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Yeni bütçe 
230 
milyon 

( y az?-'ı ! inci&] 

Sene : 5. Sayı: 1905 

~ru! • Telefon: 23872 

~ovyetler deniz programına başladılar = 
Amerikada 

I · Hindenburg zeplini 
35,000 tonluk 

zırhh yaptlrıyor_lar 
Çok kuvvetli bir zmrhh fdo~u 

Vücuda getirecekleri söylen1yor 

Amerik<uım 

N tipinde 
evyork 7 ( , ~evy0 k ' A. A.) - Hearst un 

l3ethle~n:ı Amerikan gazetesine göre, 
birliği h Steeı kumpanyası Sovyetler 
35.00Q t esabına Vestvirjinya tipinde 
A-,.r·k Onluk bir zırhlı yapacaktır. 

.. ,,. ı a h''k• 
ritıin 

16 
u umeti şimdi harb gemile-

halef t Pusluk toplarla teçhizine mu
t to~P,U8lu~ 

9 
etnıemektedir. Zırhlıda 16 

"V est l rirjinya), 
is-imli bU gcrniri 

oıaoakmı§ . 
t zırblismm benzıye-

olacaktJr. Sovye · · Amerika . .. gemısı 
ceg~i Vcstvır3ınya b k h 

od Ve en ça u zır • 
filosunun en m ern, 

!ısıdır. 1 af doğruysa Sov. 
Haber - Bu te gr 

büyük deniz programı • 
yet Rusyanın b · ı. 
nı tatbika başladığı söylene ı ır'. . 

R 5 anın çok kuvvetlı bır 
sovyet u y . ted" w. • 

- hh filosu yapmak ıs ıgı n-
agrr zır 6 d ) (Deva mı 11ıcı .a j ~Uda.ta ~p ve tayyarelere karşı 

fi ~ .. -----: ıçın de bir batarya mevcut 
f ,,, . 1 

~J;ı;ı;~idisi;I;'ii;};ri 

Am erikada garı resmi mahfelleriıı fihrin e •• gore 

Tasarruf 
kurba·n 

zihniyetine 
edildi 1 

cn ğeır b~ır ft<dl<dlnayaı ~~ıre nse 

Balonun infilak ederek 34 kişinin 
ölümüne sebep suikasthr 

Lakehurst, 7 (A.A.) - ''Hinden-
burg isimli Alman balonu bir infilak 

" I 
neticesinde yanmıştır. 

infilak vukua geldiği ıaman "Hin
denburg,, balonu 21 inci Amerika aefe. I 

rini ikmal etmek üzere bulunuyordu. ı 
Balon, havanın biraz açılmasına inti

zaren bir saatten fazla Lakehurıst tay
yare meydanının üzerinde uçmuştur. 
Başaşağı olduğu halde inmeğe hazırla. 
nırken kıç tarafından müthiş alevler fış 
kırmağa başlamı§ ve muazzam balon bir 
kaç saniye içinde bir alev kütlesi haline 

gelerek yere ldüşmüştür. 
Faciayı görenlerin söylediklerine na- ' 

zaran balon, pek az bir yükseklikte bu
lunuyordu. Felaketten birkaç saniye ev. 
vel yolcuların mendillerini salladıkları 

görülüyordu. 
Felaketi müteakip, vaka mahalline 

bir çok itfaiye alayları gelmiştir • 
Bu ateş yığınının etrafında bir kor· 

. !Ik infilaktan sonra birçok küçük in· 
fılaklar vukua gelmiştir. Felaketzede. 
lerin haykırı§malan a§ikar surette iıi
tilmiştir. 

Lakehurst, 7 (A.A.) - Zeplin, müt· 
kül bir seferden sonra 12 saat teahhürle 
N evyorka gelmişti. Birkaç saat sonra 
Avrupaya müteveccihen hareket edecek 
ti. Balonu ilk defa olarak kaptan Max 
Pruss idare ediyordu. Saat 21,15 te 
(Amerika saati) felaketten 3 saat "onra 
hala tütmekte olan balon enkazında 3 
infilak daha olmuştur. 

Polis kesif halk kütlesini ve felt. 
kctzedelerin akr!tbalarını yerlerinde tut
mağa uğra§maktadır. 

Facianın şahitlerinden biri, infilakın 
balonun ön tarafında vukua gelmiı ve 
balonun topraktan 100 metre kadar 
yüksekte bulunduğu sırada palamar di
reğine takılmış olduğunu söylemiştir. 

. t eessttr.. · icfJJd ~ ... Genç ıe r K en C:I ff er ın e ızaf e .. ıi:ıc~'.'L".;'t~~ •. ~~ka:7öc;:,~ ~~-=: Hi•ıüi>iburg bnloııımıın tayyaredcıı 
edilen so•• z' le • uyduruldugv unu tayyare ile Lakehursta gelmişlerdir. alınm1§ bir resmi 

infilak, felakete şahit · olan kimseleri 
hu miithis ,qtes korunun hararetinden 
kaçmağa mecbur etmiştir. Bununla bera 
ber çarçabuk 3 ceset çıkanlmı§tır. Bu 

(Devamı 6 mctda) 

.~ın.. Elektrik şirketinin 
•• soyıuyorı~r • kaçakçılığı B a ş v e k i l i m i z 
Tan,, talebenın tekzı- Muhakemenin p · t ·· h. ·· ·· 

bini .neşretnıelidir bugünkü arıs e mu ım goruş-
lialit Ziyanın ı'k' 1 1 hazırlayan gazetenin gençlerin ver 1 • d m e 1 e r d e b 1 k !ub·ı . 1 gece evve yapı an cum . . . ce sesın e u u naca 

,_ 1 csı rnünasebetil T . d'" d' - . cevapları kollektıf bır tehzıl ve 
"'Ü .. e, an gazetesı un ıgı k k -
lı:" nu~hasında üniversite edebi at fa. hücum vesilesi ol~ra ullandrgmr yaz- Kontrol Şefi INJ Ultcıı gençleri a d b. / t k ve gazetenın hatasmı derhal anla u man M e n emen tC D <O ğ o u 
~l§, Ondan fazla tralsınb a. ır.~nı de~kyla~- mı§ ki ı'ci izah etmesini ve edibin yüksek oıesullyetl mil hen- c e. n e vre den ~~ ırD 512!\ ftl"ln nı11ıo"'- n tıı Yaz a e enın soy e ı en- yara :s .. t . . . . ar-~ 'W" :V U. l!ıo 
ca tnııtı. Biz bu söylenenleri okuyun şahsiyetine saygı gos ermesını ıstem.ış- dlslere yilkledt Surıye Başvekı·ıı· de çag.,, ırıldı 
,,,' ,~atıtn asırdan fazla Türk edebiyatı. tik. . A • • d k ._ &ı:alernile hi t d b 1 b B giln öğreniyoruz kı Babıalının alt Anadolu yakasın a ullanılmak ilzere 
bir 1~ zme e en ve aşı aşına u b t d" .. 1 hükumetin müsaadesile ve gu"nıru"k 

lq:Ytnet ola ·· t t H 1. z· h k ~ da bulunan u gaze e, un soy e. '- d n us a a ıt ıya a • Jaşın . . · d uaf olarak ith 1 d'l .a:ın a genrler' h" d . d ıı. 
1 

d 
1 

rı"n tekzibi ıçın matbaasına kadar resmın en m a e ı en mal. 
~. :r ın ıç e yerın e "uU ma ı- ı en e .. . . . · k k ı ak "eh · d" -6ırntz ııö 1 . • d b'yat zumresı gençlerının tek· zemeyı aça o ar :s nn ıger yerle-
k 

1 
z erı kar§ısında hayretten dona gıden e e 1 k 1 a tnr§ fI r . (Devamı 6 ıncıda) rinde kullanma tan ıuç u elektrik §İr-b---:_ a ıt Zıyaya böyle çocukça hü.. keti erkanı bugün gene 9 numaralı ihti. 

oeQtkt k laşac k lan aas mahkemesi huzuruna çıkartlıdılar. 
"il aş ve Fenerbabçe ile arşı 8 o Davanın ıuçluları birer birer, Elek-

D 
v o r trik şirketine ait son model lüks otomo-

0 g a n S p billerle mahkemenin bulunduğu eski 
gümrük binası önüne geliyorlardı. Ka. 

Şehri• mı· ze geldı· pının önünde yer alan gazete fotoğraf-
çılarına suçlulardan Türk olanlar _ 
tevekkülle!- boyun eğiyor. Fakat ec· 

Kaıue reisi Galatasarayın ızmlrdeki ma- nebi olanlar her nedense saklanmak Hl. " ' t bil l zumunu görüyorlar. Suçluların gelmesi 
~IDdan sonra yapılan ~irkin eza ra 8 tamam olduğu esnada binanın önü bir 

''hakemin sebebiyet verdiğini,, söylilyor hususi otomobil;;;:::~~~ ,:~JtÜ. 

lzmiırU 8POJ'Ctı'/a.r muJıarririmidc ko1111ş11yor111r 
(l"a.ztSl apor sa.yfamtzda) 

Barselona hadisesinde 

Kralcılar\n 
rolü var 

Anarşistlerin ültimatomu : 

''SIU\ba ve hatta ze· 
birli gaza müracaat 

edeceğiz !,, 
1Tadr id, 7 (A. A. l - Santander cep. 

besinde cumhuriyet kıt'aları Espinosa 
kasabasını zapletmi§lerdir. Cumhuri. 
yet topçu ku vvetleri Villenıelo de Bri. 

1 

cayı !)tddetle bombardıman etmiııler

diı·. Asiler bu kasabayı b emen kam ilen 

tahliye etmi5lerdir. 
· (Devam\ 6 ıMtda) 

Cenevre 6 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay anayasasının kat'i müzakeresi 

ne dün başlandı. 

Hatay meclisi tarafından müntchap 

bir gayrimes'ul devlet reisinin idaresin· 
de Hatay meclisine kar§ı mc:s'ul bir hü· 
kfımet reisile ıdört vekilden teşekkül e
decek olan icra heyetinin sal~hiyetine 
ait maddeler kabul edildi. 

( Devamı 7 incide) 

~ 
Belediye m ahallesi olduğu için 

Dertsiz bir mahalle ı 
Rlnblrdlrekte ancak ka hveci ve tokantacı
lar de rtli: "Burada bize müşteri k almadı ! ,, 

' 

D<Jrtsiz mahalleni>\ dertti kah veci.si Ah nıet 'lı-ahvc pi§irirkıen .. 
(Yazı.n 3 üncü ııayfrmwiilıal · 
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Dış · tic~retimfzde 
Istanbulun mevkii 
Mart ayının ihracat yekQnları da, 

haricl ticaretimizin çok parlak bir in. 
kiıaf seyrine doğru gitmekte olduğunu 
göstermektedir. Türkiye iktisadi vazi
yet bakfmından normale doğru hem de 
hızla yol almaktadır. Normalin ne ol• 

duğuna dair, bir!ok fikirler serdedile. 
bilirse de, biz uzun uzadıya münakaşa
ya girmemek için, kısaca diyelim ki 
Türk ihracatı 1937 senesinin ilk ayla·. 
rında en yüksek seviyelerine varnu§ bu 
lunmaktadır. Bu senenin ikincikanu. 
nunda İstanbul limanı yalnız başına 

3,704,500, şubat ayında 3.685.000, 
martta da 3.650.000 lira kıymetinde ih 
racat Y.apmıştır. Bu ihracat geçen sene 
nin mukabil aylarındaki ihracattan yüz 
de 20 den yüzde 35 nisbetinde fazla· 
dır. 1936 senesinde İstanbul limanının 
umumt ihracatı 33260.000 lira kıyme• 
tindeydi. Tezayüdün bilhassa ,ham mad 
delerde olduğunu söylemek ayrıca s~
vinç verecek bir keyfiyettir. Çünk•:l para 
doğrudan !doğruya köylüye gitmi§. bun 
lann son senelerdeki sıkıntılı vaziyet• 
lerini tamamen gidermiı olduğu gibi, 
devlet varidatının yapılan bütçe tah. 
minlerinden fazla yekunlara tahsil e· 
'dilmesi, refahın geriye gelmekte oldu· 
ğuna en büyük delildir. 

1936 senesinde §imdiye kadar hiç 
kaydedilmemit bir ihracat hadisesine 
§Cllıit olduk. Türkiye bütün tiftik kır. 
krınxnı ihraç etti ve memleket dahilin
de 1937 yeni kırkımına devrolunacak 
hiçbir stok kalmadı. MezkQr yıl zar• 
fında yalnız İstanbul limanından 
6.985.000 lira kıymetinde 7.218.478 ki 
lo tiftik ihraç edilmigtir. 

Memleket dahilinde mensucat sana. 
yii geni~ bir inkipfta ilerlemekte olma
sına .rağmen 1936 senesinde yapak ih· 
racatnruzın da durmadan artmıı oldu. 
ğunu gÖ~yoruz. Mezkur sene zarfın· 

da yalnız limanımız 3.660.000 lira kıy. 
metinde 5.802.500 kilo yapak ve yün 
ihraç etmiı bulunmaktadır. 

Sanayi ham maddelerinden deri ibra. 
catının da, rriihim yekunlar tutmakta 
olduğunu görüyoruz. 1936 senesinde 
yalnız İltanbul limanı kendi başına 
2.523. 77 5 lira tutarında 3. 720.000 kilo 
ham deri ihracatı yapmıştır. 

İzmir ve Samııundan sonra lıtanbul 
limanı da yaprak tütUn ihracatında CE• 

kiden olduğu gibi geçen yıl da çok mü. 
him bir yer almıştır. Mezkur sene zar
fında limanımızdan yabancı memleket 
lere 8.000.000 lira kıymetinde 7.785.165 
kilo yaprak tütün göndermittir • 

İıtanbulun kıymetli bir milyon lira· 
yı tecavüz eden ihracatı araıında sıra.' 
sile 1.622.310 lira kıymetinde afyon; 
1.364.67 5 liralık yumurta, 1.230.000 
liralık bağırsak vardır. 

Yumurta ihracatı, mühim müşterile
rimizden biri olan İspanyanın bir tüd~i 
bitmiyen dahili harpleri yüzünden bu 
sene biraz dü§üktü. 

Tutarlan yarım milyonu ıeçen mad
deler arasında 720 bin lira ile iç fın. 

dık; 657 bin lira av derlıi: 635 bin Jira 
ile yaı meyve: 600 bin lira halı; 

595 bin lira ile paçavra; 685 bin lira ile 
taze balık ıelmektedir. 

Dıt ticaretimizin memleket hesabına 
çok hayırlı bir inkiıaf yoluna girmiı ol 
masındaki eıbab ve imilleri araıtınr· 
ken, en başta İktisat vek~letinin cid· 
den büyük bir nüfuzu nazar ve ieabet 
le akdettifi muhtelif ticaret ve klering 
anlaımılannı görmekteyiz. Sö2':in 11ra. 
11 gelmiıken Türkiye cumhuriyeti Mer 
kez bankasının bu klering anlatmaları 
dolayııile yüklendiği ağır hizmetleri 
büyük bir liyakatle batarmıt olduğunu 
zikretmek haktinashk olur. 

EKONOMiCi 

Sabık Kral 
sevgilisile buluştu 

Bir milddettenber.i Viyanaıda ikamet eden Vindsor dükünün, Fransaya geldi. 
fini yazmıştık. Sabık kral trenden iflınce, valizlerini bizzat otomobile yerleıtirmiş 
ve derhal Misters Warfieldin •(saöık Ma ~am Simpson) ikamet ettiği Kande şato· 

suna gitmiştir. Kendisine birkaç sivil polis ve Fransız jandarmaları refakat etmiş 
lerdir. Buyük bir heyecan içinde 'sabık, kralr bekliyen Misterıı Warfield. onu şa. · 
tonun kapısında kar§ılanuş ve gözyaıları içinde kollarına atılmıştır. Resmimiz, sa
bık kralı, şatoya gelirken göstermektedir. 

Mısır kapitülasyonları 
Ilgaya dair muahede bugün 

Montröde imza edildi 
Montreux, 6 (A. A.). - Kapitülas- ) 

yonlar konferansı bu akşam Nahas 
paşanın başkanlığında muahede metin 
leri ni tasvib etmiştir. Mukavele yarın 
(bugün) son celsede merasimle imza 
edilecektir. Muahcdenin ,esas kısmı, 

mündericatı malum olan mukavele· 
dir: 

Asayişe ve örf ve idete mugayir ol. 
mamak §arliyle din ve mezhep hürri. 
yeti zıman altına ahna~tır. 

Par U\m entolor kon
feransı oda rro rklye 

---- --~.....:.------~~~~---------------~-------------------....... ..:;..o....ı;_..,,.:..;..:..; K~pitUljfY.onl1\J: ıkilldv.ı.Jir.Mtır, 

17 mayısta Pariste topalnacak par. 
lamentolar birliği ·tıcaret lconferanaı. 
na,' $evli.an JJ'IAnm:m Vf' ~ın•!&""""tnJ., .. 
bıt!llg\ 'lfüiK grupu re.ıs vekıli Genera.I 

·veni bütçemiz 230 
milyon lira 

Ayrıca 30 m'lyon lirahk 
fevkalade bütçe var 

937 mali yılı bütçesi kati vaziyeti 
Bqvekilimizin Ankaradan hareketi 
akabinde tesbit edilmiştir. Yeni mali 
yıl bütçemiz 2.30 milyon lira üzerin
den tesbit olunmuş ve 30 milyon li· 
ralık da .fovı:alade bütçe konulmu§· 
tur. 

Gelir fazlalaşıyor 

Maliye vekaleti 936 mali yılının 
11 aylık tahsilatını tesbit etmittir. 
Çok memnuniyet verecek derece· 

de olan 11 avlık vergi tahsilatı 
219,486,288 liradır. Bunun 207 ,· 
880,644 lira mali senesinin vergiler 
tahsilatı, 12 milyon 105,644 lirası 
da geçmiş eenelerde tahakkuk edip 
de o zaman tahsil edilıniyen bakaya 
vergilerdir. 

935 yılının 11 aylık tahsilatına 
göre bu senenin tahsilatı 21,900,785 
lira bir fazlalık göıtermekteclir. 

Bu rakamlar 936 mali yılında 
belli başlı bütün vergilerin tahıila· 
tında çok mühim bir inkişaf oldu
ğunu gösteriyor. 935 mali senesi 
sonlarında ve 936 mali senesi baı· 
Jannda muhtelif vergilerde yapılan 
eaaslı tenzilat mükellc.\lerin tediye 
kabiliyetini artırmakta çok mühim 
bir rol oynamı§tır. 

Son aenelerde memleketimizin 
zirai ve iktısadi sahalarında artan 
faaliyet halka daha geni§ bir refah 
temin etmit ve bugünkü neticeyi 
meydana getirmiştir. 

Vergi tahsilatında görülen fazla· 
lı~ta yeni maliye tC!kiI.atmın ela bü
yük yardımı olmuştur. 

Tahmin olunduğuna göre 936 
tahailitm.m aynı senenin tahminle· 
rine nazaran 20·25 milyon bir faz· 
1a1ık meydana getirmesi beklenmek· 
tedir. 

11 aylık tahsilat bugün 936 aene· 
ai l>ütç~indeki varidat rakamını da 

1 ha şimdiden 6.725.288 lirayı geçmiş 
bulunmaktadır. 

Denizyollarında 

Yolcu navlunu 
Devlet Demlryolları 

kadar tesh lUlllı 
oluyor 

Denizyollarının bu ayın 15 inden iti
baren tatbik edilecek yeni tenzilatlı ta. 
rifesinde en ziyaıde ara iskelelerde ve 
Akdeniz hatlarında ucuzluk temin edil· 
miştir. izmirin güverte navlunu 350 
kuruştan 280 kuruşa indirilmiıtir , 

Antalya hattına birinci kamara ı 6 li
radan 12 liraya, ikinci kamara ı 2 lira. 
dan 1 O liraya, üçüncü kamara 8 liradan 
6,5 liraya, güverte bileti de 4 7 5 kuruş
tan 400 kuruıa; Alanya hattına birinci 

kamara 17 liradan 12,5 liraya, ikinci ka 
marı 12,75 liradan 11,5 liraya, üçüncü 
kamara 8,5 liradan 7 liraya, güverte üc
reti de 5 lira·dan 425 kuruşa; Mersin 
hattına birinci kamara 17 liradan· 13 li. 
raya, ikinci kamara 12, 7 5 liradan 11 li
raya, üçüncü kamara 8,5 liradan 7 lira
ya, güverte bet liradan 425 kuru§a in. 
dirHmiştir. 

Gidit gelİJ biletlerinde yüzde .yirmi 
tenzilat vardır. Ayrıca, aegari iki kiti· 
den mürekkep bir aile için alınacak 

gidi!J geliş biletlerinde, yüzde yirmi 
gidiı gelit tenzilitından başka, yüzde 
otuz aile tenzilatı yapılacaktır. Bu· ıu· 
retle aiJeler için yapılacak tenzilat yüz. 
de kırk dördü bulmaktadır. 

Geçen tarifede Trabzon hattı birinci 
kamara yolcularile, İzmir ekspres pos
talarında birinci kamaraya yolcuları 
için vapurda yemek mecburi idi. Şimdi, 
Bartın, Mersin ve Ayvalık hatlannın 

birinci kamara yolcularına da bu mec
buriyet teımil edilmiıtir. 

Muh+,..1;+ r;- ... '•'• ..... ' r 1'> ı., 

eqccek olan bit. intikal devreıU .z:a.rfın
da kalacak ve fakat teşrii sallhiyetle. 
rini muhafaza ~tmiyeceklerdir. Kon. 
suger mahkemeler cezai" saliliiy~tleri. 
ni muhtelit lnahkemelere bırakmakta. 
dırlar. Sivil işlerde konsuler mahkeme
elr, yabancılarm şahsi meseleler i<:in 
salahiyetlerini ihtiyari olarak muha
faza edeceklerdir. 

Adli te§kilat için olan hükfimler, 
muhtelit mahkemelerden Mrsır kanun 
ve kararnamelerini tatbik imkanını 

tetkik salahiyetini kaldırmaktadır. 
Keza nizamname hUkUmleri muhtelit 
mahkemelere tttbi olarak yaoancıların 
hududunu da tesbit etmektedir. 

Mlihim birçok meseleler beyanatlar
la tesbit edilmiştir. Bunlar arastnda 
hastalara bakan müesseselt!rle hayır 
müesseseleri gibi yabancı mücsseselc.. 
rin hukuki vaziyeti de mevcuddur. 

