeniden bazı değişiklikler yapılması 

neticesine varılmıştır. Elde mevcut ki. 
taplardan henüz tek kitap, haline geti
rilmemiş olan hendese, hesap, coğraf
ya gibi kitaplar için bir müsabaka a. 
çılması lüzumlu görülmüştür. 

istifa şayiaları 
Diğer taraftan Maarif vekili Saffet 

Ankanın sıhhi sebepler dolayısi]e çe
kileceği ve yerine Siirt saylavı İsmail 
Müştak Mayakonun getirileceği yolun-

9 · 
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v~ı .. ı .s.ı.1ı M 

' C.ünc~İn Bı>lı~ ı 
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GEÇEN SE~E B UGUN NE Ol.DUT 

İtalya \le Almanyanm ~ram gttUkçe 
iyileşmektedir. Habeşl.stan - İtalya harbi 
§imdilik durmuştur. 

Blllllı:<> Uzerindekl t ~lklkler bitirilml;ı ye- ı 

ııl tarifeler üzerinde mUdilr izahat \'ti"" 

ml§tlr. Nakliyat tarifelerinde ne miktar ler• ' 

zilat yapııacağı bundan sonraki toplantılarda 
tesblt edilecektir. 

• Deniz ticaret filosuna mensup kaptan 
ve çarkçıların senelik 111hhl muayeneler!nP 

başlanmıştır. Miktarları 550 yl bulan bu 

meslek mensupları §ehrln muhtelif hasta• 
nrlerlnde muayene edilmektedirler. 

• tmralı adasındaki hapishane mevcudu• 
nıın hazirandan itibaren 500 ze çıkarılıruu•ı 

kıırarlaşmıştır. Bursadakl haplshanedl'!n ye
niden 25 mahkum lmralıya gönderllmlştlr. 

* Çocuk Esirgeme kurumunun kışlık 

balosu 13 mart cumart"lll akşamı Tokıı.tl '· 

yanda ''erllecektlr. 

• Çatalcanın Bakkal köyünden Yıı.kup 

oğlu Mustafa, birkaç giln evvel araba.cıile 

Çilingir köyüne giderken yolda donmuııtur. 

ÖkUzlerlnden biri de donmuştur. 

• -• 

Or kestra davıclcusu halı silkeliyor! 

da çıkan bir rivayeti İsmail 
Mayakon şöyle tekzip ediyor: 

Müştak 

- Bu şekilde çıkarılan şayialar ya. 
landıı. İsmim etrafında idola§an şayia

lar da uydurmadır. Bunları kat'iyetle 
tekzip edebilirsiniz. 

izcilik talimatnamesi 
Maarif vekaletince yeni bir izcilik 

talimatnamesi hazırlanmış ve tetkik e
dilmek için beden terbiyesi umum mü. 

dürlü~ii ile talim heyetine verilmi§tir. 
Bu talimatname~ göre izcilik ders· 

!eri. li!!eler ve ortamekteplere mecburi 
olarak konacaktır. Buralarda bu (iersler. 
haftada iki saat ameli ve nazari ola. 
rak gösterilecektir. 

IKaıd o lköylUı n<djede 
Bir hırsız şebe
kesi yakalandı 

Zabıta memurları İstanbul tarafında 

hırsızlık yapan şebekeyi yakalamış. 

tardı. Kadıköy cihetinde de muhtelif 
evleri soyan bir kumpanya daha yaka
lanmııtır. 

Bu şebekenin efradı Nedim, Şükrü, 
Ömer isminde üç kişidir. Kuşdili civa
rında Karadut sokağında üç evi bir g~
cede soymuşlarldır. Hırsızlar dün gece 
bir berber dükkanını soyarlarken yaka
lanmışlardır. 

Yeril Mallar 
sergisine hazırlık 
iktisat vekaleti, bu seneki yerli 

mallar sergisi ile çok yakından alaka
dar olmaktadır. Şehrimizde bulunan ve
kalet teftiş heyeti reisi Hüsnü Y1man 
hazırlıkları tetkik etmektedir. 

İktisat vekaleti serginin Taksim hah. 
çesinde kunılm::ısrnı münasip görme· 
mektcdir. Sergi gene Galatasaray lise
sinde açıl~caktır. Bu seneki sergiye 
Siimer bank fabrikaları da iştirak ede. 
cektir. 

D 1 S A '~ 1 !) -~· : 
Bulı;;rlstanda belediye reçlmlf'rlne 

d<'' "am eılilmektedlr. Şimdiye kadar kaza• 
nanların yUzde l'eksenl mUııtak111erdir. 

* Mısırd!l kahine, :Mısır ordusu genel 
kıırmay reisliğine ŞilkrU paşanın bir tmlr• 
ıınme ile tayinini niyabet mcc!lslne tavsiye 
etmiştir. 

* 1sveç hıulclye nnzırı Sandlerin Parhıc 
yapacağı rcsml ziyaret tarihi 18 mart ola· 
larak tesbit edilmiştir. Sandler Parltıte iki 
gUn kalacaktır. 

* Marsilya limanındaki ıılm('ndlfcr l11taı . 

yonl:mnın birinde Uç milyon altı yilz bin 
frank kıymetinde Bclçikaya gönderilmek U
zcrc istasyona gcllrlkn çubuk allin c;a.lırı· 

mıştır. 

• Nevyorkta birkaç gllndcnberi tak'l1 
şoförleri, otomobtıııo:rlne lld sl'Ahlı ııı.rkadaş 

alal"ak bfnmcktedırlt'!r. ÇUnkü grevciler t1ı 
rnfınde.n cıtomoblllerin devrilmesi c;ok kf're 
vakı olmu~tıır. Gre\• ha.11nde bulunan şofö~ 
Jerln adedi, hnllhazırdn 2.500 dür. 

• Mongol \'e Tilrkmcmler lc;in LAtin alCP• 
bc!Mi ve şimal mlllPtlerinden on Uc;U için 
Rus alfabesi cca!!lna göre olfabeler kabul 
eden hararlar Sovyetler blr!llti merkez lcrıı. 

komitesi divanı tarafından tasdik Pdilmlştir. 
• Beynelmilel 12 nci kürk müzayede SA• 

tışı dUn Leninımıdda başlamı~tır. Ratışa 

TUrklvc de dahil olduğu halde A nupanm 
ve A~erikanın e.n bUytlk mUesıı03elerl lşt'• 
r a.lt etm,.kte<ilr. Satı§ 6 gUn de,·am edPcek• 
Ur. 

ııo Mısrr bütçcıılnde harp malzemesi ve 
tayyare 5atın almmll8I lc;ln 100 hin Mıııır 

lırn.sı ayrılmıştır. 

* 1ı;lnde lklbfn yolcu bulunan yedi tran'.'I 
auıı.ntlktcn Nevyorka gelen telsizlerde aı

lnntlk dı>nlzlnde fevka!A.de §lddetıl bir fırtı• 
naya tutuluukları ve halen 12 llA. 72 saaUll< 
techhUrlerl bulunduğu bildirilmektedir. 

KURUN'da : 

Surıyede Hatay 
YOK I 

Hatay'a gönderilen mektupalrı 

Fransız memurları "Suriyede Hatay 
adlı bir mmtaka bulunmadığından ... ,, 
kaydı ile göndercıılcre iade etmeye 
ciir'et ctmi§ler<lıi. Haber bu pek mii
hinı .riyasi şımarıklığı diln ve:tikalari. 
le birljkte 1-ıe§retnıi§ ve pek Jw,k/,ı bir 
ha.ssa.'tiyet göstcrmi§ti. Ktmm gazc. 
tesi bu ue!ileden ist ifade ederek bu. 
gün §1.t h-0rik1ıl<ide fı1.ıayı ne.rretmi§-
t~: . 

"Haber arkad&Şımız sinirlenmiş: 

Antakya - Hatay adresine İstanbul 
postahanesinden yollanan bir mek. 
tup yollıyana üstünde arapça. - fran
sızca bir damga ve fransızca iba. 
reli bir etiketle geri geliyor. "Su. 
riyede Hatay mmtakas! yoktur" 
diyorlar. 
Genç arkadaşımız (bu damgayı 

vuran hangi posta merkezidir? Ne
den posta merkezinin damgası vu
rulmamış?) diye kızmakta, yahut 
Antakya adı yazılıp vurur ve Axı. 
takya postahanesi ile buraya sevk 
tavassutunda bulunan merkezler 
tlirkçe adresli mektup kabulü mec
buriyetinde bulunurken Sancağm 

Türkçe admı tanımaz görünüp bey
nelmilel postada dürüstlük \•azifc. 
sini yabancı politika hırslanna fc. 
da eden el neredeyse onu beynelmi· 
lel posta birliğinin gozu önüne 
koymakta elbette haklıdır. 
Bununla beraber bir de şu etiketi 
bizim gözümüzle okuyalım: (Suri· 
yede Hatay mıntakası yoktur) de
memi§ler mi? Doğru! Hatay ger. 
çekten Suriyede değil ki! ... ,. 

Halk tabatcalarının 
şahsi masuniyeti 

A-'lm Us bugün me§hut sı'.çlar 'ka. 
nununun ı•crdiği ilk neticelerden bah· 
acdiyor. Evt·elcc sok.ak ortasında her
kesin gö::üöniindc i§le>ıcn bir suç a. 
ğır işliycn bir adalet makine.'1nin 
çarhlan ara.~mda yıllaroa ~sürilniiyor 
oo ocrilen kararllır h<idi..wnitl eskidi· 
ği ni8pettc adaletten 1ıza.k1aşmı: oıu-
yordu. A,~ım Us diyor ki: • 

"Meşhut suçlar kanunu Türkiyenin 
adliye hayatında adeta bir inkılap 
yapmıştır. Eskiden • faraza • bir 
hamala sokak ortasıı:ıda tekme, to
kat atmaktan çckinmiyen kimseler 
şimdi pek ala hiddet ve şiddetleri

ni tutabiliyorlar. Zira biliyorlar ki 
artık. suçlular bir takım karışık 

müdafaa yollarından istüade ede. 
rek adaletin pcn~esindcn kurtul
mak çaresini bulamamaktadır
lar. Mcşhud suçlar kanunu hem ce. 
za mahkemelerinin işlerini hafif. 
Jetmiş. hem de basit halk tabaka
sının "şahsi masuniyet" ini tem~. 
etmiş oluyor. 

CUMHURIYET'tc : 

Fransenın para 
pot iti kası 

JıfoJuırrcmı lt'cyzi de amoo:mlai 
Fr.y:ulllıJı Kazan da cuvcl1d gece al
tınlı riiyalnr !IÜrnı iiş olacakkır ki "ıöz 
birUrii ctrııiş:cr gibi "Ak~rım" da t'C 

"Cunı1ı11riyct" fa lmgiiıı Fraıısamn 

yeni parrı politfl>a.'ftıut da.ir birer ma.. 
k.lflc tmr: 

M11Jı..arrcın P'ey::i im.::asıın ta§lyan 
Cumhuriyetteki nuıkıaıc Fran.~mn 

zorlıılclamıı, biitçc cUırlı/:1-0rı111 tcf1.-ik 
ederek şu neticeye varıyor: 

Bu masrafların altından çıkabil

mek için dahilde ve hariçte istikraz 
yapma.klan başka çare kalmamış. 

tır. Fakat. Blum kabinesinin para 
politikası , Fransaya karşı keselerin 
açılması için başlıca tıart olan iti. 
madı telkin etmiyor. ~imdi. bu iti
madı telkin için Markl"ist FransJ?, 
kabinesi en kapitalist , Ye lib<>ral 
memleketlerin para politikasını ka
bul ve Baş\"ckil Blum bunu bütün 
diinyaya "iliin etti. Bu yeni politi .. 
kanın esaslan şunlardır: Fransa 
kambiyo. yani ecnebi parası üzeri· 
ne hiçbir kontrol vazetmiyecek, al
tın üzerinde ticaret tamamile ser. 
best olacak, frangın ecnebi parala. 
rına karşı mevkiini müdafaa için 
tayin edilecek sermayeyi bir ko
misyon idare edecek, hazinenin 

(Devamı 6 ıncıda) 



' 

Bizı Joran,uz,lı2tı CtıvaJ?~rdlm: .. 
Ak~ınızı tbaşınıza ahn, sonra 

çok pişman olursunuz ! 
(San yaprak) lmxa.aiy)e aldığı

mız bir mektupta deniyor ki: 
"Sanımım ve çok güzellin. Ge· 

çen sene bir gençle tamtton. Şimdi 
o genci çıldırasıya seviyorum. Onun 
da beni sevdiğini pek iyi biliyorum. 
Fakat istikbalden pek fazla bahaet-
medik. Çünkü daha kendisi liseöe 
ve ancak 18-19 yaımdadır. Ağabe· 
yim, bu gençle konuıtuğumuzu an· 
ladı. Bana: "Onunla konuşmaktan 
vazgeç, sebebini aonra söylerim,, di-
yor. Şimdi qabeyimin benim bu 
münasebetimi aile içinde ifp. etme· 
sinden korkuyorum. Daha 17 ya· 
!mdayım. Ort.a ınektep .-on amıfta 
bulunuyonun. Sevgilimden de ayni· 
mak istemiyorum ve aynlnuyaca
ğım da ... Ailem çok müteaumtır. 
Bu .'f"Ü%den beni mektebe de gönder 
miyeceklerdir. Bwıdan da korkuyo
rum. Ne yapayım? Lutfen beni ten 
vir ediniz.,, 

CEVABIMIZ: 
Sevdiginiz gencin istikbalini ka· 

:zanarak bir yuva kurmağı düşünme
sine daha çok zaman vardır. Siz de 
henüz 1 7 yaşındasınız. Ayni zarnan-
'da talebesiniz. Bütün düşüncenizi 
ve enerjinizi dersleriniz üzerinde 
toplamn1ısmız. Anlattığınız vazi· 
yete göre, bu macera size büyük 
bir felaket getirebilir. Ağabeyiniz de 
bunu düşUner~k sizi ikaz etmek iste· 
miştir. Üpun sözlerini dinliyerek ~
lmızı bafınıztt .alınız. Sonra çok piş 

1nhisarlarıo yeni 
paket tuzları 
ve bak~alar 

lnhisorlar idaresi Çşmaltı tuzla· 
smda açtığı sofra tuzu imalathane· 
sinde hazırlatmış olduğu ince tuzla· 
rı s,atışa r.lk;=,rınıştır. Fakat bazı bak
kallar ~er pı:ı.ket h.Jz1arma her ci-
hetçe faik olan bu tuilan çok pahalı 
satmağa ba lamışlardır. Bu suretle 
bir nevi tuz ihtikarı doğı:n~tur. Hal
buki toptan kilosu 9,5 kuru§8 veri
len ince tofra tuzları perakende ola-
rak on kuru a ve paket içindeki mut
fak tuzlc:ı.rı da çuvalda verilen tuzlar 
gibi 6 kuruştan satılması lazımdır. 

ldnre tuz satışını yalnız böyle 
pQkctlcre inhisar ettirmek fikrinde-
dir. Bu s~beple piyasadaki diğer pa· 
kt;t tuzlarının yavaş yavaş kalkacağı 

man olursunuz. Hem sizin "Sevgi,. 
diye anlattığınız duygu, bize öyle 
geliyor ki, ilk gençliğin gelip geçici 
taşkmlıklarınaan başka bir §ey de· 
ğildir. 'Biraz gayret ederseniz irade· 
nize ve hislerinize hakim olabilirsi
niz. Hayat ve istikbalinizi kurtar
mak için ya§mızm taşkınllklanndan 
kendinizi mutlaka ,korumanız · Ja· 
zundır. 

Mazisi meçhul 

Sinema yıldızı 
Zelilrlenerek esra
rengiz bir şekilde 

ötdü 

Pariaten ılıildiriliyor: 
bmi saldcce Nina olan çok gUzcl aa. 

rııın bir kadının esrarengiz ölümU bu
rada büy.ük bir merak uyandırmıştır. 

Nina bundan birkaç .sene evvel A· 
merikadan gelmiş ve tahsilini P,aratc 
bitirdikten sonra,..bir mliddct evvel bir 
filmde küçük bir rol almak üzere an. 
gaje edilmi tir. Genç kız bu filmde 
büyük bir muvaffakiyet göstermiş ve 
herkesin nazarı dikkatini celbetmi§tir. 

Fakat taliin kendisine güleryüz gös
terdiği bir sır2l:ia zehirlenmek suretile 
o1mesi Paris1ileri büyük bir teessiir i
çinde bırakmıştır. Nin:ının sadece Nina 
olduğu, ne ailesinin, ne de aile isminin 
mevcut bulunmadığı hayretle görül. 

müştür. 

Polis biltün gayretine rağmen onun 

kim '°lduğunu bir türlü meydana çıka· 
ramamıştır. 

anlaşılmaktadır. Esasen bugünki.i r.tJ••• Dr. Ihsan Sami •••il 
fiyatlarla bunların inhisar tuzlarına ökstirtl k şurubu 
rekabet etmelerine imkan grülme-
mektedir. L>ksürük ve nefes darlığı boğmaca 

ve kızamık: öksürfiklcri için pek te· 
wwa::::c:::::ı:::: .. !! Kitap pahahhğmdan .§ikAyet eden-:: sirll iltçtır. Her ccunede ve ecza ei lere • n .. _ depolarında bulunur. 

