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Avusturyanın ilhak~na dogru 
Alnıanya ilk 

. . . · 'miniler arasmcla 
Çocuk bayramında Ba§veJ...41l11mz mım 

Ç©~lUID<~~ronıı 
b<§ly1r~mn 

Neş'e içinde geçiyor 

adınıı ·attı 
Şimdiye kadar hami vaziyetinde olan 

Italya, Avusturyayı Alnian 
nüfuzuna terkettiğini bildirdi 
Çek os 1 ov ak va · 'rnımmi'i~rnm•n~gfi 

Bu vaziyette bir cepheden daha 
Alman tehlikesile karşılaşıyor 

Venedikte ltalyan başvekili ile yaptığı mülakatta 
Avusturya ba§Vekili Şuşnige dikte ettirilen kararlar
dan gelen kısa bir telgrafla dün bahsetmiştik. Mü· 
temmim ve mufassal haberler bu kararların Orta Av· 
rupa için fevkalade mühim bir mahiyetini ortaya koy• 
maktadır. 

Mevcut kanaatlere gö:-~ Muo...--!ini ltalyanın harici 
siyasetini mahsüs bir şekilde değiştirerek Avustur-
yanm himayesi prensipini Alman dostluğuna feda et· 
miş ve Avusturyayı Alınan nüfuzuna terketmi§tir. 
Avusturyada naziler kabineye girecekler, böylece Al· 

(Devamı 6 ıncıda) A.lmpnya, Aı:u.~t;ırya ı·e Çekoslornkya yz gösteren harita. 

Galatasarayhların 
taşlanması hadisesi 
Ankarada spor · kurumunda 
büyü~ ~ir a.saoiyet uyandırdı 
Izmlre ·bir müfettiş gUnderlllyor maçın 
tekrar edileceği baber.I doğru değildir 

Talim tayyarelerinden biri dün l'cşill•üydc indikleri sırada 
(Y~~I~ 

.---
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Orta Avrupa ve Tuna-
. 1 

da · sulh muamması 
Vazalfi'l: Şekip Gündüz 

.,, 
Avusturya Ba§vekili Şuşnig ile İtal- l 

yan Ba}vekili arasında ce{eyan eden 
mülakat ilk tanm:nleri tekzip etmiyen 
bir netice verdi. Yani: 

1 - İtalya Habsburglar tahtının 

varisi Otto'oun Viyanaya avdetini te. 
min edemiyeceğini son deta olarak tek
rarladı. 

2 - Şuşnig, . A vusturyanın dış ve iç 
politikasında nazili,ğin faal bir rol oyna
ması mukadder olduğuna nihayet inan

cb. 
Venedik de İtalyan bandralı (Auro

ra = Orora) yatı ıi.izerinde cereyan e. 
den Adiryatlğin koyu mavi sularma eli 
gözlerini daldırarak doktor Şuşnig'in 

neler düşUndüğü ve mülakatın bu neti
celere ulaşmaması için ne derece yoru
lup terlediği, ne diller döktüğü ne de
liller gösterdiği tabii kestirilemez. Fa· 
kat bedbaht Başvekilin Venedikten gö. 
nül ferahlığiyle aynldığına ôa pek ·ina. 
ndamat: Şimdi, ayni İtalya, · zevceııiy
le birlikte birkaç gün "dinlemek ve gez
mek i~in,,. Kapri adasına gitmek baha· 
nesiyle Alrnanyadan hareket eden gene. 
ral Göring'i gayri resmi bir ııurette mi
safir etmektedir. 'Oç mayısta iıe Al
manya .dtşbakanı Fon Nöyrat Roma ta· 
rafından reamen kabul edilecek ve İtal .. 

a tlı~ b;ı. ... lCont Çiy~no 1 'mdan 
geçen yılın ilk teşrin ayında "Berline 
yapdmr§ olan ziyareti iade etmi§ ola-
caktır. . 

Gen.erat Göring e ttalyı • A vuııtur
ya konuşmaları hakkında Muııolini ta
rafından izahat verileceği ve iki dev
let ada.ırunın orta Avrupa ve Tuna hav
zasr üzerinde memleketlerinin siyasi 
dü~iincelerini bir defa daha kitr§ılaştı· 
racakları söylenmektedir. 

-alW mii~'*rel~r eanaıında P~lony.a 
d•~~~ı Miralay Bek'in Bükre•i :ııiya. 
rc:ıtin~ bnzı devletler larrumdan büyük 
bir . ehemmiyet verilmektedir. Sovyet 

Rusya, Lehistan ve Romanya dı! po

litilmlarının faaliyetini ıulhun lehine 
bir hareket olarak telakki ebnediğini 

ihaas etmektedir. Lehliler ise Bökre§ 
il? Varıova arasındaki doıtluk bağlan-
11.:n s:ci:alınasım "Karadenizle Baltrk 
'°':ısında bir ıulh kalesi., kurulmaıı ıu
reC.ıc!e tefsir ediyorlar. 

Bu seyahat esnasında Leh dıt baka
nının Macaristanla Romanya arasında 
da bir anlaşma yapxlmail için zemin ha
~rhyacağı rivayet edilmi§tl. Lehistan -
dan gelen haberler Romanya atyahatin
deki ehemmiyeti kabul etmekle bera
ber Miralay Bek'in Rornanya ile Ma-

1nglltere kralını öpecek 
. bahtiyarlar 

bcllt.erede ıac giyme merasl.ınlnde ıuıalet 
lliıvap,qu ha.iz Qla.nlarm yani lordJarm biat 
ederken kınlı sol yanağından öpmeleri an'ane 

lktliasnidandır. Fakat bu an'a.m~yı truiıa.mlle 
tatbik etmeğe lmkA.n yoktur. Zira tngiltPre 
ele 20 dllk, 23 marki, u3 kobt, '78 \'lkont, ve 
419 baron nrdır. 

Eğer Kral Jorj bnnlnrın herblrl tarafından 
ayn mı öpillecek olursa l'atıdığı &'ündür, 
Şarkkadak d~r, ım1Uatü,, bayılır. Taham 
muı e!11"r m1 bu feJAketeT Blnaf'naleyh IJU 
çare bulunmuştur. Kralı herkes ayn ayn 
öpme~, hf!r llnvan zUmreel için bir mttmıııuıll 
ÖP"r. Btı mUmf'.lL'D o ün\·anı en eski devirde 
alm11 ,olan allrnln çocufudnr. }'arar.a lnll'll 

caristan ara;;ında bir anlaşma yapmağa 
çalışacağını tekid etmemektedir. 

Eğer Miralay Bek'in sayahatinde 
hakikaten böyle bir hedef varsa Ber. 
lin - İtalya - Bükret - Vartova arasında 
esranrengiz bir takım konu,malar ce
reyan e.iği neticeıine varılır ki ıulhun 
&eni!lemesi için her tarafta bir faaliyet 
hissedildiği bir sırac!a buna ihtimal ver. 
mek mümkün deiildir. 

Romanya gazeteleri de hariciye na
zırı Antoneskonun 1bu ziyaret hakkında 
Vl!rdiği izahatı neşrediyorlar. Antones
ko "Lehistan He Romanya'run kültür, 
turizm ve ekonomi sahalarında devam
lı bir i' birliği yapmak çarelerini ara
dıklarını ve Leh-Rumen menfaatlerile 
teması olan cKinya meselelerini birlik. 
te tetkik ettiklerini,, söylemiştir. 

Her tarafta komşular arasında cere
yan eden temaslardan öir fazlalığı he
ni.iz göze vurmıyan Bek - Antonesko 
mülakatı eınasmda Viyana gazeteleri 
ise §Öyle bir telCzip ne§retmekte<lirler: 

"Avusturya Cumhurreisi Miklat'm 
Moravya'da Proın_iç kasabasında Çe• 
koalovakya Cumhurreiai Bene!'i zi'ya. 
ret edecei'ine dair dönen bedhahane 
§ayialar doğl,"u değildir.,, 

Şuşnig'in nazilerle uyuıma1' naıi· 
hati alarak Romadan avdeti ve İtalya
nın Göring tarafından ziyareti esnasın. 
aa Avusturya Cumhurreisinin Çekos· 
lovakya Cumhurreisiyle yapılacak bir 
mülakatı şahsı için ve belki de memle .. 
keti için pek tehlikeli gördüğü anlaşıl
maktadır. 

Halbuki Çekoslovakyanın bu Cum
hurreisi müttefiki Yugoslavya ile İtal
ya arasındaki anlaşmayı memleketinin 
men!aa~lerine ay km bulmamıştır. İtal

ya i;ı;: lj>öyl ffifj ~cmlckcttir ki bugünkü 
Avusw~Y~. 2PJl!1 ııtıamırf e, .h11 sevme .. 
diği nazilerle el ele vcrmeği, beraber 
yürümeği, yani gÖ?. göre göre Almanya 
kontrolu altına girmeği bile kabul ede
bilmektedir. O halde bu çekingenliğe 
sebep ne? 

Hadiseler o kadar meçhullerle dolu 
ki mevcut tartlar içinde vazıh bir ce
vap bulmanın imkanı yok. 

Orta Avrupa devletlerinin dış poli
tikaları Arap saçı gibi karma karışık 
bir hal aldı. Biribirini kovahyan ıiya
li' ziyaretler, . konuşmalar ve anlaşma. 
larrn bu Orta Avrupada bir "tabii hal .. 
teıi$ edip edemiyeccb•, "sulh,. u bir 
muamm<l olmaktan kurtarıp kurtaramı· 
yacağı keıtirilemiyor .. 

Bakalım ayineyi devran ne ıöstere

cek? 
Şekip GÜNDÜZ 

Lokarno 
taahhütleri 

Belçika verdiği 
taahhütten 
ibra edildi 

Belçikayı Lokarno taahhütlerin
den ibra: etmek üzere lngiltere ve 
Fransa tarafından müştereken hazır 
]anarak Brükeele verilen beyanna
me de dün neşrolunmuştur. 

Metnin neşrinden evvel beyan· 
name muhteviyatı İtalya ve Alman
yaya bildirilmiştir. Alakadar maha
fil bu §eklin yeni bir garp misakı ak· 
di için lngiliz hariciye nazırı Edenin 
Brükselde ba§lıyacağı müzakerelere 
iyi bir zemin hazırlıyacağı kanaatin
dedir. 

terede DUklilk Unvanı verllmlıt olan en eski 
&lle Norfolk'lardır. Blnaenale;\'b DUkler na 
mma kral Nortolk dllkuı tnralmdan öpUle 
~ktlr. 28 ~Iıırkl namma kralı öpecek otan 
be.hti:r!lr Vlnçe11t.E>r .Marklllldlr, Btınlardan 

ıonra kral 128 kont namına Şlre\ııborJ kon 
t ı taJ"afmdan, '18 vikont namına Hlr1'ord \'I 
kontn tara.tından \'e 4t!9 baron namma da --:'"....,-,......,...,..,..,,---~---:------
Movbrey baronu taratmdan ıspuıe(.l('kttr. Evlenme 
Adolf Bitlere verilen hediyeler 

Sirkeci gUmrilk müdürü merhum B. 
Arifin küçük kızı Namiye, dün Kadıköy 
Belediye dairesinde, Anadolu Ajan!ll 
nın çok defcrli baımuharriri arkada§t
mrz Hasan Barlas'la evlenmiştir. İki 

q·1 YU6ô~WA 
~ Ao_ı~A?<dıl·~ 

Niş~teki Beylerbeyi 
Hafız Paşanın hatası 

Napolyon Kara Jorjun Dalmaçyayı da 
ayaklandırmasuıdan korkuyordu. 
Sırpler Rell?radı ve mUstahkem 

mevki1 zaptetlller 
V azari : N. N. Tepedelenli 
- 1..3 

•• 

~ ~"- ......... 1 
Raguza'daki muhteşem eski eserlerden biri 

Büyük Fransız ihtilali ve onu takip tedarike başladı. Lakin Babıali artık 
eden hadiselerin serpintileri münevver tetikte idi. Bu hazırlıkları da farke-
Sırplar üzerinde büyük düşUnce deği- dince Nişte bulunan Beyelrbeyi Ha-
şikliklerinc sebep olmuştu. Kara J orj fız Paşayı Belgradı işgale ve milli 
oğlunun etrafında toplananlar sistem. Sırp hareketini cebri vasıtalarla bas
li ve §uurlu milli ihtilalcilerdi. Üç tırmağa memur etti. Haiız paşa vazi. 
yeniçesinin boynunu vardurmak- yetin ciddiyetini anlıyabilecek kud. 
la bunları ideallerinden uzaklaş. rette bir adam değildi. O üç be§ hay. 
tırmak nasıl mümkün ola.bilirdi? dudu tedibe memur edildiğini sanı. 

Bekir paşa yeniçeri bölükbaşıları. yordu. Bunun için dermeçatma bir 
nın kellelerini asilere göndererek .§U kuvvetle yola çıktı Ve bu hatasının 
sözleri söyletti: cezuını da pek a.cı surette çekti, Ka-

- ~ ... D-!b Jlıuı:...: rı:ı .Tnri NiR. p~tnrn 1ınvvııt1"rhJ; 
la~ortadan :Kal mlmıştır...!.:Arhk da· !vankovac;'da-feci "bir ma~hlbiyete ug-
ğılmız. Herkes köyüne gitsin. Diğer rattİ ·c;so"5):· ~ - r·< · · - - · ' 

bazı arzularınız varsa onları da pa~a Bu harp, Sırp milliyetperverleri· 
hallettirecektir. nin Osmanlı saltanatı ile bir kurtu. 

Kara Jorjla arkadaşları bundan isti luş muharebesine girişmelerine baş. 
fade ederek bazı ıslahat tekliflerinde langıç oldu. 
bulundular. Bekir paşa bu teklifleri Zafer, küçük oımakla. beraber ihti. 
de kabul etti. L.~kin Sırplar onun ka. lilcilerin manevi kuvvetini arttırmış. 
bulünü ve sarayın kabulünü kafi bul. tı; kendHerine kar~ı duydukları iti· 
madılar, yapılacak bir "muahede,. nin mat yükseldi. Müdafaadan taarruza 
bir ecnebi devlet tarafından da tasdik · geçtiler ve Belgrad paşalığı hududun. 
edilmesini istediler. Bekir paşa buna dan taşarak civardaki sancakları zap-
şiddetle muhalefet etti. Ne demekti ta başladılar. Babıali Bosnfldıı.ki kuv. 
bu? Devletle "reaya" sı arasına bir vetleri ::ı.lelacc'e tahrik etti, fakat Ka. 
yabancı devletin burnunu sokmağa. ra Jorj bunları da Miı:;arda yendi 
haddi mi olabilirdi? Ve müzakerelere (1806). Ayni zaman.da Niş'ten BeL 
devama dahi }Uzum görmedi, Bosnaya grada doğru yola ~ıkm1ş olan ikinci 
döndü. bir Qtımcv.ılı kuvveti de fena Qir akı. 

lvankovaç harbi bete uğnmıştı. 
Petersburg sarayı Kara Jorjun ınu~ Bu sırada Avrupadaki siyast vazi· 

rahhaslarına güzel bir kabul gösterdi yet de bozulmuştu. Türkler· Ruslarla. 
ve hiç de na.zlan.mağa lüzum görme. harbe girmişlerdi. Napolyon Peters· 
den Sırplara anlattı ki "Karajorj ile · burg muahedesile· Dalmaçyayı istila 
arkadaşlarının arzularını yerine getir. etmiş ve bu suretle .Fransa Batkan
mek ''Slavların büyük hamisi olan ça. larcla ehemmiyetli bir mevki kazan .. 
rın,, en büyük zevki olacaktır. mıştı. Binaenaleyh Sırp ihtilfıli bir. 

Murahhasalr avdet edince, c;arın denbire arsıulusal b:r kıymete yjlk. 
teşviki ile Kara Jorj lstanb-.la bir he. seldi. Babıali bir türlü "kökten bir ta. 
yet gönderdi. Ve bu heyet Babıali ile rama" yapmayı beceremiyor ve Kara 
temasa ~irince Rusya derhal sahnede Jorj üzerine sağdan soldan parc;a 
belirdi. Sırpların arzularını yerine ge. parc;a gelen kuvvetleri yakalayıp ya
tirmekle pad;~ahın çara bilyük bir kalayıp eziyordu. Bu muvaffakıyetler 
nezaket göstermiş olacağını Babıaliye Sırpların her faraftan akın akın Kara 
bildirdi. Jorja iltihak etmesine se-bep oluyor· 

Babıali Rusyanın bu müdahalesin- du. Bir müddet sonra ihtilal reisi 
den bir hayli işkillendi. Osmanlı im- Belgrad ka1esine de saldırdı. Müstah
paratorluğunun Rusya.da geniş bir kem mevki de bu hücuma dayanama:. 

istihbarat şebekesi vardı. Bunlardan dı. 
gelen haberler Balkanlardaki Slavlar Bu son muvaffak1yet Srrnların ma. 
la Petersburg sarayının entrikalı a- nevi kuvvetlerini f evkal~de arttrrdı. 
lakasım iyiden iyiye aydınlatıyordu. Belgrad kalesinin Ustünde milli ban
Diğer taraftan Türklerle Rusların a. dımının dal~a anması asırlardanberi 
rasını açıp şarkta yeni bir harbin bekelnen m'lli istikl~lin nihayet elde 
patlak vermesini istiyen Fransızlar edilebileceği zannın1 kuvvetlendiri
da mütemadiyen Babıaliyi "irşada/' yord~'. Sır(ilarrn bu zaferleri hiç !.'ÜP· 
başlamışlardı. Binaenaleyh İstanbul hesiz Türklerin bütün kuvvetlerini 
sarayı Kara Jorjun murahhaslarını Rusların kaı-~nsında bıılundurmaların 
iyi gözle görmemek lazımgcldiğini dan iMrf· 1rE>livordu. Ve zaten Rusva. 
anlamıştı. Anla mı~tı ama Rusyayı rtm bif haI'be. giriı:ımesindeki en bil. 

HIUere ckıftimuııun :ı ildönUmll mlinuebe 
tile Almanyada rene çok pal'lak men.sim 
yapıldı. Almanya devlet. relıl muhtelif mem 
leketlerln devlet relalerlnden tebrik telgraf 
bri aldı ve kenİUllne bil'Ç(lk bedlyt'Jl'r gön 
deı'lldl. Bu hf'dlyelf'..r araııımda :vlrml tt.ane 

' beJ!k, rtJzel köpeklt>r, görm~~ clnııt..>n 
kedller, fJ\8JJTIUDl:ır vr. ııp tanP de zunıfP 
VO..r. Tub~ flttJ doğ'rusu; deYf' G"l:indf!r!'n 
olma.mJ.1. A~ıı.l guetede partiye yeniden 

tarafın şehrin güzldelerinden birçok 

1 
dosttan, merasimde hazır bulunmuşlar· 
dır. Guetecilik ~lemimizin en faal ve 
değerli şahsiyetlerinden ;ı,rkadarıxmız 

ihsan Barlası ve esini tebrik eder, ı;aa. 

kızdırmak da işine gelmediği için yük hedef de bu idi. 
Sırplara dobro dobro red cevabı ve. Lakin Ruslarla 'J'ürkl~rin harbeL 
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3lavata Claic --Sinema 
Yıllar var ki sinemaya gitmemi 

tJm. Sevmediğimden evvel-: tiyatro 
da, sinemayı da • nazari olarak • se 
diğimi, hatta çok l!l_eydiğimi iddia 
debilirim. Kim bilir? arasın~ ols 
gitmeme belki de bu nazari rnuhabte 
tim mani oluyordur; ,y.oksa blr Jki sa 
at boş vakit bulmak daima knbil ola 
şeylerdendir. Fa kat ben o bir iki rn 
at vakti beyaz perde Ur.erindeki r 
simlere bakarak değil de bu genç sa 
natın atisi hakkında hayallere dal 
makla gcçirmeği tercih ediyorum.· 

Doğrusu, sinemaya nazari değil d 
fili alaka göstermek ben yastaki 
damların, hiç 011\lazsa benim har 
cım·z olmaktan uz'lk. Bizim bir 
takım fikri Adetlerimiz, ar'l>~ 
'lcrhn;z vardır; kitablar arasın 

da kafamıza uygun olanları 
anlayıp beğenebileceklerımizi aşa 

yukarı kestirmemiz müml<ilndUr. ~r 
çi aldandığımız. olur; fakat nadirdir. 
Hem aldaıtıp aldrğnnız kitabı biraz 
karıştırdıktan sonra bırakırız. 

Halbuki sinema a teminin tamamile 
yabancısıyız. Hangi filmler iyidir, han 

gileri hoBUn1Uzıİ. gider, keetiremiyo. 
ruz. Gelişi güzel b irine g idip de çık. 
mak da pek kolay olmuyor, çünkü e~ 
rafta kalabalık var, insan çekiniyor, 
utanıyor , hasılı ıtaçamayıp kalıyor. 

Ama diyeceksiniz ki: "Sinema ile 
bir müddet meşgul olursanız kitab 
icin olduğu gibi onun i,.in de fı~~tle. 
riniz; anancle iniz te~ekkül eder. Ki
te.bl:trı sc-,ebild'ğink gibi filmleri se~ 
çcbilirsiniz. F alan muharrirleri sevi
yorsunuz, onun yazdığı eserlerin, o. 
nunla beraber ~alıFı:ınlarrn eEe11lerini, 
onun kitablarını basan firmanın di. 
ğer neşriyatının zevkinize uygun olL 
cağını biliyorsunuz. Sinen;ınya gidin, 
artistlerini, "mette ur ert scene" leri .. 
ni, fjrmalarını öğrenin, o alemi de a
şağı yukarı anlarsın1z. hangi f lmlere 
gitmek lazım geldiı'Hni anlarsınız.,. 

Tamamile hnkh deği1siniz: çünkü ei~ 

nemada, bizim heeaba katmağa alı§-

madyi.:Yımız kıvmetler \'ar.::. >-+~";..,..... 
i i luuu rı.Li'ıü~m.ıcır~ . ı,;vl"eu!J~:e ;:ntS. 

beten -göster-O iği telm ik teraktd ... ' Bi: 1 

zim beğenmediğimiz, dudak bUkerek 
seyrettiğimiz bir film hakkında bu 
işlerden anladığını bildiğimiz, sözüne . 
itimad ettiğimiz bir adam bakıyoruz: : 

"Harikulade!" diyor. Verdiğimiz hiik. 
mün bu derece yanlı§ çıktığını görUn. 
ce utanıyoruz. 

Bundan başka bir de ilan mes~le3i 
var: her film için o kadar i1!ı.n görü
yoruz ki içimize bir süphe giriyor: 
"Bunda muha kkak bir hile var; yok- . 
sa bu kadar rara dökUlmezdi., d iyo
ruz. Kltablar bizi paradan 1llti heye 
alıştırdı: bir saat ralışmalarına mu_· 
kabil avuç dolusu altın kazanan a.. · 
damların sanatiııe incınamıyoruz. El.• 
bette, biz haksızız, bu i~ten anlanuyo. · 
ruz. Fakat ne yapalım? bh- yaştan 

sonra kafamızı deği§tirmek kolay
mr? 

