
Lisan 
ıı deı slerimiz 
:guo : Fransızca 

~lngilizce 
!{uru~ 

·Telefon: 23872 

So~l'ef 17oro~?of ve Stalin bir merasim esnasında 
~eyhtarı propafianda faaliyette l 

'lvıı ordu başkumandam 
oroşilof 

s~;\r~if ediltniş ! 
lın ıle Voroşilof arasında 

~tt ~tıs ihtilaf çıkmış 
~ k)· }'a hakk -----
~~n lalar bazı ında ara sıra he-j Diğer taraftan bugünkü posta ile ge-
~ ltı}'Yor F Avrupa matbuatın len bazı İngilizce gazeteler de Sovyet 
) Çtl.,..'il. akat çok geçmeden Rusya ya dair muhtelif şayialar kayde-

."4.Yo e Yal 
~- ~liıı r. l3ıı an olduğu mey. diyorlar. Bunların da tamamile uyldur. 
"tıı bit a,. nıeyanda Roma rad- ma olduğu yakında anlaşılacaktır. 
~· lı.~ç hcye~a negriyatznda bu ne. Sunday Pictorial gazetesi Moskova 
lı. ~U · lltıl\ ca ~haber verıni§tir: muhabiri yazıyor: 
~~ b111~ 1'i !Cfi Mddev büro Rusyada her saat açıktan açığa bir is 

)~ı... Yor . ll§tur, ..,.,.Ti Mkacak gibi .• Klzılordu başkanı ve 
"'llrı °!ilof 48 ,,-- ~· 
\ saattenberi or- milletin tapındığı adam, Voroşilof orta-
~0•11 ~lllirar dan kayıp... Hükfunete karşı ordunun 

l:t 'i . ı, maiyeti taTafrn iıyan etmesine mani olmnk için Stalin 
~ l>iatalt itil", Kendisine isnat tarafnıdan v rilcn cesurane bir emirle 

~- ofun fi . . . 
~ .• , ran ıçın haınr. tevkif edildiği eöylenıyor. 

(Devamı 6 ıncıda) 

barile ayın on beşinde Atinada toplan
ması takarrür etmiş olan Balkan antan
tı konseyine Yugoslav Başvekili riya. 
set edecektir. 

Parti grupunda 
Ankara 9 (A.A.) - Cumhuriyet Halk 

Partisi bugün (9 şubat 1937) Trabzon 
saylavı Hasan Sakanın başkanlığında 

B A T 1937 Çarşamba 

MODE LLA 
Bayanların lüks §Apka - çamafll' 

ve tuvalet ..Jona 
Orijinal Paris ve Vıyana Modelleri 
Y almz Beyoğlu - İstiklal caddesi 318 

(Yerli Mallar Pazan yanında) 

Sene: 6 - Sayı: 1822 

ispanyadaki dahili harp faciası 

Mal alı 
Asilerden canlarını kurtaı'mak için 

Aile yuvala ını 
bırakıp kaçtı 

Asiler bu halkın takip ettiği 
yolu bombardıman ediyor 
"Madridin 
muvasalası 
kesilmiş 
değildir,, 

Madrit 10 (A.A.) - General .Mija, 
gazetecilere beyanatta bulunarak Va
lensia yolu hakkında endişeye düşme
ğe mahal olmadığını söylemiştir. Ge
neral demiştir ki: 

"- Asiler, bu yolu kontrol etmeğe 
muvaffak olsalar bile diğer yolar şark 
vilayetleri ile temasta bulunmamızı 

temin edecektir.,, 

(Devamı 6 ıncıda) Malagaya giren lspanyol milliyetperverleri! 

he ti 
Pariste bir şey 
elde edemedi 

Şehrimizden geçerek Parise gitmi~ 
olan Suriye Başvekili ile hariciye 
nazırından müteşekkil Suriye heyeti 
Pariste Fransız erkfmiyle temasa baş
lamıştır. 

Öğrenildiğine göre, bu heyetin 
maksadı, Hatayın temel yasası tan· 
zim edilirken, Suriyece göze alınma· 
sı lazımgelen bazı noktalara işaret 
etmektir. Fakat Fransız mahafill 
nin cevabı bu işin bitmiş olduğu~ 
nu ve en ufak teferruata kadar tesbit 
edilmi~ bulunduğu için herhangi bir 
noktai nazar serdine imkan olmadığı 
yolundadır. 

toplandı. 

Cenevre~en bu~ün Ankaraya .geıı;ı:ı.iş A 1 manya 
olan Haricıye vekıli doktor Tevfık Ruş-

' sa ıkalı Azılı b·r 
(Devamı 6 ıncı&ıJ ~""<ence ©©le<dln~n 

katili 

güııu ötc11 aıuıesiııe ağlıyor 
(Ya..--ısı 6 ıncıda) 

- IMl<aır!P) ~aım n ırar~ı n o 

Geri mi 
isteyecek? 

(Yazısı 6 ıncıd.a) 

Cı·n•1' riyct Mer1iCZ Bar.ka..'M dircl:törü 
Sal "Jı..add:n Çanmı rtı.alrolesi ~ inci 

say f amızd.adır. 

Altın r htiyatımız 
21 tonu buldu 

ıe:nneırn keDepçenı ~DdlYl~lYI ınaB<dle 

Bir polisi yara a 1 
Uzun bir müddettenberi aranmak· ı 

ta olan sabıkalılardan Rifat evvelki 
gün Karagümrük civannda yakalan· 
mıştır. Rifatm acıçeşme civarında 
bir hırsızlık işi ile alakası bulundu -
ğundan oraca da tahkikata lüzum 
görülmüş, sabıkalı adam, bir zabı
ta memuru ile Hasan isminde bir bek 
çinin muhafazasında Acıçeşme kara
koluna göti.irülmüştür. 

Rifat yolda bir fırsatım bularak 
kaçmış, kapısını açık bulduğu bir 
eve girmiştir. 

Polis ile bekçi de peşinden eve gir
mişler, Rifatı arka taraftaki bahçede 
yakalamışlardır. Memur, azılı sabı-/ 
kalının eline gelepçe vurmuştur. Po-

lis ve bekçi Hasan tekrar caddeye çı· 
kıp karakola doğru ilerlerken Rifat 
birdenbire elindeki gelepçeyi zabıta 
memurunun başına vurmıya başla • 
mıştır. Başından yaralanan memur, 
Rifatm kaçmasına meydan verme -
mek için tabancasını çekmiştir. Buna 
rnğmen Rifat rahat durmamış, ke • 
lepçe ile bekçinin de kafasına vurmak 
istemi~tir. Bu sırada memur elin • 
deki tabancanın sapı ile Rifatm kolu
na vurmak isterken tabanca ateş al· 
mış, çıkan kurşun Rifatın kaba etini 
sıyırdıktan sonra bekçinin sol aya -
ğına saplanmıştır. Rifatm kelepçe· 
siyle yaralanan memurla diğer iki ya· 
ralr hastahaneye kaldmlmışlardır. 

----------------~--~--
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Holanda ile yeni anlaşma tr S~ 

Mali siyase ie11izin Türk parası
nın istikrarı üzerindeki tesiri 

t=----~--- ?t:,aJ;p_ 'J 
95 milyon florinlik ~ 

k d• ı . ~~; re 1 a PI 1 yor Muhtelif kıyrMJtte -,:~ 
y rel-:kcp okLn vı_ı • ~~ 

Mal ile ödeyeceğimiz bu kredi ile Pı!şk!n'in rcsmıııı, ·ad"~ 
f ir haklmuia M osıxı: t'f'si· 

radyo istasyonları, abrlka ve liman denin resmini ih,tı!)(J 5-ı 
Yazan: Cumhuriyet Merkez Ban~iası direktörü Salihatlin Çam inşaatı yapılacak _Yeni Asır (lztn~~~ 

The Finaııcial Tirrves'leıı " ... hakkında eser ) ":: .. 4..x Bir müddet evvel Ankara ya gelmiş Bu anlaşmanın, Türkiye sınat planla. • bide ~ bı-
1914 yılında harbe eirmek üzere iken Türkiyenin tedavülde buluna:ı mev- olan IIobnda yüksek ticaret heyetinin, rı is;in Holanda tarafından temin edil· ma " ... hakkında. a of) 

cut para.s? ' '6,00i.000 lira madeni para 2.000.000 lir~lık Osµıanlı bankasmm te- İkfr::at veka!ctimizle yaptığı müzakere- . f1 . l"k diğini de yeni duydıııı1~ 
davüİe çıkarmış oldug~u bankncttu. Di !er r.lulı:ı rip c cvletlerin herhangi birisi miş 95 mılyon orın 1 uzun vaadeli l iç:n diki1en abide" der · ler sona ermiş ve yeni bir muahede im. b' k ..ı:ı· 
gibi, Tiirkiye de tedavüle kağıt para çıkarmaksızın, harbi finanse . edemezdi.. .zalannuştır. ır ro 1 esasını ihtiva ettiği anlaşılmak ~ • ~ ~(...J 

tadır. ıze11 
Harbin hitamınl:la Türkiye 158.800.000 liral.k hazi:ıe notları çıkarmış bulunu. Muahede hakkınida henüz resmi ma· •.. Bu filr.u!e be§1°·Y1 
yordu. Yeis ve ümitsizlik i~inde ge<jcn b!r mütareke devresinden sonra, Türkiye hafilden esaslı malfımat almak müm· Ve İngiltere ile evvelce yapılmış o!:ın dov ile Gogoıeva .,,., ;'.,. 
Anado.uda yeni bir i ı:; tikHl.1 savaşma gi:işince, yeni hükumet teC::avUlde bulunan kün olamıyorsa da, öğrendiğimize göre, uzun vaadeli ticari kredi anlaşması gibi. Yeni Asır, 5. z. -~~~ 
bu paranın kontrolünü bilfiil eline geçirdi. İ gte Türk hükumetinin milli paraya bu mu:ıhede Türkiyenin iktisadi ve sr. karşılığının Türk mall:m ile ödenmesi "Rol yap~k" t~sJl~ 
ve para ile ilişiği olan bütün mescl~lere verd iğ i müteyakklz ehemmiyeti o tarihe nat programlannın tatbikinde her iki esası dahilinde bulunmaktadır. vırları takınmak, ~sterlll~ ·..,1 
kadar izliyebiliriz. memleket ticareti üzerinde emin ve e. Bu kredi ile bazı mühim fobrikalann veya muhabbet gö tiğİ fPP' 

Mütarekeyi takip etmiş olan o iki mühim cidal scne:ıinde (1920-22} Ana· saslı inkişaflar temin edebilecek mahi· inşası, gemi ve Ilınan inşaatı ve radyo Yeni Asır'm bahse~ıJıf· 
dolu hükCımcti en ihtiyaçlı anlanrıı:.la bile bir enflasyon s:yasetine girişmeği aklına yettcdir. istasyonları da kurula!::aktır. ' 'oyna.ma!t'' fiili kUil 
getirmedi. İstiklal mücadelesi bitip de yeni rejim kuvvetli bir surette teesJüs edin. ~ ~ lfo ,.p~ 
ce, 158.748.563 lira kıymetinde kağıt para 1931 senesi te~r:nievve!inin üçüncü p o isin 1 r ag ... 1n1 "Yeni Asır", b~bl~ ~)~ı 
gilnü kurulan Merkez bankasına dcvrolund~ Bu mikt:ır impar~torlug~un cum· "7 tn'"l .. ., fiJ', rediyor; 5. 2 . .:> ~ ••• c'ıY .dl 
huriyete bıraktığı mirasın tamamı idi. kati g •• y ~ r al ı ya n nfuCl""' ~ıı· 

1 ı ~ Fi~-:rur biri Ko f ·ıdt 
Birçok memleketlerin paralarını kıy metten düşürmüş olan amiller, harp tara· .:'~' B ı:ı.ra · '' 

1 
:11dt 

A 
z::ı V<.u:uı. un ,, ". 1:.,,eSl" •. H' 

fmdan parçalanmış ve istiklali için hala !:Ok ağır kıymetler ödemeğe uğraşan dev. rkadaşile B.r sarôÇ ilç seneye diyor. ''Kırıntı ke~·J<ırı'~' 
Ietin de parasını tasavvur etdilemiyecek dere: edc kötü ~artlarla düşürdü. b S r a be r m O b k t} m O~ d U fifseme vardır. "F'i1'ır 13. ~ 

Harp zamanında Avusturyada bmı la1mış olan ve mütarekede müttefiklere birini, yanılmıyorsıı.tı1· }\Cııd'.1 
terkedilen 6.soo.ooo liralık altm ihtiyatı hariç olmak üzere, tedavülde bulunan tevkif edildi Geçen sene, kununucvvelin 13 icn.d etmişti; bilmeb~i ıceıt~ 
l'Urk para.sının karşılığı sadece devletin itibarına day:ınıyoıi:lu. O tarihtenberi i- Kadir.gada bir zabıta. memurunrı üncü günü kapalı çar~a bir yaralC\· mi? ... Ama. 0 bu ta.. ~t ~ . .ıc 
se yeni rejim itibarını en hafif bir sarsıntıdan bile uzak tutmak için elinden gele- öldüren beş kişiyi yaralayan sabıkalı 

1 
ma vakası olmuştu. ~aç Hakkı is· ri" İ"İn lmllandt, Fi.S .. tJefl ııt 

-' yapmı .. tır sal· minde birisi keneli yanında çalışan çı- " 1 ı·., sO ~ :ı • Nazım ile arkadaşı bahriyeli mı - cius gibi ltirn:c er'' 
1931 te§rlnievvelinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 15.000.000 Türk dün öğleden sonra Adliyeye gönderil· rağı Nurinin, ayrı bir dükkan açma· * * - $<1'~ 

lirası sermaye ile işe ba~ladığı zaman 158 milyon Türk lirası kıymetinde ev. mişlerdir. sına ve kendisiyle rekabete girişmesi- . ıif1dCfl ~ 
rala nakdiyeyi üstüne aldx ve bunu mütemadiyen arttırdığı madeni para karşılığı Katil ile arkadaşı birinci sorgu ha- ne sinirlenerek Nurinin dükkanına Tramvaydan ~~;ir.dC:ı Ct 
il · · b k k "ki ı ııarmak ir.in iiZ<-· __..ıııı e garanti etti. kimliğince isticvap olunduktan sonra gıtmış ve tn ancasmı çe ere ı e ~ os1ı.-

193l de altın ihtiyatı 6,127 kilodan ibaretken 1932 de 14,533;1933 ide 19,522, tevkif olunmuşlardır. ateş etmişti. Bu sırada çıkan kur- ğum yol1tıı·· ; 0 51. ııı' 
1034 de 20.960; 1935 ve nihayet 1936 da 21,000 kiloya yükseldi. Altın ihtiyata İstanbul mUddciumumisi Hikmet şunlar hedefe isabet e!memiş, can gılı, Kurun, ,..,. .s,ııls.t' J.: 
kar§t olan hafif nisbet yüzde 15 üstün ve yüzde 20 aşağıdır. Onat dün bu hadise hakkında şu be- havliyle dı§arı fırlıyan Nurinin arka- Osman Cema.l'in : sı 1<~~ 

Devlet tarafından devrcdilmi~ olan tedavili akçesi herhangi anormal bir enf· yanatta bulunmuştur: sından Hakkı iki el daha ateş ederek te~ çok severim· ~dJf:0 ~ 
luyona karıt masundur; çünkü bunun hacmi ancak mevsim icabı olan alış verit "- Efkarı umumi yede nefretle kar- eski çırağını omuzundan yaralamıştı. mıze ne kadar ) dili·· 
ihtiyaçları. tekrar esas seviyesine avdet etmek üzere, ancak cüz'i bir miktar ge- ştlanan hadiseye, vukuunu miiteaJdp Dün ağır cezada verilen karar ü- İstanbul hall~ının 1yor <" 
nitleyebilir. memuriyetimiz müdahale etmiştir. zerine Hakkı 15 sene hapse mahkum Osman Cemal ya.ZJil ~ı? 