~i Y~ni çıktı n __ _ 
~Amerikaya kaçırılan H 

F: Türk Kızı ~ 

Kimyager 

Hüsameddin 
Yazan; lskender Fahrettin : umum tahlilat. Eminönü Eml~k ve 

}-t:\BER - "A-ı: ___ _,,.tur 
~===J:"= ..... =======-==:=~~c~~ c:::: 9 MART-193~ 

ŞlkAyeT~;;;; Nevy·orkta pel!fli 
hadisesi lokantanıın esrarı 

Ört bas edilmek mi S 
ıstenıyor? Bur.ada, it>ıçaklar çatallar darı 

Niğdenin Valisa köyü ahalisin· ediVOf, saatler bO..,Uluyor ! 
den lmam oğullarından Mehmet ~ 1 ~ 
isimli bir genç matbaamıza gelerek 
bir derdini anlattı. Söyledikleri ~u
dur: 
"-Daynn ve kız kardeıim Raziye 

ile beraber dört ay kadar evvel köy 
civarında odun kesmeğe gitmiıtik. 

Birdenbire T epeköy ahalisinden yedi 
kitinin hücumuna oğradık. İçlerin· 
de T epeköy muhtarmm oğlu Ga bu
lunan bu adamlar beni ve :dayımr 
bağladıktan sonra gözlerimizin ö· 
nünde yedisi birden laz kardeıime 
taarruz ettiler. 

Tabii derhal ıikiyet ettik. Fakat 
her nedense tahkikat evrakı adliye
ye bile verilmeden mesele ört bu e
dilmek iıtenc:li. Kime dert yana· 
ymı? Sus)ulardan biri köy muhtan
nm oğlu diye bu alçaklık cezasız mı 
kalacak?t, 

Şikayeti Adliye vekaletinin dik
kat nazanna arzederiz. 

EHi sabıkah 

Güzellik 
kr.aliçesi 

Bir sene hapse 
malikftm oldu 

Budapeştenin 26 ya~mdaki gü· 
zeli matmazel Sofia Kulcsar bu haf· 
ta on ikinci defa güzellik kraliçeliği· 
ne seçilmek ve ellinci defa sabıkalı 
olmak rekorunu tesis etmiştir. 

..Bir baloda güzellik kraliçeliği §e· 
hadetnamesi almak için sahneye çr 
kar çıkmaz, polis•taharri memurları 
da sahneye adım atarak onu yanke· 
sicilik .suçundan tevkif etmiı}erdir. 

Bundan evvel de ayni suçtan 49 
sabıkası olduğunu anlıyan mahke
me güzel matmazeli bir sene hapse 
mahkum etmiştir. 

Dı<oznD <dle~non t=nırtsa 
tny.atn aznzesı 
Kızıl derili genç bir kIZJn Roma

da katolik kilisesi azizelerinden ol· 
ması ihtimali çok kuvvetlidir; 

Bu kız on yedinci asırda Nevyork 
vilayetinde yaştYan Mohavk kızıl 
derili kabilesinin bajbuğunun toru· 
nudur. Babası da bu kabilenin şim
di reisidir. 

Amerikan Cizvit papaslannm 
Katelin J'ekakvat'yı azizeler sırasına 
çıkarmak için yaptığı tekliği Roma· 
da hususı bir komite kabul edecek· 
tir. 

Kızıl derili kızın hayatı hıristi· 
yanlık için imtisale nümune sayıl
maktadır. 

İngilizce Sunday K.ronikJ gazetesi
nin Ne:v:york "muhabiri yaaryor: 

- Bunu çıkarınız 1 rı\!u1tıJ. 
!Dedi. Saatime baktrrn, dU ~ ftf' 

Yelkovanlar: sanki cam:Ian rdışattt ~· Bugün dünyanın en garip lokanta. 
smda öğle yemeği yedim; canki sihir
bazlara mahsus ıbir timarhcncye düş
müş gibiydim. 

· • ·b" 11are1tc lamak ıstıyorlarmış gı ı 

vorlardı. . ._a.t • inırıtJll'"'' 
d>ünyarun en çılgın kahves el:P b"' 

oları J. S . .Haller isimli a~lfl_kg bU"<i'11 

na mt!selcyi· anlattı: .Acaıph dıı~r· 
bir müdedt evvel <ahçının tava~ ın-1tıC· 

Nevyorkun .Kafc Lafa yet lokantası 

bilhassa yemeklerile övünür bir ~c-rdir. 
Kepıdan içeriye adım atar atmaz, birisi 
bana ldoğru koştu: 

. l bai-1 •• ,. 
daki çengele fırıamasıy c birat ytı" 
Tava çengele takılmryarak w;er' 

~ınerı . ıı 
rıya fırlamış olmasına rag diliğirıdt 

Saatinizi bana verirseniz iyi eder. 
siniz. 

düşmemiş ve boşlukta ken 
Elinde tabancası olmadığı için aldı- · 

asılı kalmıştır. b"ırİSı. 
n§ etmiyerek yürüdüm ve duvar c!ibin- • ki ındarı ,, 
de bir•masaya oturdum. Lokahtanın bu Sonra da ahçı yama ar e JcO;' 

sobanın üstüne bir demir terıceratıı111'' 
kısmındaki masaların hepsi boştu, fa. k arıp 

muş, bir idaha oradan op 1 bıçalc :•· kat ben bunda bir fevkaladelik görme- mıstır. Garsonlar bütün çata darı'settılı-
d~ • -~ • 

kımlarının masalar üstun detı son' 
Masa örtüsünü düzeltmek için bir ]erini görmüşlerdir. Esrar ne 

garson geidi. Önüme bir bıçak koydu. çözülmU}tilr.: k pjıSoll 
Bu bıçak masanın üstünde bir pusula Kahvenin bitişiğine NcvY0~ri1' rı~· 
iğnesi gibi dönmeğe başladı. Bir çatal kumpanyası muazzam bir ete duvtr1''' 
koydu, O da bıçak gibi ayni istikamet- rikası kurmuştu. Ce~yanJar, aiV'''[Je 
tc döndü. dan ~zarak madeni eş!~.~ ~ahte !İ 

Şaşkınlıkla bıçağı yakalıyarak masa. etmektedir. Böylece bütu nıtı tt'" 
dan aldım, çatal da sanki sihirli imi~ Jektto • Magnetiz ccreyanla'l1 r\tıııJll 
gibi bıçağa kendiliğinden yaP,ışarak altına girmiş bulunmaktad~evYo'~ 
kalkmaz mı? bütün tedbirlere rağmen .. pili 11 

Garson eğilerek kol saatimi göster en kibar lokantalarından bırı 
__ di_v_e_: ________________ t_e_ğ_r_in_a_ı_n_n_d_ad_ı_r. ____ ·_~ 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik• Fabrikası namına Avrupadan . ,ilt' 

cek olan malların tahliye ve gümrük itlerinin bir müteahh1~-rdJ 
·h ··rülen •~--- · 

lesi hakkında evvelce verilen ili.nmıızda yazılı tan go . ıııiftİti 

üzerine 15 mart 1937 pazartf'si günü saat on bete teh~ ~ 
.Tiıliplerin mezkllr tarih ve saatte Ankarada Uınwnı 

ğümüzde hazır bulunmalan. 

·---------------~:!!!>~ ~-Bu :akşam tf:URAN Tlyatr~~11":'611 
Istanbul Avcılar Kunımu ınu~ 8erl.-..f 
Bayan •s A F i VE ~~şAJY 

Şehir tiyatrosu sanatkarlarından (BEDiA A1l' - ~ 
- VASFİ -HAZI'M - BEHZAT - S fl.ı\ 
Nt - MAHMUT) tar.alından (AMAN jl 
'RfRAZ SUS) g;\1'iD 

Komedi (2) perde. Sanatkar (NAŞ~~ ( 4) perÔ' 
ı,,irlcıiği tarafmldan (tlÇtlZLER) kom 

1 

Yerlerinizi erkenden te darik e~in~ 

ıodş 

MPARiEamSS~ÜAnli 1 
(KRALIÇE"'MERY) rollerde: 

Fransızca sözlü p.he3eri göstenneğe başbyac4ktır· Bat ti 
Katherlne Hepbul'n -- Frederlc Marc 

1 
H 

T.am idrar tahlili 100 kuru§tur. Bil· 

Af.k, heyecan ve n Eytam Bankası karşmnda izzet 

macera romanı :E Bev Hanı. ti 6ıl 

~ 17 forma • Resimli kapak: fiat,.fi B Ü ti İ ~ lllb SAKA RVA oıa8JIJ Ü 25 kurı.ıştur. !stanbul !nlı:ılAb kita-:i ;;:::m Birinci sınıf Operatör :m:::: ug n ma ne eruen aren sine 
H ~vı. ·i! f!Or. CAFER TAYY A Rfi Gilzel ve mükemmel bir promoam 2 büyu"'k ve zenrrln film birden tı' ,-c 

il -a:--=--ı·•••oo••••• .... •rn-... :: ı. ..1 "" ... - --· .. , ............. • .... ,... ı: Umumi cerrahi ve sinir cerrahisi mUte- .. ---- -- ,. ı: ! 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOA~E E'İİİ " 
lstanbul Ankara Caddesi 

lf hassıeı. Pruis Tıp FakWtesl cerrahl ser• 5: 
li vlst, diınıı.ğ cerrahisi ensUtµsti mbık fi j 
!i o.st.stanı. ;: 

t:t· ' b f ııJtıye 
ve talebi umumi ili.erine haftanın rnuvnf 

bilyük yıldızların filıni Gece ~aıroso VoD<dJnJgo 
Esrarengiz, müthiş ve ihtiraslı Fransızca sözlü film Aşık Şıüıkır.BITil 8 ~ 
Baş rollerde: (Le Roi) ~ 

GİNGER ROGERS ~rollerde: GABY MORLAY. vtcr0~..t\t.nı 
EDV1RE POPESCO • RAIMU - .A. .LE 

ve WİLLlAM POWELI.1 ve DUV ALLES 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf acırcsı . ıstanouı HABER· 
Yazı ısıerı tcıororıu: ~:1872 • 

H 
-Erkek ve kadın amellyaUan, sinir ve ~ 

• beyin urlan, ~tetik (yllz, meme, karın iS 
.ı buruşuklukları) amellyatıarı ve nisaiye i! r dottum mUtehassısı. ii J Hergtln (!Hl) ka.d:ı.r meccanen. Öğle. ii 
P. den t10nra Ucretıldlr. Beyoğlu rarmak. fi llm• 
ii kıı.nı Rumeli han No. l. Ti. 44086 n 
R:::::~~::::::::ı::::.:s::::,::c:::::::::::::::::::~::ı: 

Seanslar: Her gün GECE YARISI :L'Il DIZI saat 3,50 1t'e 6,35 te 
AŞK ~OKRAN!: 2 ve 5,15 te. StLvare tam 8 bu.ı;ukta her iki film birden 

ld8re ve IJ<ln .. "" ~ u~ 

ABONE 'ŞARTLARI 
Gene ilk 
6 aylık 

3 aylık 
• nylık 

T1;,1ı;,, Ec11di 
t~OO Kr. 2700 Kr. 
730 t .. 1480 
400 u 800 H 

11)0 H 300 H 

Salııbi 11~ f.,'~~TtlJal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
ıituıldılı qer (YAKIT) matbaa,; 
- "' 

ı;; 

SAVOY EL 21? 
KAZANoVA 

Yarın akşam snat 9 da 
T•" Rı ı 
1 ıU r r'\ Sinemasında 1 

.. .. Hans ~1.bers - Brigitte Hormey - Kated orsçtı aıdu(.Ul16~ 
Butün ka.C1ınlar onu ıstıyor. ;'()'ç kadın onun a§kr için mücadele ediyor • .Birinci kadın ona kocasını ıırJ>81 
Sstiyor. 2 nci kadın onun katil dıye nınhkumiyotini istiyor. 3 ünoUsü onu sevdiği için ondan ka.Çl1°r. dil-O~ 
onun aşkı igin .•. MUthiş bir facia. Aşk, merak ve heyecan filmi, Rus müziği Balalnika. llaveten Jnkl~ıeri. 

~ "' .• • .ı ıt;r.•·4! '. . . . . . ' . . .. • ha~ 



Vicdan 
azabı 

~alay etti: r 
' de &aaa Vecihe ona yüz verme. 
'ıh "'~ ederse •.. 
, 41 • cıddiyetıe: ~ :y etrne canım ... Bir insanı bu 

' 011vtnek de güzel bir §eydir. Bu 
~ki un hayatında bir ilahe gibi 
4- l..._ derdedir. Ba.za.n ona bakıyorum 
d;.. "1:11. e b' · 
"4lll diYe ırısini böyle sevebilsemy. 
8ecı1 lınreniyorum. 
'~ ıuıdu. 
~ ~ok cannn ... Bu kadar aşk 
~ ·• liaydi gidelim, oyuna 

a..._~Ç k 
'"4llll ~ adının yanına yaklaştılar. 
' ifan etiheye: 

~!. dedtrıtıefe;ndi! Elbiseniz fevkal8... 
~· . 
' ~hak "erdi. 

<:.Vet • 
\u~I, b Sl.Jonumuzun yıldızısnız! 
~ a.hçeye doğru giderken ar-
'-'~ Yava.şca. 
~ ""lltrı - • 
\;.~onu ~ da yaptınız. Ben bu ak. 
-~i de ç güzel bulmuyorum. El. 

Yakışmamış doğrusu. 
1"~ ••• 
~ ~Odasında oturuyordu. Bir te. 
..... .\ıı . 
~? ~·. A ... Siz misiniz hanıme-
~· UstUne efendim... Dörtte 

\t~ ~ı 
tL._ be 0.. ' PÜrhelecan hazırlandı. 
~' .. uç ... 
' ' &ğırıyordu. Acaba ne. 
~!11.~l' genç kadına bu büyük 
bit ,l? ;trn.ışti de merhamete mi 
~ın ~~~at bu kad~r saadeti de 

~i~it~; ;; lçin. 