Naci Eldenizin başkanlığında dört 
mebusumuz iştirak edecektir. Gire -
sun mebusu general ~hsan Sökmen, 
Beyazıt mebusu Halid Bayrak, Niğde 
mebusu doktor Rasim Ferit Talay, ve 
Isparta mebusu Kemal Ünal... 

Heyetimiz pazartesi gilnü Ankara
dan hareket edecektir. 

iktisat me k t e hi 
talebele rlnln vapur 

ge·zı ntlsl 
YUkııek tktı.ııat ve ticaret mektebi talebe 

kooperatifi tarafındıı.n pıı.zar f{ınU blr vapur 
geıintlııl tertip olunmuotur. GeztiıU için tu 
tull\n vapur o gUn ııabahle~;n dokuzda Sirke 
elde ,vapur lakele~ndf'n kalkacak, Kııdık8yU 
nP. uğ'raı1ıktan sonra BUyUkadaya gldCCl'ktlr. 
Adada u.at on .ııekize kadar egıenllecek son 
ra vapura tekrar binilip Boğ&U bir tenev:Uh 
yapılacaktır. Vapurda. cazband bU}unacaktır .. 

l'orırun batm ver~elf iş az olur. A~"111 r~ !Prlf' ntra,mak kadar lngnı yorıt.n bir ~y 
bulunmaz. Bu 3 Ur.den okn~'llr-ulanmı:ı:ı hrrıtiınlin atır dtııUn~lf'rln~n biran ol1111n 
ayırmak, kf'ndllerlnl baeka flltmlerdf! oyalamak ı,.tlyonn:. ~lnlzdf' ~ onıldutunut. z:ınııın 
BDağıdakl ımallerln <-el"aplıuırıı bulma~ıt ı;alııınız. G(iff'Ceksinlı ki alı bu m~rull>"t 
tı-n ıınnra tama.mile değl:ıtltln17l hl:l~df'cek!!lnl7. Sııallf'riml7.ln hlr kı"lmına para mU 
klUlltlan da ,·erccetlL Bö~lellkle hl\'m 

0

rğ!rnmif, bl"ID mtlklfatlanmrı olacakamız. 

Kaç portaka l 
sa·t mışlar? 

8 1RGt'N dort porUıkııkr far,ıda karJı 
karerya oturmuı Mlıl 'apmap 

hazırlanıyorlnrdı. 

Bunlardan blrlnclıılnde 81, lldnctalnde %9, 
üçUncliı.ündP 27 ,.fi dordÜllCÜJ!llnde de yalnız 
21 portakal \'ardı. 

fltı 1'ırada lJ3 portakal ııahihl olan birfn<'I 
ııahc-ı arknda,ıannR dl'dl kl: 

- Arkaclaıtlar bıırıtda rJ>kabet yRparak 
blrlblriml7! 1'.Arcıra 8-0kllllll\tn mllnRlll ~Ok, 
Mallarımw.ı hep ayni fl3·attan eata1ın1. • 

fiıı sözle-r( RU~ lll'!"n porl.akıtll"I f'D h\zla 
malın kl'ndiııılııde olduA-tınu hl'!lll'P rdt>r.r.k bu 

1 
letf'n çok kArlr c:rkac-atrna t.'t'lllndl: buna rnıt 
men blrlnt.I satırınm tl!kıtflnl dlter arbdaİ 
ları kabul ettlln. 1·aınız en u portakalı o 

Hl'pll bu t~kllfi de kabul t>ttller. \'e Uc: por 
tnlmlı IO kıınıııa ımtma~·a knnır ,-ndllrr. 

O .,Un çarııda ahı vt>rit fevlualAde mlikeın 
mf!ldl. Mallar kaprt kıııpıı •ııtılı\ ordu • .Bu 
,.aıJ~-~ kartııımda 'portukalcdıu da f'lhırlıı 
de kalan malhnmm tJOn kııır,nmı da fiyatı art 
tırarak tan"lnl 10 kuruta uttıJar. 

Akşam 07~ bütün mallar toltmleU. mırt 
arkad&f heüba oturtfular. N',.tlNJdf' h• ptlne 
a3"11l miktarda para döttl\. 

Bu nuıl mümkftn oldu. Bir krrP df' alı be 
ııap l'dlıı. Buıabllf'(':fk ml!lllnlz bek,1ım. 

Bu m-.lf. mükl\fAtlıdır. Dntnı hatlf'dPnlf'r 
Mn • kltiY'1 muhtellf hf'diyf'lf'r ve.rllN'<'1rtlr. 
Cvarrann H mayıa tarihin kadar l'•tttf'mlze 
&'Önd"rilmlı 1-ulnnmaııı llunıdır. Hal1f'drml 
3"1'flll'r ~p,•nbını ı.a mayuı tarihli nllııhamızda 

bu!aMıldardır. 

Aceleci mUsterl 
'Mtrdh•en ıanlyede 3 1/3 buamak nlııbetln 

lan dördündi portakRll'ı : dl'! yUkııellytJrdu. MU§tcr! saniyede altı basa 
- Rfonlm topu toım ~ı j>Urtakalıru oldıı~u mal< iniyordu. Fakıı.t ayni zamandı!. 3 l/3 ba 

haldr. bu tf'ldlrl kabul t•dl,orum, dH!l. Fakat samak da yUksellvordu. Blnıı.enaleyh hakikat 

bir prton \'ar, Sah:t fiyatlarını tayü etmek te, saniyede ancık 2 2/3 baaamak iniliyordu. 
hakkı da benim olacak. • Binaenaleyh aeafıya 18 3/4 saniyede indi. 

B CTÜN ,.insanları bir tek 
diye tasa\r.\'Ur etmek kab 

O zaman şöyle bir eey sbylıyeb 
İnsanlığın, t~biatın kanunlarını 
fetmek, imkanlar sahasını gen 
rnck, güzellikler yaratmak. ha!bf 
akalt>lcre giri~mek gibi bir ,rs 
vardır. V zife demek de pel< d 
değil: bu fanlıyetler insan cğlııtl 
tabiati iktizasıdır. Fakat inı::an 

yaşamak için. birtakım ağır iı::' r 
meğe de mecburdur. H albuki bır 

S\ 

B 
ımd 

ium 

din bu yorucu toprak ışlerinı 11e 
o yüksek ifi leri bir arada başsrıı1 
na imkan yoktur. O halde insıı 
ikiye ayırmalıyız: bir kısmı ~ 
işlerle uğra.sacak mUnevverler. ~ 
ler ve asilzadeler; bir kısmı da ~ 
işleri görerek hem kendilerini. b'
ötekilerini yaşatacak kalabal:k· 
iki kısmın daha birtakım sınıfla!' 

mi 

kil etmesi tabiidir. 
Bu belki bir haksızlıktır aıısJ 

yapalım? zaruridir. O haksızlığa J 
olmazsak insan oğlunu durdutJİl 
lazım gelir. Zaten biltiln insanlst111 
kül teşkil ettiğini söylemiştik: o 
de bazı kısımların, fani ferdler 
keceği sıkıntı, göreceği hakeızlı1C J 
tünün. ebedi bütUntin nefinedir, d'
ki o ferdicrin de buna memnunı 

'kız 
tnc 
div 
l'u 
ta 
lcr 
Ye 
ed 

katlanması lazımdır. ~ 
İnsanlar asırlarca böyel düs · 

tUr. İlk çağların e~irleri, orta 
"~eri" lcri, köleleri olmasaydı 
iık ilerliye.mazdi. Mi.isavat med 
beşiğinde boğardı. Birtakım b 
güzel i§lcrfo vticud bulması için 
ler arasında haksızca biı:' farklı 
lazım gelmiş. 

Fakıı.t ağır işlerden kaçmak d• 
sanın tabiati iktizasındandır. C 
dan kurtulmak için hayvanı • az 
"icad etmiş" diyecektim • esir 
işlerinin en ağırlarını onlara gö 
meğe ba.ıılamış. Bu kadarla da k 
mış : makineyi icad etmiş. )18 

devrinde eaire, köleye iktiyac Jı 

mıştwr;'*mi~e~~~· ~0~1 ~ 
ne \ema'fil erince insan og u 
nı"tır işlerinden kurtulmuş ola 
Bugünün baslıca sıkıntıları :ıxı 

den evelki zaruri farkların, es 
makineden sonra da. suni bir s 
devam ettirilmesi arzusundan 
yor. 

Avrupalı meşhur ibir. devlet~ '*' 
''Medeniyet, azami derecede :ıxıus~ ~ll 

'bl .,. 
sızlıklar yaratmak demektir,, gı tsJı 

şey söylemişti. Makine hesaba ~ 
mu.sa bu söz doğru olabilir: f ttJ 
makineyi de inkar etmeyince~ 
aksi doğru olur: ''.Medeniyet in J 
arasında azami derecede bir rnUs' ııı' 
tesis etmek; bütün ağır işleri ıııa1' ti 
ye gördürUp bUtUn ferdleri yUkst1' 
aliyetlere cri§tirebilmektir... -1 

Bu düşünceler bugün bir bayıl• el 
"utopie'I sayılabilir. Fakat in!!~~ 
lunun şanı, kurduğu hayallel'l 
hakikat etmektedir. J/I 

Nuru1lah ~ 

Yeni dem~r 
yollarımız 

Çetin kaya - Maıst~' 
hattı ay sonundd 

açıh~'or ; 
Yakında Sıvas - Çetinkıya it• ti 

Malatyaya bağlıyacak olan ıcıtd"tiJ'ı 
mamlanacaktu. Ve mayıs nihaYe ,1 
bu yol iglemeğe açılacaktır. Bund~ 
ra Diyarbekir tarafına gelen ve t•~ 
kadar Malatya • Adana iıtikarne t;J 
dolaıarak Ankaraya, oradan fit~ 
giden trenler doğrudan doğruya ~ 
ya • Çetinkaya • Sıvas yolu ile. A 'IJ~' 
ya, oradan istanbula gelecektır· ~ 
retle Çetinkaya.Malatya hattın•~;.ıl '
ıı cenup vilayetlerile orö. 91 1'i ~ 
garbi Anadolu, İstanbul arasında 
safeyi kısaltacaktır. "'-

Çctinkaya-Malatya hattındaıı ~ 
ra Çctinkaya - Divrik hattının ~ 
atı da bitmek üzeredir. Bu hl~,. 
ması da önümüzdeki eylUl ayın 
caktır. ·tı""'-

Mali'im oltluğu üzere Sıva,_çetı iı', 
hattı 938 senesi eyliıllinde ~rı ıJ~ 
ve 939 senesi eyliılünde de rı 
varmış olacaktır. 

aa 
ın· 
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Bu ıon Anadolu seyahatim esna· 
smda, Turhal istasyonunda durdu
ğumuz vakit, gözüme ilk ilişen si· 
ına, tamnmı§ artistimiz Muammer 
Karacanın sevimli yüzü oldu. Ev· 
Vela büyük bir hayrele, biribirimize, 
~uraya nasıl olup da geldiğimizi sor 
duk. Ben, Kızıhrmakla Y eşilırrnak 
araamdaki kasabaları gezdiğimizi 
ıöyleclim. O da sahneden uzaklaşı· 
tından sonraki hayatını anlattı. Nük 
telerile, zarif sözlerile bizi derhal hoş 
Te san:lirni havası içine aldı. Sonra 
b'o~a~ a gittik. Avd.ette, Muammer, 

1~1 a.ıle evine davet etti. Bir gece 
ınısafır etti. 
k Muhterem general Kazım Diriğin 
ızı .bayan $ükranla artist Muam· 

~erın büyük ve yüksek bir aşk iz
of~ac~ Yapml§ olduklarını bütün 
t hrkıye hatırlar. Ben de onların t assüsündeki ulviyeti takdir eden 
..;:r ~·e tenkidkar fikirlere karşı bu 
,,enı ku l d ·1 . . ··daf ed ru an ost aı esını mu aa 

enler arasındaydım. 

Mu.am.m.cr 1~ masa.~t. ba.1111d.a ve 
~uld.ariyl-0 k.an~ı !f!lntnd.n. 

b Nazarımda • ve ,üphesiz ki bütün 
ı. u Yeni rejimin zihniyetini bihakkın 
lJC • b· tıunsiyerek sevenlerin nazarında -
ır tiyatro adamı demek, bir mühen 

dil!, bir doktor, bir muharrir, bir res· 
sarn gibi yüksek münevver meslek 
müntesibi bir şahsiyet demektir. 

Herhangi aileden olursa olsun bir 
~~ç kızın Muammer gibi bir artisti 
b' 8entni§ ve mukadderatını onunla 
t 

1~.:§tirrniş olması kadar nezih ve 
. a il hiçbir §ey olamazdı. Nitekim 
l§te, aile kurulması bakımından pek 

~Yıtlı bir netice elde edildi. Bugün 
Uarnmerin ve sayın bayan Şükra· 

11~~ ahu gibi iki mini mini esmer 
~l.lzeli yavrusu var. Bir de her ci· 

ctçe mükemmel yuvaları .. 
General, Diriğin kızı, fıtratcn İn· 

ctı i~tidatlt, zeki, terbiyeli, tahsilli 
0 

ugunu her hareketile isbat edi-
Yor. Urn • ı· d' d'k umı tna umatmı e ın ı ten 
:~~rh, .Almanyaya giderek ev idare· 
bi a sıl etmiş. Ve bu öğreniş kuru 
y r ~a~riyeden ibaret kalmamış. 
k'~rl B§k Yuvasının bin türlü müş-J•at içinde bocalayarak bugünkü 
sel anıetine ula~ması için de amil 1 
o rnu§. 

il~ evlendikleri zaman Muam
~~rın kazancr ancak altmış lira 
ırnı§ a· 
B k

. ır takım borçlar da etmişler. 
u . ·ı d 

k.. esıntı er en sonra, elde otuz 
UStı 1' · l r ır,a kalıyor. Halbukı oturduk-
arı evin kirası otuz beş lira .. Muam 

tnercik, kansile yavrusunu besle
ın k .. 
Be ıçın n~ler yapmamış biçare .. 
b_a§ vurdugu tedbirlerin birincisi de, 
dızzat aç kalmak olmu~ .. Biz yakın 
ost~an bunu biliyoruz .. 
Bır gün, sahnede esi çıkmryor

~U§. Şef dorkestr hiddetlenip hay
mnı . Ö teden, Ertuğrul Muhsin 

'tt ıi§' 
· . k ırulaıı apartımanların biribirtııc uymıyan şe1cillcri yukarclalci rcsiml.crdc göriildüğü gibi 

Btı rnaJı.altcdc. yanı :-ı göze batıyordıı · 

Belediye mahallesi olduğu için 

Dertsiz bir mahalle 1 
Binbirdirekte ancak_ · kah~7cti v_ek~~kandta~llar 

dertli: "Burada bıze muş erı aıma ı . " 
.. bahsedeceğimiz: Binbirdirek rfl 'il~"""·~ ~ 1 

Bugun . . halle) demek ldoğru 
için ( dertsıı bır ma 

olur samrım. . binasını tam göbe-
istanbul beledıye b mahal-

d makta bulunan u 
ğinde bar:n ır d da ve Bizans 

. b" meydanın a 
lcnın ır hur a~ariatika 

· d kalma en meş 
devrın en h ni bulunuyordu. 
dan Binbirdirek mb a. zheer tarafınd~ yeni 

neden erı 
Geçen se 

1 
yükselmeğe baş. 

b .... k apartunan ar 
ve uyu. • . k mahallesinin dertleri-
layan Bınbıttdıre balleliden aldrğı 
ni sorduğum zaman ma 

mız cevap şu old.u: niz: biıim mahal 
Do<Yrusuııu ısterse ' d d' 

- t> hat en a:ı: er l 
lemiz: tstanbulun en ra ' 

olan mahallesidir. t amdır Mahalle. 
ki mu: mun az · . . 

Soka an h yarısı :ı;engın, dı-
ların emen 

de oturan r kt' yerinde esnaf a~ 
ğer yarrsr da ha 

1
' vda 

1 
eskiden berbat 

l -'.l r Bura ar a 
dam a:ruı • falet içinde yaşa. 

k barakalar ve se . 
tene e d F kat bu yenı apar· 
yan insanlar var r. a ortadan kaldırdı. 
dıtımanlar he~ ~unlar~allenin iyi bir ta. 
Bilir misiniz bızım ına . hemen bur 

O d belediyenın füde vardı. a ede bi· 
d'binlde olu§udur. Bu say . . • 

nunun ı. 'f t işleri, tenvırıyesı 
zim semtın tanzı a N • Conker 

d 'der Hele şu urı 
tıkxnn a gı · ·ıe Binbfrdirek 
(eski l{lod~tf'.-C1~ ~~i?J!\,a.1 ... ,a .. odtdi 
~ .. ..,,1 ua~u11G k 

k h r ıııey tamam olaca .,, 
ulı e ~ . 

- d n halinden memnun ınr.an-
Hayatın a • b"' 

.. k dog-rusu iç açıyor. Ve oy. 
tar gorme 1mı 
le sözleri dinlemeye doyum o yor a: 

ayni yerde durmamıza va 
ma ne çare 

' .. · ı olmadığından mahalle. 
kit pek m~saı gitmek için etrafımızki-
nin kahvesınc · 

.. de alrp ayrılmak mecburı-
Jcrden musaa 
yetinde kaldık. 

t 
otıırnıoktadrr. Mad.al. 

S .. .. ·a. <ı:;pıı··rgc aıaıı bu 1w.dııı 
tıpurgccı .eıı .,... . 

. . ld•,,~t•rıı"' rcsnı:inı tanırsa nwtlxıamı;;~ 
y01~ 1rınc a .,., • ~ 

ıı{jı ıyara1\ hediyesini 

alsm 

miye 10.12 kilo şeker aarfederdim. Şim 
di 1 kiloyu zor harcıyabiliyorum. Bu a. 
partımanlar yapılmadan evvel burada 
bekar odaları vat'dı. Orada oturanlar 

kahvelerimizi hıncahınç doldururlardı. 
bizlerle beraber ahçılar da bu işten çok 
~ı:ITllC i!VtUU, .. -"a~ Uc; y-4pırrmı ,,.,.. __ .. 

böyle imi!I. Bizim zararımıza oldu ama 

Zonguldaklılar Mltet 
Akili andılar 

Zonguldak, 6 (A. A.) - Es~~ p~r-~i 
\'C halkcvi başkanı Mithat Akıfın olu. 
münün ü~üncU yıldönümü müna.sebc. 

tiyle bugün başta vali ve parti başka
nı olduğu halde parti ve halkevi ve be 

mahallemiz güzelleşti. Gene beş on ku
ruş kaumyor, ekmek paramızı çıkarı. 

yonız ya, Allaha çok şükür. 

Bu sırada bizimle konuşturmak için 
mahallenin en ihtiyar adamı olan Ali 
babayı arıyorlar: 

n- • .a.._.,ııt. llad.)'4 üiJ:WdI, 

doğma büyüme buralıdrr. Siıe anlata
cak çok şeyleri yardır herha!ıde .• 

Fakat ne yaıık ki, Ali baba bir türlü 
bulunamadı. 

Bu sırada etrafımızdakilere şöyle bir 
sual sordum. 

- Bu mahallede evlenenler mi daha 
çoktur, ölenler mi? 

Sualime mahallenin bekçisi cevap ver 
di. 

CUMHURIYET'te: 

Bafvekll Londraya 
giderken 

Yrmu., Nadi Ba.,~uckil.in Lo11dra .ı:ıc. 

y:ıhati ctra/rnd.a şu .w.tırları yazıyor: 
' 'Osmanlı imparatorluğunu parçala. 

mağa çalışan İngiiterenin, Türkiye 
cumhuriyetinin kuvvetelnmesinden 
menınuniyct duyduğunu, Montreu.x 
konferansında gördüğümüz muza.he· 
retten sonra, ikinci ve yeni bir delil, 
bir defa daha bize ispat etmiştir ki, 
bu da, I~ar~bük demir ve çelik fabri. 
katarının bir f ngiliz firması tarafın. 
dan kurulmas1dır. Demir ve ~elik ıı;a. 

nayii, milli müdafaa bakımından da 
en lUzumlu bir endüstri olduğuna gö. 
re, fngilterenin , Atatürk Türkiyesiniıı 
hem sınai kalkmmasına , hem de mü· 
dafaa itibariyle kudret ve kuvvetinin 
arlnuı.sma yıırdım etmek istediği mey. 
dandadır. 

İngiltere, sulhü seven bir milletin 
onu muhafaza etmek için km"\'etli ol. 
mak mecburiyetinde bulunduğunu gö. 
rüp de siliıhlanmağa başladığı zaman, 
kendisi ~ibi samimi surette sulha bağ. 
h olan dost milletlerin de, milli müda· 
fna vasıtalarını ikmal haklarmı tes. 
lim clmi~tir. E..qıIBen. Yakmşarkta. 
sıılhün nıuhaiaza~t noktasından kU\'. 
\'etli bir Türkiyımin mevcudiyeti lü. 
:ı:ımıuna kani olmutı bulunan Büyük 
Britanya, onun içındir ki devletimize 
demir \'C çelik cndilstrisini tesis hu
susunda yardımını C'sirgenıenıi!'!tir. 

TUrk • İngiliz ifibirliği, her bakmt. 
dan, bir hanı;. i~birliğidir. 

İngiliz ~.iyasi ricalinin, Başvekil 
lsnıet tnönünün, herkese derin bir 
emniyet \'e itimad telkin eden yüksek. 
sevimli \'e merd tıahsiyctile yakından 
temas ettikten, onun rmlhse\'erliğinin 
nckadar samimi olduğ11nu anladıktan 
sonra. Türkiye He İngiltere ara1'ında. 
ki dostluk oocrlarmın daha kUY''l'.'tlC'. 

nC'cc~ini iimit "edh'oruz. İsmet 1nön\i. 
nün bah::ıcttiği fı:ılilrnyır da, fikrimiı:. 
cc budur. 