Paranın bir kıymet standardı ve mü badele vasıtası olmaktan başka bir de i. Muavinlerimizden Feridun dün hadise olmuş, ancak yaşı on sekizi geçmedi· gelmiş konuşuyor ··•il jJ~ııe 
d:ıre ve tasarruf miyarı olmak gibi mun Z'am bir vazife ifa ettiği malOmdur. hakkındaki tahldkatı bitirmiş ve ev- ğinden cezası 3 seneye indirilmiştir. yat,, ılenilen şu. ~O· 1311.11ıll' ~ 

Türkiyeyi idare edenler paranın bu munzam vazifesini tam manasile müd- rakı suçlu ile beraber sorgu hakimli- istin ye Dok ııı.ir~etlle da kaçmasını ~ilır. 01 ••• e~~ 
rikti.cler. Milli bankalarda mütemadiyen artan mevduat yekunları bu tasarruf si- ğine vermiştir. Yaptığımız tahkikata I Y Osman Ccmal';:;ırıi~ 01~ 
yasetini güdenleri mükafatlandırmakta gecikmemi§tir. göre r.zılı hırsız Ahmet Nazım ve Sa- 8018ŞI 8m8dl için üzerinden .... Jyle ~ 

1924 sener.inde 13.157.000 liralık yekUn tutan mevlduat 1935 sonunda lim hapishanemizin çok eski 3ahsiyet- lstinye Dok şirketiyle, hükumeti- demesine fi3.Ştun. :..ı~tte: al 
138.633.000 Türk lirasına çıkmış bulunuyordu. !erindendir. miz müm~silleri arasında satın alma O da konuşurken~· yol,• 1 

Yeni rejim gerek harid gerekse dahili pek az istikru -alı:~mi§tir.•Mu\l'aze. . Ve bü ada.mle.r :rn:ai~etle'rihl dalına • işi için Ankarada cereyan eden mü- gitmek için g~tigıj]lbtl c~ 
neli bir bütçe temini. ecnebi kambiyosu ithalatı ile ihracatı arasında muvazene te· gayri meşru yollarda ~ayı itiyat zarek:ler ı:ne::~i bi_: net~ce vermi~tir. roak,, kelimcsın~e.' vrJ· ' 
sil için sarf edilmekte olan azamt gayret hükClmeti verimsiz ve meyvesiz borç ve edinm.i§ şerirlerdir Ügrenıldıgın rıore şırkct, tesısa· üzenti, bir rorakılilt anıı)" d;, 6 

istikrazlar akdetmekten uzak tutır.uştur. · tını satmak için çok yül:sek bir para lüzumsUZ, hatta ın Cfefıtrıe; 
Bunların şimdiye kadar gizli kalmıg ı·~temekte ve hu"·ku"metı'n teklı'f ettı"vı· B" ı Uzcrindcn ° -~ 

Son mall senelerin gelir cetveli bu salahı gösteren müeyyidedir: b' k ·· h t h ızı kl d - o ır yo un Jc vv 
ırço mucev era ırs 1 arının a mı"ktarla ı· ....... tenilen ~r""smda büyük bı"r "-ükSC 1' 

1928-29 T.L. 218.924,000 1932.33 T. L. 189.467.000 f ·1· ld kl tahakk k t . t" - ... d~l, o yoldan " C'C..1rte ıl( 
aı 1 0 u an u e JlU§ ır. fark oörülme!-:.tedir. ldall t> y- .u 11 

1929-30 T.L. 218.532.000 1933-34 T.L. 173.514.000 u başka bir yo ,,..··rıcçtı,,ıv A 
Ahmet Nazım, Behçet nam müstearı- Bu vaziyet karşrsmda anlaşma ih· 1 .ı. ll ıcl r~. 

1930.31 T.L. 190.196.000 1934-35 T.L. 209.921.000 k - 1 "Geçtiğim yo •" ..rol · P" 

1931-32 T.L. 165.228.000 1935.36 T.L. 235.266.000 nı, Salim de Ali sahte adını kullanma - tiır..allerinin çok zayıf olduğu söyle-ı gelir: Yol ki_geÇti~~:i tJl.~· 

Habeş;stanın 
ilhakı 

Milletler Cemiyetin .. 
de de tasdik 

edilecek 
Bu aaıbahki posta ile gelc::ı Deyli He. 
rald gazetesi diplomatik muhabirinin 
yazısından: 

Mayıs ayında Habeşistanın 1talyaya 
ilhakını hukukan tanımak yolunda Mil
letler cemiyeti asamblesinde bir teşeb. 
bils yapılacaktır. 

Bu defa Habeş delegelerinin Millet· 
Ier cemiyetinden çıkarılacağı ve binne
tice İtalyan delegelerinin avdet edeceği 
nin muhakkak oMuğu ifşa edilmi~ti. 

· Fakat plan daha ileri gidiyor. TürkL 

ye hariciye vekili Belgradda beyanatta 
bulunarak: 

"Bütün Balkan memleketlerinin Ha
beşistanm ilhakını fiilen tanıdıklarını 

ve ~iılıdi hukuk::ı.n tanınması meselesi· 
nin kaldığını,, söyledikten sonr:ı demiş. 

tir ki: 
"Bu da, Milletler cemiyetinin gelecek 

içtimaında hallolunacaktrr.,, 

Ds~~ç~® 

Kaybolan asker 
l\leğer dokuz gündür 

uyuyormuş! 
Stokholm: 10 (A. A.) - Kalsko· 

rona alayından bundan dokuz g i.in 
evvei esrarengiz bir surette ortadan 
kaybolan bir topçu neferi bugün bir 
ot ambarında uyuyor bulunmuştur. 

Bu asker birkaç dakika istirahat 
etmek üzere girdiği ot ambarmada 

tadırlar. Ahmet Nazım hırsızlıktan niyor. Müzakere için Ankaraya git· .ı.ll-"' ~ 
d b. def Sal" d yol ki geçerını... ••Geçtl'l. A 

1 · ı • h şiındiye ka ar on ır a, ım c mi:>J olnn şirket mümessilleri dün sa- . · · dıf -.ı".» n g 1 1 Z m U 8 • on altı defa takip edilmişlerdir. Adli- bah şehrimize dönmü~le;dir. Mümcs· zari. Mazi ıçın. defiil ~,ı·. 
yol,, demek yanlış ""-ıtl ..,1 

f k 
.-.. 1 ye, işe lazım gelen ehemmiyeti vermiş nil!er neticeyi bir n:ı.porb Paristeki k ~on """ il'" aza ar arı O}Up SUÇlUlar pek yakında adaletin eli· mer!{eZe bildireceklerdir. çeden üzenere ~ ·"'it.tlfj ~ 

ne teslim olunacaklardır.,, mizc sokmak iste~ıg ııS1'..,u: 
Al manyaya lnglllz Lilvnnofun nutku hevesi ifadeye bl~ ı{ıl)1''.:.J' 

mÜSlemlekeSf Ölen polisin ço~uğu Hem Osm:ın ~111~ ttlııJl~d 
Öldürülen polis Hasan Basrinin eski H 31' p taraftar! arı o a olduğum,, u rnüZ~) 1,ııU~ ,ı 

verllemiyeceğlne zevcesi bu sabah matbaamıza ge!erek, hÜl~um~arla do~ u her ::~'llan gcqcrı #1: .. 
k 8 ra r Verdi 1 er Hasan Ba3rinin çocuğu olmadığı hak- A di süphesiz yanlı~. . ( •.. ) ~V_J Finlan ya.-ım Moskovada . bulunan ~ 9", . 

kmd:ı. bir şayiayı bizzat çocuğunu gcs- Kadıı.;v,, l{aUceıJI ,, ?ıtl "" 
Londra 9 (A.A.) - Ba~lıca sağ ce- Hariciy~ n:ı.zrrı Hol::ı~;nin ~erefine, Sov- '""Y ,,,.p,tıu ~~?·~ 

~rerek tekzip etmiş ve demi§tir ki: . w 00 ye1ıi bir d-~ıtt•ı ~"f' 
nah muh:ıfazılrtırlarından müteşekkil yctler b rligi Hariciye komü:eri Litvi- ifa """ 

"- Sekiz yaşında ve TUrk:in adında nof tarafından bir ziyafet verilmiş bu balcır.ı11uuın ço. 'J'ıır• 
bulunan imparatorluk endüstri birliği olan bu çocuk öldürülen poli3 Hasan münasebetle Sovyet Hariciye komiseri le zcnginwtti. - JJ. d~ 
p:ı.rl5.mento komitesi dün, ittifakla ka- Basrinindir. f;ayanı di l:::t:ı.t bir nutuk söylemiştir. htıriyct, 9.'.!.S1· ~ııı"~;ıır 
bul ettiği bir karar suretinde, İngiliz Ben Har.an B:-.sride!l be.: senedir ay- Litvinof, Sovyet Rusyanın kollektif Çoğaltmak s:ı.Y~da!l ol• ~J 
bayrağı altında bulunan arazinin veya rr otun.ıyorur.1. Ve c;c~uk be~ ı::cnedir emniyet ve muahedelere riayet husu- acaba hangi bg.}< • ı~~ 
filonun ba.~ka b:r devlete devredilemi- babasını g-önnüa <fa~ildir. . mır.da rnrfett·fli faaliyeti mevzu bahs- Turhan Tan, uı,srı~~ ~oı;';ıı 
yecoğini bildirmekte ve mesul nazırlar Dün :ı.ncak babasını mcrgta görmek cttiHcn s'.>nra c-:cüm!e dcmiş~ir l::i: "Keyfiyet ba.k~111 1'· ~ti 
t:ıra.fından yapılan l:ati taahhütleri ha· nasip oldu. Üzerine düştü. Öptü. Ağla- "- Bu faaliyet maalesef sulhu tehli· nomiye:!cği içın tıSjjıl~, 
tırlatmal~tadır. Kararda. böyle bir ha- dı. keye düşürmek ve harbi bir müessese ''Mevzu it"barile ~ 1 ıı.ı-t. v .J, 
reketin İngilterenin s~vkülceyş cm.niye- S:ı.brk koca.ra Hasan J::ı,zrinin şün- h:ı.linclc ida..'l'le etmek istiy.m ve millet- O halde: " ... s:ı.~<l~cStfdl·~ 

diki kansından çocuğu yoktur. §imdi· ler birbirini imha etmeğc devam etme- larmı zenginlcttlı• 
tini tehlikeye koyacağı gibi Almanya 

ki karısının evvelki kocasından iki ço· dikleri müddetçe medeniyetin kabili J' 
için de mühim bir fayda tc~kil etmi- -----·- • it 9 rJ cuğu vardır ki bittabi, Hasan B:ı.sri tasavvur olmadığını açıkça söyliyen, eeJP.i(_.Oa•'~ 
yeceğini söylenmektedir. Buna rağmen nin üvey evlatları oluyordu.,, nihayet büyük milletlerle küçük mil- Y .,., M 
komite Almanyanm veya diğer roem- - ------------- letler arasında hukuk müsavatmı ka- parlal11ell ,,t.I' 
ı;:ctıcrin ham madde ve yiyeccır tcdan- E d 1 r ne ha t tın d a buı etmiyerck mm etin müstakn bir • .wıt ".,-
kinde maruz kaldıkları müşkülfıtı iza.- tenzllath tar"ie h:ı.yAta hakkı olduğunu inkar eden Galibl 11'11'-
lcyc müsait teklifleri tetkike amade inatçı kuvvetlerle ka~ılaşma.ktadır. ..,"., f 

Devlet Demiryolları umum mü- Bu kuvvetler, bilhassa bütün memle- ' b ı• r 11 ' tfl 
olduğunu bildir iyor. O 

dür muavini Cemal Hidnyet, Nnfm ketlerde ajanları ve mümessilleri bu- 8 
vekaletinden Avrupa hattı banliyö lunduğu için tehlikelidirler.,, Sağıarltl oıe' ~ Mutalealar 

Siyasi m:ı.ha.fil, Alm:ı.nyanm dilek

leri hakkında, umumi~·etle resmi bir 

talepte bu!unmnJrtan ka{;ınacağı yolun

dadır. M.a.ncheslcr Gua.rdian gazetesi, 
Almanyanm r.1üstemleke talebi mese

lesinin hali hazırda. hnldkaten ciddi 

tC15.k!d ccfü.mcmekte olduğunu söyle-' 
mektedir. 

yatmış ve dokuz gün bilafasıla uyu • 
muştur. 

trenleri tarifesi hakkında tc~kilere ........................................................... dlJX-IJŞl toPııP'1J 
başlaması için emir almıştır. Pek ya ık 0 ifil (ÇJJ a ~ 1 txleıı ~~I. 

Cemal Hidayet şimdiki halde ha- Brükselde par;ıı~lı'' 
len mevcut olan tarifeyi ve muhtelif p a pas lantısında, reis ğı ,er~':I 
mevsimlerdeki yolcu adedini ve hası- Valensiyaya .Y~pt~ta bııl ~I 
latı gözden geçire::c!:tir. Bu hueuetu Q S nı an kendisinden ıstıza .. ~e ,ol~ 
h.:..--..:ırlanacak rapor vekalete verildik- ~ ni olduğunda_n. ~:gJcad' '(;f 
ten sonra banliy(; trcnlcrinc!c azrımı ~ Osmanlı hanedanından sında şiddeth bı ı:ıırııl' _, 
tenzila~ ynpılncc:ıktır. i bir papas mebus yumruk yıı ce,,e 

Edırnc - l:ıtanbul l"'a ~~n: dn dn : B kl .. . d Haber kişi yaralanınıştır· 
h · d · "b ·1· tl ·f : u mera ı mevzu uzerm e • 
azıran an ıtı aren tenzı a ı tarı e : d b" b •

1 
tur. 

tatbik edilecektir. : e ır yazı a.ş ıyor. . ........................................................ . 



iÇERiDE: 
* BUyük Millet mecllst, 1 martta tekrar 

toplnnıırak bUtçc mllztıkerelerlne başlamak 

üzere 15 şubat pazartesi gUnU tatil devresine 
girecektir. 

ıt: lrak ordusu zabitlerinden mUrekkep bir 
grup Türk ordusunda staj görmek üzere 
yakında memleketimize sclccclttir. 
ıt: Eski İstanbul polb mUdUrU Sadettin uzun 
mUd:!cttir mustnr!p olduğu hastalıktan kur 
tUlıımıyımılt vetııt etmi§tlr. 

• Sanayi blrllğlnin senc:.U< toplantısı dU!ı 
yapılml§tır. °Toplantıda bUtı;e meselesile sene 
lik rapor mUtalea edllmi§ ve idare heyetine 
yedek aza seçilmiştir . 

ıt: Kunıc;eşme ve Anıavutköy tramvay de· 
rak yerlerinde birer kapalı bekleme mahalll 
yapılması kıı.rıı.rlıı~tınlmışttr. 

• !talya hUkOmeti Anluı.rada yeni bir se

fa.ret binası in"'a ettlrccelttlr. Şayiaya göre 
bu btn:ı.nın temel atma merasimini bizzat 1 
ltalyan hıırlciyc nıızın ICont Çiyano yaptı• 
ca.ktır. 

• SUngercilik t:lrkctl muamelat merkezini, 
asıl fo.nllyet yeri olan Bodruma naklctmeğ~ 

1 

karar vermiştir. 

* Mısır kralı birinci Farukun doğum yılı 
mUnıısebctlle yıırın saat 11 de Mısır konsc• 
loshanesinde bir k:ı.bul resmi yapılacaktır. 

• Limanımızda bulunan Hestog Hendrik 
isimli Holıı.nda mektep gemisinde dlln bir 
resınlkabUl yapılmış ve merıı.slmde Tilrlt 
ve Ho'and:ı milli m.nrşla.rı çalmmı§tır. 

• Belccllye ~lllvrl yoğurtıarmm Uzcrl açık 
olarak l!:ı.tılmasmı men~tmı~ur. 

* Cerrahp:ı.,a hastahanesinde yaptırılacak 
olan son sistem mutfak ve ı;ıım:ı,ırhanenin 
ke,7itıeri ha.zırlıınmış ve Uısdlk için vekAlete 
gönderlltnl,tır. j 

• Dlln sa.bah Taksim Cumhuriyet 11.bldc• 1 

81ne bir ölUm il~nı yapl§tıran bir Rum, Yt
dek Subay okulu Webelcrlnden biri tarafın! 

• Ankarada, belediyenin ve zabıtıı.nm emir 
leıi hlltı!ına hareket eden sekiz otel kapatıl 
mıştır. 

* lktlııat veklletl Denizlide bUyUk bir 11'
lik fabrlka.sı kurmak için tetkiklere ba§la 
ml§tır. 

• Çanakkale boğazından gec;mekte ola'!! 
Artemis isimli Holanda va.punı Gelibolu ön 
!erinde Tev!iklrnbb:ı.ııl lslmlt 4 tonluk yelken 
Uye c;arpmı~ ve b:ıtırml§ttr. Yelkcn'lde bulu 
na.n iki kişi kurtarılmı~tır. 

• Meclis dahiliye encllmenl yeni polis te 
kiltıtı ka..."lununun mUza.ltereslne M"l:ımış•ır 

• İstanbul dt'!terc!arı Kd.zım, idareye alt 
bazı işler h:ı.kkmda Maliye vekA!eUle temasll 
geçmelt llzere Anko.rnya gitm.lştir • 

ıt: Atlnac!!'\ ac;ı'an Tilrk resim ve ne~r!yıı.t 
~rı;isine giden heeytımlz tstanbul:ı dönmu, 
t r. 

• l\.far:ı, kurtulu~unıın 17 inci yıldönUmll 

mUnıı~ebctile önUmllT.deltt cuma gllnU ~chr:· 

mlzdrki ll!a.ra,.lılıı.r, ErnlnönU halkcvtııdf' top 
lanıırıı.k btıt;llnU tes'it edeceklerdir. 