Cllpoomaı~ 

~~il ilk 
~~~diplomat kadını bu 

<': bl;r_ da Çin elçiliğinde vazi 
'1ı....~ it{ tnıştır. 
~f..... i\tct' d .. .. .. k .... :l'lti ""'il~ ta . ın e uçuncu atıp 
\ Q tOt..._ .. Yın edilen bu kadın iyi 

· -·•nu A 
§ nna A. L. Huang· 

" 

HABER - AlCp.;:m~po=s=ta="~~~~=;~ =~====~~====~-====='=~ 

de, Vecibenin zarif salonundan içeri 
girJiğ! zaman delikanlı söyliyecek söz 
bulamıyordu. Genç kadın, sa.kin bir 
eda ile, onun bir koltuğa oturmasını 
işaret etti ve sonra: 

- Sizi rahatsız ettim Cemal bey ... 
Fakat bazı şeyler söylemek istiyor. 
dum ... Uludağ vaka.sına ait ... 

Cemal: 
- Ya ... - dedi •• Aıİıan hanımefcn. 

dJ, bilseniz. .. 
Genç kadın başını salladı: 
- E\'et, biliyorum ... DUn ak§am, 

arkadaşınız Bedi yanındakilere ya. 
vaş yavaş anlatırken, ben bütün mu. 
havereyi işittim ... !ki e.§kiyayı, sizin 
vicdan azabınızı .. . 

- Ben size yalvarmadım mıydı da. 
ğa beraber gidelim dive ... . . 

- Evet ... Biz de alay etmiştik ... 
Fakat ondan sonr:ı da hiçbir zaman 
sizin kendinizi bu derece mes'ul adde
deceğinizi, '-İcdan azabı çekeceğinizi 
ummamıştım. 

Delikanlı, altüst olmuetu. 
- Ah, hanımefendi .•.• diye mırıl. 

dandı. 

Vecihe garip bir nazarla süzerek i
lave etti: 

- Niçin kendinizi bu kadar Uzi1.. 
yorsunuz? ... Bir şeyden emin değil. 
siniz ki... Kim.senin bir şey bildiği 

yok ... Cinayet dediler, kaza dediler ... 
Cemal, önUne baktı: 
- Kaza olduğuna emin olabilsem ... 

Evet. .. Fakat avucunda çantanın sa. 
pr ... 

Elini yU.zUne kapadı ve irkilerek: 
- O heriflerin işi ... 
Genç kadın boğuk fakat sakin bir 

l!ICSle, kelimeleri teker tekeı: tellffuz 
etti: 

- Cemal bey ... Çantanm jçinde pa
ra yoktu ... 

- Fakat hamm~endi Biz o zaman 
vardı dediniz ... 

- Öyle demiştim, fakat yarulmı. 
şnn ... Hümma arasında söylediğim 

birçok sözlerde yanılmış olabilirim. 
O çantanın içinde belki bir mektup 
vardı. Belki o mektubu -almak istiyen 
biri vardı .•. 

Vecihe ayağa kalkmıştı ... O kadar 
yavaş, o kadar yava.' söylilyordu 'ki, 
sesi adeta hiç işitilmiyecek gibi ağ. 
zından çıkıyordu. 

Cemal, afallamış, karşısında gördü. . 
ğü bu mavi elbiseli kadının sevdiği 

kadın olup olmadığına tereddUtle ba
kıyordu. 

Yav~ça sordu: 
- Bir mektup? 
- Evet... Bir dosttan. Farzedin ki, 

Semihanın bir dostu vardı. İki kadın 
tarafından sevilen bir erkek~ ... Alda.. 
tılan kadın, bu cinayeti işlemiş ola.. 
bilir. Bazan öyle hadiseler vardır k1 
hakikat kimsenin aklma gelmez. Si. 
zin de kimseye söylemiyeceğinize e-
minim ... İşte onun için size anlatmak 
istedim ... Rahat edin ..• Vicdan azabı 
çekmeyin ... 

Artık biribirlerine bakamıyorlar. 

dı. Kadın sessiz admılarla kapıya doğ. 
ru ilerledi. 

Cemal, kendine geldiği zaman oda.. 
da kimseyi göremedi. Yavaş yavaş 

mınldandı. 

- Rahat etmem için mt !. .. Raha
tım için mi? ... 

-SON-
Nakteden: Hatice Süreyya 

Toıntoını amca 
Kftbaıır 

Uckaıntada 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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l>OSTL Aft P"\jf A YAPAC.AK 
ı, ,..A~1Vlt St.>t.0\.J~. 

·Yazan: Niyazi Ahmet 

747 sene evvel bugün 

Haçhlar ordusunun her yerinde 
yangınlar çıkıyordu 

Bunu kim ve nasıl yapıyordu ? 
Garip kıyafetli adam işini bitirdikten sonra 

ba~.~.ında 'duran kumandana: - Şimdi 
llerllyeblltrslnlz ••• dedi 

Soğuklar başlamış, kış yaklaşr - Seni on gün bckliycceğim ... 
yordu. Fakat bu on gün içinde ne yapaca'" 

Aylardır haçlılar ordusiyle mü- ğınızı söylemeniz şartiyle ... 
cadele eden Salahattin: - Yapacağım şey söyledikle-

- Burada kalmak orduyu mah- rimdir. 
vetmek demektir. Kışı iyi bir yerde - Eğer muvaffak olamazsan}, 
geçirmek lazım.. diyerek ordusunu - Beni öldürün. 
Elhurubcye çekmişti. Salahattin güldü: ' 

Haçlılar, bunu görür görmez, .:!- Seni öldürmekten hiç bir fey 
bütün ordularını ileri sürdüler ve kazanmam .. Sonra sen kendini fedn 
Akkayı muhasara ettiler. Salahatti- etmiı bir insan olabilirsin. 
nin hücumlarına mani olmak için or - Ben kendimi bütün bir dün
du kurdukları yerlerin etrafına de- yaya feda etmem. Fakat sözünüz 
rin çukurlar kazdırdılar. Bütün bun· doğrudur. Beni öldürmek sizin için 
lardan sonra da tutunamakdıkları bir şey ifade etmez. O halde bana 
takdirde sığınacakları yeri de hazrr· üç gün müsaade ediniz. istediğim 
!adılar. Burası yüksek bir duvarın eşyayı veriniz. Üç gün aonra ne ya. 
arkası idi. pacağımı söylerim . .... 

Kış, her iki ordu için de sıkmtılı 
geçti. 

Haçlılar hep müdafaayİ düşünü· 
yorlardı . 'Salahattin yapacağı hü
cumların planını kuruyordu. 

Bahar gelir gelmez, ilk güneşle 
yola çıkan Salahattin Akka vadisin 
de geçen sene iıgal etmit olduğu va· 
diye kolaylıkla ilerledi. Fakat burala· 
nn vaziyeti çok değişmitti. Hendek 
ve yüksek duvarlardan baıka hep
sinden yüksek geniş kf'leler yapılmıt 
ve içlerine cengaverler yerleştiril-

. mişti. 
Salahattin, hüc~ma hazırlanı· 

yordu. Hareket günü, hiç beklen· 
miyen bir 'hadise ol<!u. Ostü batı yır
tık biri, Salahattine yaklaştı: 

- Hücum etmeyiniz, dedi, düş
man çok hazırlanmıı vaziyettedir. 
Elbette mağlup edeceksiniz. Fakat 
düşmandan fazla asker zayi edecek
siniz. Bana müsaade ediniz, hiç as· 
ker zayetmeden muvaffak olmanızı 
temin edeceğim. 

Salahattin sordu: 
- Siz kimsiniz} 
- Ben bir mühendi!im. 
- Düşmanı na!ıl mahvedeceksi· 

niç) 
Mühendis düşünmeden cevap 

verdi: 
- Düşman ordusunun her tara· 

hnda büyük yangınlar çıkacak. Her· 
kca kendi .. canmm koygusqna düte'" 
cek. işte o vakit biz ilerliyC!!rek her 
tarafı zaptedeceği~. 

- Bunu nasıl ve kaç günde ya
pacaksınız) 

- Bana on gün müsaade ediniz. 
On gün sonra her şey tamam olacak 
tır. Bu müddet zarfında hiç bir · ıey 
kaybetmiş olmıyacaksınız. 

Hücuma hazırlanan bir ordu için 
on gün çok mühimdi. Salahattin AI

.man imparatoru tredrik Barbarosun 
da haçlılar ordusuna iltihak için ha
reket ettiğini haber almıştı. Buna 
rağmen üstü başı pejmürde mühen
disin sözlerini dinlemek istedi. Fa· 
kat mühendis ne yapacağını söyle
miyordu. 

Garip mühendis üç g\in sonra 
SaJahattini çadırına davet etti. Ka
ranlıf zifiri bir gece idi. Çadırın bir 
kenarında duran küçük bir torbayı 
ip.ret ederek: 

- Bunu alıp hali bir yere gide
ceğiz. Orada her şeyi anlatacağım .• 
dedi. 

Salahattin söylenen her sözü din· 
liyordu. Birkaç muhafız askerle ça• 
dırlardan uzak bir sahaya gittiler. 
Mühendis, torbasından çıkardığı bir 
yumağı ateşledi ve ileri dğru fırlattı. 
Yumak, ilk önce karanlıkta kaybol
du. Birkaç dakika sonra çok uzak· 
ta bir parıltı, sonra alevler göründü :ı 

- işte dedi. Düfl1l8Jlr mahvede
cek nesneler .. Fakat bunları daha U• 

zaklara fırlatacak alet lazım. Bunu 
da ancak yedi gün sonra bitirecc· 
ğim. 

• • • 
1190 yılı 9 mart geccai 7 4 7 se· 

ne evvel bugün, Salahattin ordusu 
mümkün olduğu kadar içinde cen· 
gaver dolu kalelere yak.latmıftl. 

Şimdi kumanda mevkiini Salahat· 
tin değil mühendis itgal ediyordu. 

Neftli ve fişekli paçavralar. 
gecenin karanlığını yırtan kalelere 
doğru ilerledi. Dütman kalelerinc!e 
cehennemi bir ateş başlamıştı. Bağ. 
ntma ve kaçıımalar henüz başlamıı
tı. Mühendis Salahattine döndü: 

- Artık ilerliyebilirsiniz ... dedi. 
Salahattin düıman mevzilerini 

kolayca alır almaz: 
- Çabuk bana mühendisi çağı

rın ... dedi. 
Bulamadılar. Akşam üstü ça· 

dırlarm birinde bir şeyler yapmakla 
meşgulken gördüler: 

- Haydi seni kumandan çağr
nyor .. diye kaldmnak istediler. Fa· 
kat mühendis hiç yanaşmadı: 

- Kumandana selam söyleyin 
çok meşgulüm .. Gidemiyeceğim. 

Salahattin mühendisin sözlerini 
duyunca, yalnız: 

- Çalıısın .. O benden üstünlü
ğünü gösterdi. Sözünü dinlemeğe 
mecburum .... dedi. 

• 



Habeşistan 
.JJapc(İİ) jpaııraısnyue 

istismar edilecek 
Avam kamarasında, Ad sababadaki şiddetli 

tenkil harekatı muaheze ed'hli 
İtalyanın Habcşistanı tek başına is. 

tism:ır edemiyeceğini nihayet kestir
diği anlaşılıyor. Son posta ile gelen 
Le Tem:-ıı gazetesi Roma muhabirın
den ald ~u haberi neşretmektedir: 

"İtalya şarki Afrikada Japonya ile 
iş birliği yapmıya karar vermiş ve 
bu iş birliğinin ana hatları üz.erinde 
iki taraf anl~mışlardır. Bu anlaş. 

manm gene Habeşistan için yapılmış 
olan İtalya • Almanya anlaşmasının 

ayni olduğu tahmin edilmektedir. 
Japon sermayesi Habeş madenlerini 
işletmekte kullanılacaktır. Popolo 
Ditalya gazetesi bu iş birliğinin yal. 
ruz iktısadi sahava inhisar edeceğini 
Japonyaya siyasi bir nüfuz mıntakası 
verilmiyeceğini yazmaktadır .. , 

Bu hale bakarak Habeş milliye~per
verlerine hak vermemek elden gelmi. 
yor. Onlar İtalyanın mali bakımdan 
bir hayli zayıf bir memleket olduğu
nu ve Habeşistanı "ihya'' etmek iddi
Mına inanılamıyacağını söylemişlerdi 

ve söylemektedirler. Negilsün oğlunu 
bir Japon prensesi jle evlendirmek ve 
bu suretle Japonya ile iktısadi bir an. 
l&şma yapmak arzusunu güttüğü ve 
bu arzunun İtalyanın gösterdiği a
leyhtarlık neticesinde tatbik edileme
diği de hatırlardadır. Anlaşılıyor ki 
Grazianinin tem.sil ettiği İtalyan sat
veti Habeşistanda Negüsten yükRek 
bir iktısadi deha gösterememektedir. 

Ame rika - Habe~istan • 

nın Aclis Ababa 0rta elçisi Mister En. 
gert memleketine dönmektedir. Adis 
Ababadaki Amerika konsolosu Mister 
Hügs'e de konsolosluğu mart sonun· 
da kapaması emredilmiştir. 
Haheşistancla vahim hadiseler 

Habeşistanda ltalyan Mareşali Gra. 
zianiye suikast yapılmasından sonra 
cereyan eden hadiselere a it İngiltere 
parl:i.mentosunda mühim münakaşa· 
lar geçmiştir. 

Hariciye Nezareti Müsteşarı Lord 
Crambon hükumet namına cevap \'e. 
rerek demiştir ki: 

"- Suikast teşebbüsünden sonra 1-
talyan askerleri tenkil harekatına 

ba.5lamışlardır. Bu münasebetle bazı 
vahim hadiseler cereyan ettiği ve 
fazla miktarda adam öldürüldüğü ha· 

1 
her alınmıştır.,. 

Yüzbaşı I<'lctcher - Bu harekatın 
tarif cdilemiyecck şekilde barbarca 
cereyan ettiği ve Kongo hadiselerin. 
denberi bu gibi fcc:ıyie tesadüf edil
mediği doğru mudur? 

Lord Crambon - Bazı şiddetli ha. 
rekat yapıldığı maalesef tahakkuk et
miştir. 

Arthur Henderson - Suikast te. 
şebbüsünden sonra İtalyan askerleri
nin ba§lannı kaybederek gayrimes'ul 
hareketlerde bulundukları ve bu ha· 
rekatı kimsenin kontrol edemediği 
doğru mudur? 

Lord Crambon - Adie Ababanın 
Vaşingtondan bildiriliyor: bugiinkü vaziyetine nazaran cereyan 
Birleşik devletler hariciye nezareti eden hadiseler hakkında mütemmim 

Habeşi!tandaki siya.si memurlann ge- mahimat almak imkaru1ız olmuştur. 
riye çağnlma_,ı ''Habeşistanın İtalya Her halde suikast teşebbüsünden son. 
tarafından ilhakını tasdik manasına" 1 ra hakiki mahiyeti henüz anlaşıla-
gelmedifrini beya!' etmiştir. Amerika- mıyan hadiseler cereyan etmiştir. ---- ----------

Patrikhaneyi imana 
davet ederiz! 

(B~tarafı 1 inci.de) 
manevralar karşısında saltanatım ko
rumağa çalı,rrken Rus parası ve in. 
~iliz tahriki ile imparatorluğu parçala
mağa çalışan Yunan istiklal komiteci
lerile de boğuşuyordu. 

Kapodiatriya ve arkadaşları: 
- Biz Ortodoksuz 1 
Deyip Çarldan ve: 
- Biz Mason uz 1 
Deyip fngil~reden para çekiyorlar 

ve yemedikleri haltı bırakmıyorlardı. 

itte Bayron gibi ''tatlı İngiliz delikan· 
Jrlarının., dahi burunlarını soktukları 

bu tahrikat günlerinden birir*le ikinci 
Mahmut komitecilerin İstanbul ajam 
olan patrik Gırigoryosu tuttuğu gibi 
güpegündüz patrikhane kapılarından 

btrinin önünde aallandınvermi§ti. 
O gün bugün Gırigoryoaun asıldığı 

lıı:apı kapalıdır. 

Yahu 1 Biz sayıaız kapılar kapamıt
bk. Hepsini tereddü~üz açtık. Ayasof
yayı bile müze yaptık. Bu kadar ileri 
Öütünceli, bu kadar dürüst bir dostluk 

Eskişehir 
faciası 

20 kurbanlı kazanı n 
m esulU. hesap veriyor 

Bursadan Eakişehire giden bir yol· 
cu otobüsü Eakiıehire yakın bir yerde 
Toros Ekspreıiyle yanı yaptıktan son
ra ö11linden geçm:k istemiş, şoför tah. 
mininde aldandığı için tren otobüsü 
çiğnemiıtir. 20 kişinin ölümüne ve 10 
ki-Jinin de ağır surette yaralanınasiyle 
neticelenen bu feci kazanın muhake. 
mesine Eskişehir ağırceza mahkeme • 
sinde baılanmıştır. 

Suçlu ıoför jandaimalar tarafından 
getirilmiş, ağır ceza heyetinin önüne 
ç.ıkarılmıştır. 

Şoför Ahmet, reisin sorduğu bütün 
suallere durgun bir ı~kilde cevaplar 
vermiş, Toroı trenini idare eden maki· 
nistin kendisine iıaret vermediğini söy
lemiştir. 

M uhakcme gelmiycn phitlerin üin· 
lenmesi için 22 marta kalmııtır. 

bu kadar sarih bir siyaset karşısında 
patrikhanenin hala imana gelmemesine 
nasıl tahammill edilebilir? 

Gırigoryos kapısı imparatorluğa kar. 
şı olan kini ve ses~z protestoyu ifade 
ederdi. Bu kapının hala kapalı kalması 
ancak ayni kini ve sessiz protestoyu 
Cumhuriyet Türkiyesine '<le teşmil et
mek manasına alınabilir. 

Romada da buna benzer bir hadise 
olmuştu. 

İtalya hükumeti papalığın bazı imti
yazlarını kaldırmağa kalkışınca Vati. 
kan hacıların girdiği büyük kapıyı ka
patmııtı. Vaktaki papalıkla Mu'5olini 
araaında Latran muahedesi imza edil
di, ilk iş Vatikan kapısını açqtak oldu. 
Prot~stoyu icap ettiren sebep kalma. 
yınca protestonun sembolü muhafaza 
edilir mi? 

Binaenaleyh patrik Gırigoryoaun a
sıldığı kapının açılmasını Fener başpa
pu:lığından istiyoruz. Zira Fener baş. 
papazlığı bizi böyle bir protestoya mu
hatap edemez. 

Hem buna yalnız biz !değil. Atinalı 

dostlannuzın ve hatta başvekil Metak
sa!ırn bile tahammülü yoktur. 

ispanya harbi 
Gijon, 9 (A.A. ) - Milisler O · 

viedonun içinde ilerlemeğe devam t:t 
mektedirler. Dünkü şiddetli çarpış· 
malar neticesinde Asturieli madenci

ler tekrar birkaç ev zaptetmi~lerdir. 
Asiler Oviedoya hôkim olan ve 

milislerin ellerinde bulunan Verru· 

ga ımtlarına yaniden taarruz. etmiş· 
lerse de zayiat ererek ricat etmişler
dir. 

Taarruz 
Madrit, 9 (A.A.) - Hnvas a· 

jansı muhabirinden: 
Asi ~ıvvetler, dün sabah Abrı· 

nades yakınında ve Aragori yolu 
üzerinde şiddetli bir taarruz icra et· 

mişlerdir. Milisler, şiddetle muka· 
arruzlannı piiski.irtmi.işlerdir. 
vemet etmişler ve asilerin bütiin ta· 

Asilerin Jarama ve Las Roza, 
mmtakalannda da taarruza geçme· 

HABER -:- ~§aJll~~po~s~ta~s~ı ~~~~~~~~~~==~==~~~~~~~~;::::;~~; 
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Almanya 
Sovyetlerle 

harbedecek ! 
Saksonyada gençler için hazırlan. 

mış bir istirahathanenin açılma tört: -
ninde Hitler gençiiğine hitaben nutuk 
söyliyen 78 yaşındaki Maraşal Fon 
Makenz:n, Almaı~/a ile Sovyet Rusya 
arasında bir harp olacağını haber ve
rerek demi~t : r ~:i: 

"- Günün birinde sizler, Alman 
halkının ordusunc!a hizmete mecbur o. 
lacakaınız. Ditnyanm vaziyetine baka • 

cak olursak, Alman milletinin Şarlan 

Allahsrz'ı ile bir ihtilaf haline gireceği 
her gün biraz daha açık surette anla. 

ıılıyor. Bunun ne zaman vukua rele
ceğini yalnız haktee.Ia bilir.,, 

Maraşal Fon Makenzen bundan son
ra gençliği hakiki bir hıristiyan olma
ğa te; vik etmiş ve şunu söylemiştir. 

"Zira, Alman askerinin iyi bir hı
riıtiyan olmaıı lazımdır. 

- Deyli Herald'den -
Alman kabinesinin fevkalade 

içtimaı 
Bertin 9 (A. A.) -

fil, M. Hitler'in ihtimal 
Siyasi maha· 
bugün İngil-

tere, Fransa ve İtalya•nın silahlanmala. 
rının hasıl etmekte olduğu akisleri 
t : tkik etmek •:.izere kabineyi fevkalade 

bir içtimaa davet edeceğini beyan et· 
mektedir. 

Romanyada 
vaziyet 

(B<ı§ tarafı 1 incide) 
rasimindeki vakadan doğan diploma· 
tik hadise ile meşguldür. Milli çift
çi partisi liderlerinden Mihalake An • 

tonesku'yu ziyaret ederek "Mitti çift· 
çi partisinin bir karar almak için hü: 

kumetin vereceği kararı beklediğini,, 

bildirmi§tir. 

Vaka akabinde Bükreşe davet edil-
·iş olan Bertin v. Romadak' ~umen 

elçileri hala vazifeleri ha ına iade edil
memişlerdi-. Buna mukabil geriye 

çağrılmaları Romanya hariciye ne:.are. 
ti tarafından defatla ihsas edildiğ hal
de gerek Almanya ve gerekse İtalya 

elçileri Bükreşten ayrılmamaktadırlar. 
Almanya ve İtalyanın bu hareketleri· 

Milli çiftçileri ve Faşist cepheye aleyh
tar olan partileri asabileştirmektedir. 

Eski başvekillerden meşhur müverri'l 
profesör Yorga maarif nazı . doktor 
An gel: · ~ 'ya m:irar r: c . :ek Lir n! 

sandan itibaren tekaüde sevkedilmesini 
talep etmiştir. Profesör Yorga 11 

şubatta gazetelerde neşrettiği bir 
beyanname ile iiniversitelerin bugün-

kü disiplinsiz şartlan içinde bir profesör 
için çahşmağa imkan bulunamıyacağım 

bildirmişti. Bugünlerde Yaı ve Bükreş 

üniversiteleri profesörlerinden bazıla

rının daha istifalarını vermelerine inti. 
zar edilmektedir. 

__ 1,..wwww--•-1111..-...ı ..,ı..-wı.,..111•.........,,.,..,.,,. .... ,.. R ••-

CUMHURIYET'te : 

Fransanın para 
politikası 

(B~ tarafı 3 iüıciidc) 

masrafları azaltılacak ve fevkala. 
de müdafaa masarifinin yarısı bir 
istikrazla kapatılacaktır. Bu tedbir
lerin, Fransanın dahil ve haricin. 
de, matlup olan itimadı uyandırma. 

ğa kafi gelip gelmiyeceğini zaman 
gösterecektir. Fransanın mukadde
ratı ve dolayısiyle A vnıpa politi. 
kaı:ıınm akıbeti bu itimada bağlı 

bulunmaktadır. 

Btüd /~na d.efjil ama bu son cümle-
ye bir mana veremedik. Ne Fransa
nuı, ııe de Avrupa politikn,onnııı akı. 

l>cf i i le bil "itim'lt" ara.<tnul~ l>ir mil. 
WWf'f;ct 'IOldıır. B11 fclcikkilcr lıiraz 

C.'lki cıwi ... Diinya g;;s dinledi. -1 

nlcizizde bir kı::, mektebi tale besi beden tcrbitıesi dersind~ 

Eliizizliler lise 
istiyorlar 

8 
Bu vilayetimizdede mektepler 
gösterilen rağbeti karşılama~ 

lazımdır rıc1 
Elaziz (Hususi muhabirimizden) mı§ değildir. Bu sene is~~di A~ 

Bu yıl mekteplere rağbet her sene· desinde yapılan on ders 8 
•• ..;e 1"' 

b k e or ... b· .. a 

lar vasati miktarı aşmıştır. Orta oku

lun talebe sayısı altı yüz küsurdur. 

Köy okulları da çok alaka görmüş 
ve bütün halktR çocuklarını okut· 
mak ic;in umumi bir heves uyanmış· 
tır. 

den fazladır. Hemen bütün ilk okul- türk okulundan aş 8 ~ •t bir 11'" 

de ilk okullar için musaı rnerk~ 
yoktur. Bina vaziyeti kaz~öY 01' 
!erinde de aynidir. Y ~Inız ygıırıd; 
lan mükemmel ve pl~n.k u artt1'. 

Fakat mektep binaları ihtiyacı 

karşılamaktan çok U7..aktır. Bunların 
hiç birisi bu işe elverişli olarak yapıl· 

Elazizin nüfusu gıt.tı ~e bef ~pi 
tadır. Ni.ifus miktarı yırtn~ 'çitı ll-' 
ulaşan bir vilayet merk.~z~ 1 dit· ~ 

I .h . k muhıfl'l bit 
ye o ,an ı tıy.aç ço kilatlı 
ders yılı Elnzızde tanı t~ tur· 
lise açılmaııı çok mu"afı 0 

Hatay ana yasası 
müzakereleri k.ıo 

ilkr. tle IJ1U 
sinin tahrikiıtına s une (Ba§ tarafı 1 incide) 

tan Cenevreye gelen müşahitlerin Sanca 
ğm cenup hududundaki Bayırbucal: ve 
Hazne nahiyeleri hakkındaki müı:ahe
delerini din!emcğe karar vermiştir. Ko./ 
mit~ her gün toplanacaktır. 

Davetsiz misafir! 
Bunlan bir hafta kadar evvel Hatay. 

ıdaki müşahitlerin ilk kafilesi sehri. 
mizden gC'lip geçerken, zayıf, esmer, 
çok uzun boylu gayet iyi türkçe 
konuşan Hasan Cebbare adlı biri de 
trenden çıkarak hemen o akşam Ce
nevreye hareket etmişti. 

Kendisiyle konuşan gazetecilere bu 
sc-yahati hakkında malumat verirken 
(sözler aynen hatmmızcl<:dır) Cenev. 
redeki komite tarafından - Belki de 
teknik ma.lfıma t vermek üzere ça ğırıl. 
dığını söylemişti. 

tskenclcrunda maliye müdiri olan 
Hasan Cebb:ı.renin vaziyeti hakkında 
Cenevr::-den aldığımız bir telgraf şu 
yoldadır: 

Cenevre. 8 ( A. A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

5 mart tarihli lstnnbul gaz"tele. 
rinde Suriye maliye nazırı Hasan C:~ 

barenin beyanatı inti~ar etmi~tir. Bu 
beyanatta Hacan Cebbare, Millet:er 
Cemh·eti komitesi tarafından vaki o
lan davet üzerine Cenevreye gittiğini 

söylemiştir. Ne m!lletlcr cemiyeti ve 
ne de Cencvrede içtima eden komite 
tarafından böyle bir davet vaki ol. 
mamış ve komite yalnız konsey taıa-

fından Sancağa gönderilen bitaraf 
müşahitleri davet etmiştir. MüşahiL 
Jer bugün gelmiştir. Olsa otsa San
cakta maliye müdiirü olan Hasan 
Ccbb:ırc. komitedeki Fransiz delegesi. 
nin ınüşwiri olarak Cenevrcyc gel
miş olabBir. 

Halkı ihltilate tahrik 

le etmektedirler. • ııtl,ıt 
d ınefll .A 

Vataniler ve ~an a.. eret 5·, 
halktan Suriye Ieh·nc muzah ut1 

. hd't ·olunu tut:Jtl remeyıncc te ı ) 

dır. ubilll 
Dahiliye Vekilinin. rn 

tavsiyeler• .,., 
' tov1

••• ,/. 
Adana halkevinde y:::pılan ıı~ 

da Dahiliye vekili Şükrü !{aya~ 'J'UfW 
bir hasbihalde bulunarak Alev 

lcri mevzuubahs etmiştir. ..,. 1' 
ve o 

Çukurovada bulunan . ·rı 
at devrırıı 

oldukları halele ~~ttan rııatl• 
cnebi te 

hep davası ve bazı e kaY 
~esirile ana dilini kısmen t' 

• n ayrı 
b" "k T " k camiasıncıa t r 

uyu ur • T" kleri anla ı ~ıl 
mış olan Alevi ur _4lt\'V 

ı,-.ııunan -La-:lm ve Hat01}4.:ia rı d• 
. tdaşları i-'ıt1 

gibi Çukurov:ıdal:ı yur b"yiilc ~ .. • 
tarı u ı..-ev. 

Türk oldukları ve on h'l ıibf\ / 
. ·yen ca ı .. ,..ır. 

den ayrı tutmak ıstı · ~ ini sOı 
. ap ettıg 

le mi.icadcle etmek ıc . ô 
miştir. 800ra t'"' 

. . kT bundan J ati Dahılıye ve ı 1 b'rld e . .-. 
"h ,..jbi ta ı o~ 

kadar Alevi Fella t> •• IT'iirkler ti; 
'k t Etıh J. e~ mış fakat hakı at e . pirı ı!1 .f.i 

tmi~tır· • ,r:ı; 
ırkdaşla::la temas e . ıcıııııı, . .a 

. e bakım 1t1JJI' 
terini devlet i~lerın ··ıunç 1 ıl 

· katma gu dt' 
tanat idaresınden • Jcidclerlt , ' 

" kı · · · feri3ı a 1ourt1 tela ;<ısının, - _ cıırı''' rUI 
işini biribirinden ayıran ~ nı tebl ,. 

. 1 ıyacagı 1111•• 
rejiminde yerı 0 am . uııarı1 

b' ıerın k ·r· 
ettirmi' ve bu ta ır etınİftı . dl 

v • -ı.arct til1 
daki manasızlıgına 1:r bl)Jgt _1r 

. lwrovl • -tte'~ 
Netice it:barıle çu d getır., ' 

· vücU a efl11 
kültür tesd:küllerı .. 1 "e t 

• ternessu 
ve bu teşekküller ıctır· ııl" 

ğrataca f\ut 
temini uğrunda u .. 1 rak JcO ıetl 

lfo1crıtcld inııhab;rim;z bildir:ııor: .... suz o a elt 
Hntayda son za!'llanlarda proragan- Türkçenin p~uz vermek "':rıJJ""' 

rla faa!i'vetlcrinin miihim bir kısmı ması. kır. alıp ız ıcat '* 
J • • ortad•fl rile' 

Kuseyr mınta!;aıında teksif edilmiş menfi telakk :lerın .. ıar .;e ,, 
fer~ıı~ ~er 

bulunuyor. Bir ı.amanlar Kuseyr mm. itleri üzerinde kon ddit tı'e 
takasında Vataniler nanrna yararlık neşriyat yapılacak mUtea 
göstermi5 olan Haleb yakınlarında açılacaktır. 
Ane;Jcn köyiintlen Şeyh Ahmet adm- .... 
da birini sırf bu makEatla o nahiyeye ... -·-·········· .. 
göndermişlerdir. - - ---········• ~ ~ 

Şeyh Ahmet, <'linclc bir martin ve H A E3 c;.. 
tıl•ll maiyetinde bazı siliı.hh şahıslar oldu. ok ı• 

1
•

11
1J 

ğu halde köy köy dolacmakta ,.e lstanbulun en ç sici İt· 1 • , ı 
Türk halkını taciz için her vasıtaya kiki akşam gazete eııiet 1'J 
mUr:ı.caat etmckte:lir. rmı HABER'e v e r 

leri beklenilmektt-dir. Buralarda hü
kumctc.ilerin bataryaları, düşmanın 
tahaşşÜt etmiş olan kuvvetlerini fa
s:lasız olarak bombordıman etmek 
tedir. 

Maksat tahrikatta bulunmak ve d I 

1 
Türk halk1nı ihtilale scvketmektir. J . _ e r ~ ···-· ................... 
Türk köylüleri h Ahmet ve avene • .:.· -=-----~~----~---
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Dilimizi 
benimsemiyenler 
~izden değildir ! 

•• • ................................................................................................ 1 Y········ 
ıı.ksek tahsil gençliği arasında ı 

~ .. ~u hususta küçük bir anket... ! 
ı ' •·······•· . \J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

tııhna:Umi yer!ede. ~ürkçe konu- .. _ Ah! Şu Beyoğlu c.addesi .. 
ttfırıda ~ccb~rıyetının konması. et- Orası b~ştan ~aş~. levh~la~ı ıle, in
~k ~ Ye~ı ce:eyan, her muhıtte s~nlan ıle degı~tınlmesı ıcap eden 
~l\tn k ır alaka ıle karşılanmış bu- hır yer.. Reklam levhalarındaki ya-
. B~ tadır. . . . z~~ar A ne kada~ ya~lış is: içerdeki 

dutun kısı~.§ehır.meclı~ı ~zalarm~ du~ka~larda muşterılere hıtap eden
llıUın te!erını tesbıt etmıştım. Şehır lerın lısanları da ondan daha kötü 
~deasıllerinin bu memleket mese- ve bozuk..,, 
~ki e ~c ~adar hassas oldukları söy Hukuktan Naime: '

1 

l'ordı.ı~rı aozlerden pek ala anlaşılr .. _ Türkçe konuşma mecburi-

~~:~iYede Tiirkçe konuşmıyan ~=~ı~!~d=~nı:;:k ~~lu::~n~:~;;~ 
~çl· ... - ar hakkında münevver duyuyorum. Fakat cezaya taraftar 
it u~ıın. neler düşündüğünü efka- değilim, bunu hürriyetin tahdidi şek
"e tcab~ıye müvacehesinde kayıd !inde telakki ediyorum. Lakin baş-

1-i ıt faydadan hali olmıyacaktı. ka müeyyideler konmasına tarafta
~ec:t milli meselede büyük bir 
"tr n ve alaka gösteren münev- rım. 
.ı ~Cl\r\·k l T Mağazalardan eşya alırken ekse-
~ 1'·· k .. 1 senelerce evve ürkiye-
~b 'ti\~~ -enin konuşulması yolunda riya Fransızca veya başka bir lisan-
~~" Utadeleye girişmişti. Yüksek la hitaba maruz kaldığım oluyor. 
ı "il\\ b Kendilerine derhal laznn gelen ce-
~ril\ ar, u memlekette yaşıyan- b 
ı tirk )'akkın bir zamanda Türkiyede va ı veriyorum.Fransızca konuşmak 
~ ~c ·o l'. k dil bazı kimselerde i~e adeta hastalık 
.ilde" . nuşma uzumunu en e- h 1. l . V d d. k b 1 

l'ıııi u'' ~drak ederek yola gelecekle- a ıne ge mı§.. atan aş ıye a u 
'lıaı. ?1.ıt ettiğinden gençliğe bu hu- ettiğimiz insanlar bu memleketin ka 
ı.. "Q ıtıd 1 1 nunlarma nasıl itaat ediyorlarsa 
"ltı. a ve sükunet tavsiye o un-
b.:'' llli.i d 1 l l Türkçe konuşmak saygısını da gö-
-..ıtıu b~la e eden vazgeçme eri ü- zetmelerini istemek hakkımızdır.,, 

A. 1 dirilmişti. 
sad~~ seneler geçti. Fakat bü· Diş tebabeti son sınıftan Ahter: 
~ htnı~ın, gençlerimizin ve ni- "- Bugün sabahtanberi mek-
~ '"\ 1,_CPımiz.in bildiği gibi bazı va- tepte rum, ermeni, vatanda,larda 
~~~ kendilerinden beklenen Bulgar talebe ile hep Türkçe konuı-