==========l'~~!:_~~ı!:.J,i _AI~Ç -
ği§ti. Srrp millıyctpen•erleri B;ı;;:,;:
dı zaptedince Hırvat.istanı da "ya... 
b.~ncı istilıi.sındfln., kurtarmayı dü. 
şur.-nler olmu!;tu. Yarın bUyüyerek 
bir tehilke karnısında kalmaktansa 
bu düşünceyi h~nüz (iıban halindey
ken ezmeği, daha doğrusu ezdirmeyi· 
düşündU. Derhal Rusya !le TUrkive 
arasına ~irerek bir mü ~areke aktedil
mesine şebep oldu. 

Napolyonun arzusu harp bitince, 
boş kalacak olan Türk kuvve! lerinin 
Sırp ihtilalini bastırmalarını temin
di. Fransa kendi ihtiltılinden yayılım 
fikirlerin tutuşturduğu bir ihtilale 
kendi menfaatine uygun olduıhı mUd
detçe tnhammill etlebilmi!'lti. Ve ... dil. 
şündü~U gibi de oldu. İstanbul sarayı 
mütarekeden istifade ede:-ek birç~k 
kuvvetleri Balkanların garbına sev. 
ketti. (Devam1 oor) 

: ••••-•••••• .. • ... •••-••••••••••••••••••••••••••••• .. ••L 

i Erl<i\m Harp İzzet . l 
1 :# 
! Dömeke harbinde ! 
1 : 

~ izzet Paşanın I" . . 
i Bir rolU var mıdır ? i 
: = i Pek yakında i . . 
5 bu sütunlarda i . . 
•••-••••••••••••••••-••••••••-•••uaaa ... •••••uM••L~ 

'750.000 memur alındığı haber \."eriliyor, detler dileriz. 

remedi. Mcse1eyi "id'l.r ei masalhat"a 
döktü. saveaklama!\ yoluna girdı. Ka. 
ra Jorj bunu farke1ince icabır.da bir 
harbe göğüs gerebilecek vasıtaları 

L--~-~~-~-~-~~~-~--~-~-~~~~~-~~-~-~-=-~--.:~::...;.:~ 

mesinde kendisinin de !hmal edilmez 
hir r~lü olan Napolyon büyüyen Sırp 
ihtililin!n Fransaya da dokunur ta~ 
rafları oldu y unu sezince i in ekli de-...... ...._-~-~-~-~~~~-~-~-
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... -~-IEmôak, erazn Ve@ 

işçi fftyatDaıro ı 
Em1ak alım satımında esas şu 

değil midir: Bir mülk, yılda bin li
ra getiriyor: Öyleyse kıymeti aşağı 
yukan on bin liradır. 
· Evet, dünyanın her yerinde ol
duğu gibi, lstanbulda da esas bu • 
dur. Bazan da fevkalade kelepir ol
muyor değil. Mesela, ahbaplarım • 
dan biri, Tophanede dört bin liralık 
bir bina alınış, ayda elli lira getiri • 
yormuı. Fakat, bu, emniyet san· 
dığı vasıtasiyle palas pandıras y.ı
pılan bir satış neticesidir. Yahut da, 
Kıztltoprakta bir şeddadi köşk bi· 
lirim ki, bir ·kapısı Bağdad cadde
sine, öteki demir yoluna açılır. On 
küsur dönüm bahçesinde yemiş a· 
ğaçlan, ala bağ .. Sekiz on odası var. 
Duvarlar, tavanlar nakışlı. Abdest
haneleri geniş geniş mermerleri .. Bu 
aIA köşk altı bin liraya elden çıka
rıldı. Diğer parlak bir ucuzluk misa• 
li de, bizim Matbuat cemiyetinin 
Beyoğlu İstiklal caddesinde aldığı bi. 
nadır. Galatasaraydan Taksime 
yakla§ırken sol kolda tabelasına ha· 
km: Dört katlı ne bina, ne bina .. He
le içine girerseniz, malzemenin cin
aine. teferruatın fantezisine şaşar• 
smız. O ne şömine 1 o ne lambriler! 
Bu biayı, reisimiz Hakkı Tarık Us, 
on altı bin liraya "düşürdü!,, .. Ba· 
kanın parmağı ağzında kalır.· 

Söylemek istediğim, İstanbulda 
bina alım satımı,. havadan ucuz, su. 
dan ucuz bir hale geldi. Fakat, em
lak de ona göre düştü: Esas kaide, 
gene, a§<lğı yukarı, yıllık gelirinin 
on misli! 

"' * * 
Bir de Anadoluyu sorarsanız • 

hiç de böyle değil.. Bütün ıktisat 
kanunlarına ısyan etmiş bir vazi • 
yet var. 

Ekser kasabalarımızda aylığı on 
lira olan binalar parmakla gösterile
cek kadar ~dır. Fakat, fiyatını 
soruyorsunuz: On bin, sekiz bin li• 
F , k1--........ ~1vorlar Hele mesela, 

at8a aymaxamlıK :Konagı .• Vll am 
bin liraya alınmış.. E billahi Is tan· 
bulda Üsküdar taraflarında böyle 
bir y:ri insana iki bin }iraya bin tür· 
lii komplimanlarla :erırler .. Herhan. 
gi bir yapıyı göstenyorsunuz: .. 

_ Kaça çıktı? 
- Yedi bine. 
- Ne getirir? 
- Dört lira kira. 
Kasabalarımızın neden pek ha· 

rap manzara arzettikleri de bununla 
izah edilir. Bu şeraitle imar h:k
lenir mi? Ancak, tek tük zengın• 
Ic§enler, sırf o kas~bad~ otum~ak 
rnecburiyetini hissettıklen t~dır • 
de, . akar kıymetini nazarı ıtıba~a 
almadan . iyi bir iki bina. yapttrmagı 

.. l orlar. Muhamk olan he. 
goze a ıy . . k nları .. k •talı·zm devrmın anu nuz apı . 1 d 
d "''] . fhlak kıymett kanun an ır. 
egı , ıs ı . 'd A d elere . k . t ·iminin ıptı aı evr 

yanı ı tısa ı . . k 1 _ 
h 1 k gösterdıklen anun aı as o ara 

dır . ı· d"" 1 . Fak t mesda, kapı ta ıst u~ya• 
a ' 1 · le dolayısıyle 

nm ıktisat kanun arıy il · · · . . mahsu erımızın 
münasebete gırışen . . · ese-
menbaı olan ziraat bır ay ıçın, m 
1 . d ... ·ı. 1 000 liralık hazır ve 
e aynı egı • b h si senede 
Yetİ§1_l1İf bir fhs~ve~Y~:. Rizikosu, 
200 lırahk ma l . ·yasa temev· 
f h ul sene en, P1 
ena ma s afi dig"' er kay-.. l • . . masr an ve 

vuç en, ışçı . 'b alınırsa, bu, ser-
guları nazarı ıh ara kul bir gelirdir. 
tnayeye nazaran ma . . d ... ·ı 
Hiç de diğer emlak g~ı egı · 

* "' .. 
B f ·ı· t vermeme sebep: geZ"' u ta sı a t · ı · de 

d . .... h 1 a dair, karı erım 
ıgım sa a ar k . . um 

tam bir fikir hasıl etme ıstıyofr · · 
· · · her te erua· 

Esasen memleketımı~ın .. · iz 
~. ..... .... hangı munevverım 
"'nı ogrenmegı 

istemez? . . daha söyli-
Ôyleyse, hır fıyat da 

Y . c·· d"" ... ··m yerler arasın • eyım: or ugu . 
Ordu• ya tabi ve Fatsa• ya haylı ya • 
k k en ucuı 

tn olan Çamaş mınta ası, · 
h d Burada, zı· a:rnele bulunan sa a ır. . . 

Veremle mücadele 1 Da basını öldürmek 
Cemiyet sana- • • k . 
toryomunda ıstıyen ~ocu 

184 basta tedavi 17 yaşındaki katil müteşebbisi 
ediliyor ..... • • I t 

Veremle mücadele cemiyeti seneli~ had 1 se yı an a 1 yor 
· d.. yapılmıştır. Bu sene yem Ik 1 "ftr-· d sanıyorduk. Onu oturur görünce, istifi. kongresı ~n. t•habı yapıJmamış yalnız Bakırköyde Küçük Ha ar çı ıgın e 

idare heyetı ın ı . . babasmı öldürmek için başına keserle mizi hiç bozmadık, "burada yatalım mı? 
.. k. ı·g-e Sıhh'ıye müfettışlerındcn k Dışarısı so.,0-uk !,, dedik. "Yatın!,, dedi. ıp ı vuran ve yaraladı~tan sonra açan on 

mura . 1 Nacip Serdengeç· · "kl · Biz de yattık, fakat uyumadrk. Uyuyor-Burhaneddınle eczac yedi yaşında Hasan ile cürüm şerı erı 
ti seçilmişlerdir · yanaşmalarm sorgusu dün yapılmıştı:· 

S elik muamelat raporu okunurk~~ Birinci sorgu hakimliği Hasam tevkıf 
en f d n cemiyetin rcısı 

e enlerde ve at e e etmiştir. 

gGeçneral Ali Çalımlının ve son ~d~sle. Hasan, dün sorgu hakimliği kapısın· 
· · emiyetın ınsa- k ··yıe anlatı· . d bütün servetlerını c da etrafındakilere va ayı şo 

rın e . . tahsis eden Bayan Mak- yordu: ni faahyetıne .. 
C milenin ruhlarına hur "- Babam Mehmet, ne aııama bakar, bule ile Bayan e .. • . 

d bir dakika sukut edıl. ne de bana ı Anam, bir iki kere sızlandı, 
meten kongre e giyecek bir şeyim yok diye, ben dt yal· 
miştir. d d · d" b kt 

k Sanatoryom a te avı vardım. O, hiç aldırış etme ı, a ı 
Bundan baş a . . . · 

leklerl ltı kendi. rahatrna '· Bunun üzerıne, onu - h tatarın mes -
edilmekte olan as . ·ı . . "temı·zıemeg-i,, kurdum. istanbula in· . özden geçırı mıştır. 
barile adetlen g ·· dik. Yanaşma Mehmctle bir çift kama 
Bu hususta hazırlankan 

5 
c::::!; ~o~;: tedarik ettik. Ona işi açmrştım. Sonra 

mda 2 do tor, ' d d"k Sanatoryo 2 bankacı, 37 çiftliğe ön u . 

kim, 4 muallim,~ ka;::~~ erkek olmak O gece, mandraya sokulduk: Babam, 
memur, yarısı z, .. 23 dftçi 1 ağılda oturuyocdu. Halbuki bız yattı, 

1 b 9 tuccar, " ' 
üzere 16 ta e e, 7 · • 

bil 1 musikişinas, l§Çl, 
hemşire, 1 ka e, k' "ıt ı şoför, 36 sr 
ı 9 sa~atkar, 2 ma ını , . . 

1 k üzere 41 ışsız ya. 
kadın S i erkek ~ ':°~ tedavi edilmekte 

. 184 kı•ının 
nı ceman " 
ıd ~ anlaşılmıştır. 

o ugu . etin yeni bütçe-
d başka cemıy 

Bun an .. 1 i 7701 lira varidat, 
. .. den gerın m ş, .. . 

sı goz :s fla bütçe mutevazın 
7701 lira da rnasra . 

d·ı i< toplantıya nıhayet 
olarak kabul e ı m "' 
verilmiştir. 

Fuhşa teşviş 
Bir kadın mahkemede 

UC:l-'Pt' w va l .f uı . 
Diln dördilncü ceza mahkemesmde 

genç klz.ları, fuhşa teşvik etme~~~; 
umumhanesinde 21 Y.aşından kuçiik 
kız bulundurmaktan suçlu Muazzez 
isimli bir kadınm duruşma.sına baş

lanmıştır. 

Muazzez suçunu inkar etmiş ve 
umumhanesinde yakalanan 17 yaşın 
daki Meziyet isimli _kızın Reşat na
mında bir taharrı memuru ta. 
rafından cebren umumhanesine so 

kulduğunu ve. bu su:et_le cürüm isn~t 
edildiğini iddıa etnııştır. Dava şahıL 
!erin celbi için 20 mayısa bırakılmış

tır. 

JÇERIDE: 
* cumhuriyet Merkez bıuıkuı yıllık heye 

ti umumiyesi perşembe günil Ankarada top 
!anacaktır. Bu toplantıda yent meclisi idare 
azalıklanna B.c sınıfı hlııseleline 11ahip ban 
ka ve ~drketler tara.fmdan ikişer ve D sınıfı 
hissedarları tarafından bir aza seçilecektir. 

ııı Memleketimizden ayrılan Sovyet bUyük 
elçisi Karahan dUn vekillerimizi ziyaretle 
veda f'tmlşUr. Kara.han bugün Ankara.dan ay 
rılacaktır. 

* Fransız frangı dUşmekte ve İngiliz 11 
ra.~r yUkselmekte devam etmektedir. 

• öJUleri dir:I gibi göstercrrk .ıılgorta para 
)arını almaktan. suçlu Onnik İplikçi~arun 

i dun bitmi" ve 11uçu 11abtt görUle me.bkemes .,. h 
rek bir ay hapse 19 lira para cezasına ma 

kQm olmuştur. . .. 
• Ankaradaki kömür sergisini dtln bır gun 

de 5000 kişi gezmiştir • . . ·a 
• Karadenizde görülen srrsen mayın K • 

da sarısu mevkı radenlzin Anadolu ya.kasın , Ye 

Başvekil 
Parti grupunda 
izahat verecek 

Başvekilimiz ismet İnönü sah günü 
toplanacak olan parti meclis gru~unda 
Yugoslavya seyahati hakkında 1.z~h~t 
verecektir. Ayni zamanda Başvekilımız 
Sofyada komşu Bulgaristanın. kral~ ve 
Başvckilile yaptığı görüşmelerı de ızah 
edecektir. 

25 
PAZAR 

NİSAN - 1937 
Hicrt: 13:.;5 - Sefer: 14 

1~ J,34 12,12 1s,02 1s,:.;a 20,39 a,1s 

GEÇEN SE...'"'E BUGUN NE OLDTJ T 

f 11kcndcrun Türkleri TUrklyeyc iltihak ıs 

Yaman dün şehrimizde iplik mesclesllc mcş 
gut olmuştur. 

* Beş senelik şehir proı:-ramııe beraber 
kanalizasyon şebeke.!<i de tcvsı edilecektir. 

• Belediye Yerebatan sarayını satm almak 
için bina ııahlplerile anlıışmıştır. Burasr bC' 
Jediyece daha muntazam bir hale konulacak 
tır. 

w Belcdlye tcrkoıı fabrtkası civarında yir 
mi bin tonlult bir kömUr dC1posu kuracaktır. 

ılı 1ııtanbul JıastanC'lcrinln yatak mevcudu 
arttırılacaktrr. Bu mC'yandıı. deniz hasta.ııeııi 
ne i!A.vcler yapılacak ve y&tA klarr ıh; yüze 
çıkArılacaktır. 

ı;. Dün Ankarada Etnografya müzesinde 
Türk tarih kurumu ta.rafından Alacaköy haf 
rlyatında çıkanJan eserler nıl'buıılarımıza 

gösterilmiştir. 

ı;. Hazirandan itibaren poliıı tcşkila.tmın 
daha ııerl işler bir hale getirllccc~i anlaşıl 

maktadır. 

ı;. Slhhiye vekAletı, hastanelerdeki hemşire 
ve Jıaatabakıcılarm terfileri için bir proj~ 

muş gibi, mahsustan horladık. Sonra 
babamm da uzanıp kıpırdamadığını 

gördük. Bir müddet bekledik. Kalktık, 

dizüstü yanına yaklaştık, üzerine ~uUan 
dık. Ben, keseri başına indirdim. O, ye. 
rinden fırladı, kolu,mu yakaladı. Meğer 

daha uykuya dalmamışmış 1 Sadece şa· 
kağı sıyrılarak, canını kurtardı; tedarik 

ettiğimiz kamalan ku11anmağa vakit 
kalmadı! 

Yanaşma Mehmede gelincec, o, suça 
yardımcı olarak iştirakini inkar ettiği 

gibi teşvik de etmediği iddiasındadı:, 
Hatta ben vazgeçirmeğe çalıştım bır 

hayli; orada o işi yapacağını da bilmi. 
yordum!,, müdafaasında durmaktödır. 

iz mir 
vapurunda 
Aziz kaptanın 

elbiseleri çalındı . 
1 •• A . k t b' İzmir vapuru süvarısı zız ap a.n ır 

hırsızlığa uğramıştır. 

İzmir vapuru dün rıhtımda izmire ha 
rekct etmek üzere iken bir mcçhUl §a· 
hıs süvari kamarasına girip 2 pantalon, 
bir ceket ve bir pardesü çalm1ştır. Fa. 

kat işin çabuk farkına varan Aziz 
kaptan hırsızdan daha açık göı çıkarak 
nt:rhal vaourun merdivenlerini tuttur· 
muş ve hırsızı içeride yakalatmrştır. 

Hırsrz Yedikulede Tabakyunuı-. ma· 
hallesinde beş numaralı evde oturan 
Fuattir. 

Şehir pUlnı nıasr.efı 
245000 lira 

Şehir planı işile meşgul olan mimar 
Prost perşembe günü şehrimize gele. 
cektir. ' 

Belediyece yeni planın ilk kısmının 
245 bin liraya mal olacağı anlaşılmıştır. 
Bunun 45000 lirası yeni bütçeye konu). 
muştur. Diğer 200.000 lirası belediyeler 
bankasından alınacaktır. 

Geçen bir hatta içinde gümrük muhafaza 
tc.,kilıHı. kırk dört kaçakçı, bin iki yüz alt 
mış kilo ~Umrtik kaçağı, ytlz ycdl litre içki, 
ddrtytiz yırmi dokuz Türk lirası, elli .ııtcrling 
iki kilo uyuşturucu madde, .ııekl:ı: tüfek, yet 
miş iki ml'rmi ile on dört kaçakçı h&Y\'Rnt 

ele gec;irnılştir. 

"' Ttırklmşu 1ı:mlrde asri bir l'lnn yaptıra 
ca.lıtır. Türkkıı~ıınun 6 ı;ı bayan 61 ıızıı.sı 

plfınor tecrübelerine başlamıştır. 

• t:ı:mir Bıırnuvasında 100 yaşında EmiDf• 
adın Jı:ı. bir kadın sigarııııını ye.karken eteğin 
drn tutuşarak .ranmış ve ölmUştür. 

~ Dııl~ıç elbiseleri kontcnjnn harlcl getiri 
lccı•ktır. 

DIŞARIDA: 
• Lnndra omnibüs lş!;lleri murahhaslannın 

konfederıtnııında. ı mAyısta Londra sokakla 
rınd:\ hiçbir omnibüs işlememesine karar 
vcrilmlştır . 

$ İtalyan bava mfüıteşarı general Valle, 
"Allah rH:ı:gan,. tayyaresinin rakiplerini ke. inde kuma 11aplanmış olarak bulunmu§ 

imha edilmiştir. 1 ~ .. tnhl11a.rısr umum mU 

hazırlamı§tır. 

• üçUncU umumi mUfe-ttlş 
Anka.raya gltmi§tir. 

Tahsin Uzer • bul ederek Japon tayyarecilerine altın İta! 

• Ankarada bu un ..... 
dürU §thrimlze dönmUştUr. UdUrU CeYat 

• YU1f9ek tedrisıı.t umum m 
. ıze gelmiştir. 

ı;ı Matbuat umum mlldllrltiğUmUz baş 

yan ba\·a madalyeııini vermiş Ye kendilerini 
.remeğr alıkoymuştur. 

• Ukrayna fiziyoloJu•t Blosimist ve far 

l'aat . . . .. delı"gı.... - yemek ışçıye 
. ışçısı gun . . ru tur. 

aıt olmak üzere• yırmı beş ku . ş 

şehnm d bir toplantı yaprlaoak ve 
. Yarm uman a 

• fil ıonunu yapmak Uzere gelen 
G lata yolcu sa. 

mUşa.viri Burhan Belge Mıııırda verdi~i kon 
feranslarla bilyük bir alllka uy;·andırmakta 
dır. 

• Dost trakın maarif mll!tttlşlerinden dok 
tor Fazıl Cemali halkevlcrlnln genelik teşki 
ıMı ,.e köy mekteplerini tetkll< etmek üzere 

mnkoloğları kongresi, dün Odeıııada 200 dele 
ı:e \•c 100 kadar davetlinin ı§t!rakl !le a<;tl 
mıştır. 

Halbuki, mesela Ünyede aynı tarz 
İfc;i kırk kuruştan aşağı bulunmuyor. 
Fatsa'da Üü e'den daha fazla zen· 

· y d b fark ol-gın Yetişmesine sebep e u 
l!la aerekti1 

(Va-Nil) 

a be fikir verilecektir · 
:rntmar De üdllrll 11111ı s:UnU Anka 

L. an umum m 
• ım T bZon ıımanı hakkında di 

giderek ra. raya 
rekti! aıacakt~~". 'faryA i11lmll Romanya 

"Krı:uıçe ,. " 
"' Diln dıı.n geçerek Karadenize 

torpidoııu Jirrıanmıız 

gitmiştir. ._, ti tefti§ heyeti reisi HUsnU 
• !kU11at vekı:ue 

Ankaraya gelmiştir. 1 
• Viyanada polis, aylartlanbC'ri 1svıçrr, 

çe-koslovakya ve Poı;onyaya mühim mikte.r 
da para kaçırmış olan 19 para kaçakçısı 

tevkif edilmiştir. 

• Mı11ır kapitUlıbyontarı anlaşma11mm 
on beş güne kadar tmu.Jana.cağı umulmakta 
tlır. 

ı1< r,rhistan hariciye nazırı nomanya krah 
tarafından kabul edilmiştir. 

• Saraybosna be.valisine ko.r yağmakta 
dır. 

•WM1-..11•1.,..,__llM•tü""'ll11tMIUUClıhl*'~mllWU111Mlf'i ..... W_,llıl .. 

Dahiyane bir buluf 1 
Es"f..•i Şehremini operatör Ceınil 

(P~a) bugiıııkil Jstanbulun sokakla. 
rım ve te§kilatmı beğenmiyor. /ğri 
liii.ğrü, kaldırım.sız ve batak yolları 
ile ::ıatcıı beğcneıı kim ama, belediye
nin bugünkü bütçcsile bu hali tslah 
ctm.ak nasıl kabil okı.bilirf Operııtör 
Cemil bu, derde bir çare bulduğumı 
bir nıikldet cııvel "Ak~m .. gazcfesile 
ikiıı etti: Mua::.z.anı bir pro;c iTe lstaıı. 
bul ta1mı1n.a~ bir hale gelecek ve A. 
mıerikan şehirlerinden f ar1:ı olrnıya· 
eak! 

Peki para1 

Sabık şehremini ~srrırcngi~ bir eda 
ile· ıwıa. şöyle cc vap veriyordu: 

- Bu rnü-§kiilii. de hallettim. Mil· 
yonUırca. lira bulacağını; hem h.alk<ı 
yiik olmadan! 