• 1zmlrue 11 y~ında MUrUvvet lsmindr 
bir kızeağırn ycdlgi kcstruıe boğazına k:ı.c; 

mış, dol<tor mUd:ı.hıı.lc.!llnf' v11klt kalmadan 
boJ1'ul:ı.rnk ü!mtiştllr. 

• Ih:1azlçl h."\lltı, ~lrl•etlh:ı.yriyenln Akil:-' 
ldnrc:;!nde olduğu ;;ibl :ıon vapur san tini US !?'l 
dakika gr.rl atmıı.sı ı~ın şirket nezdinde tcşch 
bUııte bu"unmu•:ardır. 

DIŞARIDA: 
• İrı"iltcre Avnm kamarasında, F"r:uı•ız -

Sov•·t't pıı•·tı ıt~ınyııılle, tn.Plterenln bir A\'• 

rup:ı harbine girme.sini lntac; edebilecek her 

dan ya.ka'ıuıarnk palise teslim edilmiştir. 1 !'~~~~~~~~~~I~~~~~ * Kızılayın Bey.:ızrt nahiyesi kon.;re.!i ili 
şu'C:ltm 12 sin 1e ı-.Mt ond:ı. Veznecilerdeki 1 
nahiye mcrkrzlnde topla.nacıı.ktrr. 

• 1.smlnl blldlrmlycn hayırsever bir b!'\ 
yan tmıı..:md:ı.n Çocuk Esrlgcıne kurumıın!l 

yUz llrıı. teberrU olunmu~tur. Cemiyet yok· 
sul c;ocukl:ır n:ı.mına tl'~ekkUr ctmclttccllr. 

• Tilrk clll) tabipleri kurumu ı-e.nıol ko:ı 

gresi H şubat 937 pa.zar gllnU saat 10 da 
Etlbba odamıda toplanacaktır. 

Kaz.aUM doktôt" • (feM'Ut a.rkada
~ım muayene ederek) • biraz tebdil 
hava lazım, bir iki a.y kıra. gidiniz! 

hanı;i bir t:ı1h!:ıüdUn me\•cut olup olmadı~. 
~a'ine, Lord Vrant.~rne "hayır,. cevab.nı 

vermlrıtlr. 

• Avusturya cumhurrelsi Miklas, dun 
Vlndl!or dilkU ile Prenses Marl ve zevci Hıı 

revvood kontunu kabul etmi~tir. Reisicum 
hur öğleden ııonra \'indsor dilkUnlln mls~tırt 
omu,tulr. 

• I'arıste ~ıkıı.n !:ko de Pari gaı:cte:ıinln 
yıızd ğına göre kabine yıılnnda de~§ecok•Jr. 
Ou gazete, umum! kanaatin maliye ou.ın 

Vin:cnt Anrqo'un uzun müddet ayni mevki 
ele ka'ıımıyacıı~'l tlkrl:ı<'lP olduğunu yazmal{ 
tadır. 

* Tayyareci Llndbcrg Palermoda karay:ı. 

inmı,ur. 

• Yeni Japon kabine:ılnln harbiye ns.zırı 

Nak:ı.mura rııha~zzlığını ileri ııtirerek istifa 
etmi§tlr. Yerine crlt1nıh:ı.rblye reil! vekili 
gen r:ı.l !·1:;--;ona namzet ı;-öterilrn§tlr. 

duğunu göz önünde bulundurmak ye
ter. 

Hulasa iyi biten şu Hntay davası 
diğer birçok iyHiklere de güzel bir ve
sile teşkil etti. Bu iyiliklerin başında 
biz Tilrk ve Arap alemlerinin dostluk 
]arını görüyoruz. Bu dostluk her iki 
taraf için büyük saadetler doğuracak 
çok hayırlı bir hadisedir. 

Hnır$O(E0cğlır u~~~lhl 

<e:<dl ll D®m~;;gD®ır 
Kıırund!I Hak'lı.'l Süha Gezgin, yaz

dığı "Ccz1ları hadiseler bilir., adlı 

ma!calcsinde ıslah edilerniyen hırsız· 

ıara.~n bahsetmektedir. Hakkı Silha 
Gezqin bunlann tsUih edilcbilecckle· 
rinc kani değildir. Bir zamanlar ha
püthanelcrde yaptığı konuşmalardan 
katilleriıı n.amuslıı bir hayat ya§ama
yrı a.zmctmi§ göründükleri halde Jıır

ı,ızıarın, hapi.<ıtmı çıkar çıkmaz yine 
aynı yolda devam edeceklerini söyle
miş bulwuluklarmı işaret ettikten smı 
ra yazısını şıı satırlarla tamamlıyor: 

Madem, ki bir kere aşılanan ruh· 
lar, hırsızlık mikroplarından kurtula· 

' mıyorlar. Onlan zaman zaman kapa-
yıp vakit vakit ortaya atmaktan ne 
çıkar? Devletin elbette zor işleri var· 
dır. Bunları oralarda kullanmak, in
san haklarına bir tecavüz sayılamaz. 
Kanuncuların çoğu kitap yaprakların· 
dan dışarıya çıkamdıkları için, çok ke

re "Hak,, ın pek ince noktalarına. 

saplanıp kalırlar. Mahkumiyetini bi· 
tirmi.'i bir adamla başkaları arasında 
ayrılık görmek istemezler. Hırsızlığın 
akibetlerini değil, kendisini olu.5 tar· 
zını, netiecelerini gözden geçirerek ce
uı. biçmeleri de bu düşünüş yüzünden
dir. 

Nitekim işte eu son cinayet acı fa
kat kuvvetli bir örnektir. Eğer kanun 
bu kadar yumuşak olmasa, blf derece 
merhametli davranmasa idi, altt sabı
kadan sonra beş kişinin yeniden ka
nını döken o soysuzln bugün kar§ılaş
mayacaktık. Ceza kanunumuzda eski· 
den ev sahibine bazı müdafaa haldan 
verilmişti; bunlar kaldırıldı. Belaya 
bakın ki hırsız gecenin karanlığına 
sarılı olduğu halde, namuslu adam 

kanuna karşı çırılçıf'cı.ktır. Yasa, asıl 
bunları korumalıydı. Fakat bir yan· 
dan da "Can,, gilıi kutsal ve el sürül
mez bir şey var. Adalet onu da koru-

mağı yüklenmiştir. Bu iki zıt nasıl 
birleştirilir? Ne türlü çarelerle uzlaş· 
tınhr? Onu ben, söyliyemem. Yalnız 

şunu d:l saklamak istemiyorum: Bu· 
günkü kanunların eksiklikleri neyse 
tamamlansın. Hırsızlar, muhit değiş
tirerek mi ıslah edilir, zor işlerde kul· 
!anılmak mı kazanca kavuşturulur? Ne 

yapılırsa yapılsın ve halk kurtarıl· 
sın. Başka memleketlerin edebiyatla· 
rı, bu i~Jcrle önceden uğraşmış ve ka
nunlarındalaZ'm gelen düzeltmeleri 
yaptırmışlardır. Bizde edebiyat henüz 
bir süs olmaktan çıkmadı ki, ondan 
yaşadığı toprağın ihtiyaçlarına cevap 
vermesini bekliyelim. 

• St,.f:nl ajruı.'!ınm verdiği bir habeN' ----------------
göre, tııvc~ hUktlmctl Ha~:ı:ıtıı.nın ilhakını 

tıumnn~a karar vermiştir. 
* Atl:ıad:ı. toplanacak olıın Balkon mattu 

atı ko::ı~resi ayın 15 inci p=rtesi gUnU atı 
lacaktır. 

• ıtnıyan k bi?u·~I dlln "'lb:th bir top1antı 

yr.p:ırilk orch~un takviyesi için bazı karar 
lar a!mı,tır. 

• İngiliz ıı.ııkerl heyeti, Mııırr ordusunun 
tewk ve tanzimi hakkında hazırlıı.dığl rapa 
ru hlll~mete vcrmlgtir. 

* Amerikada Mli!iıılpl ve Ohlo nt>hlrlerinl• 
ııuhn yava, yıı.vıı.' c;ekllmektedlr. F'eyzarı 

tehllketl artık aı::ı.lmııktadır. 

* lfalt.a adaııında Kolera c;ıktığ'ı liabcr 
verlllyor. 

• Londradnn rc!ll'len verilen bir haberie J 

krnlm gelecek kı' Hindistana gttmlyeceJl'i 
bilcllr!lmektcdir. Bu seyahatin eonradan yrı. 

pılaea:tı sıı.nıhyor. 

• tn:;-lltere krıılı altıncı Core, dlln sıılıııtı 
yıı.ldızlI araba ile Sen Ceymls sarayına ~· 
derek Mltanıı.tınm ilk rıı.ıa kıı.bul re:ımlni"' 

hazır budunmuştur. 

• Kutup tayyareebi P'arlk ile yedi arka· 
da,ı dün şimal tıır:ınarmda %0 bin kilom.et 
relik bir uc;u~ yapmak ü:ı:ıore Moskovııdan 

ha~ket etmlgtlr. Uçu§ yolu gudur: lrkuUık 
- Yollen - Tikııi - Dlkl!D - .A.rkanjel -
Moııkova. 

• Sovyetler blrll!'fne Çekoslovakya rejist 
ta.rafından 500 bin kiloluk ıtuı tUtünU sip.,J 
riı olunmu§t'11', 

Yeniden 45 ort1tmek
t~p açılacak 

Dün, Kültür direktörlüğünde, yük· 
sek tedrisat direktörü Cevat, orta tedri.. 
sat direktörü Avni ve vekalet müfettiş· 
lerinin iştirakile bir toplantı yapılmış
tır. 

Toplantr.:Ia lstanbulun, ilk ve orta o. 
kullarla lise ihtiyacı görüşülmüştür. 

Bu sene memleketin .biroçk yerlerin· 
de yeniden ortamcktepler açılacaktır. 
Bunların yekunu takriben 45 kadardır. 

Mesleki tedrisat müdürü Rüştü, An
karadan ~ehrimize gelmiştir. Kendisi 
buradaki sanat okullarında teftişlerde 

bulunacaktır. 

Roman)la kabine
sinde değişiklik 

Romanya kabinesinde yeniden bir de. 
ği~iktik olmu~. fakat, Başvekalette ge· 
ne Tataresko kalmış ve hariciye neza
retine eskisi gibi Antonesko getirilmit 
tir. 

Antonesko, ayın on beşirulen ıonra 

§Chrimize gelecektir; 
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811 ze lHh. Dokto ~AÇ1b
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verıvor. S(qaradan 
kuı'lulmak için 

Senenin en goı t 
ro anı oıacatd~ Oazetcnıke. ''GUıeUlk doktoru,, adrcal LA ne haldkt veya ınUstear adlarmızıa •ora 

w.ğmn: sunllcrln ccvaplarmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevapla~ Parlste anlll§mı§ bulun 
~uğumuz gtlzclllk mUcssesest vermektedir. GUzelllğfnlzt noksan bırakan kusurlarmızı bize 
r:ızmız. 

(Tank Ünal) imzuiyle aldığmuı 
bir mektupta deniliyor ki: 

"Dört ıenedenberi cigara içiyo
rum. Bıralanak arzusundayım. Zira 
sıhhatime fena teıir yapıyor. Birkaç 
defa teKbbüı ettim, fakat bir türlü 
muvaffak olamadan. Bir hafta kadar 
bıraktığım halde tekrar başladım. Na
ıul hareket etmemi muvafık görüyor

Vcazaıını: R<efD~ Alhlmet se" ~ 
Memleket dekoru, fabrika, Anadoluda ~~~1Jl1b~ 
hayat, ziraatten İ!Çilİğe geçen köylü. Buturı i iÇV 
hummah, içli, özlü ve ihtiraslı bir afk hikiyes -102-

Beşikta§tan Rukiye imza.siyle so
ruluyor: 

Y tı§Dn henüz 17 olmasına rağ· 
men bilhassa göz uçlarında ve altla· 

rmda lanştl<lıklar batladı. Kirpikle· 

rim kısa ve seyrek bunların uzaması 
için ne yapmalıyım? 

CEVAP: 
Yaşınızın 1 7 olmasına bakılırsa 

göz altlarınızda mevcut olduğunu 

söylediğiniz kırışıklıklar gayri tabii
dir. Yüzün göz altlarındaki kırıtık

Jrkları ancak 25 - 30 yaşmda baflar 
v~ yaş ilerledikçe de fazlalaşır. 

Bunlan geçireceğim diye bu kın· 
şıklıklarla oynamıya kalkarsanız si
%.llı için çok zararlı olur. Göz altiyle 

1 - Vize, Alpullu, Pmarhiaar 
alaylarının 8500 kilo kuru üzümü, 
12200 kilo sabunu, 11652 kilo gaz 
yağı. 

2 - ihaleleri açık eksiltme ile ya
caktır. 
3 - Kuru üzümün muhammen 

bedeli 2-380, sabunun 3734, gaeyağm 
3263 liradır. 

4- Üzfünün ilk teminab 179, 
sabuntm 431, gaz yağumı 243 lira
dır. 

5 - Hepsinin ihrJeleri alaylar ay
n a_yrı c::lmik ü:r:ere 20 §ubat 937 cu
ma~~~~ il ~t 10, 11 de Vizede 
yapılncaldır. · 

6 - Şart.nameler arzu edenlere 
her ~rri Vne satın alma komisyonun 
da gösterilmektedir. (596) (712) 

oynamak hiç doğru değildir. Buranm 
derisi çok ince ve çok hassastır. 

Bizce bu gayri tabii kmşıklıklarm 
ııebebini gözünüzde aramak lmm· 
dır. Gözünüz hastaysa, yani görme 
kabiliyeti nakıssa ııiz farkında olma-• 
dan görmek için belki de gözlerinizi 
Jmpıştırmamz ihtimali fazladır. Bu 
takdirde göz altlarmız kırışıklık ya
par. Size her ıeyden evvel gözlerini 
zi bir göz doktoruna muayene ettir
meyi tavsiye ederiz. Doktora başvur
duğunuz anda tavsiyemizin pek boş 
olmadığını göreceksiniz. Sizde 
Miyopi bulunması ihtimali çok kuv
vetlidir. 

Kirpiklerinize gelince buna şim
dilik ilaç tavıiyc etmek tehlikelidir. 
Hele bir doktora gidin, gözlerinizi iyi
ce muayene ettirin de sonra .. Netice· 
yi bize yazmayı ihmal etmeyiniz. Hat 
ta doktor gözlerinizde miyopi bulma
sa dahi... 

Şikayetler, temenniler 

Mekteplerde 

aunwı?,, 

culau;nartesi gürı~ 
KURUN sayfalarında baş 

CEVABIMIZ: Her Akşam 
Bu, her §eyden evvel bir irade A fJf 

meselesidir. Arzu ve tema} fillerini- L ON .,e 
ze }lcrhangi bir itiyadı bile söküp ata· '' 
cak kadar hakim olmalısmız. Cigara ~· 
içmemeğe ba§ladıktan sonra onu ha-

tırladığınız zaman kendinizi avutmak ~ a \\A aı ifil Ha mı· yet r1e~ 
için yanınıı;da herhangi bir kuru ye- 17 IJ J 

miş burundurunuz. Sonra cigara şek- to~ 
]inde yapılmış ağızlıklar vardır. On- Memleketin en yüksek saz heyeti, zengin progtaJJlı 

lardan'bir tane alarak cigara içmek ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiT~e~li, 4iOi2i2~
7

~ aklınıza geldikçe ağzınıza alır ve böy-
lece dudaklarınızı ve gözlerinizi kıs-
tnen aldatmış olursunuz. iki ay kadar y k S A R A y f oetJ18 
sebat edebilirseniz cigaradan kurtu- 8 rı o 8 şa m s ~ 
labilirsiniz. Fakat bir daha velev bir Dünyanın en büyük muganriiyesi ve altın 
tane dahi olsa cigara içmek tecrübesi ft 

ne girişmemek~şar:yl~. G R A c E M Q Q RE' LJI' 
"Balalayka,, imzasile mektup yolla

yan okuyucumuza: 
Simon • Simon'un adrcıi şudur: 

Simon - Simon 
CIO Fox Filin 

1401 Wcstern Avcnnc 
Hollywood Califomie 

U. S. A. 

Fransızca sözlü son ıaheseri 

ŞAHANE MELÇ~ 
filminin iraesi terefine B O Y O K G ~ 

Bu filmin musikisi; bilhaua Viyolonist K R E t S L Eri" o 
. bestelenmi§tir. Yerlerin evvelden aldmiın ... asllllllll!ı ~~:.::: 

Kabak çekir· 
deği modası 
Almış yUrUmUş mil? 