~ iostermcdiler. mak meselesini münakaşa ediyoruz. 
X~ •ır~da .... gençler ne düşünü- Laboratuvarlarda rumca, Bulgarca 
~'e. ;Dun ogleden sonra Oniver o kadar çok konuşuluyor ki.. niha
~ tittim. ~ers fasılasmda grup- yet dayanamayıp müdahale ediyo-
~· ldi'ttıc;lerın görüştükleri mevzu ruz. Fakat aldıran yok. Memleket

to~İitt~k ~urada birçok gençlerle }erinde bulgarcadan başka lisanla ko 
~ ten sonra dışanda tesadüf nuşulmasını hazmcdemiyenler b~ 
~~ıcnçlerin de düşüncelerini müdahalemize o kadar sinirleniyor
'l''l> i l~te söyledikleri: lar ki ... Heyhat... Onlan susturmak 

Mı.ı akultesi dördüncü sömestr- için müeyyidemiz yok .. Son amıfta 
~·,'~fa Saka oğlu: öyle zaman oluyor ki kendimizi 
~ ~ tamvaylarda, vapurlarda Türkiyede değil Bulgaristanda zan· 
!İet.~~:tıı hrmalıyan sözlere artık nediyoruz. Yeter artık! Büyükleri
~~}'ct Verilmelidir. Ben Bulga· mizin bu i~e bir nihaye vermeleri za 
"t.. t'tr~k· Orada umumi yerlerde ld. 
11:"'\ """' 1 h k mam ge ı . ., 
~I clrif .bnuşmıyan ar a arete lktısat fakültesinden Halit Arr 't'r gı İ tokat da yediği olur. kan: 
~cnçliği bu meselede bu ka-

~ ~u) \ı~ sahibidir. 
~~l'r\~tıstanda olduğu gibi mem· 

tlirk"~e de bir kanun cıkarılması 
'· 1' ~ f s::vindirecektir.,. 