Operatör Cemil bu, "dahiyane,, bu. 
luşunu çıloardığı bfr c8erle nihayet 
ifşa etm,i~tir. Bakın ''halka yük ol?ııı
yrıca1;, vrırirfot mcnbaları,, tıelermi.ş: 

lstanbulda ekmeğin beher kilosuna 
kırk para zammından 1,200,000 li. 
ra. 

İmar vergisi nam.ile yeniden oktru. 
vanın tesisinden 2,300,000 lira. 
Musakkafat ve veraset vergilerin~ 
kesri munzam suretile zam 1 mil
yon 500,000 ilra. 

Belediyenin daimi varidatı olan 
tente, ruhsatiye, petrol, benzin de
poları gibi rüsuma kesri munzam 
ilavesi suretile 500.000 lira. 
lc;tanbuldaki vesaiti nakliye şirket. 
lerilc gaz, su ve telefondan 1 mil
yon 250,000 lira. 
Belediyece kanalizasyon için sene. 
vi tahsis edilen meblağ 750,000 li. 
ra. 

HUktimetin !stanbuldan aldığr ka· 
ıanç, muvazene, buhran, muamele, 
istihlak Yergilerinden, inhisar vari
datından ayıracağı meblağ 5 mil. 
yon lira. • 
Bu vergilere İstanbul halkının kes· 
ri munzam suretile tediye edeceği 
vergi. 2,00,000 lira. 

tstanbulun buğday koruma vergisi. 
1,000,000 lira. 
İntikal harçlarından ve evkaf vari. 
datından. 500,000 lira. 
Yekun 16.000.000 lira. 
Bravo! Bu yeni 1!crgil"r kimiıı ak

ltııa gcUrdi t 

CUM HURi YET'te: 

Şarki Akdeniz misakı 
Yunus Naili bugiin"f..ii. ba.Jnuıkalc-

sındc ~öyle ya::.iyor: 
"Şarki Akdeniz için İtalya ile Tür. 
kiye, Yunanistan ve Yugoslavya a
rasında bir emniyet misakı aktolu. 
nacağmdan bahseden bazı yazrlar. 
da bunu nahoş gören tenkidkiır 

sözlere tesadüf ediyoruz. Bu babc· 
rin nekadar doğru olduğunu bilmi
yoruz. Fakat eğer onda bir hakikat 
varsa Türkiye ve Yugoslavya hesa. 
bına onun ifade edebileceği mana, 
hiçbir devlete karşı olmaksızın bu 
deniz üzerinde bir emniyet tesisi 

arzusundan ibaret olabilir. Bu sa
rih surette hakkımız olduğu kadar 
sulha ve insanlığa hizmetimizdir. 
Balkan Antantının gayesi sulh ül. 
küsilnden ib:ucttir: Karada, deniz.. 
de ve havada. Biz Balkanlılar bu 
ülküyü nekadar fazla millete neka· 
dar geniş tahakkuk ettirebifrsek 
kendimizi gayemire o kadar fazla. 
yaklaşmış. \•azjfemizi o kadar iyi 
görmüş sayarız. Nihayet sulhumü-

zü ve sulh il müdafaa rollerimiz de. 
niz, kara ve hava diye ayrılamaz. 
Biitün deniz ve hava kuvvetlerimiz-

le birer kara devleti olduğumuz gi. 
bi bütün hava ve kara kuvvetleri. 
mizle de birer deniz devletiyiz, ve 
Akdeniz devletleri! 

KURUN' da: 

Şalrlerl sanatoryuma 
kapatahm ı 

Behçet Kemal Çağlar ya::ı!for: 
"Yaratmakta ve yuğurmakta, geliş. 
mekte ve açılmakta olan yeni TUrk 
gen'çliğin"fn her adımda bir yeni e 
nerjisine ve hamlesine rasthyarak 
memleketi dolaştığım günlerden bi-

( Sayfayı çeviriniz) 
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Iranla dostluk 
• 

Atatürk ile Şehinşah arasında 
çok samimi telgraflar 

Ankara 24 (A. A.) - Tahranpa 
Tı:irkiye ile İran arasında muhtelif mu· 
ahede ve mukavelenamelerin imzas, 
münasebetiyle, Majeste Rıza Şah Peh
levi ile Reisicumruh Atatürk arasında 

a§ağıdaki telgraflar teati olunmuıtur. 
Ekselinı Kamal Atatürk 
Türkiye Raisicumhuru 

'Ankara 
Memleketlerimiz araamda mevcut 

dostluk bağlannı daha ziyade aıkıl•ı

tırmaya yanyacak olan muhtelif mua
hede ve mukavelenamelerin imzaaı, ek· 
ıelanılannızm §Ahai saadetiyle Türki
yenin refahı hakkındaki samimi temen
nilerimi bildirmeye veıile teıkil eyle. 
mittir. 

Rı:a Şah Pchlet·i 
lajeste Emperyal Rıza Şalı Pehlevi 

Tahran 
Memleketlerimiz arasında bu derece 

meı'ut bir ıurette mevcut tıla rabıta
ları daha ziyade kuvvetlendi~ek olan 
muhtelif muahede ve mukavelenamele
rin payitatmızda imzası münasebetiyle 
Majcıtenizin bildirmek lutfunda bulun· 
dukları temennilerden pek ziyade müte
hasais oldum. 

Hwıün ve her fırsattan yeni kuv. 
vetler alacağından emin olarak Majeı· 
telerine, p.bıi saadetleriyle aıil lran 
milletinin refahı hakkındaki en samimi 
temennilerimi yollamıya miicaseret e
der ve aarıılmaz dostluğumun temina· 
tının kabulünü rica eylerim. 

At.11tiirk 
Başvekiller arasında 

Türkiye ile İran arasında imzalanan 
muahedeler ve mukaveleler dolayısiyle 
Ba~vekiJ İsmet İnönü ile İran Başvekili 
Mahmud Cam ve Hariciye Vekilimiz 
Dr. Tevfik Rüştü Arasla İran Harici· 
ye Veziri Samiy arasında hararetli tel. 
graflar teati edilmiıtir. 

Heyetimiz şerefine 
verilen ziyafet 

Tahran 24 (A. A.) -Ajanıpara bil
diriyor: 

Hariciye nazırı B. Samiy dün Tür
kiye delege heyeti reisi Cemal Hüsnü 
1erefine b:.iyük bir ziyafet verm:ştir. 
Ziyafetinde Başvekil, Nazırların ekse
risi, kordiplomatik ve Dıı Bakanlığı 
şube müdürleri hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonunda çok samimi nu -
tuklar ıöylenmiıtir. 

Hatay ana yasası 
PırcJemmz esas fcu'ltlUlaıraD< 

Hazırlanıyor 
Elcezlre de Sorlyden ayrılıp fraka lltlkak 

etmek cereyanı kuvvetleniyor 
Cenevre 25 (hususi) - Hatay ana 

yasasının tanzimile meı~ul olan eks. 
pcrler heyeti dUn sabah yaptığı uzun 
bir toplantıyı on dörde idoğru bitinni§
tir. Bu toplantıda murahhas heyetlerin 
ileri sürdüğü ve Hataym ana yasaıına 

<ııJlluk eden noktalar üzerinde tetkikat 
y~p,Jlmış v~ tam bir anayasa projesinin 
hazırlanması için İngiliz murahhasının 
riyaseti altında tali bir komite daha 
teşkil olunmuştur. 

Bu komite İngiliz murahhasının ri
yaseti altında önümüzdeki pazartesi 
gününden itibaren çalıımalanna baJhya 
caktır. Sancak anayasasını mümkün ol. 
duğu kadar kısa bir zamanda madde 
halinde tesbit edecek olan komite 
nln raporu üzerine müzakerelere daha 

ııı"ıııııuıııımıııııınıııııınıııııııuıııııuııı1111ı1uııınıı111rııı11uuııı11111 
rinde elime bir mecmua geçti; ls. 
tanbulda basılan ve şiirlerinden 
başka diğer yazılarında sahihten 
olgun ve enerjik bir hava eı;en bir 
mecmua; adı da bir yeni doğu5u, 
umudu ve aydınlığı anlatan bir ke. 
lime: Gündüz. 
!çindekl !beş altı §iirin hepsi de Ü· 

lilmdcn bahsediyorlardı; §airlerinin 
hepsini ya. yaşlarını tam bilecek, ya 
kuvvetle tahmin edecek khdar tanı
yordum. Genç, sıhhatli, ümitli, ih. 
tiraslı insanlar ... Fakat ellerine ka. 
lemi aldıkları zaman tek aziz ve 
esrarlı şey olarak ölümU bulmuş. 
!ardı; ona kasideler yazmakla me§
gul görilnüyorlardı ... ,, 
"Eğer hepsini ayrı ayrı yakından 
veya uzaktan tanımasak bu şairle. 
rin bir sinir hastalığına tutulduğu. 
nu, bunun doktorlarımızca bir teş. 

• hisi konması icap ettiğini ve bun
ları hepsinin bir sanatoryomda 
toplanması lüzumunu ileri sürer. 
dik ... ., 
"Hepimizin hayatta birbirinden gü

zel, biribirinden hamleli ihtirasla. 
rmız, emelleriniz var; niçin onları 
dile getirmiyorsunuz; niçin sizin 
sanatınızı beğenerek bu kötü ve 
çarpık düşüncelerinizi bile bazı 
kere leueile okuyan insanlara bir 
iyi ve hayatlı şey sunmuyorsunuz? 
Eğer böyle devam ederseniz, asıl 

size ''milrai'' adını takmaya mec
bur olacağız; çünkü şiirleriniz her 
gUn geçirdiğiniz hayatın ve her gün 
sizi yaşatan duygulann değil, ya. 
taklarınızdaki sayıklamaların ese • 
ri olmakta devam ed~cek demektir. 
Somnamhül görünmekten kurtulu· 
nuz ve hayatı terennüm ediniz ... 

* * * 

esaslı ve müsmir bir surette devam ede· 
cektir. Teşkili bugün kararhı.ştmlan 
komitede Türkiye, Fransa murahhasla 
rının da bulunacağı tabiidir. Komitenin 
toplandıfı muhitten bugün nikbin bir 
hava sızmağa baılamı§tır. Filh:a.kika ce
miyeti akvam mah:ı ri!i 8an~ax davasın
da pürüzlü noktla~ın b' yiik bir ekıe. 
riyctle hallolunmuı bulundufuna kani
ldir. 

~imdiye kadar yapılan müzakereler· 
de hemen tamamen Türk proJesı esas 
tutulmuştur. Bu bakımdan komitenin 
Öe Türk projesinden mülhem olacağı 
şüphesizdir. 

Elcezirede karışıklıklar 
Halep 24 (hususi) - Suriyenin El. 

cezire mrntakasmda gün geçtikçe ayrıl
ma faaliyeti daha esaslı tezahürlere ve
sile vermektedir. Bu noktada Vatanile. 
rin nüfuzu çok zayıftır. 

Suriyenin bu sahasın.da yaııyan un· 
surlar Vatanilcre kar§t muhalefetlerini 
tezyit ettikleri gibi Suriyenin bugünkü 
iktisadi ve mali şartlarından da mem· 
nun değildirler . 

Hareket Fransızları korkutacak 
bir şekil aldı 

Şam 24 (hususi) - Elcezire mınta. 
kasındaki karıııklıklar nazarı dikkati 
celbcdecck bir mahiyet almaktadır. Bu 
hareketleri hükJımet ve Fransız manda 
memurları ciddiyet ve dikkatle takip 
etmektedirler • 

Bilhassa aşiretleri kendilerine müza
hir sanan Fransız memurlarile Suriye 
Vatanileri sukutu hayale uğramışlardır. 
Fransız manda memurları için inzor 
mıntakasının ekonomik cepheden çok 
ehemmiyeti vardır. Çünkü Şam Trablu· 
sunda nihayet bulan petrol boruların. 

dan mühim bir kısmı tnzo mıntakasın

dan geçmektedir. Kont de Martele ku
mandan Jakonun Irak seyahatilc bu 
mesele arasında münasebetler bulanlar 
çoktur. 

Iraka ilhakı istiyorlar 
Halep 25 (hususi) - Elceziredeki 

harekete önayak olanlar lraka iltihakla. 
rını istdiklerini açıkça bildirmi§lcrdir. 

Zorda da ihtilaf 
Halep 25 (hususi) - Zor sahasında 

da bu sene müthiş kuraklıklar hüküm 
sürmc1·tedir. Hayvan besliyenler bun· 
dan çok sıkıntıya düşmü§lerdir. Bu sa
hada bulunan Mucem aşireti Vataniler 
tarafından elde edilmek istenmi§ ve a. 
şiretin Hatayda hayvan otlatmalarına 
karar verilmişse de Vataniler son daki
kada a§ireti Hataya bırakmııfa cesaret 
edememişlerdir. Bunun Uzerine arada 
bir ihtilaf çıkmıştır. 

Bir polis 
matrudu 

Dolandırıcılık yapar
ken cürmü meşhut 
bilinde yakalandı 

Dün, eski bir zabıta memuru 
kendisine memur süsü vererek rÜ§· 
vet alırken emniyet ikinci §Ube me· 
murları tarafından yakalanmıştır. 

Bu hadisenin kahramanı polislik 
ten matrut Murtaza.dır. Murtaza Ga. 
la tada kundura mağazası sahibi Yor• 
giye müracaat ederek muhtelif hare
ketlerinden ve bunbrı örtbas edece· 
ğinden bahsettikten sonra kendisin
de dört hazine bonosu olduğunu ve 
bunları rehin edip 500 lira almak is· 
tcdiğini ıııöylemiştir. 

Y orgi bir bakışta bonoların sah· 
te olduğunu anlamış. fakat sesini çı• 
karmıyarak ertesi giinü gelmesini 
Murtazaya söy!emiştir. 

Dün Y orginin dükkanında ikin
ci sube memurları müşteri gibi yer 
al~ışlar ve bazı memurlar da dükka
nın öniinde dolaşmağa ba§lamışlar
dır. Murtaza gelmiş ve Yorgi ile ko·. 
nuşmağa başlamıştır. 

Y orgi §İmdilik 20 lira verebile• 
ceğini ve iist taraf mı '..>ilaha re vere
ceğini söyliyerek polisçe numaralan 
tesbit edilen iki on liralığı Murtaza· 
ya vermiştir. l\ 1urtaza tam bunları 
alıp cebine koyduğu sırada memur· 
lar yakalamışlardır. 

Murtaza sahte bono tanzimi, do 
landırıcılık, kendisine memur süsü 
vermek suçlariyle müddeiumumiliğe 
verilecektir. 

Haliç vapurları 
ücretlerinde tenzl 1 At 

B~-liyece Haliç vapurlarında 
tenzilat yapılması için bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Komisyon Haliç 
vapurlarında bilet ücretlerinde yüz
de 50 ye kadar tenzilat yapılması 
imkanlarını tetkik etmektedir. 

Bu Mayıeta yine Breslau 
seru••• 

Rer sene olduğu gibi, bu sene de 
Almanyada Breslau sergısı ma· 
yısta açılacaktır. Almanya ile tica· 
rette bulunan cenubu :-srki hüku-
met ve milletlerine bir kolaylık ol· 
mak iizere, sergi idaresi bu sene ser
giyi 5 mayıstan 9 mayısa kadar bet 
gün dahn tr..,dit etmiştir. 

Breslau sergisinde en ziyade na
zarı dikkate alınacak nokta, burada 
zirai mahsulat ve zirai makine, alet 
ve edevatın da fevkalade bir surette 
tetıhiridir. Bunun için buraya zirai 
bütün cenubuşarki milletleri hemen 
hemen bilaistisna iştirak etmektedir· 
ler. Binaenaleyh ziraat ile alakası 
olan herkesi bu serginin pek alaka. 
dar edeceği tabiidir. 

Bizi de alakadar edeceği şüp. 
hesiz bulunan bu sergiyi ziyaret e· 
denlere, sergi idaresi her nevi eühu
leti göstermektedir. Almanyaya ham 
mal ihraç etmek istiyenler, burada 
bu işlerle meşgul müesseselerle te
masta bulundukları gibi sergi tara• 
fından da her türlü himayeye maz· 
har olurlar. 

Bundan ba§ka sergiyi ziyaret et
mek istiyenlere hareket ve avdetleri 
için demiryollarmda büyük tenzilat 
yapılmaktadır. Bu tenzilattan isti. 
fade etmek istiyenler bulundukları 
mahallerdeki seyahat acentalarma 
müracaat edebildikleri gibi, buradan 
alacakları vesikalarla sergiyi parasız 
gezebilirler. 
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Küçük Çekmece hattında 

Trenlerde ucuzluk 
Otobüs ve hatta tramvayları 

rekabet yapamıyacak bir 
nale getirdi 

Devlet Demiryolları Avrupa Avrupa hattında yapılan bu ten· 
hattı banliyösünde evvelki gün tat· zilut diin otobüs müıterileri üzerin
bik edilmeğe başlanan tarifenin ilk de tesirini göstermiştir. Bu şekilde 
müsbet tesiri diin göriilmeğe başla. Bakırköy otobüslerinin rekabet eı
mıştır. Evvelki gün her yer tatil mesine imkan görülmemektedir. O 
olduğu cihetle tarife tatbikatının ver tobi.isçüler sahayı şimendifere hı· 
diği netice anlaşılamamış. fakat dün rakmaktan başka çare görmemekte· 

dirler. 
lıer günun normal bilet satışı iize-

Şimendifer rekabetinden ayni şe· rinden büyük bir fark görülmüştür. 
kilde tramvay kumpanyası da za• 

Bilhassa tenzilatlı karnelerin satışı rar görecektir. Şimdiye kadar Ye· 
biiyük bir yekuna baliğ olmuştur. dikuleye kadar olan kısımda trarr.• 
Fakat karnelerin daha ziyade ay baş vay trene rekabet ediyordu. Şimdi 
larında satılacağı muhakkaktır. ise vaziyet aksi olmuştur. 

Almanyadan alınan 
tayyareler geldi 

"Türkkuşu ,, için alınmış olan 
tayya;e!er on tanedir 

Almanyad:ın "Türk kuşu,, için aJı. 1 
nan on tayyare dlin tr·hrimize gelmiş 
ve bu sabah Anknrayn gitmiştir. 

IRJ(tfriW 
24 saatm vakaları 
Son 21 saat 7..arıında şehrimizde 

dört dolandırıc1lık, dört hırsızlık, üç 
yaralama. üç dayak atma ve be5 
muhtelif vaka halimle 18 zabıta va· 
kası olmuştur. 

Kumarbazlar 
Dün ikinci şube memurları iki ku· 

marcıyı daha yakalamışlardır. Yusuf 
Ziya ve İshak isimli bu kumarbazlar 
l{adıköyündc Hamzamn kahvesinde 
·~- ··---• .. ··-~ ... 
halinde yakalanmt§lardır. 

KUçUk kabadayı 
Zabıta dün bir küçük yaramazı a. 

dam yaralamak suçuyla yakalam~

tır. Bu küçük. Beyoğlunda Kaftancı 
)\)kuşunda oturan 8 ya§mda Celal
dir. Celal herncdense Zincirlikuyuda 

Tayyareler Almanyada "Fuko Volf,, 

fabrikasında yapılmıetır. Saatte yüz 
seksen kilometre süralli olan bu tay. 
yareler mektep tayyareleridir; ikişer 
kişiliktir. 

Tayyareler fabrikanın pilotları ta. 
rafından getirilmiştir. Berlinden iki 

gün cyvel uçan tayyareler "Münih, 
Viyana, Peşte, Bclgrad, Sofyada kı· 
sa bir müddet durmuşlar ve Edirne. 

de bir gUn kalmışlardır. Tayyareler 

on iki~er bin liraya alınmıştır. !nönU 

kampında talim tayyaresi olarak kul 
lanılncaktır. 

Bahçıvan Yuvana kıunış ve onun bir 
+nol., h ... ,. ..... ,., ____ ,_ 

Bir açık göz 
Yedikulede Toprak sokağında otu. 

ran Kosti Samatyada Narlıkapı cad· 
desinde oturan Şevketin dükkanına 

gidip bir Rus parasını altın lira diye 

sürmüş ve bozdurarak parasını al· 
mıştır. Kosti yakalanmı~tır. 

' ~ Bu hafta SOMER Sinemasında ıt. 

• 

t:i büyük ve güzel film birden: 
LEO SLEZACK - HANS MOZER - ADELE SANDROCK ile 

PAT ,.~ ? AT AŞON tara frndan yarablan 
r: .. T ve PATAŞON SlRKTE 

Nefis sözlü. egtenceli ve musikili komedi ve aynca LOUIS 
FEUlLLADE'in methur ve küçük CLAUDETTE 

BRAGON ve MAXU DIAN'm temsilleri 

YAVRUCUK 
Hini ve müeuir aile filmi. Bug ün saat 1 1 de tenzilatlı matine. 

Bugün SAt<ARVA Sinemasında 

MAGDE SCHNElDER - WOLF ALBACH REITY 
GEORG ALEXANDER 

tarafından emsalsiz bir surette yarablan 

Viyana Sevdaları 
Mevsimin en eğlenceli ve cazibeli operet filmini görünüz. Hoı iki 

saat geçirecek ve candan a lkışlıyacaksmız. 

1111••••••• Bugün saat 11 de matine ••••••• 

Büyük Rus ihtilali filmi _, ___ __ 

. Kronştat Bahr~yeliler~ .. ~~R:~~ 
'Kızıl ihtilalin en deh~etli sahneleri, korkunç intikam denız ve kara ~uharebelen, tuyler urperten 

vakalar, matineler 11 den itibaren T D R K sınemasında ----mıiii 

~---------~-----.. ~~~~~----~ Uzun seyahatlere mahsus son yelkenlilerden biri olan "ELSENEUR" üzerinde 
B1R ASK DOGUYOR ... BiR MEfTUNIYET ONU TAKIP EDIY OR ... 
BiR ISY AN BAŞLIYOR.... ve FIRTINA HÜKMÜNÜ iCRA ED lYOR ... 

OENiZDE iSVAN 
.'AK LONDON'un romanından. Oynıyonlar: JEAN MURAT - WINNA W1NFRE1D ve ANDRE 

BERLEY. Bu bütün hisleri tahrik eden film, 

Yarın r.!·:..,mdan itibaren ~AKAR YA Sinemaamda göaterilecektir. 
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seni gidi 
Don .Juanı 

Aaanltire bindiler. Be;u anıtWD, lav· Bay MUmtu, aktam UıtU, ifinden 
plctılt pman, elinde baıtonu, alır a· 
tır, evine dofru yürüyordu. Ciddt ta. 

vırli, Kayaer Vilhelm bıyıklı bir erkek· 

tl. 
OIBU9U\& bir el kondu. Ve neteli 

bir ... : 
-Vay aenl ıidi Don Juan! Bucün 

btanbula ıeldim. hemen de sana rast· 

rak bir hilmetP kaelJI •SU " Ulema 
"buyurun1 .. etti. 