KURUN'da: 

Veni bUtçe hazırlanırken 
Ba:ınııılırırrir Aımn Us yr:ni uiitçc· 

nin geçen biilçcd~n rlrı.11.-ı lrıabnrık 011.1-

ca.ğıııı t•ı:: brı kal>arıklı{ia roğmaıı 11 if
çr:ııiıı fam bir lcı ~iiıı göstcrccrğini, 
:ira mcmld;rffc fc<liya kohiliyr.f iniıı 
arttİfjrnı lıildircrck diyor ki: 

. ket sokağının tramvay cad· 1 
Nurı Con 'k' k h 

k kıaınında yanyana 1 ı a -
d' aJJl" esıne Y 

1 
bitişik lokanta var. 

ve ve bun ara . 
. Ahnıet senelerdenberı bura. 1 

Iediyeden ve dostlarından bir grup 
merhumun kabrini ziyaret etmiş ve çe 

len lder koymuşlardır. Halkevi başka
nr Akın Ka.rauğuz merhumun yüksek 

- Bayım, doğrusunu istersen buna 
cevap vermek güçtür. Çünkü malüm ya, [ 
yeni evliler şimdi işlerini sessiz &adasız 

"Bütçe tahminlerinin doğru olarak 
taJıakkuk etmesine hi?'.mt't edecek a. 
mlllcrin başında memleketin umumi 
iRtihsal ~artları gelir. Müstahıııil halk 
sınıfı gec;cn Ronbalıar ve kış içinde iyi 
ça.hşmrştır. Her tarafta topraklar bol 
bol ekilmi§tir. Yağmurlar da şimdiye 
kadar birc;ok yerlerde milsait gitmiş. 
tir. Hulasa önümüzdeki mahsul ayları 
için iyi ümitler besliycbiliriz. 

Kahveckı cı::teıı. güler yüılü, tath dil· 
da esnaflı . . . l 

. .,er bır adam. Kendıııı K-c· t 
1. · fırper• 
ı mısa. . l{ahvesine de bu civar ha1. 

mahh ırnış .. etini tegkil eden hem§eri· 1 

kının ekserıY 

leri geliyor. 
.. .. nıaballe halkının, aksine, Ah· 

Buton ni vaziyetten pek memnun 
met usta ye 

·· ··nmüyor. 
goru b nı ah! diyor. Eskiden yev. 

- Ah ay::ı ::::'=:=::=:=======:::=:. 
-::;:::::::::::-
atı im tt ok adamın sesi çıkar .. Muaın 

-:- u sabah karnını doyurup do· 
nıerın b d g"ınt biliyor mueun? ·diye 
yurama 1 

sorm~f~ daha da feci safhalara düş: 
~~ .~ b, · ı·ıyoruz: Münasip elbisesı 

f' ğunu 1 fed · · u d .., için bu samimiyet aısı 

v~rflarmt ve ınillt i~ea.l .. uğrunda ça. 
tışına.ta.rmı anlatan bır soylP.v vermiş. 

tir. Merhumun ailesin~ parti, halkevi 
ve belediye başkanlart ımzalan ile tel. 

gra! çekilerek 7..o~g~ldağın samimi 
duyguları bildirilmıştır. 

Ramide Üç şehidler sokağında 39 
numar<'lr evde oturan çalğıcr Hüımü eııit 

teıi Şabanla kavga etmiş. Şaban H:is 
nUyü biçakla yaralamıştır. 

Oalatada Lüleci hendek gokağında 

t; numarada oturan Naciye ile kocası 

Mustafa da geçimsizlik yüzünden kav olma ıgt t' medeniye kahramanı ha· 
ve ceşs~~e 1

0 
bir sene müddetle orta·, ga etmişlerdir. Mustafa 1 ıiçakla kansını 

yan u ra 1 1 ellerinden yarlamış, yakalanmıştır. 
Jçmamış. Ancak, hasta anan ço· 

ya 51 u doktora götürürken, yırtılan Kamyon kazası 
cugkuk~ bısmın icini gazetelerle beıı- Fatihde İtfaiye caddesinde duran 
aya a ~ 1 .d 
1 g" e mecbur ka mı~.. . İstanbul deniı kumandanlığına aı oto eme b. . h _ 

Ancak, bir Anadolu ta ı!ı Jeç ı 
1 •'kadının da atın da ugur usu., 
el • Sayrn bayan Şükran, genç 

o urmuş. I . F k t yalnız 
tistc uğurlu ge mış. a a .. 

ar d "') bütiin Türk sahne mun-
on~ 1 e~ı ' Onun bu sanatka~lar 
tesıp erıne.. . t 

karı masından sonra, t1ya • 

mobile Belebiyenin 4118 numu:·,.IJ çöp 

kamyonu çarparak hasara uğ~tmıştır. 

Dlreae çarpan otomobll 
Diln gece sab~a knşr Beşiktaşda 

devriye gezen ıabita memurları Krlınç 

ali durak yerinde sol tarafı ezilmit bir arasına ~ul'laj artistik reklam 
ro sinema, ... ' . d husu5i otomob:lin durduğunu görmüı 
. 

1
• . Cumhuriyet Türkiyesm e re· 

ış erıb l Muammerin • tiyatro 
vaç u uyor. d .. d h . - sinema an gun e on 
m:;,şıl' ar~ç~zandığı oluyor. Üstelik 
ye ı lıra f·ı·n derken. gene; aile, re· 
turne er ı a h 
f h k Yor Zaten mu terem 
a l'I ·avuşu · - . . 

(Dct'amı 11 ıııcıd-0) 
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lerdi. Memurlar arabayı tetki~ temişler, 

kapılarının kilidli bulunduğunu anla 

nuşlardır. 

Arabanın durdugu bir yerden yürü 

yerek buraya geldiği ve elektrik d:re~i 

ne çarpma net'cesinde hasara uğradı~ı 1 
anla-;1lmıştır. Sahibi bu sabah kazayı 

öğrenmi~tir. 

yapıyorlar. Belediyede iki ima işi ta
mamhyor. Öğ1e düğün yapan, mahalle. 

]iyi, bekçiyi falan düğüne çağıran sene 
de bir değil, be~ senede bir bile bulun-

maı. Halbuki mahallede birisi öldü mü, 
bütün mahalle ayağa kalkar, herkes ha· 
her alır bunu .. Onun için ilk nazarda 
insana ölenlerin adedi daha çok gibi gc. 
lirse de, İ§İn doğrusu belki •de bu de
ğildir. 

Bu cevabı aldıktan sonra son bir ı;U• 
al daha sordum. 

- Bu mahalle halkr boş vakitlerde 
ne yapar, nası) eğlenir? 

Buna kahvedeki gençl~rden biri ce. 

vap verdi: 
- Bizim egtenceden yana ıda kısmeti

miz açıktır. Yakınımızda sinemalar var· 
dır. Ara srra Çenberlitaşta kukla oynar 

oraya gideriz: ve ekseriyetle de boş va. 
kitlerimizi Sııltanahmetteki radyolu 
kahvelerde geçiririz:, 

Dertsiz mahallede yapacağımız baş· 

ka bir iş kalmamıştı. Artık matbaaya 
dönmek üzere yola koyulduk. Nuri 
Conkcr caddesınden Divanyoluna çıkar 
ken, arkama şöyle bir nazar attım ve iş. 
te o zaman dertsiz mahallenin galiba 
kimsenin farkmda olmadığı mühim bir 
ıderdi, daha doğrusu kusurunu gördüm. 

' Burada kurulan apartrmanlar b!ribir-

lerine uygun yaprlmam.rşlar, dev cüsseli 
bir binanın yanında. sıska çocuğa ben-
ıiyen veya bodur kalmış yapılar ı;ıc 

batıyor ve bunlar. bütün seyyahlann 
c:n ba~lıca uğrağı olan bu semtin man

zarasını bozuyordu. 

Ne yazık ki yeni kurulan bu mahalle· 
de şehircilik noktasından pek titiz tdav. 
raııılmamı~. 

HABERCi 

Nihayet bugün için çok karışık ''O 

bulutlu görünen millctlerara.<ıt miin:ı. 
sebetlC'rin yarrn as;ılması ihtimalleri 
de bütün biitün ortadan kalkmış dt>. 
ğildir. fngiliz kralının taç giyme me
ra.o.iminde bulunmak üzere her taraf
tan T...ondraya gidecek olan heyetelrin 
bu toplamştan istifade ederek kendi a. 
ralarmdan insanlık için hayırlı neti. 
celer de !;ika.bilir. Şimdiki halde istik. 
bale aid olan bu Umidl<'r içinde hadif;c>. 
krin inkicıafınt bckliycbiliri1 .. 

Halit Z iya için 
Ta.ıı'd.a. diiıt çocu1qıa bir mctııcl'ra 

11ard1 ld, Tlalit Ziyaıını edebi kıymet· 
Zerini .~ı/trn iıufirmcl; nr::u.«iyl.o yapıl. 
mı§fı. Bııııa in:: derhal lfi::ımgcleıı dil;. 
kati gfüıtcrmi'ltik. Bu9i".tt de lfok1.:ı 

S;i.ha Gc::!ıin l\ımm'da §ijy1n isyan c_ 
diyor: 

Fakat dahası var, meğer a.,,z nıuci. 

ze en son ııı:ıtıra saklanmış !tn\9 Ba
kınız. ne diyor: 

"Bu sebeple üstadın romanlarım o. 
kumak arzusu Dt-nde uyanmadı!" 

Kafama bir topuı yesem, belki ca. 
mm bundan çok yanmıyacak, daha 
fazla §aşmıyacaktım. Demek bütün o 
hükümler, Halid Ziyadan bir t~k say. 
fa okumadan vt>rilmiş imiR! ... 1çim 
burkuldu, dudakhırımdan istemiyc is. 
temi ye: 

- Bilgi kava il arı: 
Ciimlcsi frrladı. 
Ama kaval suçsuz bir alettir. Kerı

( Dcvamı 7 incidaı 



Yazanı Naciye .ızzet 
Her hakkı abluı HadJye'ye aittir. Kaıller kurbanı: 

- Genç adam yavaşça mırıldana 
-7-

F akat buna rağmen §Unları da ( 
Ciütünmekten kendisini alamıyordu: rak: 

1 

"Şu evin içerisinde şu suratsız 
bembeyaz kadından, öteki ihtiyar· 
dan ba§ka kimse yokmu acaba? .. 
Sert sedye ile köşke getirildiği za
manı hatırlamağa uğraştı. O akgam 
salon birçok adamlarla dolmuştu ... 
Cemil bey aklına geldi. Amcası ken 
disine karşı çok müıfik hareket et
mişti. Doktoru, hastabakıcıyı alel
acele buldurmuş, yeğenini ihtimam. 
kar ellere tevdi etmişti. Peki ama 
onun başka davetlileri de vardı. 
Bunların hepsi nereye sıvışmışlardı. 
1 Iedhalde onlar da Cemil beyle lıir
likte konağa gitmiş olacaklardı. Ce· 
mil beyin yaralı yeğenini ~urada 
'yatırarak her şeyi temin ettikten 
sonra konağa gitmesi gayet tabii idi. 
Fakat her gün kendisini gelip göre· 
ceğini vaadetmİ§tİ .. 

Fakat maalesef ki amcasının kı
sa ziyaretleri bu koca günlerde ha
reketaz durmanın can sıkmtılannı 
izale cdemiyecekti. 

Ah ne büyük budalalık etmişti 
de amcasiyle kalkıp buralara gel· 
mişti} Sanki bu dağ başlarında ne iti 
vardı? Buraya geleceğine kalkıp sev 
diği kadının Şişlideki apartmanına 
gitseydi daha iyi olmaz mıydı? Fa
kat işte onunla aralan kırgın olduiu 
içindir ki buralara gelmiıti ya .. Bel· 
ki biraz üzüntüsünü unutacağını Ü· 
mit etmişti. 

Lem "inin sevdiği kadın Cemil 
beyin baldızının !\:zı Behiceydi. 
fem'i ile biitün bir yaz adada flört 
yapmıgtr. Tam manasiyle bir sport
men olan genç kadın Lem'iyi kcn· 
disine bir oyun arkada§ı olarak seç· 
mekle büyiik bir iftihar duymugtu. 
Büti.in bir yaz yatlarda gezip, dur· 
madan tenis oynadılar. Banyolarda 
vi.izme yarl§ları yaptılar. Fakat bu 
hal ancak bir yaz mevsimi sürdü. 
Yaz bitip de genç kadın Şi§lideki 
apartmanına dönünce İ§ değişti. Ya· 
şndrğı kibar hayatın ortasında Lem'i 
yi unuttu. Ve en çok aranılan bir 
kadm o:mağa başladı. Başka dost· 
lu!d~r. başka rabıtalar tesis etti. 
Gf'nç akrabasını belki fazla ağır ve 
cansız bulmu§tu. Şi~linin daha asri, 
daha uyanık gençlerini tercih ede· 
rek açıktan açığa onu ihmal etti. 

Üst kattan vakit vakit hafif bir 
ayak gürültüsü İ§İtiliyordu. O kadar 
hafif ki sanki birisi gürültü yapma· 
mak için çok çekinerek yürüyordu. 
Cenr, adam hatırlamağa uğrqtı: 

Şu tuhaf evde ihtiyar periden 
ba~lca daha bir şeyler olacak .. Genç 
ve güzel bir peri .. Dün ak§am .. mi· 
ni mini .. O, ne kadar güzeldi. 

Hastabakıcı tekrar başlıyan acı· 
larmı teskin etmek için ilacını içirdi 
ği sırada sordu: 

G. . ·; o k .. 1 k - ıth mı. ... ço guze ız .. 
Hastabakıcı yanlı§ i§ittiğini sa-

narak: 
- Kim? Kim gitti? 
- Bana punç getiren küçük. 
Kadın hastasının biraz harareti 

olduğunu ve sayıkladığım sandı. 
Nabzını yokladı. Ba§mı saJladı hiç 
cevap vermedi. 

Bir dakika sonra tekrar sordu: 
- Burada baıka kimse yok 

mu? 
- Kimi istiyorsunuz? 
- Çiftlik kahyası Kadriyi. 
- Kcndi:;i nerededir? 
- Elbette \urada ölacak .. Bu-

rası onun evi. 
- Peki. Şimdi gider çağırmm. 
Odadan erkan hastabakıcı bir 

rn üddc~ sonr; geldi: 
- Kendisi dola§mağa c;ıkmı§ .. 

Faknt kızı burada. Onu çağırayım 
mı? 

Bu Jı3b r lr-:ı son derece mem· 
nun olan Lem'i: 

- Evet, evet hemen timdi ıöy
leyiniz gelsin. 

NeclA içeri girdi . 

- işte ta kendisi ... Küçük peri .. 
Necla mütebessimane yaralıya 

doğru ilirliyerek mahcup bir halde 
sordu: 

- Beni mi çağırttınız efendim? 
Bir istediğiniz mi var~ 

Lem'i duygusunu samimiyetle 
söyledi: 

• 
- Evet! Güzel ve mütebessim 

bir yüz görmiye ihtiyacım vardı. 
Necla bir gün evvelki gibi gene 

şiddetle kızardı. Divanın yanında 
sıkılarak bir şey söyliyemeden du
ruyor, önüne bakıyordu, fakat 
Lem'i azar i~itcceğinden zerre ka· 
dar korkmıyan şımarık bir çocuk 
tavriyle devam etti: 

- Dün ak§am ... Efsanevi bir pe 
ri kadar güzel bir mahluk gördüm 1 
Bir harikaydı. ince ve hafif biluz a-
rasına gizlenmiıti. Bütün gece bu 
dilber periyi düıündüm .. Ve .. Gör
mek istedim. lı te hepsi bu kadar 1 

Neda hayretle fakat sabırla'" din· 
liyordu. Hasta bakıcı kadın yaralı
nın biraz aarıkladığmı, ev sahibini 
görmek istediğini söylemigti. Baba
sı yoktu. Kendisini niçin çağırc:lığı· 
nı bilmemekle beraber evin hanımı 
olması dolayısiyle gelmişti. Hem de 
yaralının hatırını bir kere sorması 
muvafıktı. 

Genç adamın sözlerini i§itme· 
mezlikten geldi. Bir §eye ihtiyacı o
lup olmadığını tekrar sor<lu. 

( Dm:arm var) 

iÇERiDE: 1 
• Nafia Yeklı.leU, Kadıköy ıru §frketlnln 

932 aencsine kadar abonelerdtn aldıfı temi 
nat t\kÇeBinin eshabına iadesini lilrkete bildir 
mlştir. Bu paranın alınmuı 932 senesinden 
aonra menedilmişti. 

• Fındıklı rasat merkezi dün ııaat 11,43 do 
çok hafi! bir zelzele kaydetmııtir: 

• Görillcn lüzum Uzerfne Feshane menau 
cat §irketinln tasfiye.si Cihetine gidilmtı ,.e 
daha 1&ğlam esaslara dayanan yeni bir ~ir 
ket kuruımuıtur. Yeni te,kll olunan bU §lrke 
Un ialnl (Türkiye YUnlU dokuma ve yUn ipll 
ti fabrikaları anonim alrketi)dlr. Gerek He 
reke, gerek F~hane fabrikaları bu ılrket 
t&ratından devraımmıştır. 

• lııhtsarlar ldareıı, mUddetl bitmekle olan 
müıkUrat bayiliği tezkerelerini defi11tlrmete 
karar vermtıUr. Dc~tlrmeğe ve yeni tczko 
relerln verilme tılne bu ayın ylrm18lnde bııo 
la.nacaktır. 

• Amerikanın lndlan& Unlvcraites! tarih 
profesörü Hovart mcmlet>kUmlzde tar1ht tet 
klkler yapmak ve tarih kHabı yapmak üze 
re gelmiştir. Profesör Ankarada Ba§vekill 
mlz ve dahiliye vekili taratından kabul edil 
mlı tarih kurumile temaaıar yapmııtxr. 

• Festival esnasında İstanbul& gelen aey 
yalılara yemek içmek de dahli olduğu halde 
yüzde 20 tenzllA.t yapılacaktır. 

• Kadıköy - Moda tramvay tnesatealnl 
kıaaltma.k Jçin Bahaı1yode Bademaltı soka 
tından geçmek Uzere yeni bir hat yapılacak 
tır. 

• Belediye daimi encıımenl azalarından 

b1r1 efer terkoıı suyu lçllcblllrıe bunun UAru 
nı ialemlıtır. 

• Ticaret borsaısı salonuna mUsaadeslz gir 
mek menedllmi§tlr. 

• Şehrtmlzde btıtunan Yugoslav ticaret 
talebeleri 4Un tıuret odUt, borsalar ve 1J 
bankasını l'!!Zmlflcr akpm memlekeUerine 
hareket elmlflerdir. 

• Polis teıkllltı kanunu önUm!lzdekl hatta 
mecliste görüşutecektir. 

• Maliye vek!leti tpttaaı maddeler muafi 
yet cetveıını 'Ba§ve:ıct.Wte ..-ermlfUr. ~tveı&i 
eaaalı bir delifikllk yoktur. 

• Hlcr.t ve iltica. .ureuıe yurdumuza ge 
ıen 7SO kl§I TUrk vatandB§lıtına kabul edil 
mı~ur. 

• cumartcaı gttnn saat 20,SO da Şehrcrnı 

nı halket1.nde Ncdıp Aydınlı tarllfrndan (!lalk 
edebfyabl mevzulu btr l<Otıferan• vC1'1lt.ecl{ 
tır. 

• Ankarada bulunan aııa>i heyeti dUn 
c;s.lı§malarına dc\·am etmiştir. Heyet az&lll 

dUn tktltııt vekili t&ııtfntdan kabul edilmiş 
ve 'ekilin MZdinde 'hlr toplantı yapılmıştır. 

• Otomoblllle l'ıfaalak yolunda bir jandar 
mayı eıerek bldüren kll~ecl Alleddlne alt ka 
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Şark ordusu neden mağlllp o/da ? 
Kabahat Aptullah Paşada mıdır ? 

Aptullah paşayı birinci şark 
ordusunun vaziyetinden meslJ 

etmeğe imkan yoktur. 
Birinci şark ordusu kumandaohğındao istifa edip çekfldl' 
gün Aptullah paşa askeri şerefinden zerre kaybetmiş dejl~ 

- 8 - Yazan : Sadık Duman LEmekliEtk6.nı1uırpBj/llİ 
Fakat herkesin bildiği gibi bütün 

bu uğraşmalar feci bir bozgunla ne· 
ticelendi. Bunun üzerine Nazım 
paşa, birinci şark ordusu kumanda
nına bir tevbihname gönderdi. Bun· 
da ezcümle şöyle diyordu: 

Vize civanndaki üç kolordumuz 
muvaffakıyet kazanırken ve yarın 
kati bir netice alınası beklenirken, 
sol cenah fukalannm kendisini f e
da ederek son nefesine kadar çarpıt
muı lazımdı. Bu 'hale göre sizin u
mumi rical emri vermeniz hayretle 
kar,ılanmqtır. Sağ cenah muvaf. 
fak olmut ve aol cenah takviye ediJ. 
miıken ordunun ricalini ula kabul 
edemem. Kırklareli f eliketinden 
mütenebbih obnadıruz mı? Ricat 
bizde kaçmak demektir. Bu halln 
memleketin felaketini ticil edece: 
ğin~n fÜp~niz olmum. 

Sol cenahın takviyeai, Abdul
lah paşanın da yazdığı gibi (bade 
harabül ~asra) kabilindendi. Sağ 
cenahtakı kuvvetler bidayette pek 
geride bulunduğundan sol cenah 
düşmanla yalnız haıma kalmı§ ve 
her cihetten faik kuvvetlerle karıı· 
laşmak mecburiyetine düımüşti.i. 

T evbihnamedcn sonra §ark or· 
dusu kumandaniyle umumi karar
gah arasıııdaki - zaten mevcut o
lan - gerginlik had bir §ekil aldı. 

Abdullah paşa umumi kararga· 

rar ikinci defa olarak temyiz heyeti umumi j 
yesl tarafından da mahallinde k~ft yapılma 
dıl;ı ve mahalllnde bir phlt dfnlcnmedl!f 
lçln nakııcdlimf§tlr. 

• Hindll!landa isyan mmtaka.smda §imdi 
ye kadar Htntlller 200 ölU vermlıltrdir. tnıı 
lizlerln zayiatı nlabeten azdır. 

• Kızı So!l&yı fuhf& tcıvlk auçundan bir ı 
sene hapse mahkOm olan Vattrııaıı famlndekl ı 

1 
J.adınn dUn polis tarafından arandığını du 
yunca korkudan felç getmııur. 

• KöylUye rehberlik edecek olan klSy mu 
a.lllmllkleri t.eaıst lçln hazırlanan IA.ylha :sa, 
vekllete \·erilınlıttr. 