· akultcsi ikinci sınıftan Fa· 

~~Ben bilhassa yahudilere çok 
~Ut ~b· Kendi lisanları yetmi
~ ~ ~ı ı bzuk bir şive ile F ran-
~~~n Aluşuyorlar şahbazlar ... 
~~~ manyaya gidip geldim. 
\)''da Je lngilizce bilirim. Al
)t .~~t'tn ngilizce konuşursanız ce
>i ~l\U~ et Fransızca söylerseniz 
\ Otıu~ e akmazlar bile.. Türkçe
~~Ctj l"tıa~akta ısrar edenlerin 

ttttr' tnılli duygu ve hisse hi-1' .•• 
•. ~ fak .. ı t ' \! u tcsinden Ahmet: 

~~'kçC~j ~~ndaslar icap edince 
'~ l\cnd· ukcmmelen konuşuyor 
t~lrtı.aıı 1 aralarında, evlerinde ko
~t \ıttı ına tabiatiyle karışılamaz. 
~~ l~Uıni Yerlerde buna riayet 
~ 1'u111ndır. Türk toprağınd:ı 
~, ~ak Çe konuşulmalıdır. Ko
~~lt, b:: ısrar edenler olursa ce-

lltı ~Ctitit· auretle de akılları başla
\ ~Ott ır. Cumhuriyet ilan edile
~ frn~eT~ oluyor. Bu kadar se
~,1ı.ı İdrak urkçe konuşma lüzu-
L~k Za ctrniyenlerden artık ce-
'lı.ık manı ı · t' " \ıkta ge mış ır . ., 

\~' ı; n Cemil : 
\t~ t, ~Yerde Türkçe konuşul
~~ l\diten Ya da taraftarım. Beni 
~ltolar~oktalardan biri de ba-
~ tıdc 1'·· • barlarda, eğlence 
~lcncn Utkçedcn gayri bir lisan
l-f 1't dq ın§arkılardır. Bana kals:l. 

~llkı.ıJt cnederim.,, 
: •on sınıftan Muammer 

.. _ Benim Bayazıtta dükkanım 
var. Orada çok kimseler bana rum-

ca, ermenice hitap ediyorlar, fakat ne 
yaparsın) "Türkçe konuş!,. diye ih
tar da bulunsam hadise çıkması yüz
de yüz muhakkak .. Türkçe konuş· 
ma mecburiyeti konmalı.Fakat bunu 
zabıta memurları kontrol etmeli.,, 

isimlerini tesbit edebildiğim genç
lerin söyledikleri burada bitiyor. 
Grup halinde konuıtuğum gençler 
de arkadaşlarının sözlernden aykırı 
hiç bir kelime söylemediler. Hepsi 
kararın biran evvel tatbik mevkiine 
konmasını büyük bir alaka ile bekle
diklerini ilave ettiler. 

Y. Ragıp ÖNEN 

Almanya ile ticaret 
vazlyet.1 

Türkofis. Cumhuriyet Merker ban
kasının Almanyaya klering kredisini 
kesmesinden sonra ithalat yapmıt ve. 
ya. sipari~te bulunmuş olan ithalat 
tacirl~rinden mallarının miktar ve tu
tarı hakkındaki listeleri toplamaktadır. 
Listeler bu akşam tamamlanacak ve 
Ankaraya gönderilecektir. 

Almanyadan memleketimize son gün
lerde yapılan ithalat çoğalmaya baş. 

lamıştır. 

İstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Birkaç borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar verilen oda takımı 

gardrop ve muhtelif boyda ve renkte 
h::lıhr vesair ev eşyası 13-3-937 

gününe gelen cumartesi saat 12 den 13 
çe kadar Beyoğlunda Ayazpaşada Mar
mara apartımanının 1 No. lı dairesinde 
hazır bulunacak memur tarafından açık 
arttırma auretile satılacağı ilan olunur. 
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Beşiktaşla 
Güneş 

Yarmışar kupa 
alacaklar! ... 

B. İ. T. O. K. ten: 7 mart 1937 pa. 
zar günü Taksim stadmda yapılan 

Beşikta' - Güne' maçının temdidi 
vaktin gec olmasından hakem tarafın
dan icra ettirilmemi ştir. 

Halbuki kupa finalistini ve galibini 
gösterecek olan bu maç ta böylelikle 
neticesiz kalmış oluyor. Önümüzdeki 
milli klime maçları fikstürü dolayısile 
ide ba~ka bir günde yapılması imkan. 
sızdır. Bu ıebeple bugün toplanan ko
mitemiz galibe verilecek olan kupayı 

y .. rıdan keserek birer parçasını her iki 
klübe bir hatıra olarak vermeği kabul 
~tmi~tir. Klüplerimiz yarım galibiyetle
rinin yarım hatırasını saklıyacaklardır. 

Suvarilerimiz 
Roma, Paris, Lon

dra Brüksele 
gidecekler 

Geçen ıenelerde Avrupanın muhte. 
lif Jehirlerinde yapılan atlı müsabaka
larda büyük muvaffakiyet kazanan 
süvari zabitlerimiz yeni bir seyahate 
çıkacaklardır. 

Zabitleri.nıiz, Süvari Binicilik mekte
bi kumandam kaymakam Saimin ku. 
mandasında Nisanm haftasında evveli 

Romaya ıideeekler, oradan Pariae ge
çeceklerdir. Pariıte mtleabakalar bit

tikten aonra Landraya (İ.deceklcr, ora.. 
ldaki mUsabakalara da gireceklerdir. 

Zabitlerimi%' dönüıte Belçikadan geçer
ken Brübeldeki mUt1abakalara da İ§ti
rak edeceklerdir. 

Başkalarına ne 
oluyor! 

Sözüne itimat ettiğimiz bir ar
kadq bize tunları anlatb: 

- Pazar günü ikinci küme maç
larında Kasımpa§a ile Karagümrük 
heyecanlı bir karşılaşma yaptı
lar. Maçı Karagümrüklülerin ısran 
üzerine Kasnnpaşalı Ahmet Adem 
idare etti ve vazifesini sonuna ka -
nar büyük bir dürüsti ile başardı. 

iki taknn gerek oyundan gerek
se hakemden memnundular. Fakat 
gelecek hafta Kasımpaşa ile oyunu 
olım bir üçüncü klübe mensup seyir
ciler, bu maçı çığrmdan çıkarmak, 
hakemi şaşırtmak için yapmadık 
ta§kınlıklar bırakmadılar. Böyle bir 
hareket sporculuğa yakışır mı? Ve 
nihayet böyle kasti ve yakışıksız taş
kınlıkları zabıtanın önlemesi kabil 
değil midir~ !. 

Biz arkadaşımızın sözlerine faz
la bir şey ilave edecek değiliz. Yal
nrz iki takım müşterek arzu ile tayin 
edilen bi rhakemin idaresinde, bir 
ıpor teması yaparken, ortalığı ka -
rıştırmağa kalkanlar (sporcu) ismi
ni ta~ımağa değil, spor sahasına gel
miye bile hakkı olrr.ıyan insanlar ola 
rak görüyoruz. 

lngllterıe kupasında 

Arsenal 
Tasfiyeye uğradı 
Haftalardanbcri devam eden tngil. 

tere kupasının son galipleri Arsenal ile 
West Bromvorch arasında bu hafta 
çok zorlu bir maç~an sonra sakat bu
lunan en iyi o y u n e u s u mer
kez muhacim Drokcden mahrum clarak 
sahaya çıkan Arsenal 3- 1 yenilmiştir. 

Tenis 
Nevyork, (A.A.) - Kapalı 

kort üzerinde beynelmilel tenis şam
piyonlarının finalleri şunlardır: 

Fransız madam Heurotin, Afri
kalı Mis Hirch'c 8·) O, 6. J ve 2-6 ga 
lip. -

Milli küme haricinde kalan 

Sekiz klüp 
Yapacakları lik maçlarının 

· programını tayin ettiler 
Milli küme haricinde kalan sekiz 

klüp arasında yapılacak maÇlar için 
dün akp.m mıntaka merkezinde bir 
toplantı yapılmı~tır. Bu toplantıda şu 
kararlar verilmiştir. 

1 - Sekiz klüp arasında şimdilik 

bir devreli ve ilerde tekrar karara alı· 
nırsa iki devreli olmak üzere lik usu
lünde maçlar yapılacaktır. 

2 - Bu maçların yapılacağı stddlar, 
teşkil edilecek komite tarafından inti. 
hap edilecektir. 

3 - Her hafta sekiz klüp arasında 

yapılacak maçlar ayni stadda oynana
caktır. 

4 - Maçlarda lik maçları ahkamı 

tatbik olunacaktır. 
5 - Bu maçlar için mıntaka başkan

lığı bir mükafat koyacaktır. 
6 - Hakemler alakadar klüplerin 

anlaşmasile seçilecek, anlap.madıkları 

talddirde komite tarafından intihap e
lccektir. 

7 - Maçların hasılatı sekiz k!üp a
rasında barem usulile taksim edilecek. 
tir. 

Şazi Tezcan 
Macar - Yugoslav 

maçını idare 
edecek 

Ea1;em Şazi ~·e:oaıı bit marı 
ba.şZatırkea · 

9 mayısta Pe~tede yapılacak Maca
ristan - Yugoslavya maçının hakem
liği için :Macar federasyonu hakemle
rimizden Şazi Tezcanı namzet göster
miıtir. Bu teklif Yugoslavya federaa. 
yonu tarafından da kabul edildiği tak
dirde, Türk hakemi Şaıi Tezcan mer
kezi Avrupanın en mühim maçlanndan 
birisini idare cidecektir. 

Baremi bölge ba~kanı tesbit edecek
tir . 

Müsabakaların yukarıda yazılı esas
lar dairesinde idari ve teknik bakımın. 
dan !ntacı komiteye havale edilmittir. 

Komitenin vereceği kararlar nihaidir. 
Seçilen komite müsabakanın niha· 

yetine kadar tebdil edilemiyeccktir İl· 
tifa halinde müıtafanın yerine haıka 
biri seçilecektir. 

Maçları i:darc edecek komiteye Top. 
kapıdan Necmi Ataman, Süleymaniye· 
den Muhtar, tstanbulspordan Hamdi 
teçilmiştir. Yapılan kur' aya göre: 

Süleymaniye 1, Anadolu 2, İstanbul· 
spor 3, Vefa 4, Topkapı 5, Beykoz 6, 
Eyüp 7, Hilal 8 , numaraları almıılar. 
dır. 

Müsabakalar on beş gün ıonra bat' 
hyacaktır. 

Tanzim edilen fikstüre göre birind 
hafta 2-1. 4-3, 6-5, 8-7, ile. kar· 
ıılapcaktır. ikinci hafta 3-1, 4-2, 
7-6, 8-5 ile üçüncü hafta 4-1, 3-2 
8-6, 7-5 ile, dördüncü hafta 5-1, 
6-2, 7-2, 8-3. 5-4 ile, altıncı hafta 
7-1, 8-2, 5-3, 6-4, ile, yedinci hJf. 
t~ da 8-1, 5-2, 6-3, 7-4 ile karır
laşacaktır. 

(8.) takımları tçln 
Beylerbeyi klübü umumi katip1iğin· 

den: 
B. takımları arasında tertip eldilen 

kupa maçları 21 martta bcİ§lıyacalm· 
dan 15 mart akşamından sonra vaki o. 
lacak müracaatların kabul edilmiyeceti 
bildirilir. 

Pire 
futbu Ocu ıarı 

Romanvava 
gidecekler 

Yunanistanın Pire muhtelit fut
bol takımı mayısın ortalarına doğru 
Romanyaya gidecektir. 

Bükreşte Venüs ve Ripensiya 
klüpleriyle karşıla§tıktan sonra aV
dette Göstencede bir müsabaka ya~ 
pacaktır. 
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- Ne mUnuebetr l 
- l~rigerln kamçı darbelerlnJn bll'aktığı 

izleri g llnnck lc;:ln ••• 
Splk Holland bu !!özlerin Bellamid~ ya_pa

cağt t esiri bUmlyordu. İhtiyar haydut kata 
sma bir odun yemiş gibi sendeledi. YUzü 
kireç gibi oldu ve: 

att, mazisi.ne dair ıeyler gör1l§tünUz mUJ" 
dU? 

- Hayır. O, mu13ine att bir ıeyden bah 
setmezd.I. Çok aUkQti idi. 

Adamlarını payladı, nasihat verdi. 
A§çıyı fazla terslediği için, herif e~yala
nru toplayıp gitti. Ogo:.in mutbağa ben 
girdim. Hanımefendi seslendi: 

bile düşmemişti. Küçük hanıı;nın kapı. 
sı kapalıydı. 

''Büytik kızını yanında sanarak: 
"- Kardeşinin kapısını aç! - dedi. 
Fakat Aliye hanım bizimle beraber 

- Krlgcrin kamçı darbelerini mı'! .• 
Diye mırıldandı. Sonra döndU. 811.nkl P"" 

§inde bir sUrU hayalet varmış gibi ko§a koşa 
oatoya gitU, kUtUphaneye girdi, kapıyı 
k&J''I l•, 1 'Wledl, ve bir koltuğa yılttldı. 

Kr1gerin kamçıladıgt adam! Gözlerinde 

§imdi, Ye,ıı hayaletten daha mütblf bir ha 
ya.Jet bcllmıl§tl. İhtiyar koltukta iki aaat 
kadar kaldı. Kalbf, hiçbir §eyden mUteesştr 
olma:-,·n~ kalbi §lddetle çarpıyordu. Korku. 
yordu. " " bu lt0rku, ö!Um korltusu idi. 

BELÇlKADıU• :&d~AFtR 

!'ltcr il~ Valcri bahc;:ede 
:Valen: 

dol&fll'larken 

- Bakınız, dedi, Splk Holland koııa koşa 
ba tarafa geliyor. 

Filhakika gazeteci biraz sonra yanlarında 
nefe.ıt n efese: 

- ~\·ini ile kansı, dedi. Şatodan gitml~ 
ler. Bellam.1 bUtUn hizmetçilere yol veriyor. 
Bunlıın bu sabah baııa kendll!I söyledi. Fa. 
l~t, hen ıuna eminim ki, Sa\inl ile karısı 
§&todadrrlar. Zira bu sabah içtn Savinf b&na 
mühim bir şey söyllyeccğfnl bildirmişti. Ben 
de, erkenden onu bekliyor, ııatonun kapısını 
göz!Uyordwn. lhUyar yalan söylüyor. Blr 
de ıwı.saı anlattı. GQya kAUbt kaumu zor
larken yakalamış ta kapı dışarı etmı1. 

Fiter o gün Londraya dönmek niyetinde 
idf. :Bu haberi alır almaz b&§ka türlü har'"' 
ket ctmeğe karar verdi. Yazıhanealne tele
lfon ederek Savinlyi aramalarını emretti. 
Öil'leden ııonra gelen raporda, bütün Londra 
da arandıkları halde kdtıp fle karı~m bu. 
lunamadıklan bildiriliyordu. • 

F lter bu raporu alır almaz, karakoldan 
bir polis gönderdi. Polis ııatoya gidip Bella• 
ml)1 buldu. Kft.tlbl ile karıamdan malflmat 
istedi. Bellam1, gazeteciye anlattııtı maMlı 
ona da t ekra r etti. Polis, ıatodakl bUtUn h1J: 
metç!le re yol \'erildlğtnf, yalnız kapıcı ne 
lhUyarın Çinli ooförU, Sen'in p.toda ka.ldı~ 
nı da ö:remn.LJtt. Fiter sordu: 

- Kapıyı Bize kim açtı : 

- Blznzt mllsyl:S Bella.ml. Ben r.çıktrtkan 
ıtonr& cb l:apıyı kilfttedlğtnl ve kol demlrlnl 
\'Urduğunu duydum. 

Ye.pılacak bir ııey yoktu. &klemek ıa.. 
znndı. Fakat Belam! bo§ durmuyordu. Kt1.• 
fasında b ir pllln vardı. :Mutpağa inip orJldan 
kahve ve Süt' a'lmak istediği vakit, garip bfr 
t esadüf onun bu plft.nmm tahakkuk etmesi
ne sebep oımuotu. 

Bellanıl , kUtUphanealnde Lut ne karot 
karşıya otunıyordu. 

Yazıhanesinin üzerinde iki telefon duru. 

yordu. Eun•ın hlrlsl umumi telefon idi. 
öteki, kapıcının ku!Ubeıı1ne bağh, huıru'!! 
telefon !dl. Bu telefon çaldı, kapıcı: 

- B irisi g eldi, dedi, slzl görmek istiyor. 
- Klllll!eyt kabu1 etmiyorum. öyle a!Syle. 

İsmi ne? 
- tsml Con Vud imi§. Belçikadıuı a1zi g!lr 

m ek Uzera gel~. 
Bella.ıntntn yüzünde bir detf§ikllk oldu. 
- Pekl, dedi, gelsin! 
Telefonu kapadı. Laslye bir misafir ile 

görüşeceğin!, kendlaln1 yalnız bıra.kmaamı 

ııöyledl. MUıaflrl içeri Çinli §Oför ~ getı~ 
dl. O çıka.na kadar Bellami, §Ömlneye da• 
yanını§ bir vaziyette durmuıtu. Blı:: ıey 
söylemem!JU. Şoför çikmca sordu: ~ 

- Mösyö Vud BiZ mislnlz? 
- Evet efendim. Zannedersem m de 

m!lııy5 Bellıımlstnlz '! Şatodan ayn}acağmızt 
ve §8.toyu satmak niyetinde olduğUnuzu 
haber aldmı. 