Bu lradar nsaüyet, Vecihlri Pf.i;rt· 
tı Zenülili k .... _, __ a. 

• B• uhlbeli .. ,. ...,. pdili sa· 
milafir onan eW lllımetle öp

:ı''11BmtU ..,, Jrarmna, ~yle 
· aaıl raıtla1tıiın1 anlatıyordu. 
·• Mümtaz, kadını metbetmekt~. hak~ı 

tadım. Ne iyi tesadüf! nasılsın azi· . . B n nazlı. cidden çok guzeldı. 
.zim? ırnıt. aya ı . · h .. ı·· 

Mümtaz Bey, irğildi. Muhatabmı 

süzdü. Bir an tcreddüddcr. ıonra derhal 
tanıdı. 

Bu, gençlik arkadatı Vecihi Beydi. 
Se.nelcrdenberi biribirlerini kaybetmit

lerdi. O zamanlar, gençlik devirlerin· 
de, birlikte ne hovardalık yapmışlar· 

c!ı ! ikisi de, ıehrin en çapkın delikan
lıları meyanında sayılırdı. Fakat timdi, 

%&man Mümtazı tamamen deiittirmif. 
ti. O, ağır baJlı bir daire müdürüydü. 

Vecihi, mütemadiyen, ıülerek: 

- Ne iyi oldur Don Juancıiım, ta· 

na rastladım. Gel bir kadeh içelim. 

Bay Mümtaı:: 
- Hayır 1 • dedi. • olamaz. Kanm 

me beni bekler • 
- Vay, evlendin mi? Olur İl de. 

liL Peklli öyleyse. İçmekten vaz ge

~elim. Evinin kapısına kadar ıeni 
tefyi edeyim. Yolda çene çalam. 

Birlikte yürüdüler. Yolda Bay 
Mümtaz hayatını anlatıyordu. O, bir 
qk ilclivacı yapnuı. Ayni zamanda ka

nar, oldukça zenginmif. Çok meziyet 
sahibi imiş. Hem tahıili, hem de ev 

kadım imiı. Kocasını gayet iyi bakı· 
yormuı. Bugünün çılgın kadınlınna hiç 
~~.!~retle benzemlyormut· · Ciddiymit· 

J - .. • • • • • • .. 

mak, münaıebetıb plralar yapmak \IY· 
sun dl!tmemıffo. 

Vecihi: 
- Anladım, anJ3ıdım ... • dedl: eon

ta. içini çeker:~: • nftllı Mümtul -
diye nurrldandı. 

GUzcl bir apartmanın SnUne geldi· 
ler. Burası sabık Don Juan'm ikamet· 

ıtlh im=ı. Ev aahibi arkadaıına teklif 

etti: 
_ Bir itin yoksa, ıet beraber ye -

mek yiyelim. Bu vesile ile kanını da 

tanrmf! olunun. 
Vecihi, memnuniyetle kabul etti. 
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' vazı ı9ıerı teıotonu . tH7t 
ıdare ve ııan M • %4'!,0, 

ABONE Ş~TLARJ 
r TDrlrİfl• ' üttffi 
..,...... t•OO Mr Z700 ICr. 
e aylıle 730 ,. t4SO .. 
3 avıııc •OO " = .. 
t •""" •90 .. .. 

$elıi6i " N,,,,,.ı Mitlil,i: 
Hasan Rasim Us 
Boııltlıtr ,,_, (JI AKm ••IH•., 

da war yok. n aıya goz u, 
O~• >:8~ 1 .. nek caa"beJi. Hal ve tav-
1evırnlı }-ıJs u, r 

aon derece nezıbt görülüyor-
rında, Uğ'' tah ·11· 1 

Ç k i i tahs ·1 ıörd u v~ ıı ı o • 
du. o Y ••• d' 

.J ... be' .. , ı. 
C.:.ıiu her taVnnU&" • " 

Biru aonra, çok temiz •e :ırevkle 
.. . b' r sofranın etrafrndı oturdu-

ııus1en-ıış ı . 
V ''-l serThi yapuı kıvrak hıs-

lar. ec:ıa • 
• da sıraıia yan yan bakıyor-

-·t<'.ıye ıırıı 

du. da· k. 'ki 
Nefis yemekle. biraz ıç ı. ~ . er. 

w. ·nı uyandırdı: Tabıatıyle 
~~nn~en 1 t b 

• 't hatıralar ıronuıu ma a •t
muıye aı 

landı. 
;h' f artık keyfi yerine relmiı-

Vec. ın n ô k 
1ft c tarı · ti Lif arasında, ıe • 

· s . "di Don "•an f - diye bafır-
- enı ıı J"" 

dı. Nuh taaccüble baktı ve me. 
Bayan ' 

rakla tordu: . 
_ Neye kocam& Do• juan dıyorau-

nu.s? 
-Ne oıacakT •. Biz ıençlr~ ça~kın

.ihtftIZ aırada ona bu ıamı talc
hklar yaptr.---
mqtık. 

_ ÇıplnnhlcJır nu? . 
_ Öyle ya .. J{anrm~fendi... G~nç~ı-

ğimlri botuna geç=rrnedık ... Bu ıordü. 
ğünüı: kocanız yok mu? ... O ne çiçek· 
tir ı ... Hiçbir kadını kaçırmazdı .. Hatır· 
•--·-- _ ....... n,, ... Tn•"' ı 1l•ı1hlr1'~ .. A. 

Bayan Şadiyeyi.... Neler yapmadındı 
onu elde etmek için ... Ve muvaffıJr ol
dun da .... Zıten kime 'Ö• atsan mapl
Jah elde ederdin. .. 

Vecihi artık açnufb ıfzmr ... Anla. 

tıp duruyordu. 
MtJmtu. maaanm altından boyuna 

onu diirtüklilyor, ıuıtufunu istiyordu. 

Fakıt o, hani hınl anlatıyor, isimler, 
adresler, tarihler biribirini takip ediyor-

du. 
Bayan Nazlı, dikbtle d!nliyor, bu 

havadislere kartı büyQk bir allka hia
eettitf her halinden anlatılıyordu. 

ooıuyor, ıotuyor, dah;ı fazla tafaillt 
iıtiyor. herhalde pek •ileniyordu. 

v.clbL tfdtrkm, ..... arkadapnın 

omuzuna ~rak: 
_ y ... be DOa Juanr. - ıt,clf. -

aençlilrte yap11t1dıim ltabadı. Şimdi i. 
ıe aıükemrnel bir aile kurmu;ıun r tali· 

liıin ve-18111 J 
ı<an lıoCl odalarau~ 'ahu.z kalınca, 

müdür bey, kanıma baknsaktan korktu. 

Nalll bir kavp kopHalrtr? He tiki· 
yetlere ınaru.ı kalmıyaeaktı? Ya-. ya. 
vat soyundu. Korkarak yatağa ıüıdi. 

Biru eonra, ıenç kadın, yanına 80lrula. 
rak, hararetli koUariyle onu urdı. Ve 
llClk. nqeli bir Mile, .kulajma: 

_ Senin böyle bir adam ohfufunu 
hiç ummardun .... • diye fmldadı. - ne 
iyi ... Pek ınemnun kaldım. .. Yap benim 
J>«l Juan'ım! •..• 

Nakleden: Hatice Sil•11• 
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--------Yazan : Niyazi Anmet 
------------------------~~ 

458 sene evvel bugün 
--~ - sr=ı ._..s=s._--smv- ,_, ,,,,,,,. 

Venedik hükumeti mağ~Qbiya 
tini itiraf ederek Fatihin 

bütün şartlarını kabul etti 

1 
Verıi venniyen Adalar dokuı Leonardo ~·~, filosunu gt't~ 1 
Bütün adalardaki hakkmdan vazıeçerek Napoli krallığına 11ğıD.:1 

fakat ... 

Venedik cumhuriyeti on altı yıl. 

danberi harp ediyordu. Müttefikleri 
çoktu. Her yerden yardım buluyor
du. Fakat buna ratnıen, ,galibiyetini bir 
türlü ilin etmeğe muvaffak olamıyordu. 

Venedik ordusu ıaptettiği yeri tab· 
rip ediyor. Debtet uçarak korku uyan
dırmak istiyordu. Fakat Türle atk'lri 
bu hareketlerden yılmak fCjyJe dunun, 
derhal kat kıt fazla intikam alıyordu. 

Kripoli akmı bunun en barla miu.· 
li idi. Antalya ve İzmir limanlan Ve. 
nediklilerin akım ile tahrip edildikten 
ıonra yapılan bu hücum, Venediğe 
Türk ordusunun mukavemet edilmez 
bir kudret oldutunu iıbat etmitti. 

Umum kanaat harbe ıon vermekti. 
Fakat Senatoda çarpıpn fikirler ıun 

lardı: Bunca kan aktıktan ıonra nasıl 
bir prtla ıulh aktedebiliri.z.. Biz, ıulha 
razı olursak Türkler, çok ıtır tartlar 
ileri sürecekler ... Mukabil taraf diyor 
ki: Yeni ıulbil kabul ıtrniyelim. Neti -
ce ne olacak. Elbette bize daha iazlaya 
mal olacaktır. Son mütalea Civani Dar
yo üıtünlüğU kazandı ve !'lulh müzake
releri isin 1atanbula ıöndtrildi. 

Elçi, İltanbulda: 
- Sulh için ceJdim.. Dedi. Müza

k~re edelim.. Şartlar söyleyiniz. Hiç 
yoktan kan akmasına ıon verelim. 

Sadrazam: 
- Biz sulh teklifini memnuniyetle 

kabul ederiz... Fakat böıle bir teklif 
Y•t'u••1• .ı..f .. , ... Jau gc:.s-'rnu~yiır:. ~art
lamm.z ıut!ur: Venedildiler harbin ua. 
nmdanberi ele ıeçirdikleri bütün kale
leri billkayw1&rt teılim edecelclerdir. 
tıkodrı içindeki muhafızları ve muha
fızların ıilihları ile teslim edilecektir. 
Şap iltizamından ıdolayı iatediğimi.z 100 
bin duka alıp da bu arada •erilecektir. 

Elçi Venedilrtea ıelirkea teklif edile
cek bütün tartlan kabul etme salihiye
tini almıı bulunuyordq. 

Gedık Ahmet paşa, Ayamauro, 6-

ta, Kdalonya adalarına u~dı. E 
uğrayıt çok mlüıimdi. Çünkü bu adal 
rın doka'ıı Leonardo her sene ve 
mekte oldufu vergiyi son ıenelcrd 
vetmiyordu. Ayrıca gene her ıenc y 
ya sancak beylerine yol parası na 
ile vermekte olduiu 500 duka altı 

da unutmuştu. 'Oste Venedikle har 
edilirken onlara yardım etmİ§ti. İ§t 

b:itUn bunların intikamını alma za~ 
ıelmitti. Ahmet pap kadirgalan il 
adalara dayandı. Asker çıkararak. f 
kat harp etmcdeıı iıgal etti . 

Leonardo Turk galilerini 
rünce; batına gelecek felaketi ar.l 
llUJ derhal kapnqtı. Türk filo ku 
danı adada onu aradı: 

- Kaçtı, Napoli kralına kaçtı .. 
Dediler. 
Ahmet pa,a: 
- O halde itimiz kolaylattJ .. 

sevindi ve İıunbW. dönerek 100 
ıeıniden mürekkep bir donanma · 
Napoli üzerine yürüdü. Çünkü Nıpol 
kralı asi Leanardoyu himaye etmek 
bunu hak etmit bulunuyordu. 

Ferdinand yapılan bütün teklifler 
de reddetm'ş bulunuyordu. Türk 
nanması Otranto limanında demi 1 
di. Karaya çıkan asker, on ıUn: · 
muhasaradan sonra kaleyi zaptetmeğ 
muvaffak oldu. 

Bu suretle Fatih muvaffakıyet ka 1 
zanıyor, en büyük düın-..anı Ven· diW 
Cumhuriyeti sönüyor, n:ıajtnbiyetin' 

aenmr çıkarmış oluyordu. 
DOZELTME 

23 nisan günü çıkan yanda ilk Mil 
let Mecliıi açıhtının yıldönümü ( ı 
sene evvel bugün) diye çıkmıJhr. 1920 
yılında açılnuı oldufu yuılı bulundu 
tundan ( 14) ün ( 17) olmuı lazım ge 
rnektcdir. Ozür dileriz . . 

- Peki, dedi. Bütln Prtlut b- I•-~ Klmyagt»r 
bul ediyorum. 

Ve 25 nfu.n !479 yılında. 458 sene 
evvel buıUn, Vened.lk hükumeti müt
tefiklerinin de yardım etmesine raimen 
mallOp olarak ıulh muahedeıini iıma 

etti. 

Bu ıulh, Venedik için çok &iırdı. 
Bunun acııını çıkarma yallarmı arama. 
i• koyuldular. Fakat bu, hiç bir nkit 
Türk hükftmetinden lnllbnı alma su
retinde olımıyıcaktı. Bunun imkinı 

Yo.kta. ao.doinz 1'ürk W~dı1d• 
yardım g5rmet ıuretfyte bir munffa
kıyet kaaanabitirlerdl: Oyle yaptılar. 

Venedik hükmetioe ea biiyik dü..-n 
Napoli ıu.ıı Ferdinand'dt o ortadan 
kalkarsa, Venedik daha .ziyade inlrit<"lf 
edebit:rdi. tıtanbuldaki sefirleri vası
tHfyle Drinei Meltmedf cenubi ftalya
mn zaptına teı.US ettiler. 

Fatih, bu teklifi his de fena bulma
dı. Derhal Gedik Ahmet pafayı Avlon. 
ya pa§Hı nubedcerk 29 galiden nıüte
ıekkil bir filo ile Adiryatik sahiline 
sev ketti ... 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 lnınıttur. Bil 
umum tahlilit. Eminöntı Emllk Vt' 

Eytam Bankla 1ai'1111ftda tuc· 
Bey Hanı. 

..---Dr.---• 
NIŞANYAN 

Hutaları111 herstm &qania kadar 
Ba,Jaila. Tobth)'U oteli ~d• 
Mektep aokak 33 numaralı mu•-

yenehanealnde tedui eder. 
Tel: 40&43 

KCJRUN dolıloru 
Nacaetun AtaAgu 1 

ıaaı 

Her gün 115.30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlannct.. da re 
a numara 3 de haıtalannı kabul ed~r. 
Cumartui cünleri 14 den 20 ye bdar 
muayene perasızdır. 



A vusturyanın 
ı·ıhakına dog"" ru Ankara 24 (A.A.) - Cumhur 

başkanlığı Genel sekreterliğinden: 

(Bal} tarafı 1 incide) 
man nüfuzu - belki de An§lusa, 
yani Almanyanın Avusturyayı ilhak 
etmesine varacak kadar -Avustur
yada hakim bir mahiyet kazanacak
tır. 

Miilakattan sonra nesredilen res 
mi tebliğde Avusturyanı~ istiklalin· 
den hiç bahsedilmemesi §ayanı dik
kat telakki edilmektedir. Halbuki 
şimdiye kadar Avusturya başvekille. 
rinin Musolini ile yaptıkları müla
katlardan sonra çıkarılan tebliğlerde 
bu nokta ehemmiyetle tebarüz etti.' 
rilmekteydi. 

Krallık meselesi Almanlar 
lehine hallolunuyor 

Avusturya kabinesine nazilerin 
girmek üzere olması, bir taraftan 
Habsburgların Avusturya tahtına 
geçmesi ihtimalini şimdilik ortadan 
silmektedir ki, bu da gene Almanla
rın istediklerinin olması manasına 
geliyor. Zaten Musolini - Şuşnig 

mülakatından sonra neşredilen teb
li~de, Habsburgların adı asla geç
mıyor. 

rfacaristan ve Çekoslovakyanın 
endişeleri 

Musolini - Şuşnig mülakatın· 
dan alman neticeler, Macaristanı en· 
dİ§eye dü§ÜrmÜ§ ve Çekoslovakyayı 
da bir bakıma yalnız bırakmııtır. 

Evvela nazilerin Avusturya ka· 
binesine girmesini İtalyanın da tas
vib etmesi, Macaristanda mevcut 
nazileri teşvik mahiyetinde göriil· 
mektedir. 

Budapeşteden gelen bir havadis 
§Öyledir: 

A \'Usturya kabinesine nazilerin 
ı;tİreceği hakkında verilen haber, 
burada derin bir heyecan uyandır
mıştır. 

1 Iariciye nazırı Kanya, İtalyanın 
Budapeşte sefiri ile görüştükten son. 
ra kabineyi içtimaa davet etmi§tir. 

Siyası mahfiller, müfrit bağ ce-
nah partilerinin faaliyetine karşı şid· 
detli tedbirler alındığı şu sırada Ma· 
car Nazilerinin ecnebiler tarafından 
te§vik edildiğini kaydeylemektedir. 
ler. 

ÇEKOSLOV AKYA: 23 nisan bayramı münasebetile 
Diğer taraftan Çekoslovakya, yurdun her tarafından gelen ve va. 

Avusturya ile anlaşmak üzere bulu• tandaşların sevinç ve yüksek hisle· .=:· 

nuyorôu. Herhangi bir Alman ta- ı rini bildiren yazılara teşekkürlerini 
arruzu karşısında Avusturyanın ar-

1

. iletmeğe, Cumhur Başkanı Atatürk ! 
kadaşlığmdan istifadeyi düşünür- i Anadolu ajansrm. ödevlemiştir. f 
ken, Alman nüfuzunun Avusturya- ı······················································•••••: 
da temsili bir şekilde kendini göster· 
mesi, Çekoslovakyayı bu bakımdan 8 5 1 i k bir adam 
yalnız bıraktığı tabiidir. 

İtalyan gazeteleri de Çekoslovak· 
yanın Sovyet dostu olması dolay.
siyle, Orta Avrupada ltalyan taraf
tarı gruplanmalara girmesine imkan 
olmadığını tebarüz ettirmektedir. 

Popolo Ditalya şunu diyor: 
"Yugoslavya ile Romanyanın 

Roma protokollarma girmeleri müm· 
kün olduğunu, çünkü bu protokolla
rın Tuna de\'letlerine de açık bulun· 
duğunu kaydetmekte, fakat Alman· 
ya aleyhinde bir siyaset takip eden 
ve Sovyetler birliğine kuvvetle bağ. 
lı bulunan Çekoslovakyanın bu pro· 
to~~llara girmesine imkan olmadığı
nı ılave etmektedir.,. 

Fransızlar endişe ve hiddet 
içinde 

Bu yeni vaziyet karsısında F ran. 
sa matbuatı endişe içindedir. 

Hümanita şu şiddetli lisanı kul
lanıyor: 

"Avusturya, esir olmakta devam 
ediyor. ~vusturya meselesi, şimd.i 
daha vahım bir safhaya girmiştir.,, 

J our gazetesi yaı:ıyor: 
"Schuschnigg, ellerine vurulan 

zincirleri krrmak teşebbüsünde bu
lunacak mıdır?., 

Şayanıdikkat bir mülAkat 

Titülesko 
Blum ve Delbosla 

görfişttl 
Paris: 24 (A.A.) - İyi malOmat alan 

mabafilde söyJendif ne ~öre, eski Rn.:. 
manya hariciy tMQ:iTitiilesko ansızın 
Parise gelmiş ve Romanya elçiliği me
murları tarafından karşılanmıştır. Ti 
tülesko öğle yemeğini Blumla birlikte 
yemiş ve yemekte hariciye nazrrı Del. 
hos da hazır bulunmuştur. 

lli l l\ U~ük k ıza 
lt~stalık aşılamış 
Dün polis, 85 lik bir ihtiyar ile biri 8 

diğeri 9 yaşında iki kızcağızı müddeiu. 
mumiliğe sevketm:ştir . 

Bu ihtiyar Uzunçarşıda 283 numaralı 

dükkanda tesbib ve kolonya satan Tür

kistanın Andıcan §ehrinden Molla Kur 
ban oğlu Mehmet Kasımdır. iddiaya 
göre bu ihtiyar Tophanede kahvecilik 
yapan Mehmet Alinin 9 yaşındaki kızı 

Sabahatle Kantarcılarda Alinin kızı 8 
yaşında Şeydayı kolonya vermek baha 
nesile dükkanın arkasına almış ve ora 
da kendilerine tecavüz etmiştir. Bu me 
yanda yavrulara fena bir hastalık aşıla 
aığı da iddia edilmektedir. 
Hacı Mehmet Kasım ve küçük kız· 

lar dün müddeiumumilik tarafından 

Tabibi adliye sevkolunmuşlardır.Tabibi 
adli kızcağızlarda zührevi hastalık tes· 
bit etmişse de bir defa da zührevi bas. 
talıklar enstitüsünde muayenelerine lii· 
zum görmüştür. 

Çocuk ba.vramı 
Çocuk haftası münasebetiyle dün 

şehrin her tarafında muhtelif eğlen· 
celer tertip edildiği gibi bugün gene 
her tarafta müsamereler, müsabaka
lar eğlenceler yapılmaktadır. 

Dün saat 14 den 18 e kadar Tu
ran tiyatrosunda bir müsamere ve-

rHmi~, Divanvnlıındaki n hah • 
ç_ca~ muptelif eğlenceler tertıp edil • 
miş, Bakırköyünde eğlenceler ya • 

pılmış ve küçüklere sinema göste
rilmiştir. 

l\fısır elçisinin 
Kartalda dün akşam bir çocuk 

balosu verilmiştir. 
Beyoğlu ilk mektep talebeleri 

dün Akayın Burgaz vapuriyle biı 
deniz gezintisi yapmışlardır. 

beyanatı 
(Ba.ştarafı 1 incıde) ) 

üzere, ittmat mektubumu, bu hayra. 
mm arifesinde kabul buyuran ekselans 
Cumhurreisinin büyük lCıtuflarİndan 
çok mütehassisim. Türkiyedeki ikame
tim, Türk şeflerinin daha sekiz yıl önce 
İstanbul konsolosu iken müşahede etti
ğim büyük gayretlerini yerinde görmek 
fırsatını bana vermiş oldu. Bu gayretler, 
ıosyal faaliyetin bütün sahalarında bü. 
yük ve o kadar bayırlı neticeler vermiş 
teridir ki, bunları görüncce Türkiyenin 
terakki yolunda dev adımlarile ilerledi
ğini söylemek gerektir. 

Cumhuriyet hükumeti ile muhterem 
seleflerim arasında bir dostluk ikamet • 
ve tabiiyet muahedesi akdi için başla· 
nan müzakereleri yeniden ele almış ol. 
makta çok bahtiyarım. Türk hükume
tinden ve bilhassa güzide dışbakarunız 
dan ve onun vekaletindeki değerli ar· 
kadaşlarından gördüğüm yardım, hü. 
kumetlerimiz arasındaki çok samimi 
dostluk ve kendilerini çözülmez bağlar 
la birleşmiş iki kardeş telakki eden 
milletlerimiz arasındaki dostluk saye
ıinde bu müzakereler, 21 nisan tarihin. 
l:le neşretmi§ olduğunuz muahedelerin 
akdi suretile mesut bir §ekilde netice· 
lendi. Bu muahedelerin neşri keyfiyeti· 
nin başında, büyük milli liderimiz Na. 
has paşa bulunan ve tam istiklaline ka
vuşan memleketim için yeni bir devre· 
nin açıldığı ana rastlamasından dolayı 
bilhassa bahtiyarım. 