• Sıhhiye mUdlirliltil sütlerin ınlu blr ıe 
klltle tahlilini belediyeden fsteml§Ur. 

DIŞARIDA: 
• Fransız ve Polonyalılarla Uca.ret mllza 

kerelerine bugUn batlanmaktadrr. 
• i"ranıız baoveklll Blum bugttn parlamen 

loda yapılmlf olan suallere cevap verecekUr. 
•Fransız hUkOmeU Jeamıe d'Arc yortuau 

mUnasebetlle pazar gUnU k&nşıklıklar çık 
mıı.sından cndl§e etmektedir. Birçok tedbirler 

alınmıştır. 

•Amerika mccll~I yeni knıvauırıcr lnşuı 
için istenen ıgo mııyon dolarlık tahılaah 

rcôdeLml§Ur. 
• Son ı;Unlerde Fransız tranrı yUklielmi§ 

Ur. 
• Theophlle oautler adındaki Fransız 

gemisinin dün Odcnya muvaaıatı, yirmi ııe 

nedenberl mUnkaU olan Marallya - Kara 
deniz milnaka!Atmm yeniden başladııtmı 
göaLermcktedlr. Bu Jıat il%crinde her ay .e 
ferler yapılacaktır. 

• Mek:ııikada iyi malı".ımat alan mahfiller 
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Balkan harbinde lstaııbula gelen 

ha verdiği cevapta bozgunun açlık 
ve cephanesizlik ve taarruz fikrinde 
ki ısrar yüzünden vuku bulduğunu 
söylüyordu. Paşa, ayni zamanda 
ord?nun bundan sonra Çatalcaya 
çekılcrek miidafaaya başlamasının 
ihtimali olmadığı kanaatindeydi. Bu 
satırların altında istifasını bildiren 
şu cümleler de bulunuyordu: 
. . Şimdiye kadar yapılan harekat 

f ıkir ve maksadı acizaneme tevafuk 
etmediğinden tekrar affımı istirham 
ederim. Bunun da ademi kabulü ha
linc_le u!"umi kanrgihtnn alacağmı 
emırlen kolordulara aynen nakilden 

Yunanıstanla Mclt!llkn arasında l akında dip 
lomatlk mUna.aebatın ba§lıyacağı kanatın 

dedirler. Bu huauııta Vaşinı;toncıa Mckııika 

bllytik elı;lsi ile Yunanistan <'ll:ial arasında 
mllzakerclcr cer<'yan dmektcdlr. 

• Bcynelmllel teker anlaşmaııı dün Londra 
da imza edilm~Ur. 

• Framaız radikal sosyalist partisinin Bav 
re §Ubcsl hail( cephesı ile te rıld ln('S&l)'C 
nihayet verilmesi haltkrndakl ba;ıkanlık ka 
rannı 25 reye kar§ı 900 reyle W\'ıp etmiş 

tlr. ı 
• !randa yapılmakta olan ıtmal demtryolu 

Tahrana Ci2 kilometre mesafeye kadar 'ar 
mrgtır. 

• Sovyet hariciye komiseri Lltvlnot, tac 
giyme ııenllklerine ve müteakiben de Cencv 
rede milletler eemlyetı toplantısına iştirak 
etmek Uzere M.oııkovadan ı..ondraya hareket 

etmiştir. 

• lladagıuıkara giderek oraya ne kadar 
yahudinln muhaceret edeblleccğl meselesini 
tetkik edecek olan Polonya heyeUnl Franaız 
müııtemleka.t bakanı kabul ederek uzun bir 
mUIA>taıta bulunnıuıtur. Fraruıız bakanı M 
za ayııl mesele etrafına Plonyanın Paris bU 
yUk eıçiıl ile de görtışmu,uır. 

• Ingiltere !'evbrunsvlck, Nova Scoti& hıtt 
tmda lgliyen Halifax ekspres, Saclı - Vllle 
yakınında birkaç !lırgonıa çarpljmışt.ır. 4 ö 

IU ve 25 yaralı vardır . 

mııhacirlcrin acıklı hali 

gayri bir hizmette bulunam~ 
mı ve her huau s için umumi ;,ıl 
gihm emirlerine inti:ur eylİ1 
mi arzederim. -1_ 

Umumi karargah, istifayı~ 
ctmcmit olacak ki buna hiçbir 
vermedi. 

lateaizlik ve zabit noksan~ 
kadar fazlaydı ki orduda itı 
temini nıümkün olamıyordu .• 'ıf 
dullah pafa tarafından umuma..,/ 
gaha bildirilen bu cihetlere ~ 
cevap §Öyleydi: 

"itiyat buyurdujunuz ~ 
menzil meseleainden ıene 

;r;.;ma mÜl~ii ~~ 
nin temin edilememesi vaktitl'~ 
dunuzda iyi teflôl&t yapı~ 
dan ileri ıelmektedir. Müt~ 
verdijiniz rical emri, alke:in 
ve metanetini laran yeaine 

Nihayet b:tü: a:yretlet ~ 
gitmi§ ve ordunun Çatalca hll 
ricati emredilmi§ti. · 

Abdullah pa§a bunun ii~etle 
ordu kumandanlığından isufB 
Kendisi hunu ~öyle anlatıyor: b'. 

"Seferberlik bidayetinC!~~t;I 
hükümran olan noktai nazar~~ 
fından dolayı emrü kumanda tİ 
ha ziyade teşettüte scbebiye_t ''~ti 
meği de hizmeti vataniye ıCS ~ 
dan addettiğim için Nazım P3~ 
biitün tekliflerini mecburen ~ 
derek emrü kumandadan ayrı 

Bizim kanaatımız şudur: . ~ 
ilk Balkan harbında hirinch~ 

ordusunun vaziyetinden, ra ) 
(ferik · müşir) Abdullah (pa§3ıJftJ 

askeri tarih müvacehesinde tfl.;;I 
bir mesuliyet yüklemeğe 1 

"' 

yoktur, Abdullah paşa müne~. 
cesur, ve şerefli bir kumanda1' 

SON ~ 

• Bu akşam saat 8,30 da 1i O R K Siııemasındd 
2 film birden 

1 - Bil Mftll~ 6ltt8i 2 . ll no. f K~PBfl 
(Fransızca) Barbara W ecks • Ben ~r-Jefl 

Fernand Gravey, Lucien ~nou~ ~cyecandan, mer~~tan toYk,
ve Kate de Nagy. Neşelı zevklı urpertcn ve dehşet ıçınde bıra 

fevkalade oii;:d ;ıflk filmi büvük esrarengiz film· __________ ..a ___ - _-__ -~ 

PA RiS 
Sergisine N at t a nın ıeyabatietl 

Büyük program (23 temmuz) bııtt 
Paris, Londra, Berlin, Roma, Bükreş, Nis, Montekarlo, Hanı 

Plymouth - 260 liradan itibaren 
(Bu kafilede ancak pek az bot yer IWmıttJt.) 

Küçük program (1 temmuz) 
Pariı - Milino - Belgral - 142 liradan itiberell 

Bu grupun nısfı dohnutlur. Acele karar veriniz. 
Adreı: Beyoğlu NA TI A acentalriJ, Telefon: 44914 
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=~'~M~A~Yı;;s-~19~~============~::;;~= Tonton 
anıca 

Tomaırlhaı1Fi1~ §! a 
Vazan : Niyazı Anmet ----- - - -

'~iya perde 18 se11e evvel /Jugün 
... .-.. __.._., 2-2~ aw:a.._,_.__, - ........ ~---

H. r nedamet etmişe 
bir hali vardı. ı~ 

Son büyük Kasımpaşa 
- Bu kadın kaç zamandanberi bura- l 

da? benzemiyordu. 1 n mecliste hazır-
Hükumet adam a 

yangını oldu 

1 
1000 ev, 3 cami, 1 kffııe yandı. Bir Franıı•7. nofeıi Y•kıt"'n ... atı cl rr l 

n" 'ml'h. Blr e~~!"\ h"1rnt b:ı ı:::~ ~ :: :·-: c-~ •;;:::.".!r. 
- Sizin geldiğinizin ertesi günün. 

dcnberi. Fazlasını bilmiyorum. Yalnız 
Lord ondan bahsettiği zaman "Holan
dalı cadı,, diyor. 

Kadının ürkek bir hali vardı. Fazla 
ısrar etmedim. Zaten etseydim de bir 
§ey söyliyccek değildi. Yine günler 
geçti. Bir ak§am uykumun arasında bir 
ııca bana: 

- Efendimizin boynunda kan var! -
dedi. · 

lieyccanla uyandım. Aydınlığı aça. 
rak hetnen aynaya koştum. Boynumu 
~uayene ettim. Bir §ey yoktu. Büyük 
bır korku içinde odayı araştırdım ve 
~biatite sabaha kadar gözüme uyku 
gtrın d' d e 1• Asabım bozuktur da ondan· 

kır 1•• diye kendimi teselli ettim. Ertesi 
a §aın yat . .. .. .. acağım ıuralarda yıne gozu-
:u~ Önüne siyah bir perde dü§tü. Ya. 
tın a Martha vardı: 
ya~ Aman 1 - diye bağırdım. - Yine si. 

Perdeyi g·· d" 
hır or um. 
_ 

1Yar kadm haç işareti çıkararak: 

di Allah bizi muhafaza etsin! .de-
. • Er y· ır felaket başımızda dola§ıyor. 

ra ıtıe 0 gece bir ses, aym sözleri tek-: 
r etti: ' 

; Efendimizin boynunda kan vrar. 
<>da orkarak uyandım. O esnada kocam 

R:tndan içeri girdi. 
ett· oca.ın1 görünce, içim biraz rahat 
u ı. Fakat konuışmak istemediğimden 
b~ur gibi yaptım. O da, yatağmıın 
d~ tarafındaki tuvalet odamıza gir· 

1 
\'e oradaki divana uzandığım his. 

sett'm B" 1 u · ıraz sonra, nefes alışından 
Ytıduğunu anladım. 
Asabım bozulmuştu Bir türlil uyu

Ya.nı.ıyordum. Uzakta, .saatler çalıyor 
ve zamanııı geçtiğini duyuyorum. Bir a--'-- lil • 

i°asınln 11arel<er~· geÇffğUıt·/arkefiC 
o:pı büyUkJUğünde bir delik açıldı. 
f a loş olduğu için mahiyetini iyice 
atkedemediğim bir cisim yavaş ya
vaş b:ına doğnı yürümeğe ba.Şladı. 

. ~ek ihityatlı yürüyordu. Ayak sesi 
lşı tılnıiyordu. Yakınlaşınca bunun yi. 
ne kör bayan olduğunu anladım. Al
~Jnda beyaz bir çatkı vardı. Arasrr.a 
.uruYor. Etrafı dinliyor. Sonra ses ı. 

:ı~rr.eyince ilerliyordu. Bir çekme aç
; · karıştırdı, içinden bir ustura çıkar 

1
• avucunda biledi. 
I~orku•lrın krmıldıyamıyor, bağıra. 

lllıyordu·n ?~. res bile alamıyordum. 

1
. l:-:-tdın, yavaş yavaş yaklaştı. Bir e. 
:.ıe \'Ücudumun mevkiini yokladı. 
b'ıne durdu, etrafı dinledi. Ben, adeta 
ır buz kütlesine dönmüştüm. Par

~akıarımı krmıldatmıya mecalim yok 
~·Yavaş yavaş eli ba§rma doğru gel. 

· Saçlarımı yakaladı ve o canavar. 
Usturayı boğazıma doğru getirdi. 

Yaptığı yanlış bir hareket beni bir 
:: için kurtardı. Bütün kuvvetimi 
Plıyarak yatağın öbür tarafına atla

dnn ve bağırmağa. başladım. 
k ~· :ı;>eşime düştü. Odanın içinde beni 

ogahyordu. 

Tam yakalıyacağr bi; sırada, arka. 
!!tndan yediği bir yumruk kadrnı sen
~eletti. Feryadımı işiden uşaklar da ı 
~şuşrnuşlardı. Ondan sonra, ne oldu-

ııu bilmiyorum, bayılmışım.. 
~si gün öğleyin iki uşak kör ba

~anı ~eceki kıhğr ile, yani ürerinde 

G~;az fan~la bir gecelik. ol~rak Lo~d 
~falJenın oda!'lına getırdıler. Sakın 

. · · sordular. 
dl Kadının ısmını y iddia 

. • Glenfallen oldugunu 
hontes . ttirlÜ ~ka. iıim ver. 

ediyordu. Btr 
· du Kocam: y 

mıyor · . · Flora van Kep-
- Bu kadının ısını 

t·ır Dedi. .... rak· 
. ~. ·an hiddetle bagıra . 
J{or ba) ktı'yle kızlık ismim oy-
- Evet, va • 

du. ba 
1 

bir dille kncama bin 
Sonra, ya ne 

Üf.. ya<rdırdJ. • 
bir k ur I"' .. • t 1 adamı \'arsa 

Burada huktlme,;.ı . 
- . Ben ~rdun hakıki ka.. 

beni dirıJpı;ın. ' S" ı · i 
unu iep~t ederim. oz erım 

rısıyım B · ·0·1dürün, cezalan. 
d d. onu aeın, 

kay e ın. t t-ıııini katle te~ebbüs 
d ı Evf' rae • ... . 
ırın · ' bep ı İki kadın bır 

ettim. Faka~ur se . y . 
d yaşıyamaz. a o, ) a 

damın altm a ·. 
ben' Be•;.i dinleyın... t' H "k" 

. , f 11 n rrızü kes ı. u u.. 
Lor,d GJen a e 

d !arına hitaben: 
met .a am . . iddiaları ,·aktimizi 

._ B~ .delını~a,·allıdan doğru dü-
kqybettırıyo~: _ e 

0 
imkin yoktur. 

rüst bir şey ogrenm y 
/ Benim ifademi alın . 

· anla: 
J{e.dm ısy d. siz~ Beni ink!r mı e. 

Alçak e ep k . 
. - " Odur kadını öldUrme ıste-

dıyorsun · , Bana dayak attı. Şimdi 
menıe ~e~kp: ediyor. Söylediklerimi 
de benı ın ar 

:;azın· 
Hakim: . .. . 

w • "'-"etinızı ıtıraf etmek 
_ Eger cına_. . . n· 

pe,_, cııhitlerınız var. ı.· 
istivorsanız e J ~ • ı· 

• · t etmenız azım 
w er iddiahtrını;r.ı ıspıı . · 
g 1 t ' tşte benim! ... Sıze ye. _ ~pa mı . 'k k 

· benim bu nazı o-m in ediyorum kı, 
cam bu a~ilı.ade lordum... . . 

A~ı bir kahkaha koyuverdı. Hakım: 
l konu~mavın .. Sualle. 

- Muamma ı ., ·. J ,ı,,.,n 

ri~ Ö?"1lald;"lıiÇGl;Şeyr~~ylcmem. 
Ve nekadar ısrar edildiyse de a~

zrndan bir laf almak kabil olmadt. H8:-
. kadının tevkifine karar verdı. 

kım . d' k 
Lordun bir arabasına bın ırere onu 

götürdi.iler . 
Bu meseleden sonra, Lord ~lenfe.~-

1 
. hali tarif kabul etmez bır şekıl 

enı n . . . 
ld 

U'-·umuyor, yemıyor, ıçmıyor. 
a ı. " · b 1 k t· . . r mlitPmadıyt"n u mem e e ı 
ıçmıyo • . 
t k 

tme!<ten bahsedıyordu. Muhake-
er e · U .. k 1 d "nü geldı. ?.un muna aşa ar an 

me gu kadının katil tasmiminden do. 
sonra. .1d. B . . 
alyt jdamnıa karar verı ı. unu ışı· 

k "r bıı.yanrn feryadı şu odlu: 
ten o h ·r b" - onn ? ... o crı e ır ~ey yapmrya-
cak mısınız? Onu hür mü bırakacaksı. 

ntz? ... 
H·ikim, tcırd Glenfallenin hiçbir ka. 

bah;tİ olmadığı .. için,. tabiat~!le ~e~
,..acnğını soyledı. Bu ı;ozlerın u. 

lanmı" "t . kadın kollarım Ralhyarak mu -
zerıne 
hi acı bir feryad kopardı. 

~·nıdi hüküm infa?. erlilmiş, aradan 
1
an da geçmiş olduğu halde, hala 

~:ğımda o feryadın akisleri çınlı
' ı Lord Glenfallen ııon derece ıstı. yor. . 

içinde ya5ıyordu. Benım de haya. 
rap . t ' t . d d . bir zehirlenmış ı. çım e erın 

t~?1 he vardı. Ve bu tahammül edilmez 
~~:haldi. Kocıtmın, tedavi edilmezse, 

adeta delireceğini hi!!sediyordum. yf!4· 
bamı çağırttım ve yakında gelecegıne 
dair bir mektup aldım. . . 

Bir sabah Lord Glenfallen garıp bır 
neı=1eyle odama girdi: 

"' (Deı~mı 11 incide) 
Tercüme eden: Hatice Sürey1111 _ 

..... - J -· 
I 

~ l t l 
~ 

' ~ ~-

~ ~~· 

Kızı ı 
sacayak 

ÇeDnl!< yıüııreğnını 
maceıraıoaırn 

-22-
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Eski itfaiye te§kilatı bir manevra eanaımdıı. 

lstanbul fethedil~i~ten ~onra. şe~- 1 
ri zaman zaman ıkı tehlıke tehdıt 
etmiştir: Yangın ve ~~sta~ık .. Has
talığın en korkuncu ılletı mezr:ıu: 
me,, diye anılan koleradır. lkıncı 
tehlike yangındır. Yangın lstanbu
lun amansız bir di.işınanı olarak bir 
&.1~1.-• \,.,.ı: ... ..1.. elou•m ıotmi-'tir 

Eski yangınlar, akıllan durduracak 
bir dehşetle Jstanbulu kavururlardı. 
Haliçte başlıyan ateş, Marmara de
nizine kadar uzanır ve binlerce evi 
h:nabe haline getirirdi. Bugün. bu 
i'!Ütunda 1q19 yılı 7 mayıs giinü 18 
sene evvel bugiin çıkan meşhur 
kastmpaşn yan~ınınr anlatacağım . 

Kasımpi'\~3 ycın,..,.ını gere i'!aat 11 
de bütün lsttlnbulu ayaklandıran 
patlamall\rla başladı . 

Ateş nereden çıkmıştı bilinmi-
yordu. Bir rivayete ı;tÖre Hasa.na· 
~a mah<lllesinin Nalıncı yokuşundan 
bahriye binba~ısı miitekaitlerinden 
Hasan beyin tersane amclesindcn 
Raifin oturduğu evden, diğer bir ri 
v"yete göre eski bahriye muhasebe· 
cilerinden KahRımkal Tevfik beyin 
buna bitişik evinden rı kmıştı. Poli· 
sin v~di~i netice yangının Raifin 
t":vinde bir kavga neticesinde devri· 
len lambadan çıktığı idi. 

Ateş şiddetli bir poyrazla dur
madan g~nişliyordu. Kıvılcımlar be· 
§er onnr fttlıyarak yer. ver tutuşu· 
yordu. BirkRç dakika icinde 200 den 
fa7.la ev yandıktan sonra ate§ dört 
kola aynldı. 

Mektep soknğınt'l SRparak l laşİ· 
mi dergahının Atlama tnşma bakRn 
tnrrıfhm kurtulduktan rnnri'\ ibadul
lah caddesinden Sifirikoza ilerledi. 
Ü çimdi bir kol lmir Efendi cadde
~inden geçerek çeşme karakol 
hattmı takip ederek eski bahriye 
kum;mdanlığiyle Mehmet prışanın 
konağından Arnpbr ve Zindan ar· 

kasından tersaneye kadar ilerledi. 
Kulaksıza ilerliyen kol caddede· 

ki büti.in evleri yakıyordu. Bu arada 
ermeni kifüesi tamamen yanmıştı. 
İkiçeşme caddesinde birle~en. at~ 
y eldeğirmenine kadar ilerledı . Yen~ 
çeıme cnmii ile Tahimehmet efend1 
C'nmii tamamiyle yandılar. 

Nalıncı yokuşu başından ba~lı
yan ateş de bahriye duvarlarına ka· 
dar ilerlemiş bulunuyordu. 

itfaiye, rüzgarın şiddeti ve at7-
şin çok geni§ bir sahayı ihat3 etmış 
olma~mdan dolayı bir ~ey yapamı· 
yordu. lstanbulda bulunan. iht_ilaf 
kuvvetleri de bütün vesaıtlerıyle 
yangına ko~muşlardı. Bir F rans!Z 
neferi üzerine yıkılan çatı altında 
kalnrak yandı. Ermeni mahallesin· 
de bir kadın bağıra bağıra yandı. 
Kimse yanına ynklaşamadı. Bir po
lis neferi ynngınt ııöndiirmek için 
kullanılan bomb-l · dan birini atar· 
ken ynralanmıştı. 

Y fi nan yer!er, Nrılbantçı. mektep 
sokağı Kulaksız caddesi, Emir f.. 
fendi ;,ı:ı,..Pesi, C''kınaz sok?.''· f .. · ·i t 
Ali Çelebi, Atlam~ta:ı~ . Abd~l~ah 
sokağı, Sefirikoz, ) elr e .... ırmenı. • e 
niçe$me tarafla:ı i~i . ~i? ka.~r ev~e 
beraber iiç cnmı. b ır kılıse, ıkı mek
tep, bir karakol dokuz dükan da 
yanmr;.ıtt. 

J\latbuat umu:n müdürü ikinci 
giin ıııu tebli"'i negrediyordu: 

" Bn ızı-ce r- • ' yarım kararların
dıt Hası:ın beyin hRnesinden harik 
huzur ederek etrnfn sİrRyetle tah· 
minen bin kadar hane mahruk oldu 
ğu halde itfa edilmiştir. Esbabı ha· 
rik hakkında tahkikat icra edilmek. 
tedr. ,, 

Ynngmdan hemen hemen hi; 
b ir eşya kurtarılamamıştı. 3.000 n Ü· 
fus aç, susuz sokak ortasında kal-
mıştı. 

-- ==-~~~~~Tl' eENDEN NE tS-
TiYOR.SUNU~ • · / 

se: ~ Çn<AR.M~· 
DAN &EN\ 
TA K\B ET ... 

.. 

LİN Pu su .. 
NE 1''E~E:K"rt R. 