- Oturunuz. 
- .Ayakta dunnağt tercih ederim. 
- Demek 8ize §&tonun satılık olduğı.ınu 

al:lylcdiler. S1zlnle alay etmf§ler ml:Sayö. Hiç 
böyl~ bir nlyet1m yok. Hem ne diye aatm 
almak tstfyol'BUJluz ? 

- lngiıtereae bir çocuk yuvası kurmak 
arzusundayım. Bu maksatla bana mühim 
bir ır.eblıığ da tevdi ettiler. Bu ıatode., biraz 
tadllAt yapılırsa, gilzel bir yuva kurablleceır 
ğlml Umlt ediyorum. Geni§ bahçeler var. 
Şııtonun bizzat kendisi yetl§mcse bile bir ta• 
kım t.tnalar flAve cdUeblllr. 

- Şato satılık değil. 

Con Vud eğildi ve gitmek Uure arkMillı 
döndU. Fakat Bcllami: 

- Zannedersem, dedi, alzl ismen tanıyo. 
rum. Belki aldanıyorum. Fakat bAnıı. öyle 
geliyor k i siz, akraba1nmndan birinin ahba• 
bısmız. Con Vud döndU: 
· - Yeğenlnlzden mı bahsetmek istiyorsu
n uz? Evet onunla M 'lll kıtada idik harpt~! 

- 011•., 111• rtlJd 11 Undcn cmln mis iniz? 
- ÖIUmU resmen kaydedilml~Ur. HattA 

ban'.1, mira!! olarak ş9.hs1 birkaç parça eıya 
da bırakmıştır. 

O halde muhakkak öldU d!'mektlr. Fa• 
kat bir çok klnuıclcrln mu ııanıldıltt halde 

6 n~:>' n "n :ıd 1 ·ıırı ı:;örUlmUştür. 

- E\'l't. Böyle hadiseler oldu. Yalnız 
Amerlknlıl:ır, her ölUyU tcşh!.s etmek için 
bUylik bir It1na göstermlyorlnrdı. H em Zt'.r ... 
n cdcrscm, Alm~n hfikQmetl de y~enlnl:dn 
öldUğUnU re men teyit ctml§Ur. 
Bellıı.ml dU§UnUyordu : 
- Yeğenim ile, dedi, husust hayatına 

- Ya! .• 
Bellami memnun oldu ve ml.aafirl bizzat 

kapıya kadar teşyi etti KUtUphaneye döıı.. 
dU. Orada, Çinli ııo!ör, kahvaltı hazırlıyor

du. Efendisi ic;:ert girince, ona bir kAğıt 
uzattı. Üzerinde §Unlar yazılı idi: 

"SUt bulamadım. Kalmamı§,, • 
- Kilerde yok mu? 
Çinli b&§lle: hayır, dedJ. 

- Emiıi'lm ki var. Bir çok koMerve süt 
var. Blllyorum. Kendim gidip bakacağım. 

Ve l~te, biraz evvel bahsetml~ olduğumuz 
ve ihtiyarın p!Anım kolayıa~tıra.n keşti, Bel• 
lam! bu ~ut aramak vesileslle elde etti. Ve 
gece olunca, Laslyi, Londraya, bir takım 
ıeyler ıatm almağa gönderdi. 

.y. .y. • 

Flter köyden geçerken, ,atodan birinin 
çıktığını gördU. Kim olduğUnu 1'arkedemlyor 
du. Fakat biraz dikkat edince tanıdL Flter 
yanında olan Valeriden mUıaade alarak ada• 
mm yanına gitti. Ve tam bir ot obUse bine. 
ceğt ıaman seslendi. Bu Con Vud tdi. Con 
Vud: 

- Şatoyu dedi, satm almil.ğa gelml§tlm. 
FJter bu fikre güldU. Döndüler. Fiter, ar

kad&§mı Valeriye takdim etti : 
- Valen, dedi, m ösy!l Vud şatoyu satın 

almağa gelml~. Ne dersiniz'! Herhalde m\l" 

vat'!ak olamıı.dmıı, değil mi? Bellamlyi nuıl 
buldunuz? (Deva.m1 oor) 

"- Hayır, sen yemeği pitinne. KU
çük hanımları çağır! biraz ev İ§ine ah!J· 
sınlar. Fakat onlar nerede? Müfide 1 
Aliye 1 neredesiniz? 

''Bağırıyordu . Cevap almayınca sa -
bırsızlanıyordu. 

''Nihayet Aliye hanını göründU. 
Rengi öyle uçuk, öyle uçuktu ki, geç 

kaldığı için hanımefendi onu paylya. 
cakken: 

"-Nen var?. dedi ve tokat atmak 
için kaldırdığı eli yanma düştü. Hem 
kardeşin nerede? 

"-Uyuyor. 

"Hanımefendi, hayretle: 

"-Ne demek? Nıunl uyur? 
"Bizim evde her şey saatleydf. öğ. 

le vakti, yatağına uzanmak, uyumak 
kimin ne haddine? .•. E.'ima hanım öf
keyle kızının oda.sına doğru yürüdü. 
Ben de arkasmdan. 

"Neden onu takip ediyordum, bil. 
miyorum. Çünkü Müfide ha.nnnı dö. 
ğecek bile olsa mani olmak haddime 
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gelmemişti. Hanımefendi , tokmağı çe. 
virdi. Elim ayağım titriyordu. Bir de 
ne görelim? Müfide hanım boylu bo. 
yunca yatağa yatmış, kolu, bacağı 

karyoladan aşağı sarkryor. İstifra et. 
miş olacak, bütün etraf kir içindeydi. 

"- Eyvah, ölmüş - diye b~ ğırdrm. 
"Hanımefendi, hemen iğildi, kalbi. 

ni dinledi. 
"- Çarpıyor! • dedi. 
"İlk heyecanı geçmiş, kaşlarını çat

mış, bakınıyordu • 
"- Bir şey içmiş ama ne?... Şey 

kokuyor ... 
"Bir ilaç ismi söyledi. İsmi aklım. 

da yok ... Doktorun ona tavsiye ettiği 
ve günde altı damla aldığı bir ilaç. 

''-İntihar etmek istemi,ş. Çabuk 
süt getir. 

"Aşağı koştum. Aliye hannn, otur. 
duğu yerden kımtldamaksızm, dimdik 

ayni noktaya deli nazarlariyle bakL 
yordu. Beni görünce sordu: 

Dör t beş d a k ika sonra yanıyarn
ların k öye saldırmak için hazır

landıkları açıkça g ö rü ldü 
Delikanlı maymun diliyle hay-· 

vana Mugambiye dair sorgular sor 
mağa başladı. Bu sorgulan may
munun anlıyabileceği bir §ekilde 
sormaya çalışıyor, fakat bütün uğ
Ta§malarına rağmen bir şey öğrene· 
miyordu. Akut sorgularına yalnı.z 
eliyle derin, karanlık ormanı göster
mekle iktifa ediyordu. 

Gece geçti. T arzan hala o uğur 
suz karzda h<tğlı duruyordu! lşin en 
kötüsü, delikanlının geceleyin ak
lına gelen korkulu işlerin gerçek çık
mağa başlamasıydı. 

Çünkü gün iyice açılıp da Tar 
zan etrafa göz verince bir takım ka· 
ra derili yerlilerin orman kenannda 
dolaşmağa ve köyü gözden geçinne
ğe başladıklarını görmüştü. 

. Evet i~te yamyamlar geri geli· 
yordu. 

Bu yabaniler, maymunlarla kap· 
lanın gece birdenbire gulyabam gi
bi ormandan çıkıp saldmşları önün
de korkup kaçmışlardı ; fakat şimdi 
güne§ çıkıp her tarafı aydınlatınca, 
yamyamların tekrar cesaretlen112ele: 
ri ve önlerindeki bir avuç hayvanı 
öldürmek yahut köylerinden çıkar-

mak için toplanmaları akla çok ya
kın bir işti. Eğer yabani adamlar, 
akıllıca davranırlarsa ve hele yüzler 
cesi bir araya gelirse elbette beş altı 
hayvanı koğup uzaklaştırabiljrler· 
di. Ellerindeki kargılar, zehirli ok·
lar gerçekten korkunç silahlardı. 

Dört beş dakika sonra, yamyam
ların köye saldırmak için hazırlan
dıklan açıkça görüldü. Ormanın 
önünde yer yer ve küme küme top
lanmışlardı. Kavga edecekleri za
man yaptıkları gibi savaş oyunlarını 
oynamağa, mızraklarını ~allayıp zıp 
lamağa başlamış bulunuyorlrdı. iç· 
]erinden en yiğitleri sıçrıya sıçrıya 
köye yaklaşmaktaydı. 

T 017.an Y amyaml8'rm cesaretle -
rini elde edinceye kadar bu oyun· 
lan oynıyacaklarmı biliyordu. 

Yamyamlar belki de ilk saldırış· 
larmda köyii elde edemiyeceklerdi. 
Maymunlarla kaplan bu ilk hücumu 
durdurabilirlerdi, Fakat dişleriyle trr. 
naklanndan başka silahlan olmıyan, 

düzen ve disiplin bilmiyen bu yedi 
sekiz hayvan elbirliği ve plan ile ya
pılacak ikinci, üçüncü saldmşlara, 
sıkı bir kuşatmaya karşı durabile
cekler miydi/ 

Y amyamlarm zehirli okları, kes
kin ve ağır kargıları bunlardan bir 
takımını elbette yaralayıp öldüre .. 
cekti. • 

Yamyamlar nihayet ilk saldırış • 
1annı yaptılar. 

Onlar ilerilemeğe başlayınca Tar
zan, sava§ borusu demek olan kor
kunç haykırışla acı acı seslendi. 

Pars ile Maymunlar homurdana
rak Yamyamların bulunduğu tarafa 
atıldılar; Bu saldırış önünde herifler 
ayak direyeroedi... Karmakarışık 
bir halde ormana doğru kaçtılar .. 
T arzan bunu bağlı olduğu yerden 
açıkça görüyordu. 

Yamyamlar ormanın kenannda ya· 
rım saat kadar tekrar, savaş oyun· 
larma ba~ladılar ve epeyce coştuk -
tan sonra da ikinci atılışa giriştiler. 

Şimdi kara derili kümeleri köyün 
ta çit kapılarına kadar dayandılarse 
da Şita ile Maymunlar arasına ku • 
durmu§ uzviyetler gibi atılınca, he· 
rifler gene karşı koyamadılar, düşe· 
rek, haykırışarak geri çekildiler. 

Savaş oyunu, kuclurmuşca hayk1· 
nşmalar, davul gi.irültüleri yeni baş
tan başladı. 

Yamyamlar coştukça coştular. 
kızgınlıklarından artık ağızları k0piı-
rüyordu. , 

Gözlerini ayırmadan onları seyre· 
den T arzan artık bu üçüncü saldm1'· 
lannda ölene, düşene bakmaksızın 1 
köy kapısından, içeri gireceklerini ve 
yurtlarım ellerinden alnn bu bir avuç 
hayvanın hakkından geleceklerini 
anlıyordu. 

Eğer T arzan bağlı olmasaydı da 
vaziyeti hayvanların idaresini üzeri· 
ne alabilseydi iş büsbütün değişecek· 
ti. Fakat zavallı T arwn yolda~ları
na bin türlü işaretler yaptığı, Akuta 
birçok sözler söylediği halde onlara 
kendisini kazıga bağhyan ipleri ke
mirmeği anlatamamıştı. Bu düşünce
siz hayvanlar T arzanm vaziyetini ta· 
bii hallerinden biri sanıyorlardı. San-

ki delikanlı, hoşuna gittiği için, ya· 
hut dinlenmek üzere böyle duruyor, 
oturuyordu 1 T arzan bir şey yapama· 
dığını görünce can sıkıntısından deli 
olacak hale geliyordu. Fakat hay· 
vanları kabahatli bulmanın da imka· 
nı olamazdı. 

Hayvanlar ellerinden geleni yap • 
mışlardı, şimdi de T arzanı düşmanla· 
rma kar§ı kurmak için çevresinde 
döği.işüp bir tek kalıncaya kadar öle· 
ceklerdi. 

Demek artık umacak bir şey kal· 
mamıştıl 

Yamyamlar haykırarak ve ağız
ları köpi.irerek son saldmşa giriş
miştiler. T arzanın gözü maymun -
lardan birinin yaptığı bir takım ha· 
reketlere mıhlanıp kaldı. Bu may· 
mun, insan gibi söyleniyor, yüzüır 
de insanlarınkine yakın bir giil
me ile köy kulübelerinden birine ba-

kıp duruyordu. T arzan da gözleri· 
ni maymunun baktığı tarafa çevi· 
rince, sevincinden yüreği hopladı. 

İri vücutlu, yiğit Mugaml:;>i, deli
kanlının bu randan yoldaşı bütün 
hıziyle koşarak T arzana doğru yak· 
la~ıyordu . 

Koşmadan c::ok yorulduğu vo 
biiyiik bir heyecana düşti.iği.i nnln· 
şıhyordu . İki yanma sallandığı se· 
çiliyordu. 

Yamyam alayından üç dört kişi 
köy kapısına Yardıkları sırada Mu
gambi de T arzanın yanına yetişti 
ve ilk i~i. belinden keşkin bıçağını 
çekNek delikanlıyı uğursuz kazıga 
bağlıyan bağları ve ayaklariyle elle· 
rindeki sıkı düğümleri kesmek ol
du. 

Köyün sokağında geceleyin may· 
munlarla Parsın parçaladığı beş on 
Yamyam leşi yatıyordu . T arzan 
bağlarından kurtulunca leşlerin ya· 
nına koştu, yerden bir kargı ile, 
ucu demirli bir sopa aldı. 

Şimdi Tarzan yanında iri ve yi· 
ğit l\lugambi çevresinde de kor -
kunç maymunlarla kaplan olduğu 
halde, köy kapısı önünde toplanan 
Yamvamların üstüne yürüdü. 

(Devamı var) 

"- Ölmüş mil? ., td ~..ı· 
'•Ah yarabbi... Bu eua.11 ket~ r ~ 

nız ben işitmiş olsaydım ... M:rrııllf> 
ma hanım da arkamdan geh~ıcıı.tıı.dl 
Hemen genç kızt oklunda.n ) 
ve üst knta sürükliyerek: ' rdUil' 

" N . · ··1d.. ·· dive 80 
- ıçın o u mu • yııtı·"' 

Bana uyuyor demiştin Gel baki!. fitrl-
"Ben ele süt fincanını 3!dJJll?.rutııi' 

yerek arkalarından yUrUdiln1· . 
hanım, artık ayılmış inliyordU· dl· 

''- Kahve ... Kahve berbattı ... • 
yordu. Jtll-

kı.zJJ13 b• "Esma hanım büyilk 
rak: gUJı 

"- Kah\·eyi hepimi ziçtik. BU 

sen onu pişirdin. aJll1f" 
"Tuttuğu kolunu sımsıkı k3'1'ı\Ji~'eı 

tı. Akı::am olmıya başlaını§tI· 
"J ~ rdı' 

birden, feveran ederek ba.gt · ..... e~ 
hirlt:P· 

"- !şte. evet ... Ben onu r,e etU·.1 
istedim. Çünkü o kocamı elde 
Onun metresidir. riJ16 

"Müfide hanım, bu sözler i ıe'" 
tekrar bayılmıştı. Hanı~ef en ~ıd'
deliyerek, bir koltuğa çöktU. .

1 
tfll' 

• bı ı:ıı 
ki sükut nekada.r devam ettı, ıcıı-
Ben artık nefes almakta.n bile ıcorJuıJ 

]<etlO 
yordum. Sonra, Esma ha.nırn• 
topladı ve bana hitaben: iıı ae 
"- Haydi kızım, sen a.ŞBğı 

kapılan kapa! • dedi. p }<U~ 
"Emrini yerine getirdiJn. :Kor 1.il• 

mutfağa kadar kaçtım , ka.pa.n~:ıı.~·et 
lerim!e kulaklarımı tıkadım.~~ 
merak ederek dinlemeye b 
Fakat çıt bile işitilmiyordu. • ııı.J ı.. 

"Artrk hanımefendinin arı~: atıf!' 
yice öğrenm iştim. Ne biçim ~~bi.f1d' 
olduğunu çok iyi bilirdim. 1' ı>"' 

· · · ka.barf11 bir an merhamet hıssının r,sJ~ıf" 
cağına kanidim. Kızlarını ce . , ~ 
mak için acaba ne icat edecektı ·~tı 
şam çoktan ilerlemişti. Ye~.e~ l< ~ 
geçiyordu. Ve evin içinde o bu}~ 'jff'_ 

ktin hala devam . e.d~y~r_<:tu·. ~~pıU 
lık üçünün de birıbırını oldil 

sandım. e1'leP 
"- Bir sabah olsa da şu 

kaçsam .... diyordum. ~ 

"Öyle helecanla, iskemı.enrdiıı.11bitfı ' k. bı e 
rinde dalmış ola.cağım 1• "'ıdrıı" 

· le a,. 
hanımefendinin ayak sesıy . 
Hemen sordum: 

"-Müfide hanım ~ıl? iki tt~ 
4
'- Her şey düzcldı. sa.na ·el'Jleltle

ıiazırla. Küçük hanımların ) 
rini ben çıkaracağım! 