Bu muahedelerin akdinin, tlaima in. 
kişaf edecek ve gittikçe daha samimi 
ve dostane bir mahiyet alacak olan Tür 
kiye - Mısır münasebatı üzerindeki 
rııesut tesirieri hakkmda daha fazla 
söz söylemeğe lüzum yoktur. 

KapitUlasyonlar hakkında da birkaç 
§ey !Öylemekliği:ni istiyorsunuz: Bun
lara dair şimdi Montrö konferansında 

münakaşalar cereyan ettiğini biliyorsu
nuz. Boğaz1ar için toplanan Montrö 
konferansında Türk noktai nazarı nasıl 
anlaııldr ise, Mısır noktai nazarrnn da 
bu sefer öylece anlaşlacağını ümit edi. 
yorum. Kapitülasyonlar rejiminin bu za 
manda yaşamasına imkan olmadığını 

§Üphe götürmiyecek bir keyfiyettiı.,, 

lstanbulda 
Yahudi teşkilatı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Ben, kend1 yurdumda değil, müstem
lekede de olsaydım, bu kitabı ortaya. 

koymaktan çekinmemim ! 
Bu yahudilerin, memleICetimin aley· 

hine birçok :ıararlarmı ve kötülükle. 

rini tesbit etmiş, milletim namına 

önlemiş, olmamın cezasını Türkiye 
cumhuriyetinin en kalabalık şehri ls. 

tanbulun ortasında çektim. Alın teri· 
le 200.000 lira sermaye yükletme su. 
retile, bir iki bin Türkü geçindir. 
diğim müessesem yıkılmıştır. Yahu
di teşkilatı bana, bunun Filistinde 
kurşuna dizdirdiğim casus !lebekesi. 

nin intikamı ol~uğunu söylemekten 
perva etmedikten sonra, bunları yaz. 

makta tamamiyle haklıyım! 

On senedenberi, her türlü teşkilata 
rağmen, mücadeleden yılmadım. Bu 

eser, neşriyatım içinde sırf ilmi ve 

diğer şiddetli neşriyata nazaran da 

hiç me.sabesinde bir br~ürden ibaret· 
tir! .. 

Sorgu bitince, matbaa sahibi Kr. 

nanın müdd~iumumiliğe verdiği isti

danm emniyet müdürlüğü 2 inci eu· 

Öğleden sonra Taksim bahçesin
de de bir çocuk balosu tertip edil • 
mişti. 

Bugün çocuk esirgeme kurumu 
Eimönü şubesi Gülhane parkında 

küçükler için eğlenceli bir müsame· 

re hazırlamıştır. Kumkapıda da 
bugün çocuklar için bedava atlıka. 
rınca ve salıncaklar hazırlanmıştır. 

Ayrıca Beyoğlu çocuk esirgeme ku· 
rumu da Taksimdeki dağcılık klü-

bünde bir gürbüz çocuk müsabakası 
hazrrlamıştır. 

Bakırköyünde bugün de 2-7 yaı 
arasındaki çocuklar arasında gür -
büz çocuk müsabakası yapılacak ve 

birinci gelene hediyeler verilecek· 
tir. Bundan başka gene bedava ola. 
rak kukla tiyatrosu tarafından kuk• 
la, varyete ve temsiller gösterilecek
tir. 

Galatasaraylıla
rın laşlanması 

(Baş tr.ıra/ı ı ıncıde) 

ve dünkü hadise etrafında tetkikat yap
mak üzere bir müfettişini tzmire gön· 
dermeğe karar vermiştir. 

Bu sabahki Akşam gazetcsınde Ga 
latasaray - Doğanspor maçının tekrar 
edileceği yazılmış ise de bu havadis doğ 
ru değildir. 
(Ma~ dair tnfsilô.t ve diğer hobcrlcr 
Spor Brıyfammla.Jiır.) 

beye havale edildiği okunan cevap. 
tan öğrenildi. 

'i"uİıKikai. ııci..İcc::iiııiıı ::ıuı uiıııa::ıı \.c 

dosyanın müddeiumumi mu:ıYini Cev. 
dete ve mütalea etmek üzere. ''eril
mayrnmesi kararile, duru§ma 29 ma. 
yıs saat 12 ye kaldı 

Beynelmilel K iimür Sergi sinin açılma merasiminden bir intfba 

Çıfte fi rar dan sonra 

Tevkifaha nede 
ziyaret yasak edildi 
Bir gardiyana işten el çe~.ti rildi, 
firariler henüz yakalanamadı · 
Beş gün evvel tevkifhaneden kaçan 

veznedar Hımünün katili Urgüblü 
Abdullah ile katil Antakyalı Tevgf ik 
bugün gazetemiz çıkıncaya kadar da 
yakalanamamıştır. Maamaf ih emni. 
yet ikinci ~ub~ memuralrı kaçak ka
tilleri şiddetle aramaktadır. 

Katillerin fai üzerinde olduğuna 
kani bulunnn zabıta yakalanacakla. 
rına muhakkak na?.arile bakıyor. 

Kaçanların, sabahleyin kaçtıktan 

sonra, Galatada bir lokantaya girerek, 
yemek yedikleri, bahis mevzuu olmak 
tadır. Bazı kimseler, reslre:lrine ba. 
karak, böyle iki kişinin o gün orada 
yemek yediklerini, sonra çıkıp meçhul 
bir semte gittiklerini söylemişlerse 

de, bunun bir benzetiş olması da ih
timal dışarısında değildir. 

Kadın parmnğı ? 
Bu ka<:m:ı. işine ba:z.ı ka.c!ın ~imaln 

n da karı§maktac:ı.ır. Bu meyanda 
Tevfiğin sevgilisi Mualla ve bir de 
meçhul kadın vardır. 

Tevfiğin tanıştığı Muallanm Edirne 
kapıdaki evi dün tekrar aranmış ve 
Abdullahın akrabasından birinin NL 
şantaşındaki evinde de arama yapıl. 
mışsa da, neticeler menfi çıkmıştır. 

Tevfiği z'yaretlerinde tevkifhaneye 
testere ve ip soktuğundan §Üphe 
edilen Muallanın bu İ§i yapıp yapma
dığına dair müsb:et, menfi bir kanaat 
husule gelmemiştir'. 

Abdullahı ziyarete gelen fakat bu. 
na müsaade aldıktan sonra ziyareti 

Yanardağ 
üzerinde dünya~ 

lnıılllz hllktlmet 
adamlarının 
fikri budur 

Londra 24 (A.A.) - tlç kabine aza· 
sı, dün muhtelif yerlerde silahlanma 
meselesi hakkında nutuklar venni~ler. 
ıclir . 

Barovnda nutuk söyliyen Müdafaa 
nazın İnskip ezcümle demiştir ki: 

" - İngiltere, Britanya imparatorlu
ğunun bekçisidir ve bu sebeple eğer bir 
tecavüze uğrarsa asıl darbe kendisine 
indirilmek istenecektir. Eğer İngiltere 

sarsılırsa, imparatorluk ölüm tehlikesi· 
ne maruz kalabilir. Bu sebepten İngil. 

tere silahlanma programını tam surette 
tatbik eyliyecektir. Bununla beraber, ! 
bütün gayretlerimiz, müşterek menfaat· ı 

ler ile müşterek idealleri siyanet ederek 1 

Avrupayı teskin hedefine tevcih etmek 
lazımdır.,, 

Hava nazırı Lord Svinton ise, Svich· 
te söylediği nutukta bilhassa şu noktayı 
tebarüz ettirmiştir: 

''- İngilterenin gayesi, ayni zaman 
ıı:ia hem muazzam silahlanma programı. 
nı tatbik etmek, hem de büyük endüst· 
riel kalkınmayı başarmaktır.,, 

Müstemlckat müsteşarı lord de la 
-w ar r, soyıe<lığı nutukta 1u tikri iıc:ı ı 

sürm iLştü:ı 
"-İngiltere hükfımeti, dünyanın ha· 

len bir volkan üzerinde durmakta ol. 
duğunu tama.mile müdriktir ... 

yapmayıp glttiği sanılan bir kadmm 
bu işte bir allı.kası ola.bileceği düşü

nülmüş, onun kim olduğunun tesbiti. 
yoluna da faaliyete geçilmiştir. Şim· 
diki halde, kim olduğu meçhuldür. 

Burada değiller mi ? 
Bir ihtimale göre de kaçaklar eeh

rimiz1cn uzaklaşmışlardır. 
l\:ara yolile mi, yoksa deniz yolile 

mi uzaklaştıkları da, belli olmamış. 

tır. Bunların ya bir yere gizlendikleri 
yahut da mesela bır taka veya mo
törle denize açıldıkları ithimıilleri 
hesaba katılmakt&dır. Bu arada Ka 
radenize açılmış olmaları ihtimali .de 
akla gelmek1edir. 

Zabıta tarama yapıyor 
!stanb!..11, Beyoğlu, Üsküdar m.ınta. 

kalarmda 8Üphe uyandıran yerler 
lwntr.ol edİlll}Plct" nlrln~ .. -''-' • 
turlU misafirhane idare edenle.re, mi· 
saff rhanelerine inecek herkesi vakit 
geçirmeden mutlaka polise ha:ber ver 

meleri lüzumu tebliğ edilmiştir. He -
men bütün nakil vaıııtalan da, kon • 
trola tabi bulunuyor. 

Mevkufları ziyaret yasak 
Tevkifhanede zıyaret kabulü "jstis.. 

nasız,. yasak edilmiştir. Mevkufluı 

yalnız avukatları z.iyaret edebilecek -
tir. Bu mtisaade de, müdafaa maks&. 
dile temas lüzumu gözetilerek, ibka e
dilmi§ bir müsaadedir. Ba.Şkaca, tanı

dık olsun, tanımadık olsun hiç kimse 
mevkuflara r.iyaret vesilesile yakl~ 
trrılmıyacaktır. 

Gardiyana işten el çektirildi 
Diğer ta.raftan Tevkifhanede ide. 

va.m eden ıdari fahkıkatın ilk merha· 
lesi olarak, bu iki kaçağın yatıp kalk. 
tıkları koğuşu daimi tarassud vazüe-
si olan gardiyan !sınan Hakkının 
mes'uliyeti görülmüı;:, kendisine i§ten 
el çektirilmiştir. Gardiyan ve jandar

maların sorgu~u. bazı noktalardan 
tekrarlanmaktadır. Daha başka mes 
ullertn görülmesi muhtemelse de bu. 
husus~ şimdiden bir şey söyelnilme. 
mektedir. 

Bu yüz lira nereden çıktı ? 
sorgusu yapılan mevkuflardan bi. 

rinin, kaçmaman pek az zaman önce 
Abdullahın elinde 100 lira miktarın • 
da para gördüğünden bahsettiği, şa. 
yicfü. Bunun ne dereceye kadar doğ· 
ru olduğu belli değilse de, bu ha.ki· 
katen uygun sayıldığı takdirde, mev. 
kuf un bu parayı ziyaretçilerden biri. 
nin elinden gizlice almış veya tevkif
hane mensuplarından biri vasıt8.8ile 
temin etmiş olması, Jazımgelir. Çfuı. 
kü, mevkufların yanlarında para bu· 
lundurmaları nizamnameye göre 
memnudur. Paraları idarenin kasa • 
sında alıkonulur. 

. ............................ -................... .. 
! . : . . HABER 

•·•--L ... ı .. _ ~- - ... 1_. ...... 1 .... h 
----~·..,-·-·· ..... -:r-·· --....... . 

kiki akşam gazetesidir. ilanla • 
rmı HABER'e verenler ki.rJ-C 
derler. 

..... ==.: .. -.. -.. -.. -.. -.. -... -............... ...... 
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Galatasaray - Doğaiısporu1 Binicilerimizin muvaffakiyeti 
9 2 d. Romadaki beynelmilel 

. . .. " - yen 1 müsabakalarda 
lzmırde!ı<ı musabaka ÇOk karışık Oldu Oyundan Cevat Gürkan seksen müsabık 

SOnra gafı·p takım taşa İUİUldU .. . arasınd.a dördüncü Oldu 
Dun başhyan Romadakı beynel· ı O.. h 

klü!zbü~iir 2~ (hu.s~si) - Galatasara~ . milel binicilik müsabakalarında kah- merakıw:;T~rk ebr. t~r~lfı~d~nb gelen 
zmırdekı ılk ·ıı· k' raman k tl' b' · ·1 . • . ınıcı eı ının u mu-b .. ~ mı ı ı.ime maçını ve ıyme ı ınıcı erımız yenı vaffakıyetini takd' I . 

ugun Dogansporla "'ok k 1 . b" "k ff k l b ır e seyretmış \'e 
•eyirci k"tl . .. .. 3: a abalık hır ve uyu muva a ıyet er göster- irçok kereler alkışla t 

Ad uAeksı on~nde yaptı. mişlerdir. Bütün dünyadan ve bil- mış ır. 
nan ının ıd · h Al G 1 t yuna taknnlar u :r~sınde .oy~anan ~- assa man, Avusturya, Ameri- 8 a asa ray 

Jer. ş ş kıllerle ıştırak ettı- ka, Fransız, İngiliz, İsviçre ve 1tal-

Galatasaray · A . ~ . yan ekipleri gibi mühim binicilik Acar spor 
Salim Hay 

11
' h vnı - Lutfı, Reşat - gruplarının 80 atlı ile temsil edildiği 

' . • ru a 1 Ekrem - Dcnyal,-. d Atletizm mil b k Haşım E f k s ünkü müsabakalarda yalnız dört at 88 8 8Sl 
• Ş a , üleyman Necdet. 

Doğanspor da en kıy~etli oyuncu!a. maniaları hiç hatasız geçebilmiştir. B~rsa 24 (hususi) _ Galatasaray 
rından Fu~tle kale::i Mahmuttan mah· Bu 'meyar.,1a yüzbaşı Cevat Kürkan atletızı~ takımı Bursa Acarspor klübü 
rum olarak: İbrahim _ Adnan Fethi da Yıldız isimli atiyle dört müsabık ~tl.~tlerıle kalabalık bir seyirci kütlesi 
- İsmail, Nurullah, İrfan -· Kadri: arasında bulunuyordu. Bir takım onunde bu~ün karıılaş~. 
Ar H k,- · h l . Hava yagmurlu old • d 1• a AI, Mehmet, Reşat. ınce esap ardan ve sanıye ile küsu• . ugun an çamurlu 

Oyuna karşılıklı hücumlarla başlan- rat far klan dahili hesap edildikten p_ıstte 
1 
yapılan müsabakaların neticele-

dı ilk tehl"k . G l so C K·· k d" d'' .. 1 rı §Un ardır: · ı eyı a atasaray kalesi at. nra evat ur anın or uncu o • 
lattı. Avni topu Hakkının ayaklarına duğu ilan edilmistir. ıoo metre: Nazmi (Bursa), birinci, 
Yat k ku C K ~ b Haluk (G s ) 'k' · ara rtarmak mecburiyetinde kal· l . d k' ilk maçı kazıana G l t t k evat ula da ir hata ile doku- · · 1 ıncı, derece 11,8, 800 
dr. Fakat ilk golü Galatasaraylılar yap- zmır e ı n a f1 asaı·ay a ·ımı zuncu olmuştur. metre; İbrahim (G.S.) birinci, Remzi 
mağa muvaffak oldular. 14 üncü dakika fakat bu oyuncu topu Süleymana geçi. ( . (B~rsa) ikinc~, derece: 2,15, 400 metre 
da kaleci Eşfakın sıkı bir şütünü iyi . d' Süleyman da boş kalan kaleye Sıyah beyazlllann kazanacağı umulan Galıp (G.S.) birincci, İbrahim (Bursa) 

bloke edemeyip topu elinden kaçırdı, ~;;:taı~araylılarm beraberlik sayısını B .e kt G • e ikinci, der:c.e: 56,3, 1500 metre: Etem 
Necdet yetişerek golü attı. Bunun be. attı. eşı 8 ş - un eş · (Bursa) bırınci, İbrahim (G.S.) ikinci. 
men akabinde hücuma geçen Doğan- Devrenin sonlarına doğru Galatasa- derece: 4,49, gülle atmada: Etem(G.S.) 
ıporlular soldan bir akın yaptılar. Hak· raylr?ar Eşfak vasıtasil:_ üçüncü ve ga- JI Jr {' f f d J l birinci, Sabahattin (Bursa) ikinci; dere 
la kaleci ile karşı karşıya ve ofsayt va. libly. ~ gollerini yapmaga muvaffak oL lYl açı yere S a lnua yapl lgOr ce: 11,44, 4~ı.oo.: Bursa takımı birinci 
ziyetinde altlığı pastan istifade ederek dular. Memleketin her tarafında büyük bir . Galatasaray ıkıncı, derece: 47,6. 
beraberlik sayısını ,..ıkaramadı. Oyun ) 'k' taş defansının aksamaıı ihtımal çıkage- M" b k 1 

3: Galatasaray yarın (bugün ı ınci mü alaka uyandıran milli küme maçlarına lir. Egv er Hakkı muavin hattına alınır- uı;a a a ara yarın da (bugün) de. 
çok seri bir cerevan almışken Galata· kt r vam edilec kt' ' sabakasmr ·u-.~okla yapaca 1 • bu hafta da devam edilecektir. k' H" .. b d b k e ır · 
~araylılar sağdan aktılar. Necdet topu ~ sa ı usnu oynamaymca un an aş a ---------------
d k 

1 
• • * Galatasaray İzmirde 'U'çokla karşrlaşı ... are de kalmaz Beşiktaşın gol çıkarması o v 

emar e vaziyetinde bekli yen Haşime 3 Q g an 5 p 0 r • d" Galatasaray oyuncuları kazandrklan yorken İstanbul halkı da Şeref stadında ihtimali de büsbütün azalır. Ve tabii 
g~çır ı. Bunun çektiği şüt kaleye gir-
d f k h k f ı galibiyetten sonra staddan çıkarlarken Beşiktaş - Güneş maçını seyredecek- olarak galibiyet ibresi Güne"' tarafına GençJerblrJiğl ma-

l, a at a em bu nizaıni vaziyeti o • d 1 d' :ı 
t dd d bazı meçhat cahrslar tarafın an otobüs- er ır. geçer .. 

aay a e erek golü s<.~·rı:ıdı. Oyun :s 

t~-" 35 .. dk leri ta"'a tutulmuştur. Bir hafta evvel Güneş tzmirde Be. çını bükmen kaybetti 
iti" cı a ikalar arasmr!.a durgun :ı k 
ir h 1 l d f k Adnan A,=ın da kendisine karı:ı.ı ya- ~i tat da Ankımtda yenildiler. Lik maç· A k 24 (T l ç,,.. 1 ) _t::' 

• 1, -~ <ı~ ma an Galata_araylı ar Eş a ~ 3 n ara, e e~n a - . µ. ut• 
Ve Suleyman vasıtasile iki muhakkak prlan muamelelerden sonra (bugünkü) Iarınm sonunda dostluk kupası turnu- bol federasyonu İzmir Doğanspor 
gol kaçırdılar. maçı idareden imtina etmiş ve keyfiyet vasmda müsabakalar yapan bu iki rakip klübünü, eski bir azası olan Nuru!~ 

Devrenin sonlarına tloğru Doğanspor 
soldan bir akrn yaptı. Ortalanan topa 
Avni çıkmışken Lutfi de işe katılmak 
istedi. tki oyuncu havada çarpıştda: ve 

. h ik' . d topu defedcmedıler. 
netıce er ısı e . 
Hakkı bu hatadan istifade ederek iz.mı 
rin beraberlik sayısını yaptı. Haftaymın 
bitm · 'k" dakika kala Eşfak sakat. 

esıne ı ı 'k' . 
landı ve oyundan çıktı. Fakat 1 ıncı 
haftaymda tekrar yerini almış bulunu· 

yordu. 
İkinci devrenin ilk beş dakikasında 

t>oğanspor kalesi hayli sıkıştı. Bu ara: 
b' 'kı lda Galatasaraylılar muhakkak . ı:_ ~ 

sayı fırsatım şiltlerinin isabetsızlıgın· 
~en kaçırdlar, Tehlikeyi savuşturına· 
ğa muvaffak olan Doğansporlular ya. 
Yaş yavaş açıldılar ve hasımlarının oyu· 
nunu tamamile bozmağa muvaffak ol
dular. 

Devre ortasında Doğanspordan Bak. 
kı Ga!atasaraym iki müdqfiini çok gü: 
zel bir şekilde geçerek takımına ikincı 
golü kazandırdı. Bu gol İzmirlilere gay· 
~et, Galatasaraylıl.•ra da, bir şa~kınhk 
getirir gibi olmustu. Sarı kırmızılılar 
ke~dnerlnf çabuk J toparladılar ve iki 
dakika sonra sağdan bir iniş yaptılar. 
ka]ee{ Needetin üzerine bir çıkr~ yaptı, 

telefonla Ankaraya bildirilmişti~. Adna. 
nın yerine Ankaralı Niyazinin hakem 
durması muhtemeldir. Adnan Akm,gaze 
tecilere vaziyetten çok mütees~ir oldu
ğunu söylemiştir. 

Haber - Bitaraflrğma şüphe etme· 
diğimiz Adnan Akın gibi bir hakeme 
tecavüz etmek, galip takımı taşlamak 
hiçbir sporcuya yakışmryan hareketler. 
:dendir. Sporda galibiyet kadar mağlô-

b. etin de şerefli bir netice olduğunu U· 
ıy b' 

tacak kadar "hasta,, olanların sebe ı 
nu ld • d-

t verdiklerine emin o ugumuz un. 
ye · · 'k' 1 k'" hadiseden tzmırlı hakı ı sporcu a· 

u d b' ·m kadar müteessir oldukla
rın a ızı 

rına şüphe yoktur. 

Sporcu bir kız 
daha erkek 

oldu 
Brüksel, 23 (A. A.) - ~Içika bi

. t ampiyonu Mlle, Elvıra de la 
sıkle ş 1 . . t' . 

.. . ·ıd sene evve cınsıye mı 
Bruycrın ı . . 

v . • k bir aıncUyat nclıccsındc 
degıştırere . K a· 

ld gu• bildirilmektedir. en ı
erkek o u 
si VillY ismini alınıştıı= 

takımın yarınki maçı birincilik yolun-
da ya Güneş veya Beşiktaşı ileri ata- lah adındaki genci Ankara Gençler· 
caktır. Zira iki takım da şimdiye kadar birliğire karşı yaptığı maçta oynat· 
iki kere mağlup olmuş ve birer defa da tığı için Milli Küme maçlarında bir 
berabere kalmış bulunuyorlar. Binaena- maç için mağlub saymıştır. 
leyh üçüncü mağlUbiyet hangi tarafa lstcmbul Güneş klübü eğer maç-
nasip olursa o taraf şampiyonluk yolun tan önce bu oyuncu için itirazda 
da bfr hayli gerilemiş olacaktır. i~ulunmuşsa hükmen galib sayıla· 
Maçın bu ehemmiyeti iki tarafça da caktır. 

teslim edilmiş bulunduğundan, gayet 
ciddi bir şekilde hazırlanan tarafların 
pazar günü bütün enerjilerile çalışa_ 
caklarınr, temenni ediyoruz. 