<Kemal Yüksel) imza.siyle aldı- *iiamaiimiiimmamam!HiE!!B!ZilllnrsmmlEllllBlm~ii-~ 
ğmm bir mektupta deniyor ki: y k 

.. Nazan dikk'1timi çeken ve tu- arın a şam 
hafıma giden bir hadise anlatacağım.: Beyaz perdenin en methur erkek artiıti 
Mekteplerimizde kabak çekirdeği Y~ Ş A R L B O V E ,, 
mek adeta 1937 YJlınm bir modası .11-

olmu§tur. Talebenin çok büyük bir ve EHLi SALIP MUHAREBELER{ 'nin unutulrnrıı 
ekıcriyeti teneffüste ve h'1tta ders a· ı _ ~ R E T T A y O U N G 
ralanncla çıtır çıtır kabak çekirdeği "- "" rafl 
yemektedir. Bu 'tluretle mektep pah ).şk · Güzellik - Nefiı bir mevzu • Görmediğinıiz, bilmediğiıniz diyarların e! fİ, 
çelerinde ipek böccainin y~prak yeyi- ş A N G H A y Şiirle .. aüılü ilahi bbi~ ~ 
ti gibi bir çıtırdıdır gidiyor. Tebii bun Serguzeştle dolu ,ı 
lann kabuklan da rastgele yerlere ;Uteııııı1 
o.tılıyor. Bu moda kız mekteplerinde ŞARL BOYER ''ŞANGHA Y'' filminde "DİMİTRO KOSLOF" rolUndc ıincma hayatının en n'l.....ıı:1 .. ~ 

M EK 

de almıt yürümüttür .• Hatta bir kı- li~ERJE••• yaratmııtır. Numaralı biletleri evvelden aldırınız Tel. 40690 
Knyseri Ta:l}'are Fabrikasmda mü- sun mektepliler bunun perakende sa· .mmlimamiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiii!Diimliiü:iiiiiiai!iiİ~~....-

hendis müteahhidi Cemal tarafından tıcıhğını üzerlerine almışlardır. Bana Q I n 1 t. 
I 1. k" ·d ı k·ı b 1 de;rıil 10 defa görmek ısteyece 4--9-936 günlü mukavele mucibin öy e ge ıyor ı, mı e ere e ı en u to· ~ lJ 

ce yapIL'tıakta olan memur evleri ile humlar bir gün çiçek açmağa başlar- AŞK. HEYECAN - DEHŞETLİ ve MUAZZAM SAHNELERLE J)OL f-{&'tı 
sa birçoklanna pek yazık olur. Ala- K a hNEFts VE EMSAaLSJZ BiRi aŞA rı merkez binası üzerine ilave edilecek kadarlarm nazarı dikkatini çekerim.,, 

bir lmt bimınm kapalı zarfla eksiltme· __,,,.....---....--......... -....,...__...._,_.. H ı k 
ye lconulmuttur. Bedeli ketfi 25561 rı a 
lira 35 kuru~ olup ilk teminah 1917 Göz Hekimi 
lira ıokumıtur. EtuiltmesiKayst'ri Dr. Şükrü Ertan TURKÇE SöZLÜ filmlerin EN GüzESt...I 
Cle Kor. ıabnahna komisyonunda 3 Ca&ıloğlu Nuruc:-amaniye cad. N(, 
mart 1937 çarşamba günü saat 15 e (Cağaloğlu Eczanesi yanında) Önümüzdeki CUMA AKŞAMINDAN başlıyarak 1 PEK sinerrıasırııll 
kadar zarflar alınacak ve 16 da açıla· Telefon. 225M şeref haftasında sayın halkımıza takdim edilecektir. 

cnktır. Bu İ§ için kapalı zarf f&rlna 
me ve umumi, husust, fennt !afbıa· 
me, pilan proje vardır. istekliler bu 
evrala Ankara M. M. V. Hava müs
teşarlığı Ş. 6. ile Kay!eri Kor. satın 1 

alma komisyonunda ve diğer umumi ı 
şartnamesi keşfi evveli lıtanbul Lv. 
amirIH:ri tıntmalma komisyonunda gö
rülebilir. 

Şartnamedeki istenilen evsaf ve 
vesaiki haiz olarak Kayseri Kor. sabn 
alına komisyonuna yevmi mczkUrda 

Bu akşam SAKARYA sinemasında 
Suvare de GALA olarak 

M A U R i C E C H EV AL i ER ve M AR 1 E G L O R V ;y8C 
ilk defa olarak beraber oynadıkları en büyük ve en son muvaffBI' 

• 
ı NE ' LE 

Kahkaha, neşe, nükte, eğlence ve bilhassa şarkıll filrt'" 
müracaatlan. (598) (779) . . , ; -· . ,. , ~ . '; ' Yerlerinizi evvelden aldırınız Tel.. 41341 

\~,.. c 0 ö'/L~ • ··' 
eu Y~t)i BE· 
LA t>AN K\JR• 
AR.\N\Z S\1.E 
•••• PARA .ye; .. 

R;R\M, 

Mi ki Yediler arasında 
.. ı 'E.PA

. ı NE 
. OPASl 
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lngilizce 

Alnı anca 
Fransızca 

Fransız~ 
İngilizce 
Ahnanca 
Fransızca 
İııailizce 

Artık o gün bugilndür Behirenin ha
yatı latüst oldu. Babasınm muhabbeti. 
ne ortak olan bu kadından nefret edi -
yordu. Bir müddet odasma çekildi, kim
selerle konu~madı, saatlerce piyano ça
larak hırçınlığını gidermeğe çalı§tı. 

Bayan Münevver, sosyetenin en par. 
lak kadınlarındandı. Çok canlıydı. Bü
tün ömrü davet, ziyafet, çay, balo ter
tipleriyle geçiyordu. Durmak, dinlen -
mek bilmiyordu. Kahkahası evin içini 
çın çın öttürüyordu. 

Günün birinde her nedense genç kız 
da çekingenlikten btkmış olacak ki, il -
vey annesinin yanınıı sokuldu. Onunla 
beraber gezmeğe ba§ladı ve Münevve -
rin etrafında kaynaşan eıkekler:n ara -
s nı.lan bay Pertevi seçti. 

Hem doğruyu söylemek 15z:mgelirse. 
Pertev Behireyi değil de, Behire Perte
vi i;ıtlhap etti ve baştan çıkardt. Onu 
elde etmek için ne kabilse yaptı. Neti. 

cede de muvaffak oldu: Kıztn güzelli
ğine lakayt kalamıyarak, Pertev, onun 
la evlenmeğe talip oldu. 

İşte şimdi evleniyorlardı. 

Oda, sepet sepet çiçeklerle dolu ... 
Dave~iler evin içine akın etmeğe başla
dılar. Behire, aynanın karşısında bütün 

bu olup bitenleri dil••"inürken, bir yan
dan da giyiniyordu. Kapı5ı açıldı. Mü -
nevver içeri girdi. 

Halinde bir hüzün, bir çöküklük var
dr . . Gözlerinin feri kaçmı~. sahte yaşı 

- 1 

bir nikap gibi yüzünden düt mü!}. haki- ' 
ki senelerin izleri aln nda, gözkapak-

larında, boynunda, hulba her uzvun -
da, her halinde belli oluyordu. 

Bir koltuğa oturdu. 
Boğuk bir ıesle: 

- Kızım, Behire!,. Seni uzun zaman 
belki ihmal etmi§imdir. Lbımgelen şef
kati belki gösterememi§imdir. Fakat ben 
stni aeverim ..• 

Tereddüd ediyordu. Kullanacağı ke
limeleri arar gibi davranıyordu. Cıamle. 
leri ağzından kesik kesik çıkıyordu. 

• • • 
- İzdivaç pek müh:m bir şeydir. 

Hayatta iyice düştinmeden karar verme
m~li. Pertev senden on be~ yaş büyül:. 
tar. Çok çapkmmr§. Maceraları varmış. 

Genç kız, müstehzi bir nazarla üvey 1 

annesini süzdü: 

- Alakanızdan dolayı teıekkür ede -
rim. Fakat ben attığım adımı görecek 
yaştayım hamdolsun. Hem bir §eye k:ı-1 
rar verdim mi, imkanı yok geri dön -
meml 

Bayan Münevver son . derece heye. 
C'.anlıydr. Göğsü kalkıp iniyordu. Keke
ledi: 

- Lakin ... Ls.kin .. Biliyor musunuz? 1 

Behire Juşımla döndü, göderinde se -
nelerdenberi biriken kini bir an içinde 
şimşek gibi parladı. Vahşt bir sevinçle: 

- Biliyorum ... Pertevin bütün haya
tını biliyorum... Ha::!kul~ce hiçbir va. 
ka5ı yok. .. Bir sür(i metresleri olmuş ... 
O meyanda da kendinden daha yaşlı bir 
evli kadınla seV'i§miş.. .. Bunlar olağan 

şeyler ..• Şimdi o evli kadını terlccdin 
bir .genç kızla evlenmek istiyor ... Siz ha ı 
yatı benden iyi bildiğiniz için bunları 

gayet tab:i bulmanız 18.zımgelir. 

Sonra, iri siyah gözlerini kat.Jınm ü
zerine dehşetle dikerek tekrar etti: 

- Bir erkeğin yaşlanan metre:ıini ter
kedişi gayet tabii değil mi?. Hayat bu 1 

Münevverin dudakları ağhyacak bir 
çocuğun dudaklan gibi titriyordu. Sıkın 
tı ile terlemiş olan avuçlarına asabi tır. 
naklan battı. O esnada içeriye bir alay 
genç kız hücum etti. Hepsi bağrışıyor
du: 

- Haydi, haydi gelin hanım. Bu ne 
tembellik... Ortaya çık... Hepimiz seni 
bekliyoruz 1 

Behire, aakin adımlarla yürürken, 
başını çevirdi; üvey annes1ne bir müs· 
tehzi nazar attı. 

(Hatice Süreyya) 

HASER'in 
OUzelllk Ool<toru 
Kuponu: 

HABER - Akşam pastası 

iF~ırn tcın Amcea 
cıFnd lYı Uc!ısyclli1 

yaqrJ>tn ıroyoır 

HABER 
AKSAM POSTASI 

ıOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstnnbul 214 

Telgraf acıresı: ıstanouı HABER 
Yazı ısıerı teıoronu . 2:ıH12 
idare ve ll~n .. ı 24S70 

ABONE SAR TLARJ 
Tütltı!I• F.rnd• 

!S•n•llk '400 Kr 2700 Kr, 
e aylık 730 .. 14150 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. , 

aylık 1$0 .. 300 .. 

Suhıbi VI! Ncşrı11al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Ba,ıldı;ı qer (YAKIT) matbao11 

Yazan: Niyazi Ahmet. 

100 

Rus e 
sene evvel bugün 

• • eya ınun a ası 

skin ··;. ü .. 
Çar 1 frln<•I Nil<c arırrı !iu~ ~apti;t'ı güzel 
Na tal a, en n ·ha yet Poşk hı l~ "'8uynuzıu,, 

dedtrlerek onu düeUoya v ~ ö."* e sürükledi 
8ll,1i.in, di.inyanm ·hemen her 

yerinde büyi.ık Rus edibi A. S. Puş· 
kinin öli.imünün yüzüncü yıl ji.~bilesi 
yapılıyor. 

Rus kültüriine yepyeni, temiz ve 
edebi bir dil b:ıhşet.miş ohı.n Puşkin, 
tam yüz sene evvel bu r:i.in l 83 7 yı
lü 1 O şubat gi.inü gözlerini ebediyen 
hayata kapad!. Fakat Puşkin, eser 
leri ib ebediyetlere mal olmuştur. 
Yüz sene evvel, bugün gibi düşü
nen Pşkin, yüz sene, ve nihayetsiz 
seneler sonra da dahi Pu;;kin olarnk 
kalacaktır. 

Kısaca hayatını anlatalım: 
1 799 yılında f·.1oskovada doğdu. 

Babası asilzade bir dereceyi idi. Kü
çüklüğünde kendini okumıya veren 
Puşkin, on beş yaşında iken "Küçük 
şehir .. diye bir şiir yazdı ve sevdiği 
muharrirleri anlattı. Genç Puşkinin 
hayatında Çaadaycf admda genç bir 
subayın çok tesiri oldu. Çaadayef. in
kılapçı idi ve Puşkinin üzerinde de
rin izler bıraktı. Puşkin, 181 7 de li

kinin hayntmı zehirliyordu. Bu esna
na Natclya cdmda bir kıza aşık ol
du, evlenme teklifinde bulundu. Ai
lesi bzm henüz küçük olduğu ceva
bını verince Puşkin Kafkasyaya ha
rc!~et etti. Bumda harbe iştirak etti 
ve tc:mn Moskovaya geldi. Bu sefer 
N:ıta!ya ile nişanlandı. Sonra evlendi. 
Artık mesut olmnması için hiç bir 
sebep yoktu. Fakat hayır, bantsız 
şair, knynanasiyle geçinemiyerek göç 
etti. Bu esnadn Çarskoe Sclo' da im-

seyi bitirdikten sonra Petresb~rgda 1 Q · .. 
memur oldıı. Burada, en yuksek 
sosyetelere devama ba~ladı. Sabahla
ra kadar eğleniyor, miikemmel bir a
lem süri.iyordu. Fakat okumayı, 
Çaadayefle buluşup ciddi meseleler 
konuşmayı ihmal etmiyordu. Ve mü
temadiyen yazıyor, halkı, köylüyi.i 
memnun edecek, 'onun derdine ter
cüman olacak eiirler ortaya atıyordu. 
Bu, çeok tehlikeli idi. I-lüln1metin n 1 

zarı dikkatini celbetti ve onu Y clm
terinoslav' a si.irdüler. Burada ha!'ta
Jandı, sefil b~ h~l~~ yw;~rk~n ken~i
sini tanıyan bir generalle karşılaştı ve 
general onu Kafkasyaya götürdü, bu 
radan Kırıma, daha sonra Kişinef' e 
geçti. Burada meşhur general Orlof 
ile tanıştı. lnkıliı.pçı 2..abitlerle düşüp 
kalkmağa başladı. F ak:t Puşkin 
rahat durmuyor, istipdadm aleyhinde 
bulunuyordu. En nihayet Avrupa 
tahsili görmÜ§ olan O<lesa valisi Vo
roncefin yanma gönderdiler. Bu
rad~ da duramadı. Valinin iş ya
par görünmesine rağmen bir şey 
yapmaması onu sinirlendiriyordu. 
Vali bir gün Puşkini Odesayı istila e
den çekirgeler hakkında tetkikat yap· 
mağa memur etti. İşte bu memuri
yet istifasına ve binnetice istifasmm 
kabulü yerine sürülüp ebeveyninin 
Mihailovsk'deki malikanesinde otur
mağa mecbur etti. Çünkii Puşkin, 
ahbaplarının ricası iizerine tetkikat 
yapmağı kabul etmiş, neticede valiye 
alaylı ve manzum bir rapor Yermiş
ti. 

Mihailovsk'da bııhrnnlı bir haya~ 
sürdü. Fakat :mhescrler yarattı. Köy
de yaşarken ~Çar Aleksandr ölmüş 
ve tahtn Çar birinci Nikob gccmişti. 
Bunu fırsat bilen gizli cemiyetler fa-

aliyete geçtiler ve neticede bir kısmı 
idam edildi. Mühim bir kısmı da Si
biryaya sürüldü. Bunların çoğu 
Puşkinin arkadaşları idi. 

Çar Nil:ola Pu~kini köyden sara
yına getirtti ve sordu: 

- Sen burnd:ı ofoaydın ihtilale 
iştirak eder miydin? 

Ateşin şair, tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Muhakak iştirak ederdim. 
Çünkü sürülen ve idam edilenler bü
tün benim dostlanm idiler. Köyde o
luşum beni kurtardı. 

Çar. bu cevaba kızmadı, kendisi· 
ni himayesi altına ahcnğını söyledi 
ve serbest yaşamasına miisande etti . 

Puşkin artık Moskovada ahane 
bir bir surette yaşıyordu. Yalnız bu 
şahane yaşanın balolara gitmekten 
ibaretti, halkın onu büyük bir şevk
le seyretmesi alkışlaması idi. Bu ka
dar. Çar, kendisi görmeden hiç bir 
eserini hic bir kimseye okumamasını 
emrctmi~~bulunuyordu. l~te bu Pu§· 

Şnir Puşkin 

paratorln karşılaştı. Çar kendisine 
iltifat etti. İmparatoriçe de Natal .. 
yayı çok beğendi ve saraya devam et" 
mcsine müsaade etti. Natalya gez
meğc, iyi giyinmeğe di.işkiindü. Ko· 
casına, daima eserlerini kendisine 
okuduğu için sıkıldığım, üzüldüğü
nü söyler ve Puşkini kırardı. 