"Kekeledim: , 
"- Yukarıya mı çıkacak· . 
"Hanımefendi sabırsızta.ndl· ı 

' .. t }<ata· .t 
"- EYet. hem dahn us kıırtY3 ılY' 
Karar verdik, bir kat yu 

elttik. ıaınıı,ııı•f' 
"Ben bu Jiftan bir şey s~ kİ•" ~ 

tım. Fakat fazla .sorulıila.zd . ,1 ıı..-ıt' 
çıkartmadan arzu ettiği tepsi) soııl" 

"turdii. 
!adım. Birini aldı, go 

0
• 

gelip ikincisini aldığı zanıa ;d8111ıı. 1 • 
''- Buradan bir yere ıunıı 

dedi. 
"- Peki efem.Hm. ba rıe olı.l-
"Ödüm patlıyordu: aca - ~ 

yordu? . sesıeri iŞ 
"Dir müddet sonra çckıÇ dsrı ~ 

tim. Pencereyle duvar arasınJlltl,ıııP' 
. anılı:tr cliııı' lıyordu: Her halde c edeıfle ; 

yordu galiba ... Artılc sn~ç ol~s.~ 
Kendi pencer~mi açtını. u.Şur, ı~,,t 
bahc;ıvanlu bir şey ~~? d{itl'· f' tJ1I 
.sesi işitirim! ,, diye dUŞUn all ~,.r'> 
bahçıvan göründüğü zartı ' ı1' 
da hanımefendi vardı. ,,.e.fİ1°~ 

hEsmn hanım, ona pa.rıı rtıdll d (iOl 
O da hiirmetkarane kaı-şısn se;ıJr 

~ so yordu. Hanımın ar dtı 

iaitebildim: _, ıc11lıfl8 
· acı•-

"- Artık size ihtiY 6" 
Çıraklarım da sav. çeriye f' 

"Birkaç sa.niye sonra 
1 ~· 

ği zaman, bana da: . gerl<e'İ ;:~ıı 
"- Fatma! - ded1• • ıc!ll r•• 

· ht· ,..acıın atıl yorum. Sana da ı ı., -.dıı 
ÜJl btı~~ 

Fakat sen daha üç g ;J 
caksın. (~ 
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CÜCENiN AŞKI 

~ hakaret addedeceğim. Kararım ve· 
l'llrtıiıtir.' Boğa güreıçiıi kalacak ve Ji· 
~aldanın bahtiyar kocası olacağım. Bir 
bele .kelime bile il.S.Ve etmeyin çünkü 
'."ı fikrimden döndüremezsiniz. İyisi 
~ •izden bir ricada bulunmama müsa. 

e edin. 

• :Pardayan büyük bir heyecan ve se
'lınçıc bağırdı: 

- 'Bir ricctda değil, yüz emirde, bin 
trrı· 

• 
1rde bulunun 1 • 

b(S - Tcıekkür ederim şövalye, sizden 
l' Yle bir ce,·ap alacağımı zaten bili· 

ordum. Mesele şudur: Bana öyle 
~eliyor ki, memleketimin havası bana .. , ı· 

ıraldaya yaramıyor. 

t. l>ardayan ciddi bir tavırla tasdik et. 
ı· . 

- 'Ben de ayni fikirdexim, dedi. 
t' - Bizi kendinizle birlikte Fransa ya 

ötürmek sizi aıkmaz mı? · 

l'\i - Bumuydu rica dediğiniz şey? Be
h Qı gibi ihtiyar yolcuya refakat etmek 
~•Usundaki arzunuz benim için bulun-

ı Lir saadettir! 

~ - Şu halde mesele halle!dilmiştir. 
at ":ad&ki işlerinizi bitirince, ben de 
~ zını~. beraber Fransaya gidiyorum. 
•l~ oyle geliyor ki, orada rahat nefes 
•bUece~· gım. 

,.ah- Merak etmeyin dostum, yalnız 
t' at nefes almak değil, orada en hah. 
'Yar h' · · · ks s· ı ır ınaan gıbı yaşıyaca ınız. ı-

c aöz Veriyorum. 
l>on Sczar derin bir heyecanla : tt Bir fey daha var şövalye dedi. 
er bqırn.a bir felaket gelirse .. 

- Neler lc!OşQnQyorsunuz canım f 
ıa;- lieqcyi gözönünde bulundurmak 
'iı rn. Bu vaziyet dahilinde Jiraldayı 
h~ emanet ediyorum. Onu sevin ve 1 

Ye edin. Onu burada bıtakmayın. 

~--------------------Öldürürler. Bunu bana vaadedeı misi
niz? 

- Bunu size vaadctdiyorum. Nişan. 
lımz benim hemşirem olacaktır ve ona 
en ufak bir hürmetsizlik göstermeğc 

cesaret edeceklerin vay haline 1. 
- Şimdi tamamile rahatım §Övalye . 

Bir tek vaadinizin nelere bedel oldu
ğunu biliyorum. 

Pardayan şen bir kahkaha atarak 
bağndı: 

- Şimdi size hakikati söyliyeyim mi? 
Faustanın tekliflerini rdddettiğiniz i
sabet olmuş. Çünkü ben nekadar Filipin 
oğluysam siz de ancak o kaldar oğlusu. 
nuz. 

-A !.. Demek hakkım varmış. Zaten 
böyle olduğuna emindim. Fakat sız 
bunu nereden biliyorııunuz? Bunu bu 

kadar büyük bir katiyetlc nasıl iddia c. 
de bilirsiniz? 

- Birçok şeyler biliyorum ki, bun· 
ları size bilahare anlatacağım. Bu hu. 
susta emin olabilirsiniz. Şimdilik şu· 

nunla iktifa edini~ 1 Kralın oğlu dı!ğil
siniz ve size teklif edilmiş olan taht 
üzerinde hiçbir hakkınız yoktur. 

Ve Don Sezara son :derece tesiı e. 
den bir sesle ilave e~ti: 

- Fakat krala kin beslemeğe fbiç 
bir hakkınız yoktur. İntikam atmak 
hususundaki karanmrdan hemen vaz
geçiniz. Bu müthiş bir cinayet olur. 
Duyuyor musunuz dostum cinayet 1 

Don Sezar daha büyiik bir heyecan· 
la cevap verdi: 

- Şövalye söylc·diğiniz şeyleri bana 
başka birisi söyleseydi ondan bu hu. 
susta deliller isterdim. Size ancak ~unu 
söylüyorum : Projemin caniyane oldu. 
ğuntt il::ldia ettiğiniz bu andan itibaren 
bundan sarfınazar ediyorum. 
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olan kraliçenin meşru oğlu olduğum 

halde, babamın bana kin beslemesi ma-
kul görülebilir mi? Benim senelerce 
dağlarda, ormanlarda, yalnız başıma 

serseri Lir hayat sürmeme göz yummuş 
olma<Jmı kabul edebilir misiniz. 

- Bu filhakika garip görülebilir. 
Fakat kral Filipip vahşi, zalim. ve his. 

siz bir adanı olduğu zanarı itihara alı
mna bir masala benziyen bu hadise 
hakik:ıt olabilir. 

Don Sczar hidcdtli bir tavırla başı
nı salladı: 

- Ben sizin gibi düşünmüyorum, 

dedi. Benim içinde büyümüş olduğum, 

vaziyet ve şerait, gayritabii bir doğuş 
halinde çok tabii görülebilir. Yoksa 

meşru bir doğuş mahsulü olan bir ço. 
cuğun benim vaziy~time düşmesint ih
timal dahi verilemez. 

Don Sezar büyük bir iamimiyet ve 
kafiyetle bu sözleri söyledikten sunra 
bir miidaet düşünceye dalidı. 

Onun doğuşund :: ki esrarı pekala 
h·len Pardayan da ona dikkatle baka
rak düşündü: 

- Doğrusu mükel}lmel ve makul bir 
m~ıhakemel 

Don Sezar lnşını kaldırdı ve derin 
bir hüzünle: 

- Prenses Faustanın iıddiahrını red. 
dctmemde diğer hissi seb~pler de var
dır. dedi. Babamın kralın emri üzerine 
ve onun gözü önünde işkence içinde 
öldürüldüğünü biliyorsunuz şövalye. 

Babamın katiline ne büyiik bir kin ve 
nefret beslediğimi de size söylemiştim. 
Ondan hala nefret ettiğimi neyle izah 

edehilirim? Kralın babam olduğunu an· 
l:ıdıktan sonra bu nefretimin, sıcaktan I 
eriyen kar gibi erimesi icap etmez miy. ı 
di. Halbuki ondan bala nefret diyo-

rum. Görüyorsunuz ki, tövaJye, onun 
babam olmasına im kin yoktur 1 

Pardayan tatmin edilmemiı bir ta· 
vırla : 

- Olabilir dodi, ve kendi kendine 
söylendi: 

- Gel de asaletin sesini inkar et. 
Bu çocukta bir nevi kudsiyet var. Fe· 
laket onu insan yaptı. Bayağı bir sürü 
hıra onu prens ve hükümdar yapmak 
istiyor. Eğer bunlara aldanırsa, onda 
gördüğüm meziyetlerin hepsi yalan. 
mış demek! .. Bu vaitler onu cezebe
decek mi Bunlara mukavemet edecek 

kadar asil bir ahlak ve iradeye malik 
oBuğunu zannediyorum. Maamafih 
şunu da itiraf etmeli ki, taç ve tah
tın cazibesine kapılmıyacak pek az in. 

·!an vardır. 

Don Sezar gene anlatmağa başladı: 
- Hatta kralın oğlu bile olsam ve 

madam Fausta vaadettiği veçhile bana 
bu hususta bir sürü delil göskrse ge-

ne de kralı baba olarak tanrmıyacağrm. 
Kini'Tii unutmağa çalışacak ve tspan· 
yadcın kaçarak başka memleketlerde 

gene basit ve sade bir şekilde yaşıya. 
cağım. 

Pardayan mütecessis bir tav~rla sor• 
du: 

- Niçin canım? 
- Eğer kral bana ~tini uzatır, beni 

oğlu olarak tanır ve maziyi unutturma• 
ğa ~lışırsa, bana ihzar aıilen yeni va. 
ziyeti kabul etmem llzımgelmez mi? 

Pardayan ayni ciddi tavırla cevap 
verdi: 

- Eğer babanız size elini uzatırsa. 
sizin vazifeniz bu eli kalbinize götüre
rek onun size yaptığı fenalıkları unut
maktır. 

- Ben de öyle dü§ünüyordum. Fa. 
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kat bana t~ü edilen ıeylerin hepsi 
bu değil. 

- Ya? •• Sift daha neler teklif edili
yor? 

- Bana, halkı ayaklandırmam için 
milyonlar teklif ediliyor, bana tanıma
ldığtm bir çok harla l!daınlann yardımı 
teklif -ediliyor. Bana bir baba muhabbe. 
ti teklif edilmiyor. Bu milyonlara mu-
kabil, babam diye gösterilen adama 
karıı gelmem eklif ediliyor. Benim 

cvlftt olarak yapacağım ilk hareket 
babama karşı isyan olacaktır. İlk ha
reketim belki de bir cinayet olacaktır. 
Babamla ilk teması bir ordunun ba.. 
§mda yapacağnn ve ona ilk sözümü 
silahla söyliyeceğim ve onu kOT"kuttuk

tan, izzeti nıefsini kırdıktan ve mağlup 
ettikten sonra, beni tahtının varisi o
larak tanımağa onu me.d>ur edeceğim. 
tşte bana eklif edilen şeyler şövalye. 

- Bunlan kabui ettiniz mi? 

- Şövalye: Dünyada en fazla tak. 
dir ettiğim ıiiısan sizsiniz. Size çok aev
diğim ve :prestiş ettiğim bir .ıağabey na
zarile ba'ktyorum. Sizden Mçbir şey 
&aklamak istemem. !Binaenaleyh, beni 
tanımağa çalışın ve şunu bilin ki, 
bunu biran için lka:buı etmcği aklımdan 
geçirmek alçaklığında bulundum. 

Pardayan hiç bozmadan ve garip bir 
!ebcssümle: 

- Hayai eanım, d::d: b• mm n~c:ıi 
alçaldık? Taç ~ u1ıttan daha güzel bir 
§ey olabilir mı°7 Ama bu :taç çamurlu 
ve kanlı imiş, rne ehmnmiyeti ıv.ar! Her
kes size boyun eğer ya? 

- AnlıyOl'Um ıövaly.c. 2.eten !ıadi
ıeleri bana bu şekilde 'lfôtıtcrmişkrdi. 

MUhaketnemi kaybddiyoroum ~ liaı:hoş 

gibiydim. hırs ve gurur sarhoşu. Ne. 
redeyse bu <tdtlifleri kahul edecektim. 

Bereket versin ki, bu anda prenses ba
na tıon bir teklifte bulundu, aaha doğ
rusu ıon prtmı bildirdi. 

Bu defa Pardayan hakiki bir tccea. 
&ilsle sordu: 

- Ne imiş bu }artı? 

- Bana vaadettiği bütün servet, ıe· 
ref ve fütuhatı benimle paylatmak üze
re, kerltlisile evlenmemi teklif etti. 

- Bu mu şikayet ettiğiniz §ey? 
Size servet, taht, şan, crcf, fütuhat 
ve 1dmbitir belki de Şarlmaninkinden 

daha muazzam bir imparatorluk teklif 
ediliyor ve bütün bunlar yetişmiyor. 

muş gibi bunlara bir de dünyadaki ka
dınlıırdan en güzelinin .aşkı ilave edi: 
liyor ve siz bundan şikayet ed.iyorsu. 
nuz. ümit ederim ki, bu şahane teklif· 
len rdddetme1c deliliğinde bulunma
dınız. 

- Alay etmeyin şövalye, beni bu 
son teklif kurtardı. O zaman, 1 henüz 
fakir bir sergüzeştçiyken, beni bütün 
mevcudiyetile sevmiş olan Jiraldayı aü 
şündürn. Onun bilvasıta tahdit edildi
ğini anladım ve anladım ki, a1çakhğt
mın ilk kurbanı o olacak ve beni te~hir 

ettikleri tahta çıkmak i!Cin masum ni. 
şanlımın ccşedi üzerim~en geçmem la· 
.zımgelccek. 

Pardayan garw bir büz.ünle: 
- Gol de bun,..,a.'1 ıı:ınra aşkın aza· 

metine inanma. 

Diye 'düşündü ve hemen akabinde a. 
Jay.cı bir tavırla .Don Se.zara hitap ede
:rck: 

- :Anlaşıldı, dedi, reddetmek dclili
girıde bulundunuz. 

- ;.Reddedecek :vakit bulamaöım. 
Pardayan gitgide artan alaycı bir ta. 

vırla. 
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CÜCENiN AŞKI "47 -
- Mükemmel dedi, şu halde herşey 

kaybolmuş değildir. 

- Prenses laf söylememe mani oldu. 
Cevabımı öbüt ~üne vermemi istedi. 

- Bu mühlet ndden icap etti? 

- Yarın vukubulacak bazı mühim 
hadiselerin vereceğim karar üzerinde 
büyük bir tesir yapacağını iddia etti. 

- Nasıl hadiseler? 

- Prenses bunu söylemedi. 
Don Sezar, şahsına ..kar§ı y:apılacak 

suikast hakkında Faustanın anla.tını§ 

olduğu §eyleri Pardayana söylemek ıis
temi~ordu. Bu İ§e 'nanmıyor muydu? 
Bilakis! Fa ustanın doğru söylediğine 

tamamiyle .kaniydi. Yalnız Fausta ona 

kOökoca ordulardan, <lel}rJetli bir ~syan 
har-cketinden bahsctmi ti iti~ Don Se.zar 
bunların bir mübalağa olduğu fikııiıidey. 
di. Faustayı tammış olsaydl. hiç şüp. 

he yoktur ki buna tama.mile foanacak 
ve Pardayanı v,azi;·ettcn haberdar ede
cekti. Fakat o. sadece birkaç katilin 
taarruzuna uğrayacağını zaneodiyordu. 
Böyle basit bir ,şey için P.ardayandan 
imdat ist.emc;ği .ise kendine bir türlü 
yediremiyordu. 

Pardayana gelince, o ..da gcnı:in l}"Ü· 

1üne bakarak, hakikati kcşfctmeğe ça
lışıyordu. Nitekim bunu keşfetmekte 
gecikmedi. Çünkü, Faustanın, gizli 
müzakereler esnastnda. isyancıları, 

prensin hayatını korumak üzere, ya
rınki boğa güreşlerine davet c.ttiğini 

k•Jlaklarilc duymuştu. Bunun için tak
dirkar bir şekilde genç dostuna baka
rak kendi kendine: 

. - Hakikaten cesur ve mert bir ~enç 
dıye mırıldandı. Öldürüleceğini bildiği 

h~lde bana bir şey söylemiyor. o, hiç
b:r zaman yardım istemiyen ve yalnız 
kendilerine güvenen kahramanlaridan 

biridir. Bereket ki ben hadiseyi .biliY0
" 

rum ve yarın ben de orada olacağJ01· 
Ve tekrar Don Sezam hitap ederek: 

~u. 

- Henüz her .;ey kaybolroU§ de~ 
dir dedim ya 1 Deme}< ki, .öbUtg::_~· 
;prensese bu mesut teklifi kabul ettıgı• 
ıtıizi haber verebilirsiniz. 

D(ln Seı:ar şiddetle başını salladı ~
1 

- Hayır, dedi, ne i)bürgün, ne hı.ç 
~ir zaman. Onu bir daha görıniyeceğı. 