Güneş takımı Rasihin Fransaya git
mesi üzerine Rebiiyi sol içe almak mec
buriyetinde kaldığından ve sağ açık da 
zaten çok zayıf olduğundan cenahlarla 
hücum kabiliyetini tamamen kaybetmiş 
ve bütün kuvvetini ortada toplamıştır. 
(Salahaddin, Necdet, Rebii) den ibaret 
bulunan üç orta oldukça muvaffakiyet. 

Bcşikta§ m.üd.afilcrinden Enver 

Hülasa bu tasavvurlarımızın ne dere. 
ce isabetli olacağı maçtan sonra anla
yacağız. Şimdilik iki takım oyuncuları-

na lüzumsuz sertliklerden kaçınarak te. 
li oyunlar çıkarıyorsa da Ankara gücü miz ve düzgün bir oyun oynamalarını 
maçında gördük ki nefesli ve seri bir tavsiye; zaferin bunu hakkedecek kadar 
hat önünde hiç bir iş görememektedir. muvaffak olan tarafta kalmasını temen· 

Bu vaziyeti düşünerek Gür.eşin gol ni ederiz. 
çıkarmak şansının Beşiktaşa nazaran 

Osman Kavrak 

daha zayıf olduğunu kabul ediyoruz. 
Filvaki siyah beyazlıların da devamlı bir 
muvaffakiyetlerine şahit olamadığımız 
için bu hususta kuvvetli bir ihtimal de 
mevcut denilemez. 

Yalnız ne de olsa Beşiktaş kendi sa
hasında kendi seyircisi önünde oyna
mak gibi avantajlara maliktir. Ve sonra 
Beşiktaşlılar gol çıkarma işini - Hakkı 

muhacim oynadığı zamanlar - diğer 

takımlarımızdan daha iyi becermekte. 
dirler. Binaenaleyh galebenin siyah be
yaz tarafta kalması lazımdır demek 
herhalde yanlış olmaz. 

Bu tahmin ancak takımlar en kuv. 
vetli kadrolarile ortaya çıkmalarına gö. 
re yürütülmüştür. Yoksa sahaya derme 
çatma bir takım çıkaran tarafın artık 

avantajından falan bahsetmek pek ma· 
nasız olur. 

Mesela bugün netice üzerinde mühim 
bir rol oynaması pek tabii olan Hüsnü 
gibi zorlu bir müdafaa oyuncusunun 
Güneşe karşı oynamıyacağı şayiası de
veran etmektedir. Bu tahakkuk ettiği 
takdirde pek zayıf kalacak olan Beşik. 

Akınspor 
Beykoz 

BugUn karşılaşıyorlar 
Bugün Beykozda Akınspor ve 

Beykoz birinci takımları arasında 
enteresan bir futbol maçı yapılacak
tır. 

Federasyona yeni girmiş olan A. 
kınsporlularm bu ilk ciddi maçta na
sıl bir netice alacakları merak edil • ! 
mektedir. 

Bu maçtan evvel ayni sahada A
kmsporun sarı takımı Çubuklu ld
manyrdu ile bir maç yapacaktır. 

Çubuklu ldmanyurdunda Vefa. 
dan ayrılan Gazi, Süieyman Ab
duş gibi tanınmış oyuncular l:iulun· 

duğundan Akınsporluların bir gün 
de Beykoz ve Çubuklu gibi iki zorlu 
takımla birden karşılaşmayı göze 
almaları mühim bir keyfiyettir. 

Genç Akınsporlulara muvaffa • 
kıyetler dileriz. 

Demirspor 
Kayseride gallp geldi 

Kayseri, 24 (Hususi) - Kayı::eri 
spor bölgesinin daveti ü:ı.erinc Anka
ranrn Demirspor klübü şehrimize gel
di. Ankaralılar burada Kayseri fuLbol. 
cularile yaptıkları !lk maçta bire kar .. 
şı 4 le galib geldiler • 

Gece Spor bölgesi tarafından De
misporlular §erefine bir balo \'er!ldi. 

İkinci maç pazar günü (bugün) 
yapılacak \'C akşam Ankaralı sporcu
lar şerefine bir çay ziyafeti veri1ecek
tir. 

Hususi maçlar -Sarlyer - e;jkoz 
Sarıyerde yeni inşa edilen stad. 

yomda Beykoz kulübü birinci takı
miyle Sarıyer genrleri evvelki gün 
husu~i bir müsabaka yapmışlardır. 

Kuvvetli rakipleri karşısında 
muvaffakıyetli bir oyun çıkarmağa 
muvaffak olan Sarıyerliler oyunu 
2 - 3 kaybetmişlerdir. 
Hasanpaşa - Kızlltoprak 

Hasanpaşa Halkevi sahasında 
lcarşılaşan Kızıl toprak_ Hasanpaşa 
futbol B takımları maçı 6 _ 2 Ha. 

sanp~ş~lılarm galebesiyle nihayet
lenmıştır. 

A takımları müsabakasında ta• 
raflar 2 - 2 berabere kalmışlardır. 
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- Evvela, dedi, ıu pardesü var. Farz 
edelim ki amiral sandal ile yola çıktı. 
PardesUsüııü nihıyd yanına aldı diye. 
biliriz. Lakin, hava, pardesü ile kürek 
çekecek kadar soğuk değildi ki giyin. 
mi şolsun. Hem insanın kürek çekebil
mek için, kollarmın serbestse hareket 
etmesine ihtiyacı vardır. Sonra, gazete 
var. Bu gazetc:yl pereden aldl? Gazete, 
buraya dün akşamki sekiz buçuk treni 
ile geliyor. Halbukki .. 
Rac birdenbire Hempstidjn bütün gece 

nöbetçi clduğunu ve uyumadığını lıa· 
trrladı. Onu yatmağa gönödermek çok 
doğru olacaktı. Bu vesile ile~ kürekleri 
iskarmozları da gönderebilecekti. Son. 
ra bir şey daha düıündü, &ordu: 

- Dün akşam, ıaat on rad:lelerinde 
bu civarda hiç otomobil filan gördünüz 
mü? 

- G8rdüm. Saat on bire çeyrek kala. 
Lulgham da bir otomobil durdu, Kapalı 
bir otomobil. İçinde de bir kadın vardı. 

- Tek başına mı? 
- Bilmem. Sadece bir kadın olduğµ-

nu gördüm. O da pencereden sarkıp 

§oföre bir şeyler söyledi de ondan. 
- Görsenu tanıyabilir misiniz? 
- Zannetmem. Otomobilin numara. 

smı -da almadım. Zin bir sebep de yok
tu. Otomobil on dakika kadar durdu. 
Sonra Vfomuta doğru yürüdü. 

- Böylece. de, papazın evinin önün 
den aeçti demektir. 

YEDiNCi KISIM . 

raııın: D. L. SayeZ., 

MOFETTiŞ HAYRETTEN 
HAYRETE DUŞUYOR 

Milfettiş bu haberin astığr yeni ufuk· 
lar kaf'1ısında bir müddet dü§ündü, son 
rı, Hempstidi gidip yatması için gönde. 
rerek eve döndü. Orada Peter Munt ken 
ıdisini bekliyordu. Çocufa: 

- Ne var yavrum? 
Diye sordu. Çocuk: 

- Babam, dedi, aiıe bir mektup gön
derdi. Onu getirdim. 

Rac herhalde tedfin rnerasımı ıçın 

samimi bir şekilde karşıladı. Fakat yUzU 
sapaarı idi. Müfettiı papazın §iddetll 
bir heyeoan geçirmi' olduğuna kanaat 
getirdi. Papazın güzel, dürüst, açık bir 

yU~iJ vardı. N;ımuslu bir adam yüzü idi 
bu. Fakat kimbilir? Herkes, onun dü
rüst ve çok mütkülpesent bir adam 
oldufunu söylüyordu. Papaz: 

- Hoş geldiniz dedi, zannetmem ki 
Londraya hareket etmeme mani ola
cal(sınız? Bunun için mi geldiniz? 

Rac gülerek cevap verdi: 

- Hayır, ne münasebet! Buıada kal 
saydınız daha iyi olurdu. Fakat maıdem 
ki İ§İniz müstacel... 

- Evet. Mühim ve müstacel. Eğer 
bir iki giin sonraya bırakılabilecek ka. 
der olııaydı, gitmezdim. U.kin imkanı 
yok. 

- Anlıyorum. 

Müfettiş içinden, bu kadar mühiIJl ve 
müstacel işin ne olabileceğini dUşünü-

yordu. Kenterböri başpeskoposile görü 
§CCek değil:li ya! Papazın yüzilne baktı. 
Hiçbir mana çıkanmadı. Munt: 

- O halde, dedi, _gidebilirim, değil 
mi? 

- Tabii, ya..lnız, dediğiniz ~ibi, ~are
katınızdan beni haberdar ediniz. Esasen 
bu ıekilde hareket cdeceiinizi bildirdi. 

ğiniıden dolayı da ayrıca ıizc teıeklcür 
ederim. Herkes sizin gibi hareket et
mez. 

- Hepimizin birer vazifesi var mis
ter Rac. Hem size haber vermeden git. 
mi~ olsaydım, belki de beni ka_çıyor 

zanncdebilirpiniz. Halbuki, kat'iyyen 
aleyhimde böyle bir düşünceye varılma 
sını istemem. 

(Devamı OOT) 
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içiyorum, esrar çekiyorum, herşey yapıyorum,. 
olmayor. Eğrence alemlerinde bana müthiş. 

bir can sıkıntı sı basıyor 
Geçen kısımların hülasuı 

Kösem sultanla SQnbül ağanın ~
viştikleri nıecli.ııte hmwııdelik edi,. 
yordum. Fakat otıırduğıım yerden 
onları görcmiyectfk vaz:yettcydim. 
O osnada, K&em sultamn oğlu. o
lan genç ve mütereddi bir Milzad.c, 
içoriyo bMktn verdi. 

• • • 
- Oğlum ... 
Bu seste perişanlık ifadesi vardı. 
Fakat ses, yava§ yavi§ iradesini 

toplıyarak hakim bir perdeden konu15. 
tu: 

- Oğlum, niçin buraya iznimi al. 
madan girdin, işte neler gördün ... B<ın 
sana söylemiyor muyum bana sorma. 
dan bir şey yapma diye ... Şimdi böyle 
hareket ediyorsun, sonra, tahta gc -
çince ne yapacaksın? 

- Ne mi, anne? ... Zevk: zevk ... Zev
kedeccğim ... Vallahi karışmam, billi. 
hi karışmam ... Ne taht isterim, ne bir 
şey... Onla.r, ağabeyim Murad hanın 
olsun... O hayattayken bana bir !Sey 
söylemek düşmez..~ Allah her daim o. 
nu üzerlmir.de payidar etsin... 

1 
Çılgın gibi ba~ladı çırpmmıya: 
- İstemem ... Tahtı da istemem ta. 

cı da ... Bunu ağzıma bile almam ... 
Sonra maazallah ccllad! Cellad! ... Cel· 
lA.d Kara AU ... 

Eliyle bir Ubusu defetmek ister- 1 

Yazan: Edgar Rice Burrouglu 
Çcvi ren: A. E. 
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cesine, boşluğu tokatlıyordu. Diğer 
koluyla. da kendi herhangi bir sille 
yememek için yüzUnü kapamıştı: 

- lBtcmem, istemem... Be.ni tecrü. 
be için mi böyle yapıyorsun, anne ... 
Benim tahtta vallahi gözüm yok, an. 
ne ... Velinimetim efendim ağabeyim, 
kıyamete kadar ecdadımın tahtında 
oturacaktır ... Benim haddime mi? ... 
Haddime mi?... Estağfürullah... Ben 
aciz bir şehıade İbrahimim. Padişa. 
hımız isterse, celli.d Kara Aliyi eimdl 
yollar ... Boynuma bf r kaytan ... 
Boğulmak taklidini yapar: 

- Çekerler, sıkarlar ... Kkkkk. Git
ti bu aciz İbrahim öbUr şehudclerln 
yanına. Neme li.zım1 neme lazım ... 
Şevketli ve devletli biraderim bana 
bu hayatımı bağııladı ... Benim de bor. 
cum, onun ömrüne, afiyetine duadır .. 

Bu sözleri söylerlCen, birçok, el, 

baı,, göğdc hareketelri yapıyordu. Ne 
tekim, son cümleler üzerine, avuçla. 
rını açtı. İki yana sallanarak sözde 
dua etmeye bac;ladı. Öyle komik bir 

hali vardı ki... Ayni zamanda da şa. 
yanı merhametti. Çünkii. minimini 
b:r· biçare çocuğun umacıdan korku. 
tulduğu gibi, o da cellftddan yıldırıl • 
mıı;tr. Osmanlı şeh7..adelerinin en u -
mulmadık bir dakikada. hiçbir sebep. 
siz olarak, odalarında boğduruluvcr. 
diğini biliyordu. Nefes aldığı her da. 

kikada, içeriye bir celladın girmeslnt 
bekliye bekliye, sinirleri oynamı§tı. 
Bu korku, nesillerdenberi onda yer 
etmişti. Onun için, müvezvla bir hal· 
de, durmaksızn, sağına soluna balcı • 
yordu. Bu, onda bir tik olmu§tu. 

Kösem sultanın sesi: 
- Oğlum, son yine duam et ... Hak. 

km var. Allah pndi~ıı}umıza zeval ver 
mesin. Ben de onun çok ya§adığını iı. 
teriın tabii... ÇünkU oğlum.dur. O. bü. 
yilk evladım, sen küçüğU... Cenabı 
hak hiçbirinizi Osmanıma benzetme • 
Bin .•• 

Deli tbrahihı: 
- Amin! • dedı. - Ellerini yUzUne 

sUrdU. 
- Fakat, nede olsa, sen veliahtsı~ 

Bunu s~na hatırlatmak hıtiyon.tm. 
Şimdiden sonra padişah oalcak ve ev. 
lat ve ahfadı da padişah doğacak sen• 
sin ... Değil ml ya ... Onun için söylU. 
yorum. , 
Oğlan yah'armağa başladı: 

- Anneciğim, Çu lafları a~ma ... Ye 
rin kulağı vardır •. İşitir, belki bir ni. 
yetim olduğunu zanneder. Neme ll • 
zım ? ... Neme lf\zlm? Ben kendi z:ev. 
kimi, safamı düşünürüm ... Kadın, be.. 
yaz hadımlar. haşiş, icki.. Zevk, safa.. 
Ağabeyim, bana bunları yaaa.k etme. 
di. lstedığim kadar bunlarla uğrao· 
mak, eğlenmek ruhsatını bana verdL 
Fakat eğlenemiyorum. 

Aciz bir halde, yüzünü buruetur. 
mağa, ağlamağa koyuldu. 

Kösem sultan, bilyUk bir meharetle 
mevzuu değiştirebilmişti. Oğlunun za. 

~yrf damarına oasara ..-oonu sinirlen • 
dirmiş, kendi vaziyetini unutturn1u,. 
tu. Fakat, bahis, döndü dola§b, yine 
a.yni §eye dayandı: 

- Ne ağlıyorsun oğlum ... 
olsa gerek diyerek mektubu açtı. Oku
du: 

Mister Rac 

Bugün öğleden sonra, kilise iıferiin 
isin Londraya gitmek mecburiyetinde. 
yim. Hareketimde bir mahzur olrnadıiı 
nı ümit ebnek iaterim. Eğer itim çok 
müs~acel olmasaydı, gitmek aklımdan 

bilo c:eçemezeli. Zira, bu meseleye ait 

ta:ıitlerin ıize lüzumu. olduğunu tahmin 
ed:yorum, Fakat Londrada UJ:Un miid· 
det kalacaiımı sanmıyorum. Herhalde 
öbür gün baılanacaimı öirendiiim tah 
kjkat gününe kadar dön.miiı olacağım. 

Atlas 
sakan 

gemi 

Okyan o s u korkunç b ir 
içinde uyuyo r, haydutlar 

- Ben ağlamıyayım da kimler &f. 
lasın ... O kadar cariyem var, Allıth ö
mürler versin anneciğim, bana '·er 
gUn birkaç tane yolluycrsun ... Fd at 

artık ben ihtiyarlamı§ gibi bir eey oi. 
dum. Hem hepsini g_önlUm çekiyor, 
Hem hiçbirini ic.;lm i8temlyor ... 

Beni görmek istediğiniz takdirde ~re· 
kalımdan size malümat verebiliriın, ve 
tn:rct, bu akşam dönemezsem, "Çerinı 
Krc:ı otelde,, kalacağrmı bildiriyonım. 
H ürme~lerimin ... 

Rac içinden: 
- Al bir tane daha! 
Diye düşünerejc, bir koltuğ• oturıdu. 

Bir müddet öylece kaldı. Ne Yipru::aktı? 
Papazın iitmesine, serbestçe hareicct et 
mesinc mani olamazdı. Aksl takdirde 
bu onu zannaltına almalC demekti. Bunu 
da yapamazdı. Papazın aleyhine, san. 
clnlda bulunan şapkadan başka delile 
benı:er bir §Cy yoktu. Nihayet kendiı;ine 
acemi bir pahçıvan da denilebilirdi ama. 
Çocuk, müfettijin cevabım bekliyordu. 
Ona: 

- Babaru;ıla, dedi, eğer vakit varsa 
biru ıörUıımek isterdim. Siı buraya na 
ııl geçtiniz.? 

- Kar§ıdan acslcn·dirn. Kayıkhant;yc 
yeı,ı bir polis gelmi~. sandalı ~etirdi. 

Müfettiş Htmpstidin, tenbihi vcçhile 
yerine siiratle bir başka adam göndtt· 
miş olmasına memnun old,!l. Çocµkla 
bernber yürüdüler. Yeni gcglen polise, 
müfettiş birkaç .şey söyledi, ve sandalla 
kar§ıya geçtiler. 

Rıı.c, papazın -evine doğru yürürken 
çar:lağın civarındaki toprak ve çimen
lerin ıslak, bir çok çiçeklerin de ezilmiş 

oldı:ğunu gördü. Hakikaten papaz çok 
acemi bir b:ıheıvandı. ortalığı ıulamı. 
sını bilmiyordu. 

Papaz yazıhanesinde idi. Müfettişi 

ile 
Teknenin uzaklaştıijını, sonra 

doğu tarafındaki bir burunu döne· 
rek kim bilir nerelere gitmek üzere 
~üci.1 kuvveti bitmit gibi, kumların 
üstüne düşerek yüzünü elleriyle ka· 
padı .. 

• • 
lssız adada böyl~e kalan beş· 

adam, başlan önlerine eğilmi§ ve 
yürekleri ezilmiş eski konak yerleri· 
ne döndüler. Ortalığı tamamiyle ka· 
r~nlık kaplamııtı. 

Gece sıcak ve çok !ıkıntılı idi. 
Akşama kadar ince ince esen 

rüzgar şimdi eser yoktu. Denizin 
yüzünde en küçük bir kırışık bile 

. görünmüyor, gök yüı.ünün yıldızla· 
. rı ucsuz bucaksız bir aynayı andıran 

Okyanusun suları Ustünde ışıldıyor· 
du. 

Yalnız. ölü deniz dalgalarının 
Kumsalı hafif hafif yaladığı duyulu
yordu. 

Evet, koca Atlas Okyanusu uyu 
yordu. Ancak bu uyumaktan çok, 
birdenbire atılmak için ainmiı bir 
kaplanın durgunluiuna, aeasizliğine 
benziyordu. 

Kıyıda durarak sevgilisini, biricik 
hayat yoldaşıni elinden alan denize 
bakarken Okyanusun bu kadar es· 
rarlr, korkulu bir durgunluğuna rast 
larnadığını da ·düşünüyordu. 

Zı:ıvallı delikanlının gözleri, vakit 
vakit ana Afrika kıtalimm bulun· 
duğunu bildiği tarafa çeY!iliyor, ge· 
·niş, ac;ı soluklarla göğsü kabarıp 
iniyordu. Bu demir yiirek iimit$İzlik 
ve hiç sonu gelmiyen savaşlar için· 
de. acaba erimi§, yumuşmı!J mıydı? 

Delikanlı bu durgunluk içindey· 
ken birdenbire arkadaki ormandan 

Ceyni kaçırıyorlard ı 
bir parsın acı ve derin ulumasını 
işitti. T arzan başını o yana çevirdi. 
Hayvanın haykırışında delikanlının 
o kadar alışık olduğu bir ses vardı 
ki kendine çpk yakın bir bildiğin se· 
sini duymuş gibi oldq, ve kendini 
tutamıyarak hayvonın haykırııına 
kar§ılık verdi. 

Bir dakika sonra pars Şitanm sa
n, tombul gövd~i ormandan fırla· 
dı. Gök yüzünde ay yoksa da parlalt 
yıldızların 13ıkları ortalığa sönük bir 
aydınlık saçıyordu. Bu ııık T arzann 
keskin gözlerine her feyi görmek 
için kafiydi. 

Kocaman pars toprak ve kumlar 
üstünde hiç patırdı etmiyerek yavaş 
yavaf T arzanm yanma geldi. Deli· 
kanlı eski, sadık •avaf arkadasmı 

çok vakittenberi görmemişti. An· 
cak azgın hayvanın delikanlıya yak
laşırken alışkan bir ev kedisi gibi 
tatlı mmldanı§ı pek iyi gösteriyordu 
ki: Şita kendisini maymunların oğ· 
luna bnğlayan sağlam yolda~lık ve 
sevgi bağlarım unutmamıştı. 

Şita b3şmı T arzanm yüzne doğ· 
ru uzatırken o da elini yumu~ak, ka· 
ba tüylü tombul boynuna koydu, 
gözlerini hala denizin durgun yü
zünden çevirmemişti. 

O anda birdenbire irkildi! Bu ne) 
Biitün kuvvetini gözlerine vere· 

rek geniş ve loş geceyi delmek isti· 
yormuş gibi bakmasa başladı. Sonra 
arka3ma döndü, uzakta fanila örtü
leri iiııtüne uzanmış arkadaşlarına 
seslendi. 

Afrikalı ile gemiciler koşarak 
Tarzanın yanma geldiler. Yelnrz 
Gast onun yanındaki canavarı gö-

' rünce duraladı. Bu korkunç par• 
onu ba§tan ayağa kadar titretmitti. 