\ '\ 
~A'/D\JT t1'İTİ E \iVE LA OTOf'\ ÖBitE 
~so~R~t)A 9iRTAYYA~EYc~·,NDİRDİ . _ ._ .. 
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Hindenburg kazası Elektrik Şirketi 
(Biıf tarofı 1 incide) çen sene cenubt Amerikaya '· ıimali davası 

cetetler, o derecede kömür halinı gel. Amerikaya da 10 sefer yapmıştı. BUtün (BQf tarafı l incide) 
mitler ki hüviyetlerinin tayini mümkün bu seferler hiçbir arızaya uğramadan Mahkeme kapısının önilnde oflayıp 

olamamıştır. yapılmıştı. puflayan, - bütün kanıksamalarına rağ 
Yolcular arasında fU zevat vardır: Son zamanlarda balonda yapılan ta. men - beş aşağı beş yukarı gezinen a-
Londralı Charles Symourhiggins, dilat ile alacağı yolcu adedi yetmiş ikiye vukatların sabırsızlanmaları uzun ıilr

Londradaki Hamburg-Amerika- Linle. çıkarılmıştı. 30 bin kiloluk eşya taşıya- medi. Mübaşirin sesi yüksekten dJ.LYul. 
nin direktör muavini Grant, Amerika. bilirdi. du: 
nın İsveçteki sefirinin yeğeni albay Balonun uzunluğu 248, genişliği 41 - Gümrük vekilleri .. 
N eslon Morris. metre ve hacmi 190 bin metre mikabı Ve sonra ilave etti: 

Grant ile Morris hayattadırlar. idi. Graf Zeplinden 40 bin metre mika- - Jean Lazian ve arkaıdag'iarı. ./ 
Balona İngiltere kralının taç giyme bı büyüktü. Aldığı levazımla 13 bin ki. Önde elektrik şirketinin müdürü umu 

merasiminde hazır bulunmak üzere Lon lometre gidebilirdi. Yolda icabında bü- mi muavini vaziyetinde bulunan sivri 
1draya gitmek için 70 yolcu binecekti. yük tamirat yapmağa imkan vardı. beyaz sakallı ve kısa boylu Lazian ve 

Lakehurs tayyare meydanı müdürü, Balonun 4,200 beygir kuvvetinde 4 onu takiben diğer suçlular hakimin 
balonun gerideki kompartimanlarının motörü vardı. Azami sürati saatte 135 huzurunda sıralandılar. 
müvellidülma baloncuklarına garip bir kilometre idi. Arka sıralarda bulunan dinleyiciler • 
infilak vukua gelmiş olduğunu söyle- Ingilizlerin ihtiyatı merak saikasile • eğilip. eğilip onların 

.mit ve demiştir ki: İngilizlerin bundan birkaç yıl i)nce yüzüne bakıyor, fakat bir ıey anlıyorlar 
"- 21 senelik tecrübem var. Hinden- "R 101,, isimli bir balonu infilak etmiş mı bilinmez? 

burgun infilakına benzer hiçbir infilak ve birçok canlar yanmıştı. Bu sırada gazete fotoğrafçıları birkaç 
duymadım. Felaketin scbeblerinde her. İngilizler ondan sonra, yeniden bir resim almak istiyorlar. Fakat suçlular 
halde garip li.rşey vardır.,, balon yapmağı lüzumsuz ve hatta tehli- da gene ayni sinirlenme, suçlu vekili 

32 ölU var keli buldular. Henüz tecrübe sahasında Sadi Rıza hemen kalkıyor: 
Londra, 7 (A.A.) - Buraya gelen olan bu havanın vasıtasile, seyahat teh- - Fotoğraf alıyorlar. Alınmasına mü 

ıon haberlere göre 36 yolcudan 20 si likesi göze alınamıyacağını pek makul saade etmeyiniz 1 
ıre mürettebatı teşkil eden 60 kişiden bir surette idrak etmit bulunuyorlarıdı. Diye yüksek sesle itiraz etti. Hakim 
H ü sağ ve salim bir haldedirler. R 101 takiben, Aberikalıların, sonra suçlulara sorıdu: 

Tasarruf yüzünden... da Almanların balonları feci surette ka. - Fotoğraf alınmasını istemez misi. 
Lakenhurst, 7 (A.A.) - "Hinden- zalara kurban gittiği gözönüne alınırsa, niz? 

burg,, balonunu mahveden ve içinde İngilizlerin o kararı tek bir gerileme i- Şirket başmühendisi Jul Gilcci uabi 
bulunanların üçte birinin hayatına mal şareti olmadığı. belki iyi düşünülmüt yetle ayağa kalktı: 
olan esrarengiz infilakın sebebi ne oldu- bir ihtiyattan ileri geldiği anlaşılmak- - Aldılar bile ..• 
'ğu bilinemez, yalnız tam infilaktan ev. tadır. Diye hayıflandı. 
vel dümenin yakınında ani bir kıvılcım 

1 
• Müdde1umumi ayni mUtaleaya iştirak 

parlaması görülmüıtür. spanya ısyanı edince fotoğraf alınması menedildi. 
Amerikanın yarı resmi mabafili, zep- Bu!l'dan sonra tercüman meselesi bu (Ba§ tarafı 1 incide) 

linin uğramış olduğu felaketin sebebi celsede de ortaya rıktı. Gümrük vekili 
Siguenza cephesinde cumhuriyet :s 

Sovyet zırhlısı 

Veıt Virjinyanın teklini ve ağır toplarının tabiye tarzını gösterir~ 
(Ba.,tara/ı 1 incide) 

va.yet ediliyorsa da muhakkak olan ta 
raf bu devletin bugün ancak iki büyük 
harp gemisi yaptırmayı düşündüğü -
dür. Yukarki telgrafta bunlardan bi • 
rinin sipa.rie edildiği bildirildiğine 
göre ikincisinin de yakında bir diğer 
mües8e8eye sipariş etmesi beklenebi
lir. 

Sovyetler daha ziyade kendi bahri 
inşa.at müeBBeselerini kuvvetlendirme. 
ğe çalışmaktadırlar. Bunu yaptıkları 
gün güzel bir ağır sanayie de sahip 
bulundukları için çok geniş bir deniz 
programına girişmelerine intizar edi. 
le bilir. 

Telgrafta yeni Sovyet gemisinin 
(Vest Virjinya) ya beMiyeceği söyle
niyorsa da gerek hacmi, gerek silah
ları etrafında verilen malfımat Vest 
Virjinyaya uymamaktadır. 

Vest Virjinya 31,800 tonluktur, Sov. 
yet gemisinin 35,000 tonluk olacağı 
bildiriliyor. Vest Virjinyanm sekiz ta. 

sinde bu toplardan dokuz tane ~ 
ğı söyleniyor. Bu takdirde yeni~:., 
nin üçer toplu Uç taret kull~ 
ve bunlardan birinin kıçta ve i~ 
b~ tarafta tabiye edileceği sa.JIJ"', 
lir. Halbuki Amerikan zırhlısınd' 
ta ve kıçta çifter toplu ikişer tart' 
dır. ...J 

Sonra Vest Virjinya 923 te Y:, 
mış bir gemidir ki, sürati de V . 

21 mildir. Soryetlerin ellerlnd~ 
ğer hattı harp gemileri de süratJ 
de yeni sipari§ edecekleri bir ge1' 
bu kadar az süratli olacağını ıstd 
lerine de imkan verilmez. B~ 
beraber telgrafta bahsedilen 
Virjinya hakkında kısaca malunı•' 
relim: 

8 tane 40,6, 12 tane 12. 7 ve 8 ~ 
12, 7 lik tayyareye karşı müda!,. 
puyla müsellahtır. Gemide a~ 
tane 5. 7 lik top ve 11 tane 1 1i1' ~ 
yareye karşı müdafaa topu iki 
tayyare fırlatan mancınık ve 3 

balonun müvellidülma ile şiımesi oldu- tayyarel~ri Sig\ıenzayı bombardıman Nureddin tercümana itirazda bulundu: 
ğunu beyan etmektedirler. Bu mahafil, - Bu tercüman şirket memurudur, 

ne 40,6 lık topu vardır. Sovyet gemi- yare vardır. / 
---===-------------~~--------------_./ 

Edebiyat talebesi etmişlerdir. 
kumanldan Eknerin balonun ilk seyahat dedi. Yerine biz telefon idaresinden dev 

Barse1on hadiseleri terinde "helium,, istimalini derpiş eyli. letin bitaraf bir memurunu getirdik. 
miş olduğunu hatırlatmaktadır. Kafi Paris, 7 (A. A.) - İspanya sefareti Suçlu avukatları: 
miktarda bu gazdan verilmesi için her tebliğ ediyor: "Hükumetin bastırmış - Takıdirinize bırakmz. 

h d F k Al h 1• olduğu isyan hareketi, münhasıran 
ıey azır ı. a at manya, e ıum sa- Derken, müddeiumumi de ilive etti: 
tın almak zaruri olan dövizlerin çıkarıl- anarşistlerin bir kıyamı değildir. Bar - Mahzur yoktur. 
nasını menetmiştir.Malumdur ki helium celonda bazı balkonlarla krallık bay- Bunun üzerine tercüman ibka edildi 
un tabii menbaları yalnız ~merika ve rakları görülmüştür. Rejimin birçok ve duruşma başladı. 
K d d b 1 • kt ı ı k aleyhtarları, sendikal te~kiliita gir. ana a a u unma a ve ıun o ara - Gesen celsede Lazian ve baı mühen. 
imali ise pek pahalıya malolmaktadır. meğe muvaffak olmu~lardır. Ayni un- dis Gileri dinlenmişti. Şimdi kontrol ser 

Kumanda! Ekner, yangın tehlikesine surlar, evvelce Madridde, Valcnciada vic;i ı;,.f; T."'-:1 r: .ı . ..ı :_,_ .,, ,.... __ :, 
rağmen mUvefüdilma kullanmak mec.. ve lllgt!r ~nıreırde bırtaıcım nareıte - Fis er :lsviçrede 1895 tarihinde doğ-
burietinde kalmıştır. !erde bulunmuşlardır.,, muş, anasının ismi Sofi, babasının Os-

Amerikan ticaret nezareti tayyare Anarşistlerin iiltimatomn takan, kendisi protcstan ... 
ıubesi kaza hakkında bir anket yapacak P erpignan, 7 (A. A.) - İberya a. - Kontrol servisi şefiyim, diye s<Sze 
tır. narşist federasyonu, Katalonya hüku. başladı. Anbarların muhasebesi de bu. 

Kundakcıhk? metine bir ültimatom vererek mezkur na dahildir. 
Şikago, 7 (A.A.) - Kaşifin yeğeni hükumeti, "hücum muhafızları .. adını Hakim Atıf sordu: 

Kont Zeppelin felaketin bir kundakçılık taşıyan tc§ckküllerin 24 saat zarfında - Peki. bu malzemenin başk:ı yer-
eıeri olabileceğini söylemiş fakat bu feshedilmemesi takdirinde zehirli gaz lerde kullanıldığını görmediniz mi? 
kanaatinin ilk şehadetlere müstenit sa- ler de dahil olduğu halde kuvvete mü- - Bilmiyorum. 
dece bir §Üpheden ibaret bulunduğunu racaat edileceği beyanile tehdid etmiş- - Size bu malzeme hakkında bir ta-

. t" t• mim v. apılmamı-= mıydı? illve etmıı ır. ır. :s 

Kont Zeppelin infilakın balonun ar- Anarşistler, Katalonya hükfımeti. - Yapılmıştı. 
1 d 1 Sonra anlatmağa başla•dı: 

kasında vuku bulduğunu ve gaz a o u nne sadık olan kuvvetleri '-'erlerinden 
J - Kontrollerim esnasında böyle bir 

olan baloncukların ortada bulunması çıkardıktan sonra Figueras ve Jungue-
. 1 h' b' d §ey görmedim. Esasen biz mağazalarda 

beaabile geride kabili iştıa ıç ır ma • radaki zabıta hidematma \'e gu··mru"k. • ki mevcudün muhasebe hesaplarına u. 
~e'bulunmadığını tasrih etmiştir. lere vazıyed etmişlerdir. yup uymadığını kontrol ederiz. Bir ma-

Son ve katt liste Aragon hükumet erk:inmcian anar. lın mahalli istimalini kontrol etmek bi-
Lakehurst; 7 (A. A.) - Zeplin fe. şist Ascasn öldürülmüştür. zim salahiyetimiz dahilinde değildir. 

ılk'eülkurbanlarına. ait son liste: "Faşist usulii harp Vakia aletlerin nerede kullanıldığı 
32 Öıu veya. kayıp, 2 hastanede ölen, Vaşington 7 (A.A.) _Ay:~ azasın- evrakı müsbitede görülür. Fakat biz 

24 kurtulan yolcu, 42 sağ ve salim o- dan Borah, bir nutuk söyliyerek faşist- bununla meşgul tdeğiliz. 
1.a.n mürettebat, lerin muharebe metodlarına hücum et. Bu esnada mahkemeyi takip ederek 

Palamar kordonları tutanların sil. miştir. not tutan nafıa. vekaleti hukuk işleri 
ra.tel müdahale etmeleri sayesinde ya.. Boralı. ezcümle demiştir ki: müdürü ve memurları yanına nafia 
ralıla.rla bazI cesetler ate§in içinden "Guernikada cereyan eden sahneleri şirketler başmüfettişi Şüruri de gel-
çekilip çıka.nlmıştır. Bu kordonları tarif etmek için kelime bulamıyorum. miştl. 
tüt.anlar, infilak vukua gelir gelmez Bu ıehir bütün bir vahşet serisi içinde Emil Fisler devam etti: 
~ duJerek kordonla.n bırakıp ko. bariz bir misaldir. Asrın en kanlı katli- "- Biz malzemenin nerede kulla. 

earak k~mağa başlamıglarsa: da biraz imr için seçilen bu açık §ehre yapılan nılması lüzumunu takdir edemeyiz. : 
sonra soğukkanlılıkalnnı elde ederek hücumu hiçbir askeri sebep muhip gös- - Bu malzemeyi kontrol i§iyle kim 
hemen balonun düştüğü noktaya. gel- teremez. işte bu, faşistler tarafından mükelleftir? 
mifelr ve büyük gayretler sarf ederek tatbik edilmekte olan bir sevkulceyt u. - Malzemeyi ambarlardan alanl~r-
yaralılarla. birkaç cesedi çekip çıkar- ıulüdür.,, la verenler. 
mağa muvaffak olmuşlardır. Borah, ayni zamanda mareşal Graz- - O halde onların mes'ul olması 

Hindenburg balonu, gece yarısı ya. yaniye karşı yapılan suikastten sonra lazımdır? 
ni muvasala.tından birkaç saat sonra Adisababada yapılan katliamı anlatmış· - Evvela bunları alan montörler-
Avrupaya. hareket edecekti. Birçokla- tır. dir. 
n İngiltere kralının taç giyme mera. .:.. Ya veren1er? 
siminde bulunmak üzere Londraya. gi. Ecnebi ve azlık mek- - Verenler ambar memurlarıdır L 

decek olan yolcular, balona binmek Ü. teplerlnln olgunluk ma onların fonrJ malumatı yoktur. 
zere tayyare meydanına geldikleri za- I m t I b O O l B r I Esasen nerede kullanılacağını sormak 
ma.n balon yerine onun tütmekte olan onlara düşmez. 
iskeletini görerek hayret ve dehıset i- Ecnebi ilse ve orta mekteplerinin - Bunları almak igiyle kim meş-
çi:İıde kalmışlardır. olgunluk ve bakalorya imtihanları Ga gut olur? 

İkisi balonun ka.ptanlan olmak U. latasaray lisesinde, hususi Türk lise - Fen dairesi ... Şefi başmühendis. 
zere hastaneye kaldırılmış olan birçok ve ortamekteplerininki İstanbul kız li. tir. Maamafih başmühendis ihraç bo. 
yolcuların vaziyeti çok naziktir. sesinde, azlık lise ye ortamektepleri - nolarmı imza etmez. Ba§milhendisin 

Baloqun evsafı nin imtihanları da Pertevniyal liscs- şimdiye kadar hiçbir bônoya jmza. 
Hindenburg balonu iki ıene evvel sinde yapılacaktır. Bu mektepler im- koyduğunu görmedim. 

rapılmı§tı. L . Z. işareti, yani şimdiye 1 lihan günlerinden asgari on gün ev. - Şu halde mühendislerin mi mee-
radar yapılan zeplinlerin 129 uncusu vel, olgunluk imtihanlarına girecek o. ul olması lazım? 

fdi. fçinde yatmak için kamaraları, isti- lan talebelerinin ikişer nüshalık birer - Eğer imza atmışlarsa evet. 
rahat ve yemek yemek için salonları, listesini hazırhyara.k maarif idaresine - Siz0 vazifeleri kim tevdi eder! 
va~dı. Münttebatı 61 qi idi. Balon re- bildireceklerdir, - MUdUr H&n1e&., 

teessür i~inde 
genç Halit' Ziyaya kartı böyle bir~ 
yanda bulunsun. Bir §absiyet ha~ 
aöz söyliyebilmek için onun eserl 
tamamen okumak, edebiyat tarihjııi 
ce bilmekı.nihavet mulrıw,..,. ;,,..iri" 

(Ba.ş tc.ra/ı 1 incide) 
zibine sayfalarında yer vermemi§. Ha 
lit Ziyaya karşı yaptığı laubali hücumu 
geri almamııtır. Bu gazeteye soldan 
geJ:ıi çarkederek, gençlerin 2önderdi2:i 
~\:.ııu.•u• • 1 ....... .. uyauo&ı.ını ıntai cuıyuı Lı'2. 

Aksi takdirde biz aynen koyacağız. Şim 
di gelelim gençlere ... 

Bir arkadayımız bu aabah edebiyat 
fakültesine gitmiş, edebiyat zümresine 
mensup adı geçen talebeleri aramııtır. 

Arkadaşımızın kar§ısına ilk çıkan ede 
biyat zümresinden Fikret Bahaeddin 
olmu§tUr. Elinde Tan gazetesinin Halit 
Ziya hakkındaki anket yazısını tutan ve 
asabiyetinden titreyen bu genç bayan 
şöyle demiştir: 

"- Ben Halit Ziya hakkında kimseye 
söz söylemedim. Edebiyat zümresinde 
ismi Fikret olan benden başka da kim 
se yok. Yalnız tarih zümresinde bir 

genç var. 
Gazetede edebiyat fakültesi namına 

bir talebeye söz söyletilmiş. Bunun ismi 
yok. Diğer birkaç talebe de ileri geri 
sözler söylemişler •• Fakat bunların hiç
biri edebiyat zümresinden değillerdir. 
Kimisi tarih, kimisi coğrafyadan ... Ve 
hiç tahmin etmem ki üniversiteli bir 

- O bulunmazsa. .• 
- Tramvay şirketi müdürU ... 
- Şirketin kaç memuru vardır? 
-100 kadar. 
- Müdür bu kadar memurun vazi-

felerini nasıl aklında. tutar. Ya bir mc 
mur gUnün birinde aldığı vaı.if enin 
mahiyetini inkar ederse? 

- Küçük memurların vazüelerini 
gefler verir. 

Bundan sonra iddia makamı tara. 
fından başmühendise şöyle bir sual 
soruldu: 

- Yapılan inşa.atın maliyet fiatını 

bilirler mi? 
- İki 11ene kadar oluyor ki, vekale

te gönderilen projelere maliyet f iatı 
da konuluyor. 

Bundan sonra müddeiumumi kontrol 
şef ine 8U sualin sorulmasını istedi: 

- Tamirat ve tesisat içNı konul. 
muş bir tahsisat var mıdır? 

- Evet. Sene b~ında böyle bir tah. 
sisat verilir. 

na mauK vltH:l:ıc ıilZffl'i({ir. , 

Biz edebiyatçılar yazılan yaııl~ 
çok müteessir olduk. Bizim gibi b fi 
rımız da ayni teessürü duydul~ 
bu itte bir kasit görüyoruz. ?d r/ 
jubilenin ertesi gün çıkacak gaıete I 
istediği gibi bir yazı hazırlamıt·'S~ 
biyatçılar Halit Ziyayı, sever lı 
etler edebi kıymetini takdir ederi': 'ff 

M uharririmiz tarih zümresinde~-
ret Alaayayı bulmuş, o da §öyle 

tir: -p1_ 
"- inkılap dersine giriyordu~· ılı 

nın ağzında gazeteci olduğunu s~~ 
birisi bizi önledi. Bana evvela 1 

sordu. d ~ 
- Ne var? Ne için soruyorsun e ~ 

ismimi söylemedim. Sualini soru~c• ~ 
- Ben tarih talebe8iyim. ~ır il'_ 

söyliyemem, dedim. ::Muharrır ~ 
arkadaşlara da sordu. Onlar da~ 
yukarı böyle cevap verdiler. ;Jt 
sorduğu suale ayak üzeri cev~P ıt'_ 
lememi. Bir de dün baktık kı, !1' 
kım yazılar çıktı. Fakat bunlar 

söylediklerimiz değildi.,, ~' 
Muharririmiz tarih tubcsinôe~; 

adeti sormuş. bu isimde bir tale 

madığını tesbit et?'1iştir. . /Jfl 
Edebiyat şubesınden Racı de 

demiştir: tt'I 
"- Dün üç arkadaş gazeteye ~ 

Edebiyat zümresi namına Y~:;k ~ 
dan dolayı teessüfUmüzü bild~ ~ 
bir de tekzipname bıraktık· ~ 
bekliyoruz.., ~ 

Bu sabah §Öyle bir mektUl' .. ~ 
"Büyük roman ve hikaye tJ•t ~ 

mız Halid Ziyanın 5 5 inci san~~ 
dolayııile dün sabahki Tan .. "jeol 
sinde gençlikle yapıldığı soY 
anketi okuduk. • i1. 

Hiçbir yüksek tahsil genci~,. 
tat hakkında böyle düşünrll 
bildiririz. eoif. 

Gençlik 5 5 yılını Türk ed çi'f' 
tına ölmez ,.serler vermc~le .. ~~81''1 
Halid Ziyanın büyükhiğuou k~" 

yapılır mı? eder. Tan gazetesi böyle çoc~~ 
- An barların mevcudu tadad edillr. ne maksatla yaptığını bilnıe ti 

- Sene sonunda ambarlarda tadad 

Sonra muhasebede kıymetleriyle kar. 
şıla.ştınhr ve kıymetlendirilir. 