. .. . d' nl bir dalıa 
\fl11 umıt e ıyorum. Onu a 
kaI'§t1aşmamak için elimden gele~d~e; 
ışcyi yapacağım. Kanaatim kat 

1 .r 1'? 
:Ben kralın oğlu değilim ve biııaenale_Y 

·ıınek .ıs· 
gayri kar.un1 yollarla bana v~rı ıoırı 
tencn taht üzerinde hiçbır hak 

kararıı1'1 
yoktur. Bunun aksi dahi olsa U· 
lkat'idir. Boğa güreş~isiyim. boğa . ; 11• 

~eşçisi olarak ka1acağım. Te~~i0e~~ğitı1 
bul etmem için, demin de soyle 

1 ~ 
·1 01>" 

vcçhilc, kralın, beni kendi arıus~ e •ap· 
lu olara1c tanıması JS.zırrldır. Bun ~ b\1 
masına imkS.n yoktur. Binaena1eY t. 

· teklif e 
cıhetten rahatım. Faustanın eJ11C 
tiği aşka gelince bunu kabul • et:e tak• 
.imkan ve ihtimal olmadığını sız ~e 
dir dersiniz. Jiraldayla sevişiyoruz 
\bu aşk bana kafidir. d ., • . 'ıı e, 

P.ardayan büyük bir sevinç ıçı e"e 
d' -ıter' ı 

di. Fakat bunu belli etme 1 ve bulufl• 
rağmen son bir tecrübede daha 

du: -rıc 

- Canım, ldedi. tyicc dUşUnün· b\1 
• otan 

tactır. Ben, son derece <dl:ı:ıp • nıf1ll· 
eye lakayt kalabilecek bir fanı u 

yorum. ..,e~ 

Don Sezar gülümseyerek ce~P 
di: eıt~1nıt 

- Pekala, şu halde. tanı,Y9 siıe 
ilk lakayt insaıı ben olacağım· ,, .. 

. ~· .. 1 ve buna __ 11' 
~emın c.,ıyorunı şova ye, bUY....-
mimiyetle inanmazsanı:ı: bunu 



lAl>y 
~o 
~ 
~~ dau mwdkl.lf, 19,30 Emlıı8 
~ ...::1&1 7&rdmı ıubest namma t >llhal (Comlyotçlltk bOk• 

fıar.t Y&rdım) 20 Belma ve arka• 
" IO llld&zı TUrk mualkl.lf ve halk 
it 'I0.14 Omer Rıza taratmdan arap 

' ,tıs Cemaı Klmll ve arkadqla. 
ıı...:,.._ Tllrk nıumldst ve halk ıarıa
~ <Ot 'hn, 21,15 ,e!Hr tlyat:row operet 
~ .... ,..t), operetinin tlçUncO perde8t 
~ borea haberleri ve ertesi. ıra 
""' 22,315 pllkla eololar, opera, 

'· Plrç.ıarz, 23 110D. 

.. tt- ...,_ 
~ ' kamer, 18,315 konUflD& 
'-L Jııaa bi 20,o:ı konu~ma, 20,20 musiki 
"""""1tr, 21 r Piyes, 20,50 gtlnUn &klalert, 
....._,, 

2
•115 Orkes tra konseri, 22,05 ope 

• ·""1t, ' t,20 halk musikisi Ye dans 

""~,.,. ... '°'-""9~ı 
.._ .... llıı k 
~ otlr .. ~rf. 18,35 konferans, 19,0S 
~ ~~. 19,50 konferans, 20,20 
~~ 2l.2o 8&lon orkeatr&BI, 22,315 
~ ır.ı.., • 22,1515 Kleman konseri, 23,liO 
~ ....... era.ı., 24,05 cazband, takımı, 
~ er. 

~on. taUr&hat emumda hava 
~Ob!erana, 20,25 etıencell kon 
--er&nlı, 21,SIS ııentonlk konaer, 
,. h&berıer, hava, çor, 23,liO 

llınuca haberler, 2', .90ll ıı. 

~ orkutra kouert, ıa.u mu-
klana amam. 20,05 orta 

u. 21,05 hava, haberler, 
lıiıııı...-, 'bCıJQk konaer, 22,0S orkestra 
~ ,_ bııtus halk mU81kl9l. 23,15 
~t'lllıııııht,ı... 24,30 orkestra ko~rl. 1,315 

• ll'&mofon. 

811f••~L•• 

BEYOCLU 

aq:r.ıg 

iPii& 
MllAB1A 

ı KD1ar mektebi ncfn&;yete 
harp 

1 Türk tnlal&bmd& terakki 
hamleım 

1 Sevifmelc U'8UU 
1 Son cUIUlar 
1 Geceyaım Jlldm " &fit 

f{1lcranı 

1 Roee Kade 
ı Zafer JG1u 
ı Zafer ıGntl 
ı Son ucuı ve DenbJer pe

rl.81 
ı IDlll ..Up muharebeleri. 
1 Kemanıv calarlra 'ftl 

Menun kaftJe 
Asal ı Foll Berzer ve Bekle~ 

;yen §ahit 
ASTORYA Atef kraUçul ft Şa-

fakta eillh ...ıert 
01JMtJB1Ym ı Yıldımn kaptan, Kukartçe 

ve Mekaud 

ISTANBU~ 

ı Kan k&rdefler w ParlaU 
ruuı. 

1 çapkin SeDf ft Kml çayır 
ı Hortlak 

1 KUçWc pr1acı Al Jolaon 
ve Dentsaıtı lrahramanlan 

.u.DIDAll 1 8&m8on 'ftl tıı.n kaçüo 
çılan 

KD1ALBEY ı Oıtım ucurumu 

KADI KOY 
BALS ı tıte bahrlyelller 

OSKlJDAR 
IL\UI ı ~ muhanbelerl 

BAKIRKOY 
ldLTIY ADI ı lıllte1 8t.rapf 

TIYATRO(,AR 

. TF..PEBAŞJ DRAM laSMI 

$rhir1i·1Jafl'ISD 

11011111111111 

m.ı.ııı ı 

Akfam aat 20,30 da 
nııttr 

a perde 
Yazan: Henry Brenateln 

T11rkçeye çeviren: 
1 'alit Fahri OZ&neo7 

Franın 'l'lya~ 

Operet lmml 
Bugtln taW gtlntıdUr 

lstanbul asliye 3 Utıdü hukuk mah-
kemesinden: • 

Anika tarafmdan kocuı T opha 
nede Kaf eslide Hacı Mümin soka
ğında 15 No. b hanede mukim E
yüp aleyhine 938 • 1428 N. ile av 
lan T alakm tescili davumdan dola· 
yı dava arzuhali ikametgahı meç
hul olması hasebiyle ilinen tebliğ 
edilmiş ve muhakeme günü de 19. 
3. 937 aaat 14,30 a tayin kılmmıı 
olduğundan müddei aleyh Eyyü· 
bün yevİnü muayyeade muhakeme 
ye gelmesi veya bir vekili lramml 
göndermesi, aksi takcfirde haldmr 
da gıyab karan ittihaz olunacağı 
tebliğ makamma kaim olmak üze
ze ilin olunur. 

~---Dr. ---mı!!! 
NIŞANYAN 1 

İstanbul Harici As
keri kıtaatı ilanları 

Her bir kilosuna biçilen ederi 230 
kanat o~ 25000 ill 30000 kilo •· 
n ..bunlu k&ele bpah arfla alı
nacaktır. Şarbıameaini Ms kurup 
almak ve örneklerini ıörmek isti· 
yenlerin hergün ötleden eonra ko
misyona gelmeleri ilk teminat mik
tan 4700 liradır. lbaleai 24/3/937 
wtUDba günü .. t 11 eledir. Ek
ailtmeye gireceklerin 2490 saydı 
kanunun 2 ve 3 ündi ımdclelerin· 
de yuıh vesikalarla ilk teminatlariy 
le birlikte teklif mektaplanm ihale 
.. tinden en u bir Mal evTel An· 
karada M. M. Vekaleti Satına1ma 
komisyonuna vermeleri. ( 629) 

(1243) 

Beher metresine biçilen ederi se
kiz lira olan yedi bin metre kuquni 
kaputluk kumat kapalı zarfla ekailt
miye konulmuttur. ihalesi 26 mart 

937 cuma günü saat 11 dedir. l1k 
teminat 4050 liradır. Şarbıamesi 
280 kurup M. M. Vekaleti Satmal· 
ma komisyonundan alınır. Eksilt· 
miye girecekler kanuni teminat ve 
2490 ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde JUdı belgelerle bir 
likte teklif mektuplarım ihale saa· 
tinden en az bir saat evvel Ankara· 
da M. M. V eklleti Satmalma ko
miayonuna vermeleri. ( 631) 

(1309) 

Piyade abş okulu için su borusun
dan elli adet altlı ve üıtlü karyola 
10/ 3/ 937 çarf&lllba günü saat 15 
de T opbanede satmabna komisyo
nunda puarldda almacaktır. Tahmin 
bedeli 775 liradır. ilk teminab 58 li
ra 12 kuruıtur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. istekli
lerin belli saatte komisyona gdJDe. 
leri (370) (1209) 

Gümüpuyu hastahanesinin buhar 
kazanı tamirinin pazarlığı 11 /Mart/ 
937 perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede aabnalma komiayonun
da yapılacakbr. Ketif bedeli 895 li
radır. llk teminab 67 lira 13 kuruş
tur. lateliklerin belli saatte kanuni 
ftllikalarile beraber komisyona gel
meleri. (368) (1210) 

Topçu abf okulu için altlı ft 

üatlü karyola borusundan 50 kal'JO
la 10/3/937 çarpmba günii sut 
15,30 da Tophanede Sabnalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 775 &· 
radır. ilk teminab 58 lira 12 lm
nıttm• Şartname ve nümwıesi ko
misyonda ıörülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

"375,, ( 1242) 

lf 
7 1 ; 

1000 kellme ile kendi kendine Almanca 

Das Schlafzimmer 
(Yatak odası) 

Re•lm: s 

1- Du Schlafzimmer: (yatak oda8ı). 2. - Das NachttisChchen: 
(komodin). 3 - Das Bett: (yatak). 4 - Die Weckuhr: (Qalar aaot) 

5 - Die Stehlampe: (lfrmba). 6 - Das Buch: (kitap). 7 - Daa 
Ra.d; das Badeziınıner: (banyo ocllı8ı). 8 - Der Wasserhahn: (mw· 
lı.Jc). 9 - Die Badew;uıne: (banyo tekneai). 10 - Die Brauae: (duf). 
11 - Das Handtuch: (havl.u). 12 - Der Handtuchhalter: (havlu 
as/..-ıM). 13-DerToilettentisch: (tuoolet ~). 14- Der Splegel: 
(ayna). 15 - Die HaarbUrSte: (aaç /ırfıQ.8ı). 16 - Der Kamm: (to,.. 
rok). 17-Der Parfthmentiuber: (~lir). 18 - Die Puder. 
d<>!e: (pıul:ra kutu.su). 19 - Dle Schublade: (çe1crMce; mGM gi;zU). 

. 20 Die Glasgestell: (osm rafı). 21 - Das Wasserbecken: (kuma). 
22 - Die Zahnbürste: (d~ fırçası). 23 - Die Ruierseife: (tro.f 811-

bunu). 24 - Der Rulerpimlel: (fnlf fır~). 25 - Daa Ruier
meuer: (ushu'G). 28 - Der Schrank: (dokıp). 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çamalts tmlumda ıureti mahauaada teıis olunan ince tuz de
ğirmeninde uhbl ve fenni bir ıuretta ihzar olunan ince sofra tuzlan 
J'UllllPI' ve W.... kiloluk paketler ft mutbak tuzlan da ( 50) ter 
kiloluk isi lsliıt bplı çuvallar içinde ...... pkanlmqbr. 

Sofra tmlan (84) ve (i28) _. püllti havi sandıklara konarak 
emMlajlan•ıfbr •. PUıetli IOfra tamım heher kilosu Kabatq 
ambUmda (9,IO) n •ıtbü tmlum.,,... ldloau (5,25) kurut 
fiatla utıl-.akbr. . . 

Gerek mutbak ft asek da tmlln Wr eanslıılc veya bir çuval
dan daha .. •b .. IDl•ı Sudak ft pıWal bedelleri tuz fiatma dahil 
oldulwıdan mfltterilerdm aynca ...Mr ..,a çuval bedeli aran
nuyacakbr. 

Tm l&bc:darmm lnhiarlar latuhul 8qmtk1lrlliiü merkezindf! 
Kahatq ambuma müracaat ......... ilin olmam. ( 1184) 

~adıkly lklnel ıulb hukuk bAklmllğlndenı 
Bahriyeden miltelmit Mehmet Ş ahİll lmı olup Muallim doktor Fuat 

Kamil yaıımda bahmua Ali19 almif n terekesine blkimliğimizce el kcm-

--------------.. ı lllllfhlr. Mirucdumm üç ay içinde hlldmJitimize müracaat ederek nfat-0 v~ ~ ~v~U~ ~a~d~ mmı biYımeW Ola ahmm. (1314) 

1ıııof,'~ ~ feder. MiDE ve barsakları kolaylıkla 
ı.~ boıaltır. Son derece teksif edilmiş bir 

toz olup MUMASIL MUSTAHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. M. M. V. DENiZ MERKEz SATINALMA K. REISLICINDENr' • 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN· 3 mart 937 gjlnU kapalı zarfla Japdm elmilbı..mde prta muallali 
MALARINI 1iderir. MiDE VE BAR· teklif verildiihıden dolayı ihaleli yapılmalDJt olan 10900 lira muhammen 
S.A.KLARI ALIŞTIRMAZ. bedelli 90 Breylc Benir kuvvetinde ilci adet Benzin motörünün pazarlıkla 

Ağızdaki kokuyu ve tataızlılt defe. 1 eksiltmesi 12 mart 937 cuma tünü .. t 11 de kmiqonumuzca yapda-
der. MAZON isim ve HOROS marka· 
sına dikkat. cakbr. 

Küçük şiıesi çıkmıştır. Fakat büyük Ekailbniye girmek istiyenlerin 818 liralık teminat mektuplariyle ter 
şişesi ekonomiktir. bit olunan gün ve ıaatte hazır bulunmaları ve tarbıamesini görmek iati-

•llİliım----------·~yenlerin vekllet binıunda mütepkkil kamilJonumua müracaatlur. 
(1229): 



Gülhane 

Ka~?Jıru ~ ~~~n{Ç:~~u 
<d1 (!,JJ cQI aı IK ~ a ır 

Dudak boraları ilanları için tngilterede 
poz veren Mis Doroti Dreyk, bu işten 
senede bizim paramızla 7000 lira ka· 
tanmaktadır. Bu kızın dct:1ak1arı ''bü
yüleyici ve baştan çıkarıcı,, sözlerile 
ta:c:ii 'edil~cktcdir. 
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Pazar günü, bir bahar günüydü. istanbu lun semt semt eğlence yerleri, gezme yerleri dolup taştı. İstanbul halkrnm büyük bir kısmı da günlerini, daha yapr:tı.ırdıJ' 
miyen ağaçlarla k_aplı .Gülha~e p.a~~md~ g~.ç~~di. Boğaza bakan, .~~~üzsiiz denizi a~a~ları altına alan Sarayburnunun üst kısmrn~aki banklarda sıra .s~rae yaııııı 
lar ve kafalarını dınledıler. Dıyebılırız kı, butun bunlar, parkın buyuk kapısmdan gırdıkten sonra anayolun sol tarafına yerleştırilen banklardan bı:ın. or· l'ark 
başına oturarak üşümek istemiyormuş gibi sıkı sıkıya sarınan parkın esrarengiz kadınını düşünüyorlardı. Bu kadxn kimdir? Necidir? Bunu kimse .bı1?11Y 011e e• 
müdavimleri onun hergün sabah dokuzda ayni yere gelip oturduğunu saatlerce hareket etmeden resimde görüldüğü gibi ayakları içeriye çekik, belı bıraı 11111 dl f 
ğik durduğunu söylüyorlar. Bu kadın acaba parkta birini mi bekliyor?Deli midir? Parisin Konkord meydanında görülen esrarengiz kadına karşı park~~ 
esrarlı bir kaldım var. ~ (1 . . 

1 
.... ~ · (f · . J , i,.V i ·· '· •t fA_. 
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~· Kanadanın garbında bulunan ve Amerikayı teşkil eden devletlerden biri olan Montananrn kanunları canilerin alenen idam edilmelerini amirdi~- Bu hiikı11!jll 
~eçen ayın 26 sında Sent • Jenc :yev şeb rinde alınmıştır. Hardi admlda bir genç nişanlısını öldürdüğü için idama mahkum edilmişti. Binlerce ınsa.~ 

1 
b•p 

infazında hazır bulunmuşlardır. Hardi sehpanın merdivenlerini çıktıktan sonra, beyanatta bulunmasına müsadc edilmiş ve cani (soldaki resim) şoY_ e jnrJIİt 
mıştxr: "Halıkrmr görmek üzere hazırlanı::Jığım için mesudum,,. Bundan soma cellat, ipi onun boynuna geçirmi~ birkaç saniye sonra da mahkum boşl~J ~ 
ip sımsıkı gerilmiş ve.... hüküm böylece infaz edilmiştir. ~ 

.5fTANBU L• AN KARA• iZ/V\iR 