Puşkin. Çarın arzusu He birinci 
Petro tarihini yazmak için tetkiknt 
yaparken XVIII üncü yüz yılında çr 
kan köylü isyanının şefi Pugaçef hak 
kında Yesikabra rastladı ve bu mev
zuda bir roman yazmak sevdasına 
düştü. ihtilalin geçtiği yerleri gör 
mek için izin aldı. Buraları gezdik
ten sonra malikanesine döndü ve 
Fugaçcf tarihini yazarak Pesretburga 
döndü. 

Puşkin. hayatında en büyük ıstr 
tabı sevgili karısı yüzünden çekmiş
tir. O bir aralık şöyle demişti: 

"Y nzı ynzabilmeh için bekarlığın, 
serbe~~ hayatın boş zamanlarını bula
m:ız o!dum. Yülcc1c sosyete hayatı 
içinde yuvarlemp gidiyorum. Kanm 
mod:ıyn pek riayelkurd.'T.,, 

fakat bu ehemmiyetli mesele de
ğildi. Puşkini mahveden bir aralık 
bütün r-ehiı-de Natalyanm Paristen 
gelen Baron Jorj Dantesle alakadar 
olduğu dedikodusu idi. 

Pu~kine imsasız mektuplar yazr 
larak "boynuzlu,. kelimeleriyle tah
kir e<lilcli. Bundan başka bizzat Çar 
da Natalyaya tutkundu, mütemadi
yen kur yapıyordu. 

Uzatmıyalım, bu hadiseler Puşki
ni, dedikodudan sonra bacanağı ol· 
masın:ı rafı,'Illen kansı ile alakasını 

kesmiyen Dantes ile düelloya mecbur 



Hurda tramvaylar 
harıl harıl işliyor 
Bugün biri daha bozuldu 

142 numaralı ikinci mevki tram- ta baştan aşağı sıralanmış, öndeki 
vay arabası bu sabah on bir buçukta taramvay tamir edilinciye kadar be'k
Şişhane yokuşundan çıkarken motö- lemişlerdir. 
rü bozulmuş, tramvay Şişhane bah-
çesi önünde durmuştur. Tramvay tamir edildikten sonra 

Arkadan gelen tramvaylar yokuş- yoluna devam etmiştir. 

Kaynana katili 
mahkdm oldu 

Ağustosun on yedisinde Langada 
~ap Mehmet sokağında 6 numara
lı evde işlenen bir cinayetin faili hak
kındaki karar dün ağır ceza mahke
mesinde verilmiştir. 

:(. :(. :/o 

mış, üvey kızı Asganoştan üç lira is
temiş, bir riyavete göre de kıza teca· 
vüzde bulunmıya savaşmıştır. 

Asganoş feryat edince ayni oda
da yatan 60 yaşındaki büyük anası 
Kaye uyanmış, bu sırada Kirkar e
lindeki bıçağı üvey kızının iki yerine 
s:ıpla-nı,tır. 

Klye damadının üzerine atılınca 

HABER - J\tqam postaM 

Almanya 
~'9''9'Sl©<e ö©ıedDğU 
!Fil a ır iP> '{Çaı m n ır ara: o li"ll o 

Geri mi 
istiyecek? 

Paris: 10 (A.A.) Birçok gazeteler, 
şu suali soruyor : 

Almanya. harp tamiratı olarak tediye 
<:tmiş olduğu paraların iadesini istiye· 
cek mi? 

Hitler, Versay muahedenamesinin 
harp, mes'uliyetine müteallik olan mad
desinin mefsuhiyetini ilan etmiş oldu.. 
ğundan Almanya harp tamiratı namile 
tediyelerde bulunmağa kendisini mec
bur acUetmemekle kalmıyacak,makable 
şamil bir takrm metcılibatta bulunmağa 
da kıyam eyliyecektir. Bununla beraber 
Von Ribbentropun Lord Halifaks ile 
görüşürken bu meseleye temas etmesi
ne ihtimal verilmemektedir. 

Oeuvre gazetesi, Almanyanın esas da 
vasmm şu olacağını yazmaktadır: 

"Ya zaranmızı İspanya ve müstemle. 
kelerinden çıkaralım veyahud eski Al
man müstemlekelerini bize iade ediniz,, 

Voroşilof tef~ 
edilmiş! .. 

d't ı:abıd 
(B<U} tarafı 1 incide) smda mütead 1 ~ 

tir. Bunların anı 
da vardır. ·~ 

Sual: Son defa ~u~~ 
nin karıları ve ç ııdııf' 
miş olduğu doğrıl lfl 

Cevap: DoğrılYa JlZd~ 
bilmiyorum. Fakat götfll 

Voroşilof ile Stalinin münazaa etmiş mektebe gide~kel1 ele gt~ 
oldukları malumdur. Sual: Vaziyetın ~ 

Resmen alınmış olan tcldbirler halkJ 
tan gizli tutuluyor. Fakat hükumet ve 
ordu yüksek mahafilinde meyusane bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Bu haberler, heyecanaver hadiseler. 
le de dolu bir haftanın sonunda çıkmak· 
tadır. 

Voroşilof, Leningradda generallerile hükmedilebilir rnı: ..e~ 
·yetıll r-

alelacele bir konferans akdettikten son- Cevap: vazı ~~ 
··yJeıv- 61 ra Moskovaya dörldü, ve ordu mareşal. dl olduğunu so Aısıl' 

esı ... 
lanndan beşini içtimaa davet etti. olur. Muhakerne t bil• 

Bunlar, içtimaa geldiler. Voroşilof lik olmuştur. fal<~ııJar' ~ 
gelmedi. Kendisinden hiç de haber yok metten ziyade 11~ ordU· 
tu. Sonunda Voroşilofun, Stalinin emri ği hiddetten gelTııill fC 
le tevkif edilmi§ olduğu haberi yayıldı. bir ekseriyeti Sta 

1 

Kmlordu, kendi liderinin hükumet i§- kasındadır. ti d 
lerinde tam bir hissesi olınası laZIIDgel Troçki jsilll)e et • 

diği kanaatindedir. Fakat bu manevi Deyli Telgraf ~ııt. 
çarpışmanın ardındaki hakikt sebep, w •• sovyet 'f 
R . guna gore, tan 
usyanın en genç mareşali Puçarzevski ret uyandtrrru' o · - ~al 

nin, Stalin tarafından rütbe ve itibarı.. t '/ti~ 

Hadise şuydu : Katil 3 5 yaşında 
Kirkordu. Srvacılık ve dülgerlikle 
geçinen Kirkorun Dikranohi isminde 
bir karısı ile iki çocuğu vardır. Dikra
nohi Kirkorun ikinci karısıdır. Bu ka
dının ilk kocasından Asganoş ismin
de bir de kızı vardır. Haftanın beş 
gününü evde cturmakla geçiren Kir 
kor, karısının dokumacılıktan aldı
ğı para ile kamını doyurmaktadır. 
Bu yüzden karı koca arasında her 
zaman kavga olmaktadır. O zaman
ki rivayetlere göre bir ara Kirkor, ü
vey kızı 14 yaşındaki Asganoşa göz 
koymuş, fırsat buldukça sıkıştırmak 
istemiştir. 

arabnnda boğuşma başlamış, gözü -------------- nm tenzil edilmesidir. 
taşıyan Sovye 
ğiştirilmektedir. troÇ~ 

Şimdiki halde . JJ 

Dikranohi bu vaziyet karşısında 
k'ocasmdan ayrılmıya karar vermi§, 
ağustosun on yedinci pazartesi saba
hı erkenden sokağa çıkarak komşula 
nna dert yanmıya ve kiralık oda ara
mıya gitmiştir. 

Kansmm evden uzaklaştığını fır
sat addeden Kirkor yatağından fırla-

dönen Kirkor kaynanasını da birkac 

yerinden yaralamıştır. Ana kız ken
dilerini sokağa atmışlar. konukomşu
dan imdat istemişlerdir. Bunlardan 
yaşlı kadın biraz sonra kapı önünde 
can vermi~. kız da Haseki hastaha
sine kaldırılmıştı. 

••• 
Dün bu cinayet hakkında karar 

tefhim olunmuştur. Kirkor kayna· 
nasını öldürmekten, üvey kızını iil· 

dünneğe teşebbüsten 1 5 sene dört ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Kirkor bu kararı soğuk kanlılık
la karşılamış, hakimleri yerden te

menna ile selamladıktan sonra salon
dan çıkmıştır. Kir kor ellerine kelepçe 
takılarak hapishaneye götürülmüş
tür. 

Hariciye Vekili 
izahat verdi 
( B<U} taro.fı 1 incide) 1 

tt1 Aras, aUrekli alkışlar arasında kürsü
ye gelerek Cenevredeki faaliyetini ve 
dost !devletler Hariciye Nazırları ve 
mümessillerile yaptığı mükalemeleri ve 
bugünkü arsrulusal siyasi vaziyeti izah 
ettikten sonra, Milanoda İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Çiyano ile yaptığı mükale. 
meleri anlattı. 

Tevfik Rüştü Aras, avdetinde Bel
ıgradda Yugoslavya Başvekili ve Harici
ye Nazırı doktor Stoyadinoviçle yaptığı 
görüşmelerin esaslan üzerinde Parti 
Grupunu tenvir etti. 

Doktor Arasın beyanatı şiddetli al
kışlarla tasvip olundu. 

Hariciye Vekilimizin teşekkürü 
Ankara 9 (A.A. - Hariciye Vekili 

doktor Tevfik Rüştü Arat, Anadolu a. 
]ansına aşağıdaki tezkereyi göndermiş
tir. ı 

''Milli Hatay davanuz hakkıma Ce
nevrede varılan neticeden dolayı Cum. 
huriyet Halk Partisi ve Halkevleri riya· 

yasetleri, muhtelif cemiyet ve teşekkül
lerle dahil ve hariçten birçok zevat ve 
teşkilat tarafından gönderilmiş olan tel. 
graflarr Ankaraya avdetimde aldım. Bu 
suretle hakkımda gösterilen samimi his
lerden dolayı çok mütehassis ve minnet 
tanın. Şükran ve muhabbetlerimin ibla 
ğma Anadolu ajansının !delaletini dile. 
rim.., 

Taksimde bir 
buz dolabı 

patladı 1 
Bugün saat 11,30 da Taksimde bil

hassa. yeni apartımanlarm yapıldığı 
takısımda oturan veya sokaklardan ge-

çenler müthiş bir infilak sesi ile heye
cana. düşmüşlerdir. 

Bu inf ila.k, Abdülhak Himit cadde
sinde olmuştur. 

Burada Tip--Top apartnnanı altında 

Yaşar Konak isminde birisine ait süt
çü dükkruu vardır. Bir kadının 

yüzünü kestiler 
lşte bu dükkandaki buz dolabı henüz 

anlaşılamayan sebepte birden patla
mış, bu infilak neticesi dükkanda bu

Bugün aaat on ikide Sirkecide bir lunan sütçünün oğlu yaralanmış ve 
yaralama. vakası olmuştur. bütün dükkan harap olmuştur. Bu sı-

Hüdavendig.1r caddesinde lzmir rada içerde ne kadar yağ, reçel ve tatlı 
muhallebicisinde çalışan Kadıköylü varsa, sokaklara dökülmüştür. 
Adile dükkanda çalışırken dostu hamal V akaycrine yetişen imdat otomobili 
başı İzzet içeri girmiştir. Adile aylar- ile yaralı derhal hastahaneye kaldınl
danbcri ayn yaşadığı dostunu fena ı mıştır. 

bir şekilde karşılayınca İzzet: J Buz dolabındaki muhtelif eczalardan 
- İçeriye gel! Bir şey söyleyip gi-ı çıakn gazlar yüzünden bir zaman dük

deceğim demiştir. Adile ile İzzet ta- kan civarına yakl~ılamamış, nihayet 
hakların yıkandığı yere girince İzzet 1 itfaiye gaz maskesi takarak dükkana 
avucunda tuttuğu jileti ansızın Adile-

1 
girmiştir. 

nin yüzüne vurm~. jilet kadının sağı Zabıta işe el koymuştur . 
yanağını boydan boya kesmiştir. 

Bundan sonra İzzet dükkandan çı- i----················-············-··············: 
kıp bir tramvaya atlamış, gitmiştir. ! ~ H A B E R 1 ~ 
Adile yüzünden kanlar akarak Sirkeci i ! 
eczabanelerinden b irine gitmiş, ilk 1 ~ lstanbulun en çok satılan ha·] 
rnüdavatı yapıldıktan sonra. çağrılan 1 i kiki akşam gazetesidir. ilanla -~ 
sıhhi imdat otomobili ile Haseki hasta- i rmı HABER'e verenler kare.: 1 

hanesine kaldırılmıştır. İzzet aranmak- İ derler. ~ 
tadır., l L .......... : ••••• .;;:;; ••••••••••••..... ;;;;;; •..•• ..J J 

Çanakkaledeki 
kaza 

Doğru mu, değil mi ? 
Bu Pbaıhki posta ile gelen Niyuz 

K.ronikl gaz.ıetesinde okunmuttur: 
"Berlin gazeteleri, Moskovada hüku· 

met aleyhtarı hadiseler olduğuna dair 
haberler neşrediyorlar. Dün gece Röy-

. . ·.ur· 
adı değiştınlrn1:ı İ"'eıı . benı ı J..t 
paz isimlerıne dUell" ta ke11 
!ardır. Mese " et1İ5" 
diyorlar ki. t 

mektedir. 
Bu sabahki posta ile gelen Sun

day Express gazetesinde okunmuı -
tur: ter ajansı Sovyet merkezinde pek tanın. 

Vanduara isimli Glaskovlu bir Jn- nuş olan bir ecnebi müphide telefon et . af g•ıe 4' 
ti. Ve şunları konuıtu: 

giliz gaz gemisinin otuz altı yaşında Sual: Moskovada 22 yüksek rütbeli 
ki lngiliz kaptanı Harry F arguher 

Deylı Telgr ~ıısY' 
muhabiri, So\f}'~t ol~ 

·0ın zabitin casusluk ittihamile tevkif edildi· 
üç haftadanberi bir Türk hapishane -

ği doğru mudur? 
isyan bareketı tıO(illl 

sinde hapis bulunuyor. , CevaP: Bu haber, hiç fÜphesiz fazla 
Kaptan Farquhar, Çanakkalede mübalağalıdır. Büyük muhakeme esna-

bulan 
terde şuyu .. iilt ı:ıı 
haberlerin, buY ğıınıı 
bir neticesi oldll 

kendi gemisiyle bir Türk motörünün -----------------l1...----~ d 
çarpışması neticesinde Kanunusani· 150 'b • M la dp 
nin 12 sinde Türk polisi tarafından ) n a f!!!!'J 
tevkif edilmişti. Bu kaza esnasında 1 
yirmi dört kişi boğulmuştu. lngiliz AsAılerde n k ~tl'.~J 
kaptanı Çanakkale hapishanesine ~ 
götürülmüş ve gemisi, kendisini al -
madan dönmüş gitmiştir. (B<U}tarafı 1 incıde) ve bu vazıye 

Sonra bu gemi yeniden lstanbula Almeria. 10 (A.A.) - Ma.la.ga. sivil etmiıtir. .,dıJ' 
dönmüştür. Bu defa kaptankn 'tabii- valisi Havas ajansının muhabirine 00:: Hava kar Jet' 
ye edilni\folacağmı umuyorlardı. Fa- yanatta bulunarak cumartesi ve pazar bimiz kruvaZ~. 
kat gemi, Kanunusaninin 27 sinde günü 25,000 Ma.laga.lıyı ha.mil olan için yaklaşını • "'. • 
yeniden harekete mecbur olmuş şim- 500 kamyonun şehri t.erketmiş oldu- kruvazörler P~ ~ 
di Cebelittarık ile Ruen arasındadır. ğunu söylemiştir. kendilerini~~ 

Türk bahriye mütehassıslarından Vali otuz kilometrelik bir mesafede aydmlatınıtl ,_,.p 
mürekkep bir heyet toplanarak kaza yolun iki tarafının yüz elli kişi kadar lann ltalyarı ~ 
hakkında tahkikatta bulunmuş ve ln- tahmin olunan firarilerle dolu olduğu- anlaşılınıştır· dJıl 
giliz kaptanı Farquhar·ı bütün suç - nu, bunlarm yatak ve döşeklerini, el- Notada bO:sil~.Jf 
lardan tebriye etmiştir. biselcrini beraberlerinde götürmekte nanmalarıPII1 saJıiJle'1:."A 

K h 1 olduklarını ilave etmiştir. rinin, Bask 
aptan a a nezaret altındadır. 'lh milen" tarafll1~ ~ 

İngiliz salahiyetli makamları, o za- Bı assa kadın, çocuk ve ihtiyarlar- p•..- p.-

mandanberi kaptanın tahliyesi için dan mürekkep olan bu halk ktitle9irtin mayin tarlj JyJll ~ 
teşebbiislerde bulunmaktadır. arzctmekte olduğu manzara valiyi son Akdenizde lr biııe . 