Bundan sonra vakit geciktiğinden 
duruşmanın sa.at 15 te devamına ka
rar verildi .. 

hücumlarla onun kıymctindetı 
şey eksiltemez. . e.,,,>., 

Türk gençliği büyük cdibırı 
hünnetkandır. _ -~-

Yükaek Tahlil ~1 



Sekiz kJüp 
turnu a ı 

I'~ ya milli 
takımı için 
ntTenlr aranıyor 

Polonya futbol federuyonu: tnctJ. 
tere mllll takmunm, ve Anenal klU. 
bllnibı l8i için A. Cema'e Pololl7& 
mllU talmnmı antrene etmesi için mi 
racaat etmiltlr. Polony&lılann ayda 
Oll bir bin frank arlık vermek ...... 
dikleri Cetna-ın, bu teklifi Uba1 etll.t· 
yecefi muhtemeldir. 

Bu taıwulut tu.t~. PllOf~ 
Anena1 ~ ...... trt bir loiet.. 
~ borat.. J'Jıllt ~ .... 
•tl.TllNJf .BR..,"-"~••'-"·~ 
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Tarihi macera ve qk romanı - 58 - Yazan: (Vi- NQ) 

Dördüncü Muradın cesedi yeni Padişaha gös
terildi. Kendisi ancak bu suretle temin edildi 

Geçen kıınnlann hülituı 
Dördündü M.urad, mıcı, kıncı bir 
padişahtır. Halbuki ~nesi KiMem 
sultan, onun çocukluğJmda, deukt 
idaresini elinde tutııyord$. Padiljah, 
onun nilfu.::unu lcırrnak için, bin tür_ 
lü tedbirlere baş'Vurm:u~tur. Şimdi, 

SünbüZ a(!a ile Kö.'Wm, ~ıf a.ktU.. 
veliaht lbrahimin <W'l)let başına geç_ 
tne8ini tercih ediym-1.ar. 

• • • 
Kösem sultan, memleketin her ye

rindeki adetleri biliyordu. 
- Halk, hazan bir hUkUmdarr ab. 

dal, deli diye istemiyebilir! - dedi. -
Fakat ba.zaıı da. abdallık, delilik bir 
zaaf değil, bir meziyet telakki edile
bilir, Zira, o abdalın, yahut delinin u. 
liı.hiyetle bir alakası olduğu za.nnedi. 
lir. Biz.mt ulfıhiyetle olmasa bile, 18.a
kal, cinlerle, perilerle... Onun yalnız 
dünya. işlerine değil, ahret işlerine, L 
lemi gaybm işlerine bile vlkrf olduğu 
sanılrr. Onun için. şayet Cinci hoca. f. 
le anlaşılırsa, Sultan tbrahimln halk 
tar~ından eevilen bir padişah olma
sında hl çbir mini kalmaz. 

Süiıbül ağa, valde sultanın ellerini öpttl: 
- Son derece akıllısınız ... İyi dü

şii.ndUnüz. Fa.kat sultan Muradın ka. 
tili olmak lekesini üz.erimize sürmiye. 
lim.:. 

- Silrmiyelim. .• 
- Öyleyse onu, ustalıkla. orta.dan 

kaldmnalryız. .. Bu işi de ben il8tUme 
alrrım ... 

lrtP ben, Sünbül ağanın en mahrem 
ad .. ~11n.n sırasında. bulunduğum sıra
da, I\:ösem sultanla velinimetim ara_ 
smd'l. böyle bir muhavere cereyan et.. 
tiğine kulaklarımla şahit oldum. Ara
dan bir müddet geçtikten sonra da 
dördüncü Murad rahmeti hakka ka
vuştu. Bu ölümün yahut katlin ne şe. 
kilde olduğunu bilemiyorum. Yalnız 
şıı rne§hur vakaya phit oldum. 

Bir sabah, Ayşe, SUnbül, deli İbra.. 
him ve ben, garip bir "üçüzlü babalar 
ailesi,, teşkil ederek, "çocuğumuz" 
Osma:om bir sUrU şaklabanlıklar yap
tığını seyrediyorduk. Deli tbrahimin 
•ığh: olan Mehmet, Dördüncü Murad 
hayattayken doğmuş, fakat onun mev 
cudiyelı padişahtan saklanılmı§tı. Ta_ 
tii bizim Osmanm da mevcudiyetini 
padişah biJmiyordu. Onlar, haremin en 
gizli odalarmda barmdrrılıyorlardı. Bi 
;im A!"§e, sarayda resmi bir mevki 
l::ızanmak için, şehzade Mehrnede süt 
nine'iil\: ettirilmişti. Mehmetle Osm~ 
bi:iylt·l!kle siıt kardeş olarak padip.ha 
yakınl·k tesis etmişlerdi. · 

O ~a bah, veliahdın musahibi vazi. 
yetinde olan Sünbül ağa, beni de ya
nrna alarak harer.ıin o münzevi daire
sine gitmiştik. Kapılan arkasmdah ki. 
litliyerek üçümüz dt!, babalık şefkati. 
mizi göetermeye ba.şlamiştık. 

"Piçler şirin 'Olur!" derler ... Ah, ne 
şirin oğlandı Osman. .. Bin tUrlU pk
labanlıklar yapıyor, deli İbrahim.le o. 
yunlar oynuyor, bizi kahlcahalarla 
güldürüyordu. Onu, üçümüz de kendi 
oğlumuz sandığımız için bu oyun1ar. 
dan fevkalade zevk duyuyorduk. 

Birdenbire kapı vunılmağa. başladı. 
Şaşırdık. 

Bilhassa İbrahim, fevkalade şa~ır dı: 
- Kaçmn, kaçmn, çocukları kaçı-

rm ... 
Sünbül güldü: 
- Hacet yok, padişah ... 

I 
1 

- Aman ne söy!Uyorsun ... Ben nasıl 
padişah olurum ... 

yordu. Fakat, deli İbrahim, çocukları, ( 
yarunıyan ocağın içine soktu. Sakladı. 
Kendi de bir rafa tırmanmıya ~ladı. 

Müstakbel padişahm ve bütün Os. 
ma.nlı hanedanının nesli kuruduktan 
sonra bu nesli yeniden öretecek olan 
şahBiyetin vaziyeti öyle acınacak bir 
vaziyetti ki... .1 1 '! 

Nafile yere onu: 
- Korkma.! Gelen düşmanların de

ğildir! • diye cesaretlendirmeye çalı
şıyorlardı. 

- Düşmanlanmdrr! Hepiniz düş
rnanlarımınnız. .. Beni tuuğa düşilrciü_ 
nüz. .. 

!Kapıyı açmışlardı. 
İçeriye girenler, hem matem, hem de 

müjde haberini verdiler: . 
- Padişahımız öldü, padişahım çok 

yaşa! ... 

İbrahim, tırmandığı rafın Ur.erinde 

bir tarafa büzülmüştü! 
o da: 
- Padişahım çok yaşa! • diye hay. 

kırıyordu. - Ağabeyim çok yaşasın ... 
Benim neme gerek padişahlık? 

Bunun bir tuzak olduğuna kanidi. 
Ancak annesinin gelerek ona temi

nat vermesi üzerine biraz sükun bul. 
du. 

Fakat, annesinin de yüzüne şüpheli 
§ilpheli bakıyordu: Bu hanedan içinde, 
annenin, babanın, kardeşin de biribi- ; 
rine tuzak kurduğu görülmemiş hal. 
Jerden değildi. 

Nihayet, kendisine son teminatı da 
verdiler: 

- Cesedini göm1eden inanmıyacak ! 
• dediler. 

Dördüncü Muradın ceseai, bir tez. 
kere içinde padişaha gösterildi. 

(Devamı var) 

AD•IATICA.: 
SOC. A N. 01 NAVIGAZtONE-VENEZIA 

t•• 7 Mayıe ayında Hareket edecek vapurlar 
Her cuma saat 10 da Galata Rıhtımın- Vapurun . Hareket 
tdan ismi Tarihi 

7 Mayıs 
14 

surat poııtası Pire, .Brenclizi, Veneıya, Triyeıte için. Celio 
Rodi 
Celi o 
Rodi 

21 
28 

Gitta di Bari 
Rodi 11 

Bu postaların Bren 
dizi, Venesya, ve 

4 haziran Triestode bü -
tün Avrupa ıçın 

ekspres trenine ak -
tarması vardır. 

Pire, Napoli, Marıilya, Cenova için. Fenicia 6 Mayıs perşembe saat 17 de 
Meran o 
Campi-doılio 

Fenicia 

20 
3 Haziran 

17 

" 
" .. 

Kavala, Sellnik, Volo, Pire, Patras, Abbazia 13 mayıs per§eme saat 17 de 
Santi - 40, Brendizi, Ancone, Veneııia, Quirinale 27 ,, 
Trieıte. Diana 10 Haziran ,, 

Selinik, Midilli, fımir, Pire, Kalamata, Albano 
Patras, Brendizi, Veneıia, Trieıte. Vesta 

Iaeo 

8 mayıs 
22 
5 Haziran 

Cumartesi 
Saat 18 de 

Merano 5 Mayıs Çarşamba 
Burgu:, V arna, Köıtence Vesta 6 Perşembe 

Quirinale 12 Çarşamba saat 17 de 

Sulina, Galatz, Braila 

Batum 

Campidoglio 19 
Iseo 20 : Perşembe 

Çarşamba Diana 26 
Fenicia 
Al ban o 

2 Haziran 
3 : perşembe 

5 mayıs çarşamba 
12 

Merano 
Quirinale 
Campidoglio 19 : saat 17 de 
Diına 26 
Fenicia 2 haziran 

Vesta 6 mayıs perşembe 
Iseo 20 ııaat 17 d~ 
Albano 3 haziran 

lstanbul lnbfsarlar Ba~mUdilrlilğilnden: 
Hükmü Mayıs 937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tez

kerelerinin yenileme muamelesine 20.5-1937 tarihinde başlanarak 7-6.937 pa.. 
zartesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek istiyen satıcıların tayin olunan günlerde 
eski tezkere ve konturatlariyle beraber birer de fotoğraflarını alarak Kaba. 
taştaki İnhisarlar Baımüdürlilğüne milracaat etmeleri ve 7 Haziran 937 tari
hinden sonra tezkereler ini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni taki
bat yapılacağı ilan olunur. (2430) 

- Padişahsın efendimiz .. Sana ilk 1 b 1 GD U k 1 1 8 U dil il d 
deta oıarak ben biat ediyorum... . stan u mr er aşm rlUğ n en: 

- İstemem ... İstemem... Çocukları I Galat.ada. Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bulunan tpek
kaçırın ... GQrmesinlcr .. Ağam ifitme. lı, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırda\ıat, attariye, demir tişya; · 
sin ·• Yoksa hallın fenadır. Fermanına makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye ec?.a.yı .tıbbiye ve emsali eşya 12-4.937 
zıt hareket ettim diye beni de, çocuk- gününden itibaren her gün Baat 13 den 18 e kadar pazarlık ve arttırma sure. 
lan da öldürür! Kaçırın! tlerile ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan isti- ı 
Kapı hızlı hızlı vuruluyordu. f:ade etmek üı.ere muayyen gün ve saatte ambardaki satış komisyonuna gel-
- İşte geldiler ... Bak, erkek sesle. 

1
meleri ve istiyenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ila. 

ri ... Buraya kadar gelmi~ler ... Belki de tnen yapılıp da Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eş_ 
cellatlardır.~ ÖldUrmeğe geldiler. yanın ayni ambarda kurulaca.k komisyonca satılacağı alakadarlara ilan ol~ 

Sünbül, nahakyere teskine uğrqı. nur. (2531) 

7 MAYIS - 1937 

'Yazanlar: ı çesterton - 2 Sayera - 8 .A.gata KrfaU - •. Vll• Klroft.I - 15. V•~ 
6. Henrl Ved - 7. C. D. H. ve K KQJ - 8 Milvard Kıµınedl - 9, Con Royd - ıo 
AlaıOluı - U. Edeu Je.p90n - 12. Klemau Dan - 13. Antoııl Berkeley. 

Çeviren: fa. 

Eğer amiral hakikaten Londraya git
mek auuıunda idiyae ve eve, pardeıü 

almak üzere girdiyae, gazetesini tde alır
dı. Halbuki almamııtı. Demek amiral 

bu suretle hareket etmiş değildi. O hal

de öteki gazeteyi amiral nereden almış 
tı. Vinmutta bütün dükkanlar saat do
kuzda kapanırdı ve esasen bir tek ga

zeteci vardı. O da amirale gazetesini 
gönl:ieren idi. Demek amiral, bir başkası 

ile idi. Ya onu ziyaret etmiş, yahut beş. 
ka bir yerde görüşmÜ§tÜ. Acaba Sir 

Denniyi mi ziyaret etmişti? Yoksa, ga
zetede, tahkikatı güçleştirmek için ami- ı 
ral öldükten sonra cebine konmuştu? 

28 - X zarfının içinde ne gibi ıeyler 
vardı? 

Zarfın içindeki vesikalar muhakkak 
ehemmiyetli şeylerdi. Amiral bunlan 
niçin gizli bir göze koymuştu? Çalın· 

m~sından mı korkuyordu? ·İçinldeki ve. 

sikalar birisinin aley!ıine olabilirdi. Aca 
ba kimin? Valterin mi? Neden olsun? 
Valter esasen ortada yoktu. Acaba Sir 
V1Hridin mi? 

29 - Zarfın içindeki eVTak çalınmı, 
mı idi, imha mı edilmifti? 

BcJkide amiral bu vesikaları bizzat 
· imha etmitti. Lakin katilin aynı zaman. 

!da bu vesikaları arayan adam olduğunu 
kabul etmek daha mant]ki idi; Yazıha

nede hiçbir zorlanma eıeri yoktu. Ve 
§ayet, katil evrakı elde 1:tti ise, nerede 
olduğunu biliyordu. 

30 - Neden EJm.., Fitzgera1d alela
cele Londraya gitmiıti? 

Anlaşıl>::lığına göre cinayet haberini 
alması, LcV-ıdraya hareket etmesine ae. 
bep olmu§tU. Herhalde Londraya Hol

landr bulmağa gitmemiıti. Çünkü onun 
Vinmut'ta olduğunu biliyordu. Bakalım 
yarın neler söyliyecek? 

31 - Niçin Holland onun JM!!İne dü
fÜp gitmiıti7 

Bu suale cevap sarihti. Onunla vazi. 
yeti görüşecekti ve evleneceklerdi. 

32 - Sir Vilfrid Denni de Londraya 
gitmi4ti. Neden? 

Şurasını kaydetmek lazımdır ki Sir 
Vilfrid herkesten evvel Londr;ıya git
mişti. İlk tren saat 7 de, yani cesedin 

bulunmasından biraz sonra idi. Bu ha
reketi tesadüfi olabilirdi. Bakalım gelin. 
ce kendisi ne diyecek? 

33 - Papaı dahi Londraya g'br.i4ti. 
Neden? 

Bu da bir tesadüf olabilir. Belki de 
kiliseye ait bir it için görüşmeğe git· 

miştir. Cinayet haberi onu ııarsmıı~tı. 

Elmanın ve Hollandın kaçışları da onu 
şa§ırtmı§tJ. Acaba bu gidişlerdtn papaa 

bir şey keşfetmiş idi de, onun için mi 
gitniişti, ve bildiklerini kendisinden 
saklıyordu? 

34 - Papas bütün bild'klerini ıöyle
mit miydi? 

Papasın doğru söylediğini kabul et. 

mek lazımdı. Ukin bütün bildiklerini 

söylemiş . miydi? Halinde tereddütler 
vardı. Birçok noktalarda katiyetle ce
vap vermemiş idi. 

35 - Papaı niçin bahçeaini ıuladı? 
Herhalde papas .acemi bir bahçivan. 

dı. Her gün neden bahçeıini sulamıyor· 

du da o gün s,ulamıştı? Şüpheler ileri 

götürülecek olursa, papasın bu işte met 
haldar olduğu farzedilirse, bir t&ıkım iz 

!eri ortadan kaldırmak i5in bahçesini 
sqladığı düıiinülebilirdi. Bu izler, her 
halde kendine ait izler dc,ğildi. 

36 - Neden amiı:alın piposu papasın 
çeht~ odaıında kalmıtb? 

Herhalde oraqa unutulmuttu. Yemek 
ten ııonra oraya geçip pipo içmiı. ora
da unum:ıuı olabi!irdi. Belki de, amiral, 

pipos~nu orada kasten bırakmıştı, ve 
bunu tc.kra·r papasın evine dönmek için 
bir vesile. olsun diye yapmıştı. 

· 37 - Elma ile HoUand evlenmekte 
neden iMA kadar acele ettiler? 

Evlenme izinname•inin cinayetten 
evvel alındığı muhakkaktı. Lakin bu, 

mutlaka evlenmelerini icap ettirmezdi. 
Eg~r amiral ölmemmit olsaydı, acele ev 

lenmelerini mazur görmek lazımdı. Fa 
kat oldilkten sonra? En iptidai hürmet 1 

Tefrika numarası - 3~ 

kaidesi bunu ieap ettirmezdi. aerh' 
bu işte bir sır varıdı. _ _J 

38 - Holland neden ilk ~ 
hakikab saJdamıfb. t 

Fazla suale maruz kalmanıak ,r 
doğru söylemediği. Sonra doğru_r' , 
lediği pek akla yakın değildi. oıt~ 
raftan sonradan anlattıkları, Jceıı"'"~ 
suçlu vaziyetine sokacak vaziyetti IS' 
Ne diye üzerine şüpheleri çeksin? -oıl 
deki muvafakatnameye gelince. . I 
pekala, sabahleyin Elma ıda veri1111t 
bilirdi. _ .4 

39 - ı'1uvafakatname neden ~ 
ile yazılmış idi? 

Amiralın evinde daktilo ınakiİ 
yoktu. Acaba muvafakatname e~~ı.i 
hazırlanmış da, zorla mı imza eti'" 
miştl? Yoksa, imza sahte mi idi. Bi1 

zayı taklit ~tmek, bir iki satır ya'f.f'f' 
den taklit etmkten daha kolay oıdııl' 
göre bu da kabildi. 

Rac, bütün tüpheli noktaları ~ 
ce tesbit ettikten sonra, kalktı, ~ 
yattı. 

DOKUZUNCU KISIM 
Yazan: Vil Krofts 

Gece gelen misafir ~ 
Müfettiş. ertesi sabah uyndığı ~ 

henüz uykuya doymuş değildi. 1'· 
derhal kalktı. O gün görülecek ç~ 
vardı. Kahvealtı ederken, kendif1C ~ 
program çizdi. Evvela, mü:Hır ıt~ 
vart ve müdürü umumi Tvift ne ı~ 
mesi Hizımdı. Sonra müstantik ile ~ .. 
şecekti. Ondan sonra serbest kalıı.~1' 
ve yatarken not ettigi fÜpheli no~ 
üzerinde araştırmalar yapabilirdi. # 

Lakin. hepsinden mühim bir 11 ' 

müfettişi işğal ediyordu. Ceset ıcatf ..Af 
rak teşhis edilmemişti. Vakıa c~ 
amirale ait otduğundan şüphe ctıııi..J 
du amma, bu hususta kati bir kaSI"" 
elde etmek istiyordu. rJ:. 

Rac evinden çıktı ,.c I;;ord Ma ~ 
oteline gitti. Maksadı Mister D• fil 
bulmaktı. Tesadüf, ona kapıda ra• 
Rac, gayet mültefit: J1 

- Ne iyi tesadüf, dedi, ben de 
arıyordum. 

-Ne var? ~ 
- Cesedin teşhisi için rica edt>ct 

Amiralı ne zamandır tamyorsunuı',, 
Y . · · · b' r ~ - ırmı. yırmı ır sene va · 

de yirmi iiç ! ~ 
- Çok iyi. Bu müddet zarfında 

dini daima gördünüz değil mi? 
- Muayyen fasılalarla evet. . fi 
-O halde, sizden rica edeceğıı11· f 

zaman vakti~iz müsait ise, sizinle 
sek de cesedi bir gön:oeoiz. 

- Fakat daah kahveath et~e~iı11·1 
- Vaktiniz ne zaman müsaıt ıse 

dim. Mesela saat ohda? 
- Hay hay. . . r 
- Sizden bir şey sorabilir mıyiı' 
- Buyurunuz. ,jil_ 
- Amiralın, yeğeninin evleııırı J. • ı ,, 

rnüsaade o.ien muvafakatnamesiJ\• 
verdiler mi? ,JI 

Mister Dakerıı ciddi bir t.ı'\ftr 
Bir müddet düşündiı. Sonra: 

- Neden dedi, sordunuz? eİ 
- Sizi hangi ıebepten alakacta~ 8 

yorsa. aynt sebepten sordum. Yarıl·~ 
1 · k' h 'k" • "e5 ..i e zannedıyornm ı, er ı ımız . ıt" 
run amiral tarafından verilip v~ril 
ğini anlamak istiyoruz. ) 

_ (Dct•am~ 
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68 _____ ..!P~A~ROA~Y~AN~--:JNzoC~L~U;:;;:~:;ı~· w· ~ 
- . raf, hiçbir ıey vuku bulmamıt ııbi, set. 
bir insıın değil, kanlı bir paçavra hatıne ıiz ve ıakindir. 
ielmiJti. _ fcıp eden tedbirleri &ldınıı mı? 

Bu defa Konçinide hiçbir ıüphe kal· 
mamrıtr. Artık fazla bir ıcy ıormadı. ' 
Bir müddet, ıayriihtiyari, küçük kam•· 

k k. b"r va· ııının kapzasile oynayara • sa ın ~ .. 
ziyettc düıünceye ıdaldı. Neler diltun· 
dugunü yüzünden anlamak imklntııdı. 

XII 

Kon,.inl, nihayet, uzun tahayyüllttrl· 
:r • Jarna· dan ç1ktr. Her ıeye rağmen manı o 

• · yeılne 
dıgı derin bir nefes, sevıncıne 
delildi Biran kumandanlarının karıııırı. 
da du~an askerler ıibi birer heykel kd~· 

ülUJnse 1° 
ıilen adamlanna baktı ve 1 . 

kın den bır 
Sonra, elini uzatarak çe ece 

avuç altın çıkardı ve azametli bir edaY· 
la bunları maunın üzerine uvurırak: 

- Haydi bakılım, de.di, tize kar~ 
biraz sert davraridım. Bunu unutturma 
için ıunlan veriyorum. 