Arkada§larr, maymunların oğlu· 
nun çevreaine toplandıkları vakit 
delikanlı elini heyecanla denize doğ· 
ru uutt1: 

- Btlkınız 1 Bakınız 1 Denizde 
bir ışık var. Bir aemi ı;ıiı olacak. 
Bu, Kovri a~.miıinin ı§ığı olmaaın? 
Ben o ııemi olduğuna yemin edebi· 
lirim; buraya baıka gemi nereden 
;elec:ek? Şimdi iti ımlıyorum: He· 
rifler bizden kactılar, karadtln esen 
rüzgann yardırn'ile biraz da uzak· 
!aştılar. Fakat az sonra riizgar büs· 
bütiin kesilince denizin yüzünde 
kütük gibi kaldılar. Dalgalar ve akın 
tr gemiyi ta öni.imüze kadar getirdi. 
işte alç'ak herifler timdi ıuracıkta· 
lar 1. 

Heyecandan ba~ka söz söyliye· 
miyerek sustu, sonra yüreğini dol· 
duran y~ni bir ümitle yerinden fır· 
ladı: 

.- Arkadaşlar, dedi. Herifler işte 
orada 1 Onlara timdi yeti~ebiliriz, 
yaptığımız endal bi:ıi bu havada 
gemiye kndar pek iyi ta§ıyabilir 1 Bu 
'söz herkesi canlandırmıştı!. 

Yalntz, onların arasına, karıfan 

Gast duralamış, korkuya kapılmış· 
tı. Keıf eliyereJ<: 

- Gemide, dedi. Heriflerin hep· 
~i tepe-den. t;nağa kadar silahlıdır· 
lar, hepsi canavar gibi, hepsi kanlı 
katil ve yılmaz adamlardır. Bizinı 

bunlara kar,ı koyarak gemiyi elde 
geçirebileceğimizi aklınıza bile ge· 
tirmeyiniz!.. Ener \'arsa, bu iş için 
başka bir yol düoünmek lazımdır .. 

( Devanıı var) 

- Vah ya\Tumvah ... Vah aslancı
ğım vah ... Macunu §8.hflerdcn yemedin 
mi? 

- Yedim, anneciğim, yedim. Fakat 
onlar da, beni ukiden oldufum ~bi 
gençleştirmedi. Bilmem ne oldu. Ba. 
na bUyU mu yaptılar ... 

- BUyUlerine tav§an bqı.~ 

- Tavışfln baıı. anneciğim ... Tavpn 
başı.. LA.kin, 11z, aöı. her teYi top
luyorum ... İçki masalarını, esrar tUs. 
!!U1erlnl hepslnf ha~rlatıyorum ... 'Tıım 
ahf"nk ba~hyor. cariyelerimle eğlene
ceğim, gözlerime bir uyku bRaıyor, an 
ne::iğim, bir uyku .. , ~anki kirpikleı·im. 
d"n herbirinin ucunn birer çeki ta.11 
1\ ·ınıııhı.r ... 

Bw ~fer ôadılnr da, ellerini oğuo-
turnrak: • 

- Veh ll'"Jl:mctfüm! • dediler, 
l~lerinden biri: • 
- Zenccf illi mura'bbıı. iı;::!en, eehu• 

dem: 
İbrahim: 
-1ı;t;m. irt•m .. p., ..... ini içtim. 01. 

muyor. olmuvor \"e~'"liriı... Eğlence 
llemleinde. uykum· f! liveriyor ... Kö • 
t<f\dP. omurtun n~uvu,•eriyorum ... 
Ne vnpıııım nafile. Şah ağabeyim, ba. 
n11 her ti\rlii c.ı;ıe:ıC'elcrc mfüıaııde et· 
tiqi halde bunlara bJr türlü mm•af. 
fnk ola.mıvorum ... Eğlenemiyorum, ef 
len('miyorum ... 

J\öı:;Ml'J sultan: 
- Peki. ne ya.palım araba? 
İbr11him na de'Se hl'fenlrsiniı: 
- Bunun c;aresi var. 
- Nedir? 
- Şu SünbUl dayı biru bana ve. 

rin ... O. benim eğlenebllme.m. aşk ha· 
y~b !·n~·y,..biJmcm kin, zencefilli mu. 
ra'bbada.n bile müt"ss:r olacaktır. ' . 

(Devamı var) 

1 
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- · nuı: - maclemkj bundan zevk •duyuyor 
- Dur bakalım nereye kaıdaı varma· ·ı· 

sunıız. Size bir ri : ada daha bulunabı ır 
ğa cesaret edecektir? miyim? .• 

Diye dü§üıımü§ti1 _ Emirlerinize amadeyim, Sir · 
Çehresi bir ölü çehresi ha.tini alan Hanri doğruldu ve gözlerile Janr 

Bertiy, gence tekdir ve serzenışl~ ~ak. ' 
m ve göstererek: tr ve bu tekdir biran sonra sc.mı ı 

fkatli bir merhamete münkalip oldu. - Bu genci muhafaza altınl alınrz, 
ıe Deli_ çünkü 0 bu anda .. ~(']~~~~ dedi. Doğrusu o:lU unutınu§tum, fakat 
başka bir şey değildi - gö~ gurü1tusu· anlaş~lan, muhakkak kendisile meşgul 

·ıe devam ettı: olmamı istiyor .. Binaenaleyh onu mu· nü andıran sesı . 
_ Ah yarabbim ı .. C~dden c:ğlenceh hafaza ediniz .• Benim için saklaymrz. 

b" vaziyet, bunun için gülüv~rum !.. Bu emri duyunca, ]an iyice doğruldu 
S~: de benimle, beraber gülün asıl m~t· ve kra.Jm büyük bir muhabbet ve it}mat 

. d gülün Majeste!.. temız, beslediği bu adama hiddetle baktı. Be. 
mazel, sı~ir egenç kızın namusunu ko. rtiy ise, bilakis ona merhamet ve imdat 
masu.:~u zanneden ve bunun için kra· diler gibi bir nazar atfetti. 
rudug d'k"lmekten onu mahvet· Şövalye dö Pardayan bunlann hiç far 
hn karşısına 1 1 

• ' • • • iz krnda deg-ilmiş gibi davranarak büyük ekten çekinmiyen, kımse~ız, ı~.ı~s ' 
m • f'l sersenye gulun!.. bir nezaketle cevap verıdi: 
b 1. siz fakır se ı .. 

e ır ' saf kızın kendısı. - Onu saklamak! Bu kolay .. Fakat.. 
Gül.. ı Bu genç, ve . 

un... taclı bir zamparanın Jan lakayt bir tavırla gülümsedi. 
· "hfyar fakat b k b k h nı ı 1 

k . · bir tek işaret e • Bertiy, kıskanç bir aşık~an .. aş_ a. ~r 
kollzrına atma ıçın . tlrmiyen deliye kesi mütehassis edecek bır umıtsızlık 
lediğini aklına asla ge . inde ellerini göğsüne götürdü. 

gülün! • bu müthiş tahkirleri duym~· ıç Pardayan devam etti: 
Hanrı, d .. ndü ve bakı. _ Fakat onu muhakeme saatine ka· 

"b" erhiıl adama o . • kt 
mış gı ı, m :ı t ~ gibi taubah d muhafaza etmeme imkan ye ur. 
k• dostlarına karşı yap ıgı ar ı·zımgel 

ı ] Kral onu şimdilik ne yapmam a_ ttbessüm e: d ' 
bir tavır ve d um Pard.ayanl · ~ · '. mama müsaade e er mı. 

- Pardayan, ost • . • dıgını sor k dar 
. . tavırla jJave ettı. - Onu sadece, Luvr sarayına a 

Dedı ve aynı düfilınüzde - ötürür ve muhafız a:ayum~ ~u.man• 
. - Mademki her tesa rsa kaba- g t lim edersinız .. Basıt hır ış. 

ve bu tesadüfler seyrek oluyo da:_n~il~sakika çok basit .. Ve " zaman 

hat bende değil.:· ala bilirler ki uzak o ne olacak? 
- Majestelerı pek . H . Amı·rane bir tavırla Ce\'ap ver. 

kr d kendilerıle... anrı a 
tan ve ya n an biliyorum. 

- Biliyorum Parıdayan,. k ihmal di ~ ttst tarafile meşgul olmJym. Bu 
Fakat herşeye rağmen benı ço 

d t ın elladın işidir. .. .. 
ediyorsunuz, os u . d eğildi. c dan okur bir tavırla gulum-

Pardayan cevap verme en ttı'. Jan mey k d an 
. . . k . devam e • d' Bertiy sendeledi ve apıy;ı ııy -

IIanri ıçını çe tı ve d"'ümüzde se :· ınecbur oldu. 
Diyordum ki: her tesa u. maga tamamile lakayt bir tavırla 

- h kurtarıyorsunuz Pardayan 
b eni, tacımr ve ta tım~ .. k an borcu· 
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Ve Jan bu sözleri söylerken hiç ace· 
le etmeden ağır ağır kılıcını çıkardı, 
sert bir ·darbeyle havayı kırbaçladı vt! 

bir adım daha atarak korkunç bir so. 
ğuk kanlılıkla: 

- Sizi öldürecegim, mösyö, dedi. 
Esasen bu, sizin gibi asilin vereceği söz
den çok daha sağlam bir iş olur. 

Hanri soğuk kanlılığmı toplamağa 

çalrşryordu. Ölüm tehlikes:ne maruz 
kalmış olması düşüncesi henüz kafası· 
na yerleşmemişti. Sergüzeşt onun naza. 
rında henüz anlaşamamazlıktan ibaretti. 
Şüphesiz ona kim olduğunu söyleyince, 
mesele derhal halk•dilecek ve tehlike 
bertaraf olacaktı. Bütün vücudilc doğ· 
ruld ıı ve sabırsnlıkla: 

- Dikkat edin ı:klikanlr, dedi. Karşr· 
m" hkinb kim olduğunu biliyor musu
nuz? .. Biliyor musunuz ki bir tek i~are. 
timle kafanızı uçurtabilirim ? .• 

Hadiseyi takip eden meçhul adam 
hayretle mırıldandı 

- Bu ses? .. Aman yarabbim!. Ta 
Kendisi! .. Kral! .. 

Yiğit Jan krab do~ru bir adım claha 
attı, onu yukarıdan aşağıya kadar süz
dü ve soğuk bir sesle: 

- Biliyorum, dedi. Fakat &İ? benim 
kafamı uçurtacak olan i~arctiniıi yap· 
mağa vakit bulamadan, ben bu .kılıcı 
boğazınıza gömerim. 

Bu defa Hanri, bunun bir yanhşlık 
olmadığından ve muanzımn kendisini 
tanıdığı halde bu küstahlıkta bulunmak 
cesaretini gösterdiğini anladı. Buna 
rağmen amirane bir tavırla bağıtıdı: 

- Kafi, dedi. Bu evde i~im var, def. 
ol!.. I~enüz geç değil. 

- Kılı:mızı çıkarın rr.ösyö ! .. Henüz 
geç değil. 

- Sondefa söylüyorum, defo)! .. 
- Son defa söylüyorum, ktlıcrnızı 

(rkarın !.. Yoksa hücum edeceğim! .. 

Hanri, kendisile bu şekilde konuşmak 
küstahlrğmda bulunan gence -dikkatle 
baktı ve onun hümma, içinde parlayan 
gözlerinden, sözünü tutacagmı anladr. 

Bunun üzerine kral sarardı 1 Ürperdi 1 
Kral ' korktul Dördüncü Hanri, zaten 
korkuyu, tehlikede bulunduğu her za
manda duyardı. Fakat her defa~ınıda, 
şayanı hayret bir irade kuvveti sayesin 
de bu korkudan kurtulmağa ve soğuk 
kanhhğınr toplamağa muvaffak olur
du. Bu defa, öyle olmadı ve kral dehşet 
içinde bütün vücudunun ürpef1diğini 

hissetti, niçin? 
Çünkü kral bu defa, hiçbir zaman 

dehşetinden kurtulamadığı bir ıeyden 
şüphelenmişti: Suikast! 

Hanri, bu meçhül gencin gözlerin. 
de:ı, kralın karşısında bulunduğunu bil
diğ ini anlamıştı ve bu genç, kral karşr
smda bulunduğunu bi~diği halde böyle 
hareket etmekle, onu muhakkdk öldür. 
mck istediğini gösteriyordu. Bu mey. 
dandaydı. Bu vaziyet dahilinde yapı· 
lacak iki iş vardı: Ya bir koyun gibi 
boğazlanmayı kabul etmek ve yahud 
da •döğüşmek. Hanri, bütün soğuk kan. 
hlığım toplayarak bu son şekli tercih 
etti. 

Yavaşça kılıcını çekti ve vaıiyet al
dı. 

Daha ilk hamlede, Hanri, müthiş bir 
düellocu karşısında bulunduğunu anla· 
dı ve ölüm korkusile ürpererek çilgın 
bir tavırla söylendi: 

- Aman yarabbim, beni müthi' bir 
adamrn tuzağına düşürdüler! .. Bu iyi:e 
düşünülmüş bit suikasttir.. Mahvol. 
du;! • 

Denizde boğulurken imdat dileyen 
bir adam tavrile etrafına bakındı ve o 
zaman, yavaş yavaş yaklaşmış olan 
meçhul adamı gördü. 

- fakat maatteessüf sıze JU r . orsu- ,devam etti: 

mu ödememe asla mqsaade_e_t_m_ı~y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Ey, mösyö, diye bağırdı, ıiz de 
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cürüm ortağı mısınız? 
Bu cümle şöyle ifade edilebilirdi: E

ğer onun cürüm ortağı değilseniz, be
ni boğazlamasına müsaade etmeyin. 

Meçhfil adam bunu anlamı~ olacaktı 
ki bir haınlelde ortaya atıldı ve kralın 
göğsüne girecek olan müthiş bir kılrç 
darbesini Janın kolunu itmek suretile 
tam zamanında bertaraf etti. 

J an müthiş bir hiddetle: 

- Bu müdahaleni pahalıya ödiyecek 
ıin! .. 

Diye bağırdı ve kılıcını kaldırarak 
meçhul adamın üzerine saldırdı. 

Tam bu sırada, bu kadar ş~ddetle 
müdafaa edilen evin kapsıı kendiliğin. 
den açıldı, kapmın önü aydınlandı ve 
e§ikte güzel Bertiy göründü. 

J anın kolu, indi. ölüm hareketi ma
ıum kıza doğru bir yalvarmaya inkılap 
etti, biran evvel dehşet içinJde parlayan 
gözler, tasavvur edilemiyecek bir tatlı. 
lıkla af dilemeğe başladı. Bu genç han

gi kabahatlni affettirmek istiyordu? Bel 
ki de onu müsaadesiz müdafaa etmek 
hususundaki kabahatini. 

Kral, alnındaki iri ter tanelerini si1di 
ve mırıldandı: 

- Öf! .. Ölümü gözlerimle gördüm!. 
Meçhul adama gelince, o, sırayla 

genç kıza ve delikanlıya baktı, dudakla
rında hafif bir tebessüm dolaşt1 ve dü. 
şündü: 

- Demek ki bu genç çılgın, sırf bu 
güzel yavru için dünyanın en haşmetlu 
hükümdarına karşı gelmekten çekinme
di ve onu, önüne çıkan ilk adamdan yar 
clım dilenecek kadar zavallr bir vaziyete 
ıoktu !.. Doğrusu bu genç aslan benim 
hoşuma gidiyor! Ya genç kız! •. Cidden 
bu ~·çılgınlığı haklı gösterecek kadar 
gUzel ! .. Fakat bu a5k cidden güzel bir 
sevmis ve111ellm! 

Beyaz, yünlü elbisesine ve hafif man 
tosuna bürünmü~ olan ve güzel tabii 
ondüleli altın saçları omuzlan.1a !dökü
len Bertiy. ev sahibesi Kollin Kolinin 
heyecandan titriyen eliyle tuttuğu şanı. 
danın ışığı altında ağır ağır, basamak
lara doğru ilerledi. 

Genç kızın gözleri masum ve saf bir 
takdir ve prestişle Janın yüzüne dikildi. 
Sanki önünde duran üç kişiden ano:ak 
onu görüyordu. Ve bu bakışlarda hiç 

şüphesiz, en uzun nutukların bile anla
tamıyacağı bir ifade olacaktı ki, kralı 
tehdit ederken bile soğuk kanlılığını 
muhafaza eden Jan, bütün vücudunun 
ürperdiğini, kanın kalbine hücum et
tiğini hissetti ve gayri ihtiyari elini kal-

~ götürürken, genç kızın önünde 
prestişle eğildi. 

Bu (gözler şüphesiz, aşikar ve açık 
bir şekilde konuşuyordu, çünkü, kral da 
ürperdi ve belki, müthiş muarızım u
nutmuş olduğu halde, bu defa kin ve 
nefret dolu bir nazarla ona baktı. 

Kralı ölümden kurtarmış olan meç
hul adama gelince, o, bu çok güzel ve 
genç çifte, biribirlerini çılgınca sevdik. 
!eri belli olan bu çifte prestiş ve takdir
le baktr, sonra, Hanrinin kıskançlıktan 
gerilmiş olan yüzünü görünce merha
metle mırıldandı: 

- Zavallı yavruları •. 
Genç kız, delikanlıya gözlerile son. 

suz bir teşekkürden sonra krala döndü 

ve saray teşrifatının en zarif ve nazik 
bir eğilişile onun önünde eğilerek bir 
bülbül nağmesine benziyen güzel scsi
le: 

- Majesteleri, zavallr bir kız olan 
Bretiy dö Sojinin fakirhanesine gelmek. 
le cidden büyük bir şeref bahşettiler. 

En müthiş kuvvetle kafaya inen bir 
yıldırım, bu sahnenin baıbca iki kahra .. 

... 
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manına, bu sözler kadar tesir yapamaz
dı. 

Kral bir hamlede üç basamağı atlaya 
rak genç kızın önüne geldi ve ona yiye· 
cekmiş gibi baktı. Bütün vücudu müt. 1 
hiş bir şiddetle ürperiyordu ve onun bu 

1 

hali, sahneyi büyük bir dikkatle takip ' 
eden meçh\:ıl adamın keskin gözünden 
kaçmadı. 

Hanri kekeledi: 
- Soji mi dediniz? .. Soji mii 
- Bu benim adımdır Sir. 
Hanri kan ter içinde kalan alnını e

liyle sildi ve ağtr ağır, güçlükle: 
- Ben Şart vilayetinde, Soji adın

da bir kadın tanımıştım. Blanş dö Soji. 
- Bu benim annemdi. 
Hanri müthiş bir heyecan ve şaşkın

lık içinde mırıldandı: 
- Yarabbim! Bu benim krzım! ve 

ben de az daha!.. 
Gözleri bir sevkitabiiylc, dch§et ve 

hiddet i~inde duran yiğit Jana döndü 
ve ilave etti: 

- Bereket ki Tanrı, bu müthiş cür
mün vicdan azabından beni kurtarmak 
için, önüme şu adamı çıkardı l 

Bertiy kralın ses çıkarmadığını gö
rünce sordu: 

- Majesteleri buraya gelirlerken bu. 
nu bilmiyorlar mıydı? 

Bu sualde öyle bir masumiyet ve saf 
lık vardı ki, kral gayri ihtiyari kızardı 
ve derhal cevap verdi: 

- Şüphesiz biliyordum!.. Fakat iyice 
emin olmak. .. Bunu ağzınızdan dı.ymak 
istiyordum .. .-

Genç kız, hüzün ·dolu bir sesle şöyle 
dedi: 

- Uzun zaman var ki, kralın bu ak
şam vermek istediği §erefi artık ümit 
etmiyordum. Her ne clursa olsun ma
jesteleri evime hoş geldiler .. Buyurun, 
Sir. 

Genç kızda, tebaalarından birisine 
büyük bir lıitufta bulunan hükümdara .. 
ne bir tavır vardı ve kral bundan adeta 

sıkılıyor gibiydi. Eve girmek üzere bir 
hareket yaptı. Fakat tam içeriye girece
ği zaman, hayatını kurtarmış olan me5-

hıil a..iamx hatırladı ve ona teşekkürde 
bulunmak maksadile geriye döndü. Fa. 
kat teşekkür edecek vakit bulamadı. 
Beklenilmedik bir hadise yeniden bir 
şimşek gibi çaktı. 

Bertiy kapıyı açmca, Janın presti§ 
içinde kaldığını görmüştük. Genç kız, 
ismini söyliyerek kralı içeriye davet e• 

dince bu prcstiş ve hayranlık acı bİı:" 
hayrete inkılap etti. Ve bu hayret te! 

yavaş yavaş geçerek bunun yerine hiıd
det kaim oldu ve nihayet hiddet biran 
içinde öyle bir hal aldı ki, gencin şuuru. 
nu kaybettiğine .zahip olunabilirdi. 

Onu gözücuyla tetkik eden meçhul 
adam, bir aralık onun merdivenleri bir 
sıçrayışta aşarak kralz boğazlıyacağmı 

ve belki genç km da öldüreceğini zan

netti. Fakat şüphesiz fikrini değiştir
mişti. Daha doğrusu artık düşünmüyor 
ve şuursuz bir halde hareket ediyordu. 

Çdgm bir tavırla ve şiddetle kılıcını kr. 
nına yerleştirdi, kollarını geni§ göğsün
de kavuşturdu, yerinden fırlamış aibi 
hal alan dehşetli gözlerini krala ıdikerck 
sinirli ve korkunç bir kahkahil attı ve 
gürler gibi bağırdı: 

- Girin Sir 1 •• Bu ak§am kendisine 
vermek istediğiniz şerefi çokdanberi Ü• 

mit etmiyen asil Bertiy dö Sojinin evinı 
hoş geldiniz! .. Giriniz Sir:t Bakire oda. 

sı sizin için açılacaktır!.. Giriniz Sir 1 
Giriniz asil kız a~kı feda etmeğe ama
dedir .. 

Daha ilk kelimeyi söylerken, Hanrl 
hayretle dönmüı ve : 



Z5 NtSAN - 1937 

RADYO 
lSTA!\'"BUL: 

ıs.ao pllkla <laM mueI1'lııl, 19,SO çocuk 
ealP&"emı kurumu namına konferans: Ordu 
ııaylavı Sellm Sırrı Tarcan, 20 Müzeyyen ve 
arkad&fları tarafından Türk muıiklel ve 
halk rkıları, :o,ao Ömer Rıza t&ratuıdan / 
arabça ııöytev, 20,45 Muztter ve arkadaııarı 
taratından TUrk muııikl.ı ve halk ıarkıları, 
aaat ayarı, 21,15 orkeıtra, 22,l:S ajans ve bor 
sa haberleri ve ertel!ll günUn programı, 22,30 
plAkla ııololar, opera Ye operet parçaları, 
23 ııon. 
BERLtN: 

17,05 pazar yayını, 19,05 komedi, 20,05 ge 
ce muıılkiııl, 20,45 spor, 21,05 musiki, ve f&D 
23,0S hava, haberler, ııpor, 23,35 dans hava 
ları, 

PEŞTE: 

18,50 piyano ve keman kon8erı, 18,35 kon 
!eranıı, 19,05 gitara konseri, 19,SO çingene 
orkestraııı, 20,:;:; koınedl, 22,411 haberler, IJ>OT 

23,0S salon orkestrası, 24,20 c:nb&nd taknnı, 
1,10 ııon haberler. 
BÜKREŞ: 

18,111 dans ınusiklel, 20,10 rene mllleUerin 
zamanı, 20,30 koro konseri, 21.%0 piyes, 22, 
111 kan§ık kona r, fııtıranat zıımanlannda 
ha.va, haberler, spor, \'e ire. 
LO~DRT: 

1 ,05 orkestra konur!_. 19.0ll dint yaym, 
21,:;o hava, haberlu ve alre, ::uo orkeatra 
konseri, 23,~ arkeıtra tıe melodiler. %3,3ll 
aon. 
R<>MA: 

az c 

S:}NEMALAR 

BEYOCLU --
lP•A 
8AAAR1'• 
VlLDIZ 

stJMJ:R 

4LRAZAll 

rAN 

SAN<'All 

• 
1 

Bakir dıHlcanlı 
J{ron,,tat bahrb'elll•n 

ı Saray entrikaları. Linç 
kanunu 

1 Tarz:an kaçryor 
Viyana llf\Vdaları 
Taşra krzı. Seven kadın 

1 pat ve Pataşon ıılrkte 
ve tkl yavrucuk 

, Programını blldlrmeml§!.lr 1 
ı KUı;Uk Lord. Prense! 