Türk müddeiumumisi, diğer bir derece müteessir etmiştir. Kendisi bu fmdan asiler ~ttef b'ı 
mıntakada yeni bir tahkikat yapılma- teessürünü hiçbir zaman unutmayaca- ğun harbi ~ği ,e ~ 

k l d K F cagmw ı söylemektedir. ni doğurabı h.ı:t et? 
smı arar aştır ı. aptan arquhar te CJJ 

bu defa da suç teşkil edecek herhangi Sivil halkın kaçtığı yolu pa sulhunu dir· ~~ 
ve edilnıekte dUt 

bir ihmal ile şaibeli görülemedi. bombardıman ediyorlar fopçtl 
1 

.,,, 
Yapılan tahkikat, kazaya ugwrıyan Evv lki Ce kru .. ·· Ma ( • /.- "' e gece rvera va.zoru - Madrit ıo v· ~ı~' 

motörün kaptanı Hüseyin, bu felake- lagadan Valenciaya giden yolu bom- müstesna 0_ııns1'1.ııdt. :(ıll 
tin mesulü olarak gösteriyor, Hüse- bard tmişti' ob·· l 1ın · "' P~ nnan e r. us er, enanın . ..kii1l ~~ ·dl 
yin kaptan, İngiliz kaptanı, F arqu- otuz kilometre cenubuna düşmüştür. gecbahesı :va s.Çd< ~t ~ 
har ile ayni zamanda tevkif edil - öw ·ıru-· ·· n · ta sa • ~ .. ~ttrı ...ııl'· 

grenı gıne gore, as enn yyare- tayyareleri, ~1~t'1"' .... miftir. leri Mortil şehrini bombardnnan etmiş, yaPw · Jı 
ngiliz kaptanının daha fazla neza- cevelanları jlefl 

sivil ahali arasında t.elefata sebebiyet lerin :Malag3~~ıtıl AD~ 
ret altında bulundurulmasına sebep vermiştir. zıµ- tJoır, 
olarak, Tiirk deniz bakanlığını ( ~) tahtın m~ ueti· ~ 
ndan yeni bir emir beklemek zarure- Malaga neden düştü Amme h~:p -11 
tinde bulunmalarını gösteriyorlar. Valencia, 10 (A.A.) - Dün ka- işlemetke o 1'1 

Kaptanın suçsuz olduğunu teyit e- bine içtimamdan sonra neşredilen bir <lir. retk ·,~, ~o 
den resmi karar Çanakkale hapisha - notada ezcümle şöyle denilmektedir: 11 'il 
nesi müdürüne gelir gelmez, kendi - "Mala~anm düşmesine sebep ha- ti" 
sinin serbest bırakılacağı vadedilmiş- zı ecnebi devletlerin asilerle gittikçe F'ılı' t! I' 

artan bir teşriki mesaide bulunmalan- ~ f 
tir. I • bd dır. talyan ve Alman donanmalan " 

Bu sırada kaptan Farquhar, hapiır harbin mümkün olan bütün hilelerini 1şe ~ 
hanenin mutat höcrelerinde değil de te( 
müdiirün hususi dairesinde oturmak- kullanarak asilere yardım ebnekte- 12 ya)ıtl~ ".)f"'./ 

d dirler. Bundan maada ltalya ile Al- (r.r 
ta ır. K·.ıdu··s: ıo f•,ıi.~" manya F rankoya takviye krtalan uı .. ,y ~ 

Kaptanın verdiği izahat göndermektedirler. hi§çiler te.ıcrar,yıl~ ,,.ı 
Kaptan Farquhar, Sunday Expres Şubabn yedinci günü saat 10 da Yahudiliğ~n ~ilf11e;: 

gazetesi muhabirine şunları söylemiş- hükumete mensup alb muhrip, Mala- yaseti takiP .. atı 
tir: gayı boınbardmıan ebnekte olan Ca· Akada Mii5~u~eıııif" /. 

" - Motör, Vanduara burnundan nariu, Baleares ve Almirante Cerve- mürekkep bı~ııerti1'ç' 
geçmekte iken, ~pansız rüzgara kar· ı ra ismindeki asi kruvazörlerine taar- Yüksek kornı ıc•P' ,,~ 

d d l 
,;ete ,,., 

fi ön ü ve yo umun üzerinde du- ruz ebnek i~in hareket etmi,lerdi. Sa· Arapça ga. ,tteıı •: ~ 
rakladı. at 13,50 de hüklimet muhripleri Ca- Diğer cıh ttil'ıe11 ~ 

l!:erisin<le bir panik başlamıştı. Se- ta - Cape'in cenubunda iki kruva· kilde hicret e dİ tt'~ 
kiz kişi direğe tırmandı. Şüphesiz zör görerek bunlan Baleares ve Ca- da on iki ":::eıc~:~ıf'~ 
bu, geminin bir yana ağır surette bas- nariasasi kruvazörleri zannebni,ler- Prot~sto SiY',. .,,,,1. 
ma!mı mucip oldu ve gemiyi altüst dir. Bu iki kruvazör Vira ederek bü- mektedırter·. iıt •"'":..vı'.ı 
etti. tün ağır silahlan ve sancak tarafmda- bırakılması 1~yf • ~ ~ 

Ben yava~ ilerliyordum. Birden· ki ufak loplariyle ateş etmeğe hazır bir heyet. fi itıerdi! r 
bire tam tornistan ettim. Kazaya ma· bir vaziyet almışlardır. Hükômet ge- müracaat-~~~ 
ni olmak için yapılacak her şeyi yap- mileriyle bu iki esranengiz kruvazör gittikçe bu)' 
tık. Fakat muvaffak olamadık.,, muhtelif istikametlerde dolqmqlar tcdir. 



lO~T-1937 

Avrupaya talebe 
~ ~ gönderiliyor 

ade T 
' ~ etkik ve Arama Enstitüsü 

eneI Direktörlüğünden: 
Müsabaka 
1' ı· 
aııp'erin 

günleri uzatılmıştır 

dikkat nazarlarına 
l ....._ •c 

~~:~,Maden Müh d' · "10 J 1 t' · k ·· .. ~ ı..".'4flaYa ., en ısı ve ,, eo og ye ıştırme uzere musa· 

~ ....._'ICllt ohnaaı3)~,, talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin a~ğıda 
l l'iirk o~ llZtnıdır • 

....... ~ k, 
~den ....... ·-· C,; ~Ua.y,~larında çahtabilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol
\.... ~ l'tıeı Anka.rada yapılacaktır.,, 
~"'"'I> Yatab;ı~u olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden biri 
'\' q,(J}ek 

~, '!ı 18 d ' 
~deıı ~··en &fağı ve 25 den yukan olmamak, · 

'9in ~ ~ uhendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 1937 ve . . · "'~ca~ !~.37 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 

~~.~'bete . ~sabaka imtihanlarında kazanmış olmakla beraber 
a , le Jeo~n ıhraz ettikleri derece itibarile Maden Müh~ndisli -

f.'~~n M·~luk için "10" arasında bulunmak şarttır. 
•, 

1 ~Yt uhendisliği için imtihan: Hesap, Hendese, Cebir, Mi

~laaı\lk :e. Yukarıda yazılı dillerden birinden, 

-~ .. tçın İıntih R' · "H d C b' " H • Jı, F'ııik . an: ıyazıye en ese, e ır , ayvanat, 
S , ' ICiınya ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapı-

l'aı... .. 
~ ... ~g" 
,~~ ~~deriıecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 

hit ~ .~lduJdanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
1 ' UJı~e verecekler ve bunun için de muteber kefil gös 

'\. ~ "'İllıen""li w. • . ş ba 
~' u-. gı ıçın: son müracaat 20 u t 937 Cumar· 

~'-Yene 26 Şubat 937 Cuma 
~:So.ı . 27 Şubat 937 Cumartesi 

~ '\iracaat 27 ıubat 937 Cumartesi Öğleye kadar, 
1 

~ Yene 1 Mart 937 Pazartesi, 

l"" .. ~ . . 2 Mart 937 Salı 
~' edilınittir. 

ll\ifua hü\riy t ·· da h"' "hal rak M kt • \tey, b e cuz mm, usnu va asm1, e ep f&· 
• ~ ~Ur. unlann. taadikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoğraf ve 

\ l\iiiin ~~ tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsii 
~tde e .~0ndenneleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin e 

b\tı: ogleden evvel Bay Hasan Apartnnanmdaki Ensti · 
IUnalan ilin olunur. {89) {318) 

A -, 

~ı.,<lo Ilı>. J, . algınlıklanna, Romatizma, diş vebaş ağrılarına 
lıfak \1 o}~tl ~ne ve sakallı _markas~n~ lutfen dikkat buyurunuz. 

~ btil'iik GQp AN tesıratı hancıyeden bozulmaz. HER EC
atnbalajlıları vardır. 

HABER - '.:4ltşam postası 

Futbol 
Federasyonuna 

elli bin lira 
veriliyor 

Türk Spor kurumunun munzam tah. 
sisat olarak futbol federasyonuna elli 

bin lira vereceği; kurumun bu tah~isat 
hakkındaki teklifinin de meclisin bugün 

kü içtimaında müzakere ve kabul edile
ceği Ankaradan bildirilmektedir. 

Ankara klüpleri 
Bayramda bir 
ecnebi takımı 
getirtiyorlar 

Ankaranm kuvvetli takımlarmdar. 

Gençler birliği ile Ankaragücü klüple· 

ri kurban bayramında karşılaşmak üze
re Yunanistan ve Bulgaristan klüpleri. 

ne müracaat etmişlerdir. Gelecek ce
vapların hangisi daha müsait olursa 

o, memleket takımı bayramda Ankara 
ya gelmiş olacaktır. 

Kır koşusu 
Dördüncü 

müsabaka bu 
hafta yapıhyor 

İstanbul atletizm ajanlığından: 
1 - İstanbul kros pmpiyonasınm 

dördüncü müsabakası Fenerbahçe atadı 
ile Kalamış yolu arasında yapılacaktır. 

2 - Müsabakaya üçer ki§ilik takım· 
tarla iJtirak: edilecektir. 

3 - Müsabakaya iştirak edecek klüp 
ler 12-2-937 aktamına kadar mmta.. 
ka atletizm ajanlığına atletlerin listele· 
rinl vemıit .olmalıdrrlar. 

, ı4 - Müsabakaya aaat 11 de baJla
nacaktır. Atletler muayyen saatte Fe. 
nerbahçe stadında bulunmalıldırlar. 

İstanbul Komutanbğı 
Satınalma Komisyonu ilanlsrı 

· İstanbul komutanlığı birlikleri için 

7900 kilo zeytin yağı kapa~ zarf u· 

suliyle ihalesi 10 - 2 - 937 çar

tamba günü saat 15 te yapılacaktır. 
Muhammen tutan 5214 liradır. Şart
namesi her gün öğleden evvel komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin 391 li· 
ralık ilk teminat makbuz veya mek

tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı vesaikle be· 
raber ihale günü vakti muayyenin

den en az bir saat evveline kadar tek

lif mektuplannı F mdıklıda komutan· 

hk satmalma komisyonuna vennele-
ri. (782) . 

1 

Beynelmilel 
binicilik haftası 

Müsabakalarına büyük mera~ 
simle Berlinde başlandı 

Berlin 1 (hususi muhabirimizden) -
Kanunusaninin 29 uncu cuma günü bü· 
yük törenle Deutschland Halle'de açı. 

lan beynelmilel atlı spor müsabakalan 
bilyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

Bu müsabakaların en ldikkate şayan ta-ı 
rafı şüphesiz Almanlann organizasyon 

hususundaki emsalsiz intizamperverliği 
ve başanglığıdır Dıpnda nakıs ( 19) 

derece soğuk dalgası hükümran olur
ken henüz Amerikada dahi eşi bulunma .. 
yan bu muazzam spor mabedinin sıcak 

havası içinde dünyanın en maruf bini· 
cilerini en kıymetli atların üzerinde sey 
retmek cidden methe layıktır. Halkın 

alakası son derece büyüktür. Yirmi 
bin ~işilik halin hergün ve her gece on 

beş birJ:len fazla ziyaretçisi var dersem 
mübalağa etmiş olmam. 

Tren ve tramvaylardaki büyük kala
balık olimpiyat günlerini canlandırmak. 
tadır. Atlı sporda Avrupanın en maruf 
memleketlerinin girdiği bu müsabaka
larda kıymetli Türk zabitlerinin ademi 
mevcudiyeti bir eksik olarak hissedili
yor. Hergün öğleden sonra ve geceleri 

devam edilen program fevkalade zen. 
girJ:!ir. Müsabakalardan maada hayvan 

terbiyesine ait birçok numaralar prog
ramı süslüyor ve iştirak edenlerin ade-

di çok olduğundan müsabakalar geç 
vakte kadar devam ediyor • 

Cuma günü öğleden sonra merasimi 
müteakip başlayan müsabakalar binici. 

ler ve atlar için bir nevi sahaya alışma 
olduğundan fazla enteresan değildi. Fa
kat cumartesi günü başlayan ve pazar 
akşamı neticelenen "Nasyonal Sosya
lizm inkılabı 1!1ükafatı,, müsabakası 

gerek müsabıklara gerek seyircilere çolC 
heyecanlı anlar yaşattı. Bu müsabaka 
aşılması müşkül ve yüksek (17) mani. 
aldan ibaretti. Azami vakit (70) saniye 
olarak tcsbit edilmişti. Fransa. Alman
ya ve Holandaya mensup binicilerden 
(10) zabit ilk seferde parkorlan hata· 
sr~ geçtilerse de, bunlardan sekizinin 
elde ettiği vakit (70) saniyeden fazla 
olduğu için, hata puvam aldılar. Viraj 
lar çok keskin ve manialar çok sı1' oldu. 
ğundan hayvanlar oldukça güçlük çeki
yordu. Gece müsabaka tekrar cldildi ve 
ikinci sefer de Hannover'den Alchimist 
ismindeki atıyla iştirak eden Alman 
mülazimi Brinkmann ideal bir binişten 
sonra mükafatı (hiç hatas1z olarak) ka
zandı. ikinciliği gene Almanlardan mU. 
lazim Hasse bir hata puvanile kazc>•Hiı. 
Fransız yüzbaşısı Clane de bir hata pu 
vanile fakat bir saniye fazla vakitle Ü· 

çüncü oldu. Bu müsabakayı olimpiy~tlar 
da kazanan Alman zabit; talisizlik yü. 
zünden tasfiyeye uğrldı. M ü~abak:lara 
'devam ediliyor. 

Suat ERLER 

Viyana • Pe~te • Bükreş 

Bisiklet yarışı 
Romanya bisiklet federasyonu 

Viyana - Budapeşte - Bükreş ara· 
smda beynelmilel bir bisiklet müsaba· 
kası organize etmiştir. 

lngiltere 
Futbol şampiyonası 

İngiltere lik maçlarının son haftası 
neticeleri şunlardır: 

Arsenal 1 Manchester 1 
Charlton 2 Albron l 

T 'o/eybo/ waıverhampton 2 Bolton ı Y ~ Bentford 6 Derby 2 
Everton 3 Sunderland O 

buz veya ırie!dub=yle berl'!ber komu- Polis mek tehi Leeds 2 Huddersfied 1 

Yedek subay okulun garajın iha 
lesi açık eksiJ•me ile lS-2-937 pa

zartesi saat 16, 30 da yapdacaktır. 

Muhammen keıif bedeli 256 lira 28 

kuru~tur. Şartnamesi her gün öğle

leden evvel komisyonda görülebilir. 

lste'<lilerin 20 liralık il'< teminat mak-

tıınltkin~::ıatşubesindenefacak!anve· Gedik liyi mağlup etti :M:anchester 2Stoke1 

si!~alarla ih~le günü vakti muayye- Polis ~ktebi voleybol sahasında kar Middelsbourg O Grismby O 
Portsmonth 4 Chelsea 1 nind'! Fındıklı komutanlık satın alma şılıışan, Gedikli Küçük zabit mektebi i-
Preston 1 Scheffield 1 

komisyonuna peh-.. e!eri. {741) le polis mektebi voleybol takımlan ara. 
smdaki müsabaka polis takımının gale- __ B_irm __ ing_h_am __ 5_Ll_._v_erp_o_ı _o __ _ 

8. ci Kor için 15 Abnosfer ve 12 
beygirlik bir tane motopomp açık ek

silbne ile 13 - 2-937 cumartesi 

saat 11 de ihalesi yapdacakbr. Mu· 

haınmen tutan 2100 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyo

numuzda görülebilir. İsteklilerin 158
1 

liralık ilk teminat makbuz veya mek· 

tupbriy!e beraber ihale günü vakti 

mu~yyenincle Fındıklıda komutanlık 

satın alına komisyonuna gelmeleri. 

.(742) 

besile nihayetlenmiştir. Dünya kupası 
Romanya ile 

Almanya da giriyor 
1938 de Pariste yapılacak olan 

dünya futbol şampiyonluğuna Ro· 
manya ve Almanya takımlarının işti· 
rak edeceği mezkur memleketlerin 
federasyoniarı tarafından organizar 
yona bildirmiştir. 