Konçini, umumiyet itibarile ilieenab 
ve eli açık bir adamdı. Bu defa her za. 
mankinden daha fazla eli açık davra~ı 
yordu. Maunın üzerinde asııri yuz 
piıtol vardı. Tabii bunlar, orada uzun 
müddet durmadı. Uç kocamın pençe o-
raya uzandı ve bunlar biran içinde m~ 
savi üç kıama taksim edilerek, teıekkur 
ve bir ıilrU nidalar arasında ceplere 
yerleıti. 

Konçini bu itin bittiiini ıörünce, 
hiç vakit kaybetmeden: 

- Şimdi, dedi. Biraz kendi itimizden 
bahseldelim. 

- SeFere muhakkak gidecek miyiz? 
- Gidecefiz, hem de her zarnankin· 

den daha kuvvetli bir itimatla.. Tabit 
IOkakJar hlll iteal altında delilse. 

- Yol serbesttir, monsenyör. Her ta· 

_Hazırız! 

-Gidelim! 
Konçini birdenbire ayaıa kalJltr. Al• 

tın dolu bir kese çıkararak cebine yer· 
!ettirdi ve ıonra aiyah, ıenif mant~ıu. 
içine iykce bürünerek, hisbir kelımf 
iJlve etmeden emin ve kat'I ıdımlarlı 
odan çıktı. 

Uç arkadat onu takip ettiler. 
Sokağa çıkınca, sata ve 90Ja bir na· 

ıar atfetti ve adamlannm üç adim önün· 
de, Arbr • Sek ıobiına dri'rU yoıtan• 
dr. 

Henüz yirmi adım atmamıflarc!ı ki, 
bir cölıe. köteden fırbyarık, onlan 

uzaktan takibe batladı. . 
Hiç kimaeye tesadüf etmeden. Bertiy· 

nin evi önüne celmJtlerdL Bvın basa· 
nıaklan önüne ıeldikleri nınan, üç ~r. 

. . •1 "h k ettiler ve bır· kadaf Konçınıye ı tı a .. k 
<knbire oradaki kan izlerini ıoıterere 

"b" muıaffe· bunu evvelce ıörmilıler 11 1 

rane bir tavırla : 
_ tı te ı.. Söylem ittik Y1 •• Kan her 

taraf kan ... 
Filhakika bunlar, Pardayanla Yii~t 

J 
. .1-nnıJara brıı yaptıktan do. 

anın Jınwı . . 
viltlln kurbanlannı ait kan ızlenydi. • 

Faltat Konçini zaten onlann ı&ılen· 
ne itiınat etmittL Bunun için buna faz• 
la ehemmiyet atfetmedi ve oradan ıe. 
çerek Kurbatan çıkma.ıına daldı. 

O da duvarın dibine cizlmmiı olan ra • .
1 • ..1 e acnr adımlarla ona doiru ı er 

bır ıo ı ·- . . 
ledi. Hürmetkir ve ynıt bir sesle. 

_Monsenyör, dedi. araba hazırdır. 
Konçini amirane bir iaıret yaptı ve 

biç tilpbcaiz enelden talimat almıt o-
lan aıdam etilerek onu •cllmladıktan 
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rafını tutmuılar ve hemen bunlar öyle 
muntazam ve ııkıJık vaziyette duruyor. 
lar'.dı ki, ıize yemin ederim, aralarından 
ignc hile geçmezdi. Bunlardan bagka, 
askerler, möıyö dö Praslen, môıyö dö 
Fuke ve daha birçok kimseler vardı. 

Bütün bu adamlar çılgın bir endite ıçin· 
de bulunuyor, ıaıkınlık içinde gurultu 
patırdı ediyorlardı. 

Bu vaziyet dahilinde yapılacak ye· 
a:ine tey saklanmaktı. Çünkü cger bizi 
cörıelerdi muhakkak ki yablıyacak, 
ve içinden bir daha çıkamayıcaiımız 

bir dclige tıkacaklardı. Görüyorsunuz 

ki, ıizi bekletmemek elimizde delildi. 
Eıkargaa bu hikiyede hakikate iı· 

tinat etmit ve bunu itine geldiii ıibi 
anlatrrugtı. 

Zaten onun yeılne maksadı. bu bet· 
baht gecikmenin. kcndı kablıhatlerındeıı 
dolayı vukubulmadıgını göıtermegc ça· 
lıJlfta ktı. 

Konçininin yalnız buna ehemmmiyet 
atfettigini diltünüyor ve onu tatmin 
edecek bir cevap verdiğine kani bulu. 
n•ıyordu. 

Maatteesaüf aldanıyordu. Konçini bu 
ı:ecikmeyi artık duıünmiıyordu bile.gö· 
rünüşte lakayt olmakla beraber. bütün 
anlatılan ıeyleri büyük bir heye<:an ve 
dikkatle dinlemitti. 

' Verilen izahat, suikaıtin yapılmıt oL 
dutunu pekill ıöıteriyordu. Fakat kral 
öldilrülmilt müydü? .. Bunu öğrenmek 

lazımdı. Konçini dolambaçlı ıuallerle 

tafıilit almağa çal19tı ve inanmamıı ci· 
bi bir tavır takınarak ıordu: 

- Neler anlatıyonun? •. Yüz jandar. 
ma, yok bilmem. Növi. Praalen ve aL 
kerter! ... Demek ki adam akıllı müca
dele ve dögilf oldu, ôyle mi? 

- Olmuı da söz mü!.. Söylesenize 
çocuklar 1 Bakaanıza monıenyör milca· 

dele oldu mu dıyor! .. Monıeny9r, neler 
oldu neler ... Yaralılar (ôlülcr dıyc:ckti 
vazgeçti) Hem de bunları saydık .. Kaç 
tanesini saydık Grengay? Söyle canım .. 
korkma. 

Grcngay a:eliıi guzel anlattı: 
- Altı! 
- Duydunuz mu monıenyor? Tım 

altı yaralı aaymıf Grenıay. 

Konçini dütianByordu: 
"Mademki yarılı var, demek ki bir 

ıcyler olmUf ... Suikast teıcbbusil var .. 
Muhakkak ... Jiidiıenin na11l cereyan 
ettiiini ıörilr cıbi oluyorum! Mademki 
bu ıcnç. Fukedcn bahsediyor, demek 
ki kral yalnız tdegildi. Yiğit Jan, darbe· 
yı indirmiı olacak. Kralın refakatinde 

kıler de Uzerine aaldırmıılardır. Fakat 
Jan müthit bir genç oldugu için birkaç 

ki1iyi temiılemiıtir .• Jandarmalara ge· 
lince, zannediyorum ki, bunları da Le. 
onora flipheleri bertaraf etmek için ora· 
ya göndertmenin yolunu bulmuttur ki, 

zaten ıeç kalmaları da oyunıclan başka 
bir ıey degildir. Fakat kral ne oldu? .. 

Öldü mü? .. Yaralandı mı? .. Yoksa, ev
velce de birkaç defa oldugu gibi, kurtul 
du mu?. 

Uç arkadaı Konçini~in dü1uncelr.ri 
müddetince sükılnetlerini muhafaza et. 
tiler ve hi11iyatlarını manalı göz kırp· 
malarla teati ettiler. Efendilerinin basit 
bir ıecikmeye bu kadar bilyük bir ehem 
miyet atfetmeai onları kudurtuyor ve 
aabır11zlandırıyordu. Fakat onu "kafeae 

koymağa,. azmetmiılerdi ve bunda mu· 
ımialar.Buna raimen içlerinden.ona bir 
ıUrü küfürler yagdınnaktan da geri 
kalmıyolardı. 

Bu sıaıda, Konçini likayt bir tavırla 
omuzlarını ıilkti ve devam etti : 

- Zannediyorum ki, ıavalhlar, yaka. 
tınmak korkuiu ıizl bir hayli korkut· 
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mu§ ve ııiı: de hadisenin ehemmiyeti 
hakkında mübaJağa ediyorsunuz. Eğer 
mühim bir §ey o1a•ydr, bundan herhal
de ben de haberdar edilirdim. Sizin mu. 
harebe ıdediğiniz: §07", herhalde, her za- ( 
man göıülen 'baıit bir döiüıtten ibaret
tir ... Belki 'de bir suikast terıcbbüsü ve. 
ya bir adi cinayet ... 

Konçini hiç farkında olmadan sesini 
alçaltmrıtr. Pek ileri varmrt olmaktan 
korkan Eskargas ayni veehilc hareket 
etti ve kaçamak bir tavırla: 

- Canım, dedi, harp, döğüJ, kavga 
cin yet, suikast a ağı yukarı hep ayni 
§Cy. 

Zavallı bunlan söylerken bir hayli a
falb.mrt ve ıaıırmı§tr. Ve hissiyatını giz 
Jemek için ~ndişcli ve muammalı tavır
lar takınıyordu. Tabir diğer iki arkada. 
§I da çehrelerini onun çehresine göre a
yar c;diyorladı. Öyle ki Konçini düıün
dü. : 

- Bu hcifler daha birçok §eyler bili. 
yorlar ama, söylemek istemiyorlar. Bel
ki de çekiniyorlar. Fakat her ne olursa 
olsun bilmem lazım. 

Ve ona hitaben, yüksca sesle: 
- Şu halde, demek ki !bir cinayet var, 

öyle mi? .. Ya maktul? •. Söyle, korkma
dan şöyle. Maktul öldü mü yoksa sade. 
ce yaralandı mı? 

- Size kat'iyetle öyliyemem, mon· 
tıenyör. Siz de taııdik edeniniz ki bizim 
gibi zavallılar, jandarma ve askerlerin 

bulun:duklın böyle kan§ık iılere burun, 
ıokm.ayız, yokaıı. halimiı harap olur. 
Bunun için, biz bir yere şaklanmak mcc 

buriyetindc kaldık ve fazla bir ey gö· 
remedik. Diğer taraftan herkes gidip 
ıeliyor, bağınyordu. Bununla beraber. 

Konçini heyecan içinde ıoluyarak 

tekrarladı: 

- Buna nğmcn? .• 

- Şöyle bağnldrğınt duyar gibi ol. 
dum 1 ''ne felaket J ne tamir edilmez bir 
fellkett,, 

.. Konçini çılgın bir sevinçle içinden 
ıoylendi: "öldü 1 §imdi artık ben hl· 
kimim r •• nihayet r •• ,, 

~.u çılgın sevincine rağmen yüıü hiç 
degıırnedi. Biraz müstehzi bir tebe5eüm 
le güıümsiyor ve küçük kamasiyle mü
temadiyen oynuyordu ve ayni lakayt ta. 
vırla: 

- Fakat, .dedi. Etrafta bu kadar bU· 
yük bir heyecan uyanması ve her tarif· 
tan bir eürü jandarmanın gelmesi, zaval 

lr maktulün çok mühim bir adam oldu. 
ğunu göstermez mi? .. Kimdir acaba?. 
Onu azıcık olsun göremediniz mi? .. Bu· 
nu size soruyorum, çünkü nihayet bu a· 
idam dostlarımdan biri olabilir. 

Konçini bunları söylerken, dikkatle 
onun yüzüne bakıyordu. 

Esasen fena halde kızmış olan Es. 
kargas §yle dilşünüyordu: 

- Seni aptal İtalyan makarnası seni!. 
İsim zikretmemi istiyorsun. Öyle mi? 
Beni o kadar aptal mı zannettin? Sonra 
yarın yabn ıöylediğimi öğrenince beni 
kovasın değil mi? •. Yok ama ne çıkar?. 
Dur hele ona kralın katledildiğini söy
liyeyim ! .. Onun kraliçeyle gayet iyi 
münasebette olduğu söyleniyor, söyliye 
yim de ho una gitsin ... Fakat onu öyle 
bir uydurayım ki, işin İ)İniden çıkama· 
sın. 

Eskargas bunları söylerken, endiıeli 
bir tavır takındı, etrafına deh§et dolu 
nazarlar atfetti ve titrek bir sesle: 

- Monsenyör, dedi, çok iyi göreme. 
dik .• Size demin de söyledim. Bununla 
beraber ben de ıiıin fikrınizdeyim Bu 
çok büyük çok meşhur bir adamdı .. Çok 
yliksek bir mevkie IMlhip bir adamdır 
herhalde .. Çok yüksek ..• En yüksek.. J 
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Kon~ini dü§Undü: 
- Bundan daha açık ve a~ikhr bir 

ıey olamaz. 
Ve ayni tavırla sordu: 
- Böyle olduğunu nereden biliyor· 

ıun? ..• 
- Evveli sizin de ileri silrdUğünüz 

aebebleııden dolayı, saniyen Luvr sara· 
yında oturmak için herhalde çok büyük 
bir ahıiyet olmak lazımdır. 

- Maktul Luvrda mı ikamet edi. 
yordu? 

- Herhalde öyle olacak, çünkil ce
sedini oraya götürmeleri için emir 
verdiklerini duydum. Hepsi bu kadar 
değil, crdamlardan birisi, bizi ölümle 
ürperten bir tavırla §Öyle dedi.: "Bütün 

bu eylerden kat'iyyen bahsedilmiye· 
cek. Dillerini tutamıyacak olanlar baş. 
larını beliya tıokmug olacaklardır,,, şim
di anlıyorsunuz ya, monsenyör bunu 
niçin hemen söylemeğe cesaret edeme· 
dik. 

- Merak etmeyin, bunu kimse bil. 
miyecek. Esasen himayem altındasınız. 

Konçini bunlan syledikten sonra, 
şöyle düşündü: 

"Ha}"di canım, artık şüphe caiz değil· 
dir. Mevzuubahs olan kraldır ve vazi
yet tımamile tavazzuh edinceye kadar 
ö!ümünü gizlemek istiyorlar. Marianın 
bile hadiseden haberi yoktur. Yoksa be. 

'ni aratırdı. Herhalde onu yarın vaziyet· 
ten haberdar ederler. Ben de orada ola
cağım. O zamana kadar istcligim ıekil. 
de vaktimi geçirebilirim.,, 

Eskargaa da kendi kendine §Öyle 
diyordu: 

"Şimdi. bu gece Luvra nakledilen §ah 
siyetin kim olduğunu dU§ün bakalım. 

Eğer bulursan demek ki söylediğim ha
kikatmiş ve ben ıclogrusu buna hayret 
ederim .. Şimdi artık ümit ederim ki, 

bu can sı kıcı istintaka nihayet verecek· 
sin.,. 

Eskargas yanılryordu. Konçininin so. 
racakları henüz bitmcmi§ti. Nitekim bir 
denbire heyecanla bağırdı: 

-Ya o? 

Eskargas rüyaçla11 uy mr gibi birden 
sıçrayarak sordu: 

- O da kim? 
- Canım, kim olacak? ..• Katil! .. 
- Katil! .. Öyleyıc katilden bahset· 

megi tamamile unutmu9tum .. Zavallı e· 
filin akibcti {cnadır 1 

Konçini endişeyle sordu: 
- Onu tevkif etmediler mi? 

- Etmediler mi de aöz mü ı.. Onu 
yakaladılar, zincire vurdular, ve iyice 
kapadılar., Öyle kapattılar ki, bir daha 
dışarı çıkacağı şüphelidir. 

Konçini biraz rahat etti. Fakat o za. 
man da hayret içinde kaldı: Bu adam· 
lar !:tatili pek yakından tanıyorlardı. 
öyle ya 1 Mademki §efleriydi 1 Fakat 
ona kurşı gösterdikleri bu Iakaydi ne· 

den ileri geliyordu? Yoksa onu tanıma. 
mışlar mıydı? Yoksa onu kıskandıkları 
için memnun mu olmu§laııdı? Bunun 
pek fazla bir ehemmiyeti yoktu. Fakat 
ne de olsa çalıştırdığı bu adamlann i· 
det ve hissiyatlarını öğrenmek fayda· 
dan hali dcgildi. 

Dikkatle onların yüzüne bakarak sor .. 

du: 

- Katili gördünüz mü? 
- Onu süriıkledikleri zaman ıöylc 

böyle gördük ... Onu öyle bir vaziyeU 

sokmuşlaııdı ki güçlükle yürüyordu. 
Konçini vahşi bir evinçle: . 
- A, ?ıa, dedi, demek onu bir baylı 

hırpalanu lar •. 
- Hırpalamak mr? .. Hırpalamak de· 

fil, onu ezdiler, parsaladdar .. Artık 0 • 
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Midenize 
Dikkat ve lYl HAZIM ediniz. ç.abuk, çiğ-

k 
. nler fazla baharatlı ve 

nemeden yeme yıye ' · d ı · 
. . . l bilhassa içki içenler mı e en-

bıberlı yıyen er, 1 HAZIMSIZLIK, M E V VA 
ni tahrif ederler ve EKŞlL K, 

MAZ 

-

N 
uzu 

HillMSIZJ.llCI ~ tEKŞlllK ve :YANMALA.Rl 
;giderir. flNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şi§e 
M~ON alrnız. Hic bir mümasil müsta~arla kıyas 
kabul -etmez. M~::Z©N isim horoz markasrrıa ıfü:k-•. 
.Deposu: MA20N ve Bot on ecza .deposu, lstanbul 

Yenipoatahane arkasında 

- -- Artist----- - Naızaıırn d1k.kstlırıre 
r4I Zabrtai IBeleCliye t.alimatnamca'nin 303 ilncü malldesinin muad-

M u a m m e n de yedinci fıkrasına ıcöre umumi yerler& çalgrcılik edenlerin ehli· 
Tu r ha u yetname almalan Mraha~n kayıtlı dlduğundan alikadatlann ehli-

RADYO sJNEMALAR._ 
sEYOCLU 

k ~ da yetname le cüzdaıilarmn1 Gağaloğlunda ~e.h ueliye caddesinde 
f 8br1 8 S D u uı Esnaf Cemiyetleri binumdaki Jıtanbul 'Musiki sanatkiitlan cemiye· 

m ısafl rft o Rd lUI m tinden alınacaktır. V,en1en mühlet Haziran nihn.yetine kallardır. Ve lSTü'"'BUL: 
18,30 plAkla dana musikisi, 19,30 sanatkA.r 

N&§ldln Iştlraklle şehir tiyatrosu artistleri 
tuatmdan bir komedi, 20 Türk muılkisl 
heyeti, 20,30 ômer Rıza tar&ftndan arapça 
ıöytev, 20,•5 Vedia Rıza ve arkada§lan tara 
fnıda:n Türk musikisi ve halk şarkıları. saat 
an.n, 21,15 orkestra, 22,15 ajanı ve borH 
haberleri ve ertesi gUnün progra.mı 22 30 

.. de,•am ediyor. Pat
ı Daıtg 

ronuı:ı:ı kocanı .•• 
(Ba.§ tarafı 3 üncüılU) . bu vesikalardan lbafka buna benzer öiğeT te~el<küllerden alınanların 

12 nu küçük yengemiz Şükran wda ~.~zarı- BeJediyeoe muteber bitulmavacağr ilim ıolunur. ı sır ınayıı pcm. 
maralı ekspres 