'l\Jrandof 

1 Gir.il lz:dlYaç, LUl .UtçU. 
I Slngapur p<18ta8ı. Altrn 

toplayın kızlar. 1936 AU. 
na Balkan olimpiyatları 

, ı-;ac:ak 111\'dalılar. Hücum 
tııosu 

'Jarlo aıırl zamanlar. M&.'I 

(Etki ,t •torrı1) 

t,•tJ)IVldYEl 1 

keler qağl 
Biz de inııanız. Vah§i 

Jcoıu 

tSTANBUL 
1 pat \'e Pat&§on 

1 .Kr'1 eğleniyor. a.l!had 
dini Eyytlbl ve Ehlisalip 
muhırtbel•ri 

1 Sa.ğdat bU!bUIU. Kim öl• 
dUrclll 

1 Be~'&Z melek. En bUyUk 

tehlike 
18,10 operet yaymı, 20,85 1p<>r. radyo ııah A.ıA.IE 

neleri, b herler, kon!eranı. 21,45 karı~ık ya 
~. 22,05 keman konseri, 23,15 konferans, 
23,25 Aııkerl bando, 24.011 haberler, hava, %~. 
:o danı muelkia1. 

, Eararengb tayyare < 24 
ALEMl>A.R 

lmııınl 

ET & poınpelııin son J'U:ılert. 
ıu::!.IA~ ceıur adırıJ Nöbetçi eczahaneler 

Bu akıam ıehrin muhtelif ııemtlıriiıde • 
.n!Sbetçl olan eczaneler ıunlard!l": 

lııtanbul clhetlndekller: 
EmlnönUndtı (Mehmet KCıztm), Beyuıtta 

(Aııador), KUçUkpazarda. (Necati Ahmet!, RAU 
ıtyUpte (Mustafa Arif). 8a.matyad& '(Rrd 

KADJKOY 
1 Marinalla 

OSKUDAP 
1 Yıkılan belde San Franstı 

ıro 

van), Şehzndehaşın<fa (Hamdi), Akaaruda 
(AbdUlka.dlr), Bakr,.rköy(le (Mtrk ~ı. 

BAKlRKOY 
1 1 Ehlisalip muharebeleri 

HtLTfVAO 

:Beyoğlu clheUndekiler: ---
laUklAl caddesinde (Kanzuk), Altmcıalre 

d CCUnr.,,), Galatadn Topı;ularda (Bporldlııl 
Takııimde (Nlzamettln}, Tarlabaımda (NI 1 
batı, ŞJ1ıtd1 (Bilik), l{M."lllP~lld& (MUey 
yet), Hasköyde (Xel!llm .AaPo), Be~lktaşta 
(~al! Halil), Sarryer<ıe (Ol!lmanl, 
Uık!tdar, Kadıköy ve Adalardakller: 
Cıktidard (!mrRhorı. Kııdıkoyytind• (Mn 

---or. lh11n Sa"'i --
HksUrUk şurubu 

l)ksürük ve nefes dırhlı bo~maeı 
,.e kızamık öksürükleri içift pek te· 

sir\i illçm. Her ecıanede ve f'Cll 

dada Modal, B\lyf.\kadadl\ (Şlna.51 Rrzıı), I .. _. dt>polmndı bulunur. -

Heybelide <He.'1'1 · ________ _:_ __ -:::-""""7---:---------
Be l On ft r m e Köpril 1 nşaatı 

N a~ia Y ~~~!!!~ ~.,~~ !!ğ;u _yollarında yapıl•-
Ma.ra.o vılayetinde Ka~serı k. . Ak u köprüleri U\fa&tmın yw JLe. 

!ak betonarme Alikaya, Suçatı, Te ır 'ek 
1 

u.rf. uııullle el<ıiltm i 30.4.937 
80 50011 lira bedelle ve apa ı 

~ıf tutarı olan ''l ' . 1 t' ·e köprüler reisliği eksiltme ko-
Cuma gUnU saat 16 da Nafıa Veka e ı ooae ' 

01l:;yonu odasında yapılacaktır. .. i diğer evra.k "903" kurug mukabi. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mutef err . 

lind eosc ve köprlilcr reisliğinden ""rılecektır. 
"" t · t "10 275" liradır. . . . . 
Muvakkat emına 1 

• Uteabhitlık veaıkuını ıbraz ,., bır 
Eksiltmeye girebilmek için iete~lıl~r~n mb na benzer inoaıı.tı iyi bir surette 

"100 000" liralık kopru \ e u taahhütte en az · 
yıntJğınt ispat etmeleri meşruttur. wünii saat 15 ee kadar komiısyon reis-

,.T klif mektuplarını 30.4.9;~7 Cuma .. 
t d .. 92'' "2046 li ine ,·ermolf!ri lazım ır. " 

---._-... n .. oenız ... ~v~---·m satinaıma 
. 'KornJsyonu . ilanları . 

~ . ) . Merkez satınalma komisyonundan: 

Milli Müda!oa \:ekalet~~li e~;;SO lira 40 kuru9) olan (1896) kilo 
ı _ Tahmın edılen. be .

1 
(l9 Jira 20 kuruf) muhammen be-

~ "berrıt borusu ı e . . d b miktarında yag mu 
1 

k 
1 5 

M ın kutur ve 32 kılo mıklarm a u· 
d•lli (2000) met.re .. u~un :d·a ka ah zarfla ekıiltmeai 28 niaan 937 çrı.r 
l Pirinç telin ıkııı bır ar d kp osyonumuzca yapıl11caktrr. 
unan 14 t Ankara l\ o:n k 1 . d hT d 
amba günü saat ~ . 490 ıayılı kanun hü üm en a ı m e 

1 2 - Ekııiltıneye gır~ceklennk2 1 nnı havi teklif mektuplannı mukar 
k t mmat me tup a . h .. k 

( 165) liralık ban a e . b lunmalan ve ,artnamemn er ;un o 
· ona vennıt u 

r~ ıaate kadar ko~t1Yi. ( 1400) 
• _J nörüleb1lece 

1
• ------~ 11111yonaa • 

_ 1_ l·omiıyonundan : . . 
. Merkez SatınilD••• • • dahilinde batık demir ''e ııncır. 

M. M. V. Oenız lzmir limanları hududu d Ut ekk.U komisyonumuz 
1 - İstanbul ,.e · .. ı M. M. v. binasın a m .,k 1 ıar!lı ekıııiltmeye 

lerin denizden cıkarılm& 1"" • ...iinÜ 11aat l4 de apa 1 

937 pazartesı .~ 
ta.rafından 3 Mayıs rt ui dahilinde 
k t ı· o1aıı ve a nam 

onmuu ur. . k 'ben elli bin ıra . d' kuruı kıymet 
2 - Umumi k1ynıetı ta rı . . l rin beher kdosuna ye ı ' 

d·ı ek bu zıncır e 
çıkartılıp telllim e 1 ec 

1 
ve mülchMsıs 

t k · ·1 · t ' hl' iyelikle me17gu a. dır edı mııı ır. . dalgıç ve ta 18 •addak vesika· 
il - Ek111ltmevc gircccklcrın . B hriye MüdUrlUğilnden mu . i b ı Ticaretı n 

olduklarıııa daır st:ın u . . lmak ietly ıı.lerin h@r gün 
Yı hlmil olması şarttır. . d şartname ını a 

bedel mukabilın e 
4 - 250 kunt Uraeantla.rı. 'b'nc -3750 liralık ilk 

Ank · yonumuıa m 1 kanun mucı 1 
arada. komu'! . ki . 2490 5ayı ı h 1 teklif rr. ?ttuplarmı 

5 ·ı gırece erın 'k 'arını av 
- Eksı tn1eye d d •·azılı v ı a. mı·., bultı!u~·a'nrı ve 

t · .. ·· cU mad e e .• ı•vonn ver "' eınınatları ve uc;un t 11 e kadar kom "-; Af . postv.dan ınillcYcl. 
tesbit olunan gilnde azami saa • 1• bul e:lilmıycccb \e 
b k ektupların "a 70 undan sonra \'Crilece • m 

1 
ıyac~. (21 

lit reclkmeleriıı nar.arı dikkate a ının 

H 
HABER - :A.JC?:Tı~pos~ta:~·ı~~cı::ı;===========;;.;=::;;:::;:~:=~r= İstanoul dördüncü icra-memurlufun· 

1 
,; 1 

dan: . Emniyet 8andıCı 114nları 
Yeminli üç ehlivukuf urafından tı. _ •. • 

mamın• c2s00
> lira kıymet takdir edi- Emlak Alıcılarına Sekı·z aksı.ttte Satış 

len Ramide Bostan mahıJleıinde Atik 
Numan cedid Reıadiye aokağında atik 
(1) mükerrer cedid 86 No. lı ahıab ha. 
nenin evaafı aıağıda yaııhdır. 

Ramide kııla meydanlığına nezareti 
haiz ve iki kısxnM!an ibaret bahçeli ah· 
şah hane: 

Birinci kat: Marıilya tatlı merdiven. 
le binaya girilir. Zemini kareamen ve 
kısmen tahta döıeli bir koridordan cam
lı bölmeden ıofaya ıeçilir. Ve sofa üze. 
rinde ikiıi yüklü dolablı olmak üzere 
dört oda bir heli diğer kısma geçmek 
için bir ara kıpı ı vardır . 

Bodrum kıtt: Birinci katın sofaaından 
bodrum katına inilir. Zemini malta bir 
sofa üzerinde yine zeminleri malta taı· 
lı üç oda bir mutbak bir hel& vardır. 

tkinci kat: Bir ıofa üzerinde dört 
oda bir kiler bir heli ve üzeri çinko•et. 
rafı demir parmaklıklı bir taraça olub 
bu taraça diğer kıamın üzerine müııa

diftlr. 

4s N o. h küçük kısmın birinci katı: 
Sokaktan ayrıca bir kıpı ile binaya gi. 
rilir. Zemini rnıılta döteli bir antre ve 
zemini tahta ufak bir sofa üzerinde bir 
oda bir hell bir kömürlük ve bahçe cJ· 
hetinde harab bir mutbak ve arkasında 
bahçesi vardır. Bahçede ahıab olarak 
yıkılmt§ bir ahır ve bir kapı vardır. 

ikinci kat: Bir ıo!a üzerinde bir oda, 

bir helA vardır. 

Hududu: Tarartarı Mustafa bin Ha. 
san ve Mehmet ve talimhane ile mah. 

duttur. 
Meaahuı: Tamamı 425 buçuk metre 

murabbaı ol~ bundan 144 buçuk met. 
re murabbaı bina ve mütebakisi bahçe· 

dir. 

Evsafı, hududu ve sahası yazılı olan 
işbu ıayri menkul açık arttırmaya vaı:. 
cdilmiı oldufundan 25·5.937 tarihine 
mü111dif Hb iÜnÜ ıaat 14 den 16 ya 
kadar Dairede birinci arttırmuı icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 S ini bulduğu 
takdirde müıtcriıi üzerinde bırakıla. 
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

15 ıün müddetle temdid edilerek 9-6. 

937 tarihine müMdif çar~ımba. günü aa. 
at 14 den 16 ya kadar keza dairemizde 

yaprlacak ikinci arttırma11nd~ artt'.~ma 
bedeli kıymeti muhammencnın yuzde 

7 5 ini bulmadığı takdirde satı~ 2280 
No. 1ı kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti. 
rak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin yüzde 7 .5 nisbetindc pey ak. 
çesi veya millt bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Haklan tapu sicilli ile sabit olmayan 
ipotekli alecaklılarla lliğer al kadaranın 
ve irtifak hakkı uhiblerinin bu hakları-

nı ve huıuıile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı mil&bitelerile birlikte 
il.in tarihinden itibaren nihayet yirmi 
ıün ıarfında birlikte. dairc~ize bildir. 
meleri lazımdır. Akıı takdırde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmayanlar satıt be· 
delinin payla mumdan hariç kııhrlar. 
Müterakim vergi. tenviriye, tanı:ifiye. 1 
den mütevellit belediye rUsumu v~ vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olu· 
nur. Daha fazla mallımat almak iıtiyen. 
ler ilan tarihinden itibaren herkuin Ö· 

rcbilmcsi için dairede açık bulundurula. 
cak arttırma §artnamcsi ile 93511731 
No. lı dosyaya müracaatla mezkur dos. 
yada mevcut vesaiki görebilecekleri 
illn olunur. (V. No. 8197) 

Selimiye Askeri Satına·ım.a 
Komisyonlr Hanları 

ı _ Tümen ihtiyacı için, scı:miyc 
ile Haydarpaşa hnslnhanesino . 6000 
"' kla 3000 semiz otu ve 3000 kılo ta. ,pa , •• 
ze o~an He Boğazdaki Birlikler ıçın 
de .f200 bakla, 1600 r. miz otu ve 1600 
kilo tav.e eo w an almncaktır. Selimiye. 
y ait ola.nların bed li 454 l'rn 50 ku. 
ru bo aı.larmınkinin d~ 321 lira 44 
kuruıatur. Bo"aı.ın ilk teminatı 24 lira 
10 kuru~ Selimiycnin ise 34 lira 10 
kuru3tur. 

2 - Eksiltme a~ıl<' ek iltme sureti le 
7 5 937 cuma gUnU ~aat 15 de Seli. 
miye aakerllk Da. binasında As. Sıtın 
alma koınhıyonunda yapılar.nkbr. 

3 _ Şartnameler her gün komis. 
yondn görülebilir. 

4 - Bu i e girocckl<'rin bu Me meş. 
gul olduklarını gösterir resmi ve ik. 
!erini komhıvona ibru etmeleri meş. 
ruttur. (2180) 

S E M T 1 N E V' 1 Muhanunen 
kıymeti 

Haliçfencri Abdisub~ı mahallesinde Altında iki dilkkAnı olan Uç 
Balat ve Fcnerkapısı caddesinde c ki buçuk katlı ve yedi odalı 
11, 13, 12, 14 yeni ıı. 13, 18 No. h elektrigi havi kargir ev 2500 
Beeiktao e8ki TC§vikiye yeni Muradi. İki katlı bce odalı kuyu ve 
ye mahallesinde Bayır sokağında ki lcktriği havi ahea.b bir ev l.COO 
7 yeni 111 11/ 1 No. Iı 

Beyoğlu Feriköy İkinclkımm ma.hnl. Üç katlı yedi odalı terkos ve 
lesinde Halebliibrahim eokağında eski elektriği havı k!rgir bir ev 2200 
7 Mü. yeni 15 No. lı 

Beyoğlu Fcriköy mahallesinde KU a.. Üç katlı be odalı terkosu 
diye eokağında eski 3 yeni 5 No. lı havi k rgir yUzU tahta kaplı 

bir v 2000 
Maltepede K ra ğaç kağmda 213 35 lki knUı üç odalı yarım klr-
No. h gir bir ev 600 
M.iı.ltcpcde Bağdad caddesi Aya.ıma B.r katlı iki odalı yarım 
GUlsuyu Mkağında eski 14 049 yeni klrgir bir ev 450 
50/ 470 No, lı 

Altımermcrde Arabacıb ... yazıd ve Bır katlı Uç odalı ahır ,.e 
Seyyitali mahaller;inde S~rvlmAydanı samanlığı havi adl k5rgir ev SOO 
ve Silivrikapı sokağında eski 150, 121 
yeni 66, 121 No. lı 

Büyükadada Tepeköyünde Acemköşkü Beş odalı yarım kargir na. 
sokağında 25 MU. No. lı tamam bir ev 700 
ÜskUdarda Ayazma mahallcslnd" Yas. üç katlı beş odalı tcrkos ve 
tıkçı sokağı eski 6 yeni 12 'No. h e1ektriği )'ıavi aheab bir ev SOO 

1 - Arttırma 5 mayuı 937 tarihine düşen car amba gi.inü saat 14 te Em· 
niy t Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymetlerini bulur. 
sa en çok bedel verenin Ustünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıymetin 3 10 nisbetinde 
pey akçelerile mUracant lazımdır. • 

3 - Bedelin dörtte biri p in geriye kalanı sekiz sene, sekiz mUsavl tak. 
itle ödenir. Taksitler "'r '5 faize t.Abid ir. 

4 - TaksitlC'r ödcninciycı kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
irotekli kıtlır. C2015). 

· ~ tst.anbu.ı ., Be(.e .diyesi .· il .~n~._a~_J .. 
Beher kiloeuna bir kuruş !iat tahmın olunan Balatta Köprü dubalarını.ı 

tamir edildiği kızak yerinde tahminen 50 ton hurda demir satılmak Uzerı 
açık arttırmaya konulmuştur. Her türlü riisum \'e vergi alana a.iUir. ŞarL 
nam i levazım müdUrlUğUnd& orUlebilir. 1st~kliler 37 Ura 50 kuru=luk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26-~.937 pazartesi günü saat 14 de 
Daim! encümend bulunmalıdırbr tr.) < 9f7). 

Miktarı Ciru;i Beherinin muhammen 
bedeli 

50 Adet Ala ıs pcti be.ıil 2,26 
150 " Karpit fener beki (100 Ü çift 50 i tek) 0.14 

25 ., yağ ve benr.!n hunisi (eüzgecilel 1,50 
60 " hortum maknra~ı ( 40 ı büyük 20 si küçük) O,GO 
50 ,, otomobil sigortası (muhtelif) 0,30 
20 ,. otomobil pompası (lfı.stik ve rekorlarile) 5,CO 
20 I<utu otomob'I cillaı 1 ,30 
30 Adet sahra pili l ,10 

100 Kutu Bantizole (Outch hant marka) C.30 
25 Adet yangın kabçası sa.pile S,50 

150 ,, yangın knuna, balta ve küt.ek sapları (50 ~r tAne) 0,10 
25 ,, Hortum fırçası 0,5!) 

100 ,, Hortum için ba':ır tel C,B5 
200 ,. Hortum ve ıı.la ipi 0.80 
100 " galvanizli tel 0 ,20 
150 metre çelik tel halat frenler iQin 0,30 

15 Adet J..nnıJ (4 U l .MM. 11 t 16 1\1 U l;k 7,50 
20 ,. kampana (8 i ufak 12 el büyUkl 11,00 

İtfaiye it:ln darikine !Uzum gl\!terilen ~-ukarda miktar ve cinsleri yazı· 
1ı l8 ka1 m nıalremc açık ek!ıılltmcye ktmulmu~tıır. Bunların hepsine 1155 
lira t'iat tahm!n olunmtıBhır. Şartnıtmesi levazım ve numuneleri de ltiaiye 
müdürlUklerinde sörm bilir, tstekliler 2400 N. ıı knnunda yazılı vesika ve 86 
lira 63 kuruıluk ilk teminat makbut veya m ktubile berab8r 26.4.1937 pa.. 
znrtcı:ıi gUnU saat 11 de D~ir.ıı 4:.ıc:·-·c-.. u~·ıı~ırı:.!,dırlar. (B.) (1994) 

Ccrrahpaşa v Hnacki 1 "- ...,,,.,..r :-r-:~ ô?. n 6 O tl!t terlik açık ek

siltmcy konulmuetur. Ter:lğin bir çiftine 12~ ~uruıı f'i~t t.nhmJn o;u~uş
lur. NUınunesilo ~artnamcsi levazım mUdllrluğUnd örUl~bıllr. .1...teklıler 
2190 numaralı kllnunda yaıılı vesika \'e 46 Hra kuruP.luk ılk t mınat mak. 
bur. \'eya mel<tub le bcrab r 2Ci.4.937 pa"!lrtesi günü aant 14 de Daimi En 
cüınende bulunnıal:dırlar. (~.) cıc;3) _,_.:._..__. ..... ._ ____ _ 

Senelik 
muha.mmen İlk 
kirası temi ı:ıtı 

E:ap:dıçareıdıı Yarımta han Eokı:.Sında 1. N. lı diiklt:in 12 0,90 
Unkapanınd;ı liara;çı .Karamehmet I~as1mpa§ıt kayık ir.kelcsi so-
kağında kah\'fl yeri. 4:5 

Kapalıçarşıda Dlvrik sokağında. 50, 52, 54 N. it dUkk~n 66 
Unknpanında Molııtaşı solfaıhnda 38 N. h dUltkCtn 60 

3 ,37 
4 ,~5 

4,51) 
EyUpte GUmii~suyu mnhalle ve soknğında 170 metre murabbaı 
metruk mezarlık arsası. 12 o,uo 
I'öprUnUn EmlnijnU mnhallc~inin r1ht.ım cjh tindl!lld 2 N. h g'ı;e 420 31,50 
Sülcymaniy ~ Elmaruf mahnl!e ınde Dökmc:ller aoka~ında U • 
tünde bir (>dalı dükkln. 54 4,U:l 
lfadıkby hal binasında 3 ~ . h dükkan 150 11.2:> 
Beyazıt l\oskn mahallcsiuin Cumhuriyet caddesinde 30 - 1 !4 K 
lı dört odalı ev. 60 4,50 
O~kildardn Rumi Mehmet pnşa mahallesinin iskele mevdnnı so 
kağında 11, 13 N. lı dükkan • 60 4,50 

Çap:ıd S"raç Doğan m-ıh:ıl'esbin Yeniçecıme sokağında 2 edalı 
8.12 N. lı ev 60 4,50 

Hasköyde Kire.mite;! Ahm t Çelebi nuha.ller:inin l:Iatk5y cad. 
13 9 metre murabbaı 2 4 N. lı arsa 180 13,50 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temınaUan ywh olan 
mahaller teslim tarihindrn itibaren 9::1 , 930 veya 910 yılı mayısı sonuna 
kad:ı.r ayrı ayrı kiraya verilm 00k üzere açık arttırmava konulmuşlard:r. 
Ş:ır!n mclcri levazım miidü-IUfrl'ndc ~örUlcbilir. ls c~hier hi:?:nhrın-i:ı g"~t'"· 
rilen ilk teminat makbuz Yeya mektubil b"raber 29.4-937 per emba a{lnü 
saat 14 de D.:ı.imI Enciımende bulunm:ı.!:dırlar. (i) (2103) 