- Yoook karıcığım görıiyorsun k"i Bu suretle dünya kupasına giren 
kayak sporuna çalı§"yormn, §i~i ev milletler resmen on he§e balij olmur 
iş göremem.. \. tur, 
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YQ~t 
Tefrika numarası - 21 -

YAZAN: ~©J~aır Wa10Daıcee ÇEVİREN': fa 

Yemek dolabını aı;tı, bir tnbalt bn.şe 
buldu. a.lıp masanm Uzcrlne koydu. Sonra, 
çay pişene kadar, hcnllz bitirmediği son mck 
tubu tamamlamak nlyetile tekra.r odasına 
çıktı. Fakat orada bir tUrJU mektubu yaza• 
mıyorJu. Aklı fikri, yapacağı teııebbtl.Bte 

idi. l3lr nra, harıt bir gUrlHtU duydu. Bu, bl:' 
anahtar gıcırtısı idi, solca.k kapumıdn.n gel!. 
yord~. Genç kız bu ihtimali tasavvur etme
diği iQ!n, bütün slnirlcrinJn gerildiğini ve ..• 
korktuğunu lılssettJ. Bir sıuılyo geçti. Sonra, 
koridorda bir ayak sesi duyuldu.Adımlar git 

tikçe ynklıı§ıyordu. Odasına. kadar geldi, 
d:ırmndı, geçU. O zaman, VaJcrl yerinden 
fırladı, }{O~ ko;ıa gidip od:ı kapısmı attı. 

Aşa~dıın, kondorun nlhayctındıı, mutlakta 
d:ının mumun hnflt ve uzak ziyası gellyor~ 
öu. Kimseler yoktu. 

Valcrl: 

- Kim o! 
DlyP seslendi. Cevap olarak büyük b!r Si!· 

rilltU oldu ve mum söndü. 
Genç kmn kalbi mUtıılıı surette çarpıyor. 

du, neJest tutuluyordu. Fa.kat dudaklarını 

:wrarak haylnrnuısma. mani olabildi. Yanın
da elektrik feneri vardı. Tltrlycn ellerile yalı: 
tı ve merdiven bıı.omdan koridora uzata.rnk 
tekrarladı: 

- lam o? 
Cevap yok. Valerl btltUn ccMretinl topla .. 

ya.rnk merdivenlerden indi ve mutfağa girdi. 
İlk glSrdUğü ııey, yere yuvarlanmış ve kırıl• 
mıı olan ba~e tabağı oldu. Demek gtırUlU.ı.. 

yü çıkaran tabak idi. Valcrt rahat bir nefes 
aldı şllphe yok ki bu geıen ldmsc, bir lnaan
dL Gu.rlp b!r §ey daha gördü. Yere d!l§Up k·· 
rıl~ olan tabnğm birkaç parçıı.sı mruıanın 
üzerine kaldırılıp konmuıtu. Demek blrl.'11 
oradan gcçınlştı. Halbuki mutfa){ bo~tu. 

Yan tarafta, kömUrlUğc o.çılnn bir kapı \'ar-. 
dl. Va.lerl kıı.pzyı nçm:ık trtcdl. mmu idi. 
Bu esro.rcnglz ziyaretçi nereye gtlml~tl. Pcn 
cerelerln dcmJr parmaklıkları vardı. Bahçe 
kapmm.aı arkumda kol demiri duruyordu. 
Valerl tekrar kömUrlUk Jmp:mu zorln.dL Hb 
yır, ltllJUi idi. Blrd:::nbiro titredi. Bir kö§cden 
tld yeşil parıltı kencllsine bakıyordu. Fakat 
biran sonra, Valert gWdU, bu bir kedi idi. 
Eğildi. Karanlıkta gözleri parlayan l<cdJyf 
kucıığmo. o.ldı ve: 

- Zavallı yavrucuk, diye mırıldandı, 11cnl 
bir hayalet zannettim.. Ne dlyo masaya. sıç
rayıp başe tabağını devirdin?. 

Fakat lce:lrne!cr, genç kı?.m boğazına tn. 
kılıp Jtalclı. Çllnkü Valcrl yerde, tabatm la
rıklan ynnmda, ucu çellk yeşil bir ok gör. 
mO§tU. 

KOLDllARBUP. S!.llT 

Vıılerl Hovet bayılmadı. Yıı.lnız, yava§ yr.. 
Va§, kediyi yere bıraktı ve ye~I oku aldı. 
Ucu ııtpsivn ve çeliktendi. YC§ll kcmank!'§! 
Ye§il hayalet! demek duyduğu gtırUıtUyU 

çıkaran oydu. Fakat nereye ım olup gltml§" 
ti? 

Havııgazl ocıığmm Uzerlndeld çaydanık 
kaynıyordu. Taştı. Çıkan gtlrUıtU genç kı:z.ı 

kendine getirdi. Havagazfnl kapıyarak odn· 
ama döndü. Açlıl'l'ını falan \>OutmU§tu. Dütıf,1-
ııüyordu. Ycııı hayaletten korkma.sına ma -
hal yoktu. Çünkü ye~ kenüınkq Bellam1nln 
dU!Jm&nI idi. Binnenaleyh kendisinin dostu 
olma.'u lft.zmıdı. Valcrl bu dUııUnce!erle hcyc
caı:ımr teakln etmek istedi. Fakat kısmen 

muvaff&k olabildi. Biraz h:wo. almak Uzere 
balu;cye ı;ıktt. Dizleri titriyordu. Buna rat.• 
men kararı kat'l idi. Duvara merdivenleri 
dayadığl yere gitti. Çılttı, aatonun bıuıçC.!1ne 
fndl. 

Alelekser Bcllıı.ml alt:am yemeğtnl yemek 
için ikt saat sartedcrdl. Bazruı d:ı.hıı. .tnzla ol 
duğu vah'1dl. Fakat kat'iyyen lkJ saatten az 
oldu~ ı;-örUlmemlştJ. O gUn, hizmetçi yeme
ğin! gcUrdikten ynrım saat &onra zııı çaldı. 
Gelen hlzmctçtyo ııofrayı kaldırmasmı söy
ledllden sonra katibine dedi kı 

- Kapıcıya h:ılıcr verin. Illrlslnl beklyo
rum. İsmi Koldhnrbur SmltUr. Gclfnce bura 
ya alm. 

Sa\lnl derhal verilen cmrl yerine getirdi.!. 

çnden Smltln niçin şatoya davet edildiğini 

soruşturuyordu. Biraz sonra BcHaınl fikrini 
aeğl.ştlrdl, ve mlsaflr;lnl bizzat beklemek Uze

re id\tlbinl lcapıcmın yanma gönderdi. 
Smlt getdi[;1 zaman saat on bir vardı. Bir 

tnkııi Uc gelmJgti. Faltat halinden, birçok 
yerlerde durup kafayı adam akıllı çektiği 

~ılıyordu. Şoför de bulut gibiydi ve her 
ikisi kahkahalarla gülUyorlardL 

B:ıvinl: 

- Mösyö Smlt, dedl, şo!örUnllze bu kadar 
gtlrUltU yapmamasını söyleseniz iyi olur. 
Zaten dedikodular almıı yUrUmU§ ... 

- Sus be herl!, defol ıuradan! 
SmJtın cevabı bu olmU§tu. Koldharbur 

Smlt clll ya;ılarmd&, iri uzun boylu, esmer 
bir adamdı. Gayet kaba bir görUıımeai var-. 
dı. KAUp, duyınnmış gibi yaparak: 

- ?ı!ö3YÖ Bellaml dedi, aiz1 bekliyor. 
- Beklesin dursun (§OCllrUne hitaben) 

Şarll, gel burada herhalde bir meyhane var 
dır, birkaç tane daha çekelim. 

- iUö3ylS Smlt, meyhane kapanalı iki saat 
oluyor, hem mösyö Bellaml sizi sabtrSIZlıkl" 
bekliyor. 

- O halde arkadqım da benimle beraber 
gelsin. 

Fakat Savtnl umulmadık bir cesaretle ma• 
nl oldu. 

- Hayır, dedi, yalnız stzt bekliyor. 
Smlt homurdandı: 
- Peki, dedi, o halde Şarll beD1 burada 

beklesin. 
Savint bu ga.rlp mlsa!lrl ptoya kadar g~ 

tUrebllmek için kolunıı girmek mecburiyetin 
de kalmıştı. Ayakta duracak haJI yoktu. Kl!· 
tUphaneye bu halde girdiler ve ı~ık, Smltln 
göz'crlnl kamll§tırdı. 

Bellami kAtJb1ne bir ıa:ıret etti. KAtip çık 
tı. Bellaml, bir sandalye göstererek: 

- Smlt, dedi, otur. Bir \'lski içer m.tsln? 
Bellaml, ancak o zaman kar§ısmdaki adıı• 

mın sarho~Juğunun farkına varmı:Jtı. Sert 
blr Usanla: 

- Ben 88.11& ayık kata lle ıeı, içme deme 
mlş miydim? 

- Bellaml eana mantıld blr sual soracağım 
Cevap ver. İçmek imka.nı varken ne diye 
içmemeli, söyle bakayım? 

(Devamı oor) 

Jeyn'e 

(Geçen tefrikaların hülasası) 
A81l adı Lord Greystolc olan yabani 
adam Tar::xm ııehre dö-nrmi§ evlen
miş 'Ve bir de çocuğu olmu§tu. Ye. 
geme dllşmanı olan Nikola Rolro/f 
Onım çocıı§ım.u hnçırmış ve Tar~n
la karısını da bir pusuya düşürerek 
b1r gemiye kapam1ştır. lkisi de ay. 
n ayrı yerlerdeydi. KendAlerine ye. 
mck getiren lsveçli ah.çının ağzın
dan bir tek kelime almanın imkanı 

bulzmmuyordu. 

Kinkayt haftalarca yolaldı. Mah
puslar her biri ay kadar uzun süren 
haftalarca engin denizlerin Üzerinde 
çalkalanıp durdular ve böylece, bü
yük Okyanusta ilerlilediler. Vapur, 
bu miiddet zarfında yolda yalnız bir 
defacık durdu. O da kömür almak 
ıçın .. 

Rokoff havalar sakinleşip de ken
dine gelebildiği zaman Jeyni ziyaret 
etti. Jeyne yekunu hayli yüklü bir 
çeki imzalatmak istiyordu. Kendisi-
nin İngiltereye dönmesine ancak bu 
çekin imzası mukabilinde müsaade 
edebileceğini söylüyordu. Jeyn, heri· 
fin söylediklerini sonuna kadar dinle
dikten sonm büyük bir katiyetle: 

- Bu çeki, beni çocuk ve kocam 
la medeni limanlardan birine çıkardı
ğınız dakikada imzalarım. Hatta iste
diğiniz paranın üç mislini veririm. Fa 
knt o dakikaya kadar benden imza a
lamazsınız. 

Dedi. Rokoffun gözlerinde, mel 
un bir parıltı göründü: 

- Bu ceki derhal imza edecek
siniz.. Yoksa ne çocuğunuz ne de 
kocanız toprak yüzü göremezler .• 

M &cera ve aşk romanı -88-

can 
Sadıl< ka~fa, !<en is·ni 

dedi ki: " eş e bende bin 
sana her i i fe a etsey i ... ,, . \.# 

Fuzulinin şöy!c bir beytıj dl Geçeu tefrikaların hülasası: ı 
Safiye sultan, il.;liclar 'L'C haşm.ctitııi 

göstcrmelc için, adam?arnulan biri-) 
ne intihar ctmeshıi enı.rea:yor. rane-1 
d:Jcten gc!en kontes de deh~ctle scy. 
rcd•yar. 

:f. :f. :(. 

- Mticlüm::.nlrkt:a, intihar edenler 
cehenneme gider ... Sen, benim ugı·um. 
da cehenneme git.r-cğe de raZl m:sın? 

- Razıyım, sultanım ... 
- Öyleyse, şu üç ac1 amı zchirliycn 

yemekten sen de ye ... Ve allahı aklın
dan geçirmt', kelimei şehadet de getir
me ..• 

Başkalfa, zehirli yemeğe doğru ilcr. 
ledi. 

Safiye sultan şikôrınm bu hareketle. 
rini ne büyük bir zevkle takip ediyor
du. Fakat, kontesin heyecanı büsbüti.in 
arttı. Ne Arn:::.-.rut delikanlısmn. kendi. 
sini teslim ederken. ne bekaretini ta. 
mir ettirırken, ne Türk korsanlarına 

yakalanırken, ne Hacı Mustafnyla l:ar 

şılaşınca, ne peri padişahmm oğluna 
sevgili olurken, ne de padişahın koy. 
nuna sahte bir bakire olarak girer· 
ken, hulasa hiç, hiçbir zaman, hatta 
Mihrümahın mahremane arkadaşlığı 
zamanında ve onun deminki ithamla. 
riyle karşılaştığı vakit bu derece he. 
yecan duymu§tu. 

Bütün vücudiyle titriyordu: 
- Sultanım ... sultanım ... - diye Sa

fiye sultanın önünde diz çöktü. 
O ise, gayet sakin: 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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- Ne var, kızım ... 
- Yeme:in ..• 
Sonra, başkadının yüzUnde bir şef. 

kat, merhamet ve af alameti göreme. 
yincc, b:ıskalf:ıya atıldı: 

- Yeme ... dur ... Allalı a.']kma <lur ... 
Artı!c, yürek çarpmt;smm bu kadarı-
na da tnhammUliim yok... Ölme .. . 
Belki affeder ... Eclki bana bağışlar .. . 
Daha yalvaracağım ... 

Eaş'>n.dm: 

" . d 111e1ı ;' Kcı§ bın caıı o?ay ı ,, o1.4Y"" 
Ta her birile bir ge"' 

. bitl ~ 
Evet keşkı bende bil' •· ~~ ' . · ıe ~,. 

da seniıı için hcrbırı~e ),,.r; 
olsaydım sultanIJJl··· . te ~ 
canım var ... onu dacdı~etı-.. ~ 

H . am 1.reIXl rum... iÇ g ". arsl<·" 
simde yalnız senı an .0rdll· 

Eryle karnını ~u~> ıı ,ğı1 
üç mahkumu öld~ 

11 ."dl· 
da da ba~ladığı be 1

• it oı.ıı .. artı tp 
Zavallı kontes, ... i}e bil 

metimiz için, ba.~kalfanm b11 zehiri ten bitti:•· tevekkülü 

- Sana daha büyük b:rçolc fedakar. 
!ıklar yı!pmn:]a h:ı.z1r1m kızım ... _ de -
di. - Lfık!n, senin de, benim de se-la. 

yem~si 1; zım'lır ... Bırak, yesin, kızım. b:ı!ı;ryordu. döııdU: ctt 
Sonra, intihar mahkfımuna. sert: Safiye sultan, ona .. ~ 

l.r !lyd· d y rs n Ç buk - Gö0 rdun·· ınU. kitJlll~~..t - -;ı"' ı, ne uru o u ... a ... ,..o.-
- Ea"} üstüne aslanım... küçük Sünbül u~§İflci ~ 
11:isi de gördüler... feda ettim .•. Bu da arıt'1~, 
Üç ar!cadnşı işte böyle cansız vücut. mettarıdır. Biz·ın eSf 1 0 ~ .... 

lar halinde yere seren zehirli yemek. önümüze bir gün cııf;~cd8 e4 
ten, başhalfa, bir, bir daha, bir daha cck olan herkes bÖY1.~dilrect~ 
mideye indirdi. Usul böyledir ... Ya öıı.ırıe~# 

Gözlerinden iri bir damla ya.~ aktı. rı çiğniyecek. JJlcrb t da Jı 
Saf ye sultan sordu: tırmanacaksın, yo.bU pıaıı e# 
- Ağlıyorsun demek... voldun ... Aslan ve ıcn 14efll 
- Evet aslanım. mahliıkla.rdır ... :Niçiil····siıl 
- Niçin? ... Öleceksin de onun i"in liklcrindcn ve Jcu'·ve ..r.t 

~ b·nde v- .. ı 
Halbuki senin Jco.1 1 ,.,p9>" mi? 

- Yok, hayır, hayır aslanım... Sa. 
kın aklınızdan öyle bir şey geçmesin ... 