1 l{oronof incileri. 
~~~~~~~m~~~~~ ~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çapkın . • B k kadmlarnnıza numune 
gene; 

1 Hıı.rdi serseriler 
1 ı.,ore 

1 Halk kahramuılan kr& ı. 

mı§tır. a~ a k b. 
teşkil edecek, parmak ısırtal~ ır 

. . . k Mcse a onun ' 
tertıpte evını uruyor. f ' T 

pllkJ • 1 

a •otolar, opera ve operet parçaları 23 
IOtı. 

P'Ue>yu ta.kip edelim. Hu 
SAAAJ&1' A 1 auıı\ te§killtm cUret ve 

en mütekamil şeklini bu se er ur- ' 

hal'da gördük. . l . 
Evet, - birçoklarının tenkıt enne, BERLtN: 

20 
1

0
8•015 fraınoton, konuşmalar, 19,05 Muliki, 

• il gelecek haftanın programı 20 25 Ro 
nı • . 
ha SJJ.ya halk 'arkıları, 20,•5 günün akisleri, 

berter, 21,15 gra.mfon, 21,.(5 konser, Brah 
nıa2 m eserleri, 23,05 hava, ha.berler, ıpor 

3,35 gece ınustk18l. 
PEŞTE: 

18,05 koro konseri, 18,55 ııpor; konferans 
l9,35 orkestra konııeri, 20,50 ıiya.st haberler, 
21,20 ınwıikill facia., 2•,o:s tngllizce haberler, 
&'raınoton, son haberler. 
~Ş: 

VlLDIZ 

ceta"ti 
ı sevişmek arzuııu. 

~arktııı 

Adalar . . 1 w n - Muammer 
ıtıraz anna ragme · • 
K 

.. b" '1 babası olmuştur. 
ınara. Marinell& 

1 ~ blldirmellil.§tlr 
: g:&dIDlıfm ıımı. GönUl la 

tedlğlDe lflder. 

1 
\ftUI _ Japon harbi. Kan 

kardeş tar 
SiftPPur poıtuı. Altm 

1 toPl&Y&D ıazıar. 1936 At.l.o 

na Balk&D olimpiyatları 

1 
ıcıadml&T göJü. Vahfller 
bUcum ediyor 

araca, ıyı ır aı e ' 
Ru maceralı aşk izdivacından man• 
tıki ve hesaplı bir yuva kurulm~ştur 

.h hAlA ktır mütekabıl tak ve mı ver a a aş • . . 
d

. h.. tt. Bu cihetler çok ıyı .. 
ır ve urme ır. 

Lakin, bir de çok fena taraf ~ar: 
Türk sahnesinin en begcnıle4'1, 

d h . did ınc bir üstadı olan, 
a a ,ım en g • ff k. 

·ı d d d h büyük muva a ıy;ıet· ıereeaa .b .. 
ler vaadedcn bir !ahsiyetı. ugun, l8,Q5 eğlenceli konııer ,20,20 konferans, 20,30 

0 Pera yayım, Figaronun izdivacı, 23,50 al• 
~ca, fr1.11BIZca haberler ve son haberler. 
l.oNDRA: 

ljonll ka.hram&Dlan • 
l JH 

sANCAK ı.tarprlta 
\ Eııkt A atof'YI) çan l!erııerllerl. 

h k.k. l d n ayrılmı§ bulunu-a ı ı yo un a f . 
Pranga yor. Yoksa "oyunculuğu~k~e~ ın~· 

18,0S çocukların zamanı, 19,05 muııildll pi 
:Yea, 21,0!! keman konseri, 21,35 org konseri, 
22,10 opera: Ayda, 23,0S haberler, hava, ııpor 
konuşma, 23,30 danıı orkeııtrıı.sı, 2•,35 haber 
ler, gramofon veııalre. 

vtJMtiRfYET ı ınahkiUrıları 
t STANBUL 

l.k ld ~ onu da mı ı na etmı§ 
ı .. o uguna 'd Ş h. 

ler de bu müstesna istt at, e ır 

:ao~: 

18,20 oda mualkiııl, 18,55 haberler ve saire, 
22,05 lılUtnoda Scala tiyatrowndakl gala 
nıüsamere!'linln nakli. 

NUbetçt eczahaneler 
Bu akı:ıam ı:ıehrin muhtelif semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler ıunle.rdır: 
İstanbul taratındaktler: 
Emtn!Snünd• (Mehmet Kl.znn), Beye.zıtta 

(.AHdor), KUçükpaz&rda (NecaU Ahmet), 
EyUpte (Mustafa Ari!), Şehremininde (Ham 
di), Kara.gUmrUkte (.Art!), Sıunatyada (E 
:ı;~ı, Şehzadebafmda (Hamdi), Alemdar 
de ,~f Nf'şet), Akııarayda (~ref), Fener 

"<' ıtıı.tl), Bakrrköyde (Merkez) 
Beyoğlu cihetlndekiler· 
G l . 

a atasarayda CMatkoviç), Galatadll Fın 
dıklı Caddeıılnrtf' (Mıt!!taf& Nall), Tak11lmde 

(Bmı tarafı 5 incide) 
- Fani! • dedi. - Size artık her şe

yi izah edebileceğinı. Yemekten sonra 
odama gelin. Orada görüşürüz. 

Bu davet beni çok sevindirdi. De
mek .~i zevcinıin asabı yatışmış ve şüp 
hemı ızale edecek deliller bulunmuştu. 
Tayin edilen saatte, kalbimde ümit, ya 
zı odasından içeri girdim. Kocam, ba. 
nıı., oturmamı rica etti ve kapalı bir 
mektubu masasının ÜT.erine koyarak 
&öze başladı : 

- Fa.ni'ciğim ! Size bu son 1..aman· 
larda pek aksi nıuamele ettim. Asabım 
bozuktu, fakat bu haftanın sonunda 
bu~ların neden ileri geldiğini anlata
cagım. Bazı hareketelrimin ü1.erini:zde 
acı şUphe~er ~Y.andırdığını da hissedi· 
yorum .. Şı.~~1 ıki kişiden mektup al. 
drm. Bı: uçuncüsünü bekliyonım. Bu 
meeeleyı aydınlatacak ispatlar gelecek 1 
tir. O işarete munt H halde 
iki gil k azmm. er 

ı ne adar hususi bir va.sıtavla bu. 
nu a ırım. O g 1 • d' 
ğ . e tne1.den evvel ~!ze ı. 

er ikı mektu . dil 
UndUm V P vereyim mi dıye • 

'imdi · e buna karar verdim. Fakat 
e l'an ta ,,.. d k'k raftaki odada biri vardır. 
.oır a ı a bek . 
eehadetl k leyıniz. ÇünkU onun da 

Kilitli IYJ'netlidir. 
vaşça olan kapıyı açtı. İçeriye ya-

8eslenerek : 
- Betıi:tn' . G'rd· · - dedı. 

ı 
1 1

· Yine kapıyı Ustüne kilitledi. 
çerde nıUıı 

ıini i . . akaşalar oldu. Kocamın se. 
IJıtıyordum. Merakım son haddi. 

ne gel-; t· U ze . ..u.ş ı. Lordun yazıp masanın • 
?'Uıe brrakmış olduğu mektuba bak· 

~~k istedinı. Ma.C\aya yaklaştım. Göz· 
;nnıe inanamaz bir şekilde, bir müd· 
et hayret içinde kaldım. Zarfın üs. 

tünde eu adres vardı : 
Cebrail ATeyhissel<ima 

Cennet 
Mektubu yeı-hıe koydum ve otur. 

dum Tam o urana. kocam ic:eri ~ir
dl. Ylne kapıyı kili ledi. Sordum: 

- fı;erde kim var? 
- l3e1ki görmek istemezsiniz... • 

son rumba- Kaplan kız. 
Romeo ve Julyet 

,.dat bllJbUIU. Kim ftJ. 
ı B&ı; 

dUrdU 
1 aasretl barım hayatı. 

gadtlllar gölü 
J<a!lta .. Diva. Boıına eev 

dalıı.rı 
c canavar avı. Kara odanın 

eırarı 

KADI KOY 
1 

Bakir detık.&nlt 

ı de (Kürkç\yan) • Kalyon 
curnburfYet caddf'll n le>S) Frı.ızağada (Er 

cukullukt& ~~~i~:~glleclyanl, Kaatmps.şa• 
tuğrul). Şi~ ı.ıd:ı~e (Nesim Asl'e>), B 
rta c:Müeyy,.tJ.. Ral' 

§iktaştll (Nail ::~~~r), Kadıköyd' Modftda 
üııktıdard~ ~U](adada (Şlnui R11.a), Hey 

(Sihhlıl). B ~ 
ı:ıeıı.de (Halkl' 

p~~~ !P verdi. 
dıye mu . 

·Tekrar ettun: 
K? 

- tl' 
1~~nda.h kör kadın ... Sabahtan 

_p.O 
. nla konu3uyorum ... 

berı onu da., şiddetli bir rüzgar, kapı· 
O esne. gibi oldu .. Adeti. bir insıın 

yı sırsa~c; gibi. .. Lord, kahkahayla gü· 
itiyorrnu .. 

lerek: ? ded' !,.eri 
ı ·ıiyor musunuz.. ı • :. 

- şı 
. k istiyor ... 

gırn:ıe 
V ııA.ve etti: 

e zavallı kadın ... A.% da <:ekmedi! 
- ıacak gibi olmuştum. Fakat 
BA!ı. yenerek, milmkün mertebe 

kendırn1 

. bir 11esle: 
sakın TF ndisini rahatsız etmiyelim ! 

- ne 

dedin'l· AJ" Siz isterseniz O'idin ... 
Pek a a. • "' 

- t sonra gelin... Beni burada 
Bir saa 
b ıursunuz.. . . 

u 'ilitli kapıyı yine açtı ve ıçerıye 
. ~i Can havlile odadan dışl\TI ke~

g~r . · ttnn. o esnada, babamın geldı· 
dımı a u anma 
-· . h ber verdi•er. .oemen y 
aını a K ft...,ın 
~ Metıeleyi analttım. oc ...... 
ko~tud~;ini söyeldim. Kendine bir şey 
delır ı,.. 't • ;ıcarar 

mAflI ic:in yanma gı me) e 
yapd~ka Oda kilitliydi. Uşaklara kapıyı 
\'er 1 • • . v• i zaman 

dırdık. İçeriye gırdıglm z 
kırrd Glenfallenin kanapeye u~~'."'ı~. 
Lo . d" .. 1< ''attığını gordUl(. 
arka.et bıze onu • ·: 

uvuyor: • dedım. . . • = Efe~diniz uyandır! • emrını \er. 

dik. okulunca başını bi. 
Adam. kocama e 

re ,.e,·irdi: ded. 
"' dimi~ ölmUş ! · 1

• 
- Efen k tum. Aldandığtnı sanı -
YanınaB' oşde ne göreyim? Boynun-
dum ır V .. v ,•or . ,.,. u"tura yarası... e gog. 

da. bUyilk vır "' 
ıar lc:inde ··• ~ü kan . n"ticel!i işte böyle g;ı. 

h 'kftyenın " 

. ' d k uş pancar tar· tıyatrosun an op~ •. 
lalarının ortasına ekılmıf. · 

Turhal şeker fab.~kal~mda 0 • 

faydalı bir unsur ola~ılır nu?. ·· ?la.-
Bunu gözlerımle gordum .. 

mıyor .. 
Ondabir sanat daussılası ~a!1ıyor .. 
Pek de söylememek, çenıesını . tut· 
mak istiyor .. Lakin, co~kun bır pr 
nar gibi kaynayan neşesı arada sıra· 
da hüzüne dönüyor: . " 

- Ah, eski hayatım L • dıye ag· 
zından kaçırıyor .• Ertuğrul Muh~i: 
nin ve diğer arkadaşlarımın muhıtı 
benim icin bir mektepti .. Benim in-

kip.fım ~radaydı.. . . 
Sahneyi aradığı halınClen belli .. 

Türk temaşacıları onu aradığı ka
dar, 0 da onları arıyor. 

La.fi döndürüp dolaştırıp hep ay-
nı mevzua getiriyor: 

_ Bazen geç kalırdım. Ertuğrul 
Muhsinin o meşhur disiplinini bo
ardrm. Beni azarlardı. O azara öyle 
:nuhtacım ki .. Fakat şimdiki aklım
la olsaydım, bir dakika bile geç kal· 
mazdım. Mecburiyet zamanlarından 
fazla tiyatroda bulunurdum. Hele 
rollerimi öyle bir ezberlerdim ki .. Bir 
kelimesinde yanılmazdım.. Yalncı
ğım 1 Belki s:nin "~yak takımı ara
amda,. piyesınde bıle rol ahrdım .. 
Bana göre Tol var mıydı~ .. Bak pi
yes turnelerde de oy.nanıyor ~. 

Siyah, iri ve menıdar gözleri da
lıyor. Fazla gevezelik ettiği için; 
usulla karısına dönerek af dilerceai· 
ne ona bakıyor. 

• • • 
Ey hemşirem, küçük yengem, 

dostum, arkadaşım bayan Şükran 
ve onun muhterem ailesi .. 

Bu gi.izel birleşmenin yümiinlü 
bir netice vereceğini, saadet doğura· 
cağını sanatla uwktan yakından 
alakadar bizler, insiyaklarımızla sez· 
mİ§tik. Bundan falihayır cıkarmış
tık .. Fakat ah ki, vah ki, eyvah ki, 
bu izdivac, işte, sevgili arkı:ıdaşrmJZI 
dostumuzu, bizden aldı. Kopardı, 
~ötiirdü. Yalnız biz~en .değil, biitii~ 
Tiirkiyenin sanat aılesınden.: . B~r 
artisti bir memur - hem de ıyı bır 
artisti fena bir memur ' Yıpmayı· 
nız .. Yok l Buna razı deZi,\i7 . isyan 
ediyoruz .• Yeni rejimin zihniyetine, 
cumhuı;yetin batıl itika\\arı, parça· 
layan imanına dayanarak haykırı· 
yoruz: 

l\luammerimizi isteriz.. Onu bir 
fabrika masasından sahne hayatımı
za iade ediniz .. 

lsteriz .. İsteriz 1.. Onu, sahnede 
alkışladığımız heyecanla, talldirle, 
iştiyakla isteriz .. 

B~ı. 1 k·tde btttl. ?:ııman1ıırca beni 
·n orr c:ı~ 1 • b. t" rı,. · mnvı hallı>tmenın 1r ıır 

ıııarsıtn mııam 

Onu bizden almağa, hiç kimse· 
nin hakkı yoktur .. O, herkesten ev· 
,·el, milletin, Türk S;'lnatmm malı· 
dır .. 

1 Ht'1ı nlmadı. 
lU m 'T' ilme e<l".,: Hatice Süreyya 

ere N 
-SO -

, va - Nu) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Saıalatya'da: Analipsis kilisesi vakfı: 

~c;,pkapı'da: Ayaniirola kilisesi vakfı. 
Jlakrrköy"ünde: Ayayorgi ve Anal'pe klliııelerile mektepleri valdı. 
Yqilkoy'de: Ayutefanos kilc5e ve ilk okulu ve m-ezarlUiı vakfı. 
Samatya'da: ..Ayanikola ıkilisesi vakfı. 

Sımatya'da: !Ayayorgi ,. .. 
Balat'ta: Ayastı:ati kilısesi ve ilk mektebi vakfı. 

Fener' de: !Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Cibali'de: (Ayanikttla kilisesi ve mektebi ve ıaşhanesi ve ~)111ha~ltnıbos kili· 

sesi e .Ayazması vakh.) 

Kumkapı'aa: ~yakiryaki ve ~naiya .Elpida kiliseleri ve -:mektebi vakfı. 
Samaty,a'da! (~kostantin kilesesi ve mektebi ve 'Raıl~mc<le yapruko-

vi ikiliıeai :vakfı) .. 

Salkımsöğlit'!te: Ayatnpi .Ayazma ve mektebi vakfı. 
Edirn!kapı\da: Ayayorgi kiliıreıl vakfı. 

Fener' de· Kati_pmualihaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi valtlı. 
Samatya'da: Ayaminıa kilisesi vakfı. 

Edirnekapı'da: Sarma1ık'da Ayadimitri kilisesi vakfı. 
Lonca: Aya-dimitri ve Ayalaherna kilisele-ri ve nrektebi'Yakfı. 
Langa'da: Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 

Yedikule'de: Balıklı Rum Ortodoks halıtahanesi vakfı. 
Balat'ta: Balino kilisesi vakfr. 
Edirnekapı'da: İlk Rum muhtelit mek'tcbi vakfı. 
Fener: Rum mektebi kebiri vakfı. 
Edirnekapı'da: Tckfursaray Hançerli Panaiya kiliseai vllkfr. 
Fener'de: Maraşlr Rum .mektebi vakfı. 

Altımermer'de: Meryemana kilisesi vakfı. 
Eğrikapı'da: Meryemana kllisesi vakfı. 

Samatya'da: Belgrad Meryemana kilisesi vakfı. 
Vcfa'da: Panaiya kilise ve ayc:zması vakfı. 

Salmatomruk'ta: Panaiya kilisesi vak h. 

Fener'de: Yuw.kimion Rum kız mektebi vakfı. 
Eyyüb·: Surp Asvazazin kilise, mektebi ve mezırlı!r V'akfr. 
Samatya'da: Anarat Higutiüm kilisesi vakfı. 

• 
Eyyüb'de: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kılisesi ve mektebi vakfr. 

Gedikpaıa'da: Ermeni Prote~tan kilisesi vakfı. 

Kumkapr dışında: Surp Harityum kili sesi ve mektebi vakfı. 
Yeşilköy: (Surp fstenapos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi ve mezarlığı vakfı 
Samatya'da: (Sulumanı:ı.stırda Surp Ki brk Ermeni ltilisıui V'C Sıhakyın Nun • 

yan mektebi ve mezarlığı vakfr.) 

Fener' de: Muyemana naını diğer itan lı kilise vakfı. 

Kumkapı'da KuganisatH mııhalleıinrle Meryemana kilisesi v~kfı. 
Kumkapı'da: Meryemana Drast>rleri k!isc5i vakfı. 

Topkapt'da: (Surp Nikogoa kilisesi Vt Lton Vartuhya.n mektebi ve 
vakfı.) 

mezarlı~r 

Narlıkapı'da: Surp Ohannes kilisesi vakfr. 

Gedikpaşa'da: Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 
Yedikule haricince: Surp Pırgiç kilise si ve ha'lta.hınesint: vl't!fı. 
Balat'ta: (Surp Herşdagabet Ermeni kilisesi vt: Horanyan mektebi vt menr-

lığl vakfı). . 
Yenikapı'da: T.atios partagimeos :kilisesi ve mektebi vakfı. 
Balat: Musevi Cemaati vakfı. 

Balat: Muıevi hastahanesi vakfı. 
Salma tomruk: Mu11evi SinagCJ11u vakfı. 
Tekfursaray: )ı(uıevi Cemaati vıkfı. 

Cemaatlerce idare oJumın nlnflardan temtl•·i ,.e itim1eti yukarıda yutlı 
vakıflara, 2762 A)'lh vakıflar kanunıle niz mn~ .. ~ c vt olbaptaki talimi name 
hükümlerine t'vfikan tek miltevelli uy n etlılee-c inden allk"l l~nn 23 :Mayıs 
937 tarihin' :kadar İstanbul Vakıflar B §'Tludurlutunt alclugul muracıııatları ilan 

olunur. (2S58) 

llstanhul Lcwazım Amh·liği Sa
tınalmR Komiı~yonu itl\nları 

Süvar.i binicilik okulu hayvanatı i. ı 

çin alınacak 38610 kilo taıe çayrrııı pa 
zarlığı 12 Mnyıs 937 Çarsamba günü 

saat 15 de Tophanede Sahnalma Ko. 

misyonunda yapılacaktır. Tnhmin be. 
deli 579 Ura 15 kuruştur llk temiııa-

tı 43 buçuk liradır. Şartnamesı komis. 

yonda görülebilir. İsteklilerin belli M· 

atlc Komisyona gelmeleri. 
(443) 125i3) 

Piyade atış, Maltepe lisesi Topçu 
ve nakliye okulu ile Bursa as~ri li-
sesi içın 4 adet buhar kazanı \'e 8 adet 
111cak su deposu 2( Mayıs 937 pa:ınr. 

tesi güntı eıtPtt l ~ te Toph11 nt'de Satı. 
nalına komisyonunda ıı.çık eksıltme i 
yapılacaktır. Tahmin fiatı buhar kıı. 

zanınm tat. için 700 Bursa için 750 lı-

Tupf anblar '~ mtısamerel~r 
*'* N r -OUfh~ra mUc .. Mer•lerl 

Gülhanenln tıbbi mUsamere~~inin 

(10 ı ncusu bu aynı ~ .5.937 cuml. ~ 

nU SAat 17 SO drı ~ a:'ıiacağındah a.rıu 

etı .. n n1e!ll-ehd:ı.tl:ırın te:rıtı~rı rica o

lunur. 

I Sf"ııbıı? ruıdt1ttıı1lmmiltğiııde>t; 
1stanbıılda bulunduğu anla.§ılan 

Bergama icra. memur mua\'ini Zeki· 

nin hemen m mur1yctiıniza müracaatı. 

ra sıcak su dero~unun beheri let. itin 
100 Bursa için ll>O liradır. İlk t~mina_ 

tı 281 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 

komısyonda gorülcb!lir. teteklllerin 

kanuni 'esikalarıle betaw ihale BU· 

linde komiıııyona gelmeleri. 
(439) (2~9) 
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BEYKOZ KUNDURALAR 

ISMARLAMADAN FARKSIZOI 

4.95 
KURUŞTAN İTiBAREN 

FIATDA ZENGİN 

YERLi 

PAZARLARI 

-----

.... ---•Dr.----.. Ih 
ve şubelerinde veresiye satıhr. N 1 ŞAN YAN -u-ks~~u~·n ;~~u 

F• t 24Q k t b 1 Hastal&rmı hergiln akşama kadar Oksürük ve neles darlığı bo 

ELEKTRiK PLÖNJÖRÜ~ 
KoDa"a seırn ve ekcncmnktlr • 

SA i 

·ı Bayan ~~ 

ILON!?.!~ Btrabaoeslode 
40227 __ _ 

ıa 1 uruş an aş ar • Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında ve kızamık ö~stlrü\:lerı için P 
-------------- Mektep sokak 35 numaralı mua- cirli lllçtır. Her ecza ~de ~ 

A O E M • • K T • D A R yenehan~inde tedavi eder. depolarında bulunur. 
· 1 1 1 ~-· Tel: ~0843 

ve B lE L IKARŞO 

• 
1 

• Tabletleri • Her eczanede araysnız. ı P:Jala l :ulu•u 1255 Hormobln J -· 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 
Bey Hant . 

...................... Iİıııı!I .. ____ ________ __._ ___ _ 
m::::ı Birinci sınıf Operatör =ım 

Hor.CAFER 'fA YYARft 
~ " Ü Umumi cerrahi ve sinir, dimağ H 
il cerrahisi mütehassısı , H 

fi Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı IH n grkck kadın amcliya ti arı, dimağ 
:: estetik - "Yüz, meme, karın bu- : 
Ü ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 
H mütehassısı 11 .. r 
i~ Muayene: Sabahları M o c c ın e n ı·i 
:: 8 den 10 a kadn.r il U 1 

~---~---~~-~--~-----~-~~-~-~ ~ öğ~den sonra ticretlid~ . 1 
İLAN ~i Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

1
i: ıs·tanbul Komutanlığı 

Sa~malma Komisyonu. ilanları 

Süleymaniyedeki Askeri Matbaa 1 
binası milştcmilatma ilaveten bir mü. 
diriyet odası yaptırılacaktır. Açık ek. 
siltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 pazar. 
tesı glinü saat 16.30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 956 lira 32 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. lstekli
lerin 72 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile ihale gününden ev
vel inşaat şubesinden alacakları vesi. 
kaları ile beraber ihale günü vakti 
nıuayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

"2260" 

Tayyareye atan Topçu tabıİrunun 
mutfak ocakları tamir ettirilecektir. I 
Açık eksiltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 , 
Pazartesi günü saat 15,30 da yapıla. l 

Sirkecide istasyon karşısında N ı T lefon · 44086 1 fü::::::ı o. e . :::.-=:İl 
Devrişoğlu sokağı 3-5 Karabiga ote-
linin eşyaları satılıktır. Müracaat: 
Ralıkpazar Helvacı sokağı komis· 
yoncu lbrahim Ethem beye. 

Diş Doktoru 

ll:!1 ~e~tt tOJDçeır 
Cumartesinden maada herglin 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı N o. 95 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her ~ün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No L2 kabul eder. 

Sair ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

caktır. Muhammen keşif bedeli 250 li. DOKTO 
raclır. şartnamesi her gün öğıeaen ev. , Kemal özsan 
vel komisyonda görülebilir. lsteklile- Üroloğ • Operatör 
rinin 19 liralık ilk teminat makbuz Bevliye mUstehasısı 
veya mcktuplariyle 9 uncu inşaat şu- Karaköy _ Eksclsiyor mağazası 
besinden alacakları vesikalarile bera.. 

yanında. Her gün öğleden sonra 
bcr ihale günü vakti muayycninde 2 den 8 e kadar: 'l.?l: 412;;5 
Fındıklıda Komutanlık satınalma Ko. liııı•••••••••••••I 
misyonuna gelmeleri. "2261" 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanca 
Resim: 13 

Die .Jahreszeiten 
(Mevsimler) 

1 - Die Son ne: yüneş. 2 - Dit• Baume: ağaçlar. 3 - Das LaU 
ağ«ç yoprafiı. 4 - Das Gras: ot. 5 - Der Vogcl: ku:J. 6 - Das Fel 
lrrrl<ı. 7 - Der Landmann: Mym. 8 - Der \\'ald: orman. 9 -
Schnee: kar. 10 - Der Him.mel: gök. 