- Nedir ya ... 
- Lokmaları yemezden evvel benim 

sizin uğrunuzda öleceğimden bir an tc 
reddüt ettiniz, üzüldünüz de onun için. 

si var... Sana iyilil~n;.ııı ~ 
merbutivct var ... O .. el • sorı .. 
unut .... Mihrümahın dert 
!edikleri y:treğin~e b~ı11.' ~ 
ÇünkU onun bir gun ""111·" 

· den (.}"' seni ele vermes n fj. 
bsJlll 

zallah, bu esrarı a.eııııı' ti 
de ben onlnrı b~~a 6ı1 
duysaydım ... Yahut •;ılJ ... 
iktidarı elimde 01ırıas~dtıt1' 
kalfaları öldUrtcme'"....e) 
Raşkalfaya döndil: 1~11ıY 
Zavallı kadın, e\•ca 

r:ık: di)ıe t 
- HakJnnız v::ı.r ! rÜırı~ 
- Bak sen. 1\1 Jı !ııdl• 

b ir 
sonra 

çe 
da 

·nızalat-

••• 

Bense. bn.na ne!cadlll'l ıJfıı.1111 ıt 
.. a·· w •• bu b~ ,, t 

gor us-um ıc:ıP 
rum ..• lhtiyat bunu , 

mi b~.;ı:ııl' 
Jeyn parmaklarını ısırdı : 
- Size inanmıyorum. Sözünüz

de duracağınıza dair bana ne gibi te-
minat vereceksiniz. 

- Hiç bir teminat verecek deği
lim.. Fakat imza etmediğiniz takdir· 
de söylediklerimi yapabilecek bir yaw 
ratılışta olduğumu şüphesiz anlamış· 
smızdır. 

Jeyn, çeki imzalamaktan başka 
çare göremedi. Rokof büyük bir 
memnuniyetle bu yiiklü çeki katlıya
rak iç cebine yerleştirdi. 

Ertesi günü T arzanın hapsedildi
ği zindanın lumbuzu açıldı. Delikte 
Palviçin başı göründü: 

- Haydi yukarıya çıkın! Fakat 
tayfadan herhangi birine karşı yapa· 
cağınız en kücük bir hareketin ölü
münüzle neticeleneceğini hatırınızda 
tutun! 

T arzan qüverteye sıçradı. Cevre· 
sinde on iki kadar tayfa, tüfeklerini 
omuzlarına dayamış olarak duruyor
lardı. Onların dn önünde Palviç var
dı. Rus fazla beklemedi ; hemen 

lebimizi reddetmezseni7. kendisine 
dokunulmıyacaktır. Şayet herh3ngi 
manasız bir inat yi.izünden çeki imza 
hımamağa kalkışmıamz, burada, der
hal kurşuna dizileceksiniz ve bundan 
sonra artık bize rahatsızlık vermek-
ten başka hiç bir işe yaramıyacnk o
lan oğlunuzu da yok edivereccğiz .. 

T arzan bu sözlere gene bir tek 
sözle karşılık verdi: 

- Peki!. .. 
Palviçin tehditlerini hemen icra 

ediverecek tınyette bir adam oldu· 
ğunu biliyordu. Çocuğunu, onlmm 
bütün istediklerini kabul ederek kur
tarabileceğini sanıyordu. Kendi haga 
tının bağışlanacağını hiç de aklı kes-
miyordu. F nkat, nhrete göçederken 
Palviçi de beraber süriiklemeği iyice 
kararlaştırmıştı. Rokolfu da ayni akr 
bete göti.iremiyeceğine müteessirdi. 

Cebinden cep def teriyle dolma ka· 
lemini çıkardı ve adeta haykmrcası· 
na: 

- Ne kadar? .. 
Diye tekrar etti. 

maksada giristi: 
, - Lord Greystok size mösyö _________ (_D_eva_mt 1 ıar) 

Rokoff tarafından mühim bir teklif· 
te bulunmağa memur edildim: Ep<.>r 

Leydi Greystok ile oğlunuzu can sıka
cak bir takım ho.disclerden esirge
mek, ayni zamanda kendi hayatınızı 
da korumak isterseniz, bize teklifimi 
zin ehemmiyetiyle mütenasip bir çek 
vermelisiniz .. 

- Ne kadar? Fakat ilk önce oğ
lumun gemide olup olmadığını söy· 
leyiniz. 

Dedi. 
- Oğlunuz burada değil, başka 

bir yerde emniyet altındadır. Siz ta-

: ..... v~·~ı····T~r ·;ı·k·;·~~~ .. ··~ 
~Papas Osmani 
Haremağa.sı Sünl>ül Ağanın cariye-i 
sinden doğarak Papanın himaycsind 
giren ve papas olan bıı tarihi şahsd 
1ıctin Avrupadaki saray Twdınumi 
arasmda geçen macaraları pek ya- S 

: kında bu Mltıtn!arda ba.Jltyor. ~ 
~ Yazan : 1 V a - N O • i . . ······························-······- ········ .... ···· 

B ı- d" ("'ene • • u suaıı ... .., ·ııee· ~ .. 
Gene o rntıreP fçı i11t' 

• , ..... nıJJ'l··· 
- Öyle. su.ı--:·rıiıııct :oı 

l;m var •.. Nice mu kufiit ~ ııı 
de bn.5tan çıı~ırıı!i· rı dC ~~ • J3C ·..C 
yar ctrni13lerdır ..... jstcfll1r 
ki dcb;;iı:.irim ... seııtı ı.ırt'. 

~ .. nıı w • 
rarı sövlivcrelc s~ dlltd1 ..,,. . . ô! ı1J1'" 
l:ır cdcbi!irdinı .. · ıtı ı:a• ~ 
yor sultanım ... c:ınl ,.~ 6tr 

hulfısa bu dilnY8~11 0ıeıı~ıJ 
her EıC'':m sana f tıl~G ~ 

.J ,.e aeıı 

Başkndm, mcJllllU~ SC!I ~ 
- Aferin! - aed•· • blÇ 

nun kaldım ... Adıfll 
w T. d t dıl,, grm ıren az. ıctıı ti~· 

k nYıı ·ı:te 
Kalfa. artı . silı-0 r 

Yerde iki bUklil1\:ld:ıf 
mmm nya!darın:ı eıl 
.. t.. '.ifl op u: ·m i; 

- Bu nimet terıı 
4 d, 

nım... kO:lte- -e'(l 
Safiye suıtan· e'" ..11 
- Halbuki bilsen ıl i5:=ıı' . rı :ı.S '}7' 

karşı sad'lkatfnı ıdufll·" ~ . .d 

Bir kere hasta 0 darı . .u ,.. 
ta gözünü kırPuııı ~te;~ :J. 
bekledi... Bir kere saP1,ıt'~ ': 
daisi bana haJlÇe:ıı ve ~i~~ 
göğsünü siper e it i!!~ ıır ı 
kere, bana içirut~ir r~ 
birli sandığıın1Z ğiltı1ış ..rt
kahve zehirli de 111di1' ~ 
öyle olduğuna ~:ıidat. tıil!/ 
kızım... tnsa.n ıerııı• 

1 
f'j 

selmek için b()yJeaııııl,..tf ~J 
zaruretindedir... stiP f ~ti 

Genç kız, bı.I g rett ~I' . 
ken, Safiye sultsJlöptil· / 
rendazı alnınde.tl ..J' 
tırdı. (~ 
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' ll Sczar SYor Sezar. Cüı:.:e kendisine karşı gösterilen bu 

l llrırı. ervantese bakarak: muhabbetten son derece mütehassis ol. 
lıarıa "<ln eın· · 
~ b' heye ındun, diye mmldandı. duğunu yüzünden belli etmekle beraber 
tt~ ~lt ltıı"" tanını gizlemek için bü- bermutat hiçbir şey söylemedi. Yalnız 

....._ S· lta}c: et S<ırfcttikten sonra, tit., gülümsedi, 
~~ ~ı ır dö 
f ' ltıi l>ard 
'~, }'di? 'O .ayan sizinle beraber 
~İlı t ltcln-ıc z:r1it ederim ki başına bir 

ilen ?tııştir, d di 
"'ltf.a Sok · e • 

XXIII 

EL ŞIKO VE JUANA 
, "lıt Rib·ıneşguı olan Scrvantes 

lı~~ltl!ıı d; .. 1 
cevap verdi: Salonda yalnrz kalan cü·e. biraz etra-

t Ya oyı,. ·· · 
t ~tından - Un11t ediyoruz Juana. fına bakınd ktan sonra kenarda rfuran 
~J~ll rı Yok. evvel bir şey öğrenme- bir sıranın üzerine uzandı. 
v }' ~a •c~:ıeıea· Büviik bir teessür içindeydi. çünkü 
Ilı t bıı Q ~a}'d1 1

• Yanındaki masaya "o,.nun ıstırabım görmüştü. 
~ hi !l.i bııh ınuhakkak ki düşecekti. Bacını elleri arıı::;ma aldı ve mazisini 

t~~ ıltıe tanı k" " 
baı: tçj lı::aa ırnse görmedi. Yat- düşündü. Çocukluğunu, hayatını sefa. 

,ırdı ın bu f k 
1 '\' nun ar ma vara 
<t oı 0tg 
ııı·}' duğlı ~nlı.ıktan b . 

h Ot•tıııtı ,alde bir t~.yı1~~caksınız l öy-
ı.. "'' Ş· ı. uru yatmak iste-
"lr iko d 
~ !ey . a bu . 
t~ıı >'a 0}'lcrrıcd~azıyeti görmüştü. Hiç 

S cıc is'1.ıtıa Yakıı. Yalnız sür.atle genç 1 
lh. th. tedi. aşarak, ona yardım' 
"q ''"ilıı •• 

-aıı ~ 11 b• 
: 1Çb•r 

lctini dür.ündü. Bütün bu mazi ve hd 
bir tek isimle hiilasa ediliyordu: Juana. 

Hatıralarının başlangıcınd"'n it=baren 
o Juananın eline verilmiş bir oyunc~k 
gibiydi. Kimsesi yoktu. 

Çok iyi k;ıtb: i ol:ın Juana. daha kü. 
çücük krıl-en, bu zavallı c:oc:·•f:a ac•--:ı, 
ve onu himnyesi altına a • , .. 1;:, ona an-ıe 
lik, kardeşlik, ark:daşlık et71irti t' ~ · §eyin farkına var. 

lqtı tılll Bö}"lece, vava\ yavaş ona iyic~ al·j-
tr il, b 'dc:ii ı· ıruş ve onu Meta yet:ştirm·~ o:rr:~1. :ın 

..... tırh.. 1lı lttce,;. Utfen bize yatak ha-
IJ ....., <ı ,,ı bt miitcvcllit bir gurur duym~ğa b:-~'omıı 

Oıı ~ tın-ız ırada geçirip yarın 
J,, t!t~ ıa dev d tı. 
">;'\;ı "t ha . aın e eriz. 
~ · ıah §ıle tasd"k . El Şiko da. evde herke in Ju:ınay<' 

•1,, ••ra.b ı ettı. 
~~ ·• bll tıı ki hürmet ett1ğini görerek, ona. büyübü 

tçi '- fıtht tnseye gösterme· 
otad - tan gibi muamele etmeP,e alı!loıı:1tı. 

~ \' ""t:t ııı. t"k" ist"fade ederek. 
~ · ilt Cı, cu .. ıp etti. Senelerin verdiği hu alıı::'·rn.'llık n'l•:ı-

k, l:\ıl~:nin onıuzuna arkadaş. yet öyle bir hal gelmişti ki. Ju::n"'n .ı 
·-.sea· bir emrini veya herhangi b"r arzur-:ıpu 

,. 1 ve odasına çekil-
~ t >;ıt d yel':İııe getirmek. El Ş;konuıı Tlazcrnda 
tç~ı t•tj il E:• • 

•~re ~. bı.ı Ve e\>\ı kova hararetle te müthiş bir kabahat ve hatta ~ü· fün-Iü. 

lt~ llt tıı !\dan tice söylemiş olduğu Çocuklar büyüdüler. juana güzel bir 
r~r e•ı:. tonr k k ttt' oı.lıl 01 a endisile eiddt ız olmu~tu. Şiko da genç bir erkek ol. 

ı. arak 
Yanına alacafını mmısa da, viicutça ıene çocuk kalmı§tı. 

Juana, evvel~ arka'dalının boyunda 
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Servantcsin bu temin edici sözlerine 
rağmen Don Sezarın hala teessür için. 
de bulunduğunu gören Jirnlda tekrar 
sordu: 

- Gene ne düşünüyorsunuz sevgi
lim? 

El Torero birdenbire durdu ve ona 
doğru dönerek : 

- Jiralda, dedi, El Şikonun bize an-
latmış olduğu kasırma masalı nedir? 

- Bu masal değil, l:akikattir senyör. 
- Hakikaten sizi kaçırdılar mı? 
- Evet Sezar. 

-::. Kim? Kristobal mi? 
- Kristobal. 

- Fakat Kristobal bu ribi i~lerde 
k--ndi hesabına h::reekt etmer. 

- Ne demek istctiij'f nizi anlıyorum 
Sezar.. Kristobal Barba Rojilnın !;:).ğ 

k-.-.ı·ıdur. 

Bu ismi söyleyince, onu kolundan 
tl't!ln ~evgili"inin titrediğini hissetti. 
K•~o.rmasına rağmen dı.:claklarında mes' 
ut b:r tebessüm belirdi. Sevgilisinin 
ak· nd:ın geçen ~eyleri ::nlamıştı. 

Don Sezar kıskilnıyordu. 
Bunu Servnntea de anlamı§ ohca ' 

k " mırıldandı: 

- A~k ! Kıskançlık! .. Çrlgınlrk ! 
El T~rero kısa bir stikutt~n ~onnı. 

titriyen sc:;ile tekrar sordu: 
- Peki nasıl oluyor da, bu canava. 

rın elinde bulunduzunu:ırn bildiğiniz 

h •lde, sakin bir va::!yette odada duru
~ or. ka~mağa tc§ebbfr~ etmiyordı.ınuz. 

ı--.,lb~ıki iste:;eydiniz pck~la kaçabilirdi
niz. 

Jiralda cevap olarak, uyutulmuş ol. 
dl!ğunu zikredcbil!rdi. Fakat ncıtlense 

bunu söylemeğe lüz:um ıörmedi aadeee: 
- Çünkü bu defa, Kristobal zannet

tiğiniz: adamın hesabına hareket etmi· 
yordu? 

Don Sez<ır daha fazla endişe etti: 
- Yakimin için? d.yc sordu. 
Jiralcla gülerek cevap verdi: 
- Prensesin hesabına 1-
- Prenses mi? .. Doğrusu hiçbir şey 

ıın la yamıyorum. 
Jira)da birdenbire ciddi bir tavır ta.. 

krnarak: 
- Şimdi anlayacaksınız Sezar, dedi. 

Beni dbleyiniz. Ebeveynimi aramak ü
zere sizden ayrıldığımı tabii biliyorsu· 

nuz? 

Don Sczar k•slmns'ığını unutarak, o. 
nu teselli etmeği dü~ünerek sordu: 

- Yoksa gene mi inkis:ırıhayale uğ· 
radın~z ~evgilim? 

Jiralda müteessir bir tavırla cevap 

verdi: 

- Hayır Sezar, bu defa öğrendim. 
- Ailenizin yerini öğrendiniz mi? 

Bab1nızın ve annenizin kim obduklan
nı biliyor musunuz? 

Jiralda b::ı:ını scvg;!isinin omuzuna 
dayayarak hıçkırdı: 

- Babamın ve annemin artık yaşa. 

madıklrr·- , biliyorum. 
Don Sezar onu yavaşça kolları arası· 

na a1ar::ık mırıldanrl: 

- Heyha t. sevgili Jiraldacığım, böy 
le bir h:ıberle k.:ır~·!a~ocaC-ınız aşağı yu
karı muhakkaktı.. Annenizle babanız, 

tahmin ettiğiniz gibi asil adamlar mıy .. 

mı~? 

- Hayrr SeT.ar annemle babam çok 
sade ve fakir adıımlardı. Hem de beni 
bc5liycmedikleri için terkedecek ka!dar 
fakir. Ni§anlınız baısit bir alinein kızı· 
dm Sczar ve fakirliği, kimsesizliği yü· 
z:ünden göçebe bir cingcne olmu§tur. 

Don Sezar onu bü•ün kuvvetile göğ. 
sünde sıktı.: 

- Zavallı Jiraldacığım, diye mml-
dandı, sizi her zamankinden daha fazla 
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seveceğim. Ben sizin için herıey olaca
ğım. Sizin benim için herıey olduğu. 

nuz gibi •. 

Jiralda gözyaparile dolu gözlerini, 
kendisine bu kadar tatlılık ve ıevgiyle · 
hitap eden sevgilisine doğru kaldırdı ve 
&aadetle gUlümaedi. 

Don Sezar devam etti: 

- Bundan emin misiniz, Jiralda, sa
l:m sizi gene kandınmı olmasınlar. 

- Hayır Sezar, bu defa öğrendikle. 
rim doğrudur. Bana deliller gösterdi
ler. 

Jiralda bir müddet daldı, sonra göz 
ycışlanm silerek: devam etti: 

- Bu meselede ettiğim yegane klr, 
vaktiyle vaftiz edilmiş olduğumu öğ· 

renmcmdir. Görüyorsunuz ki bu büyük 
bir kar değildir. 

- Böyle söylemeyiniz Jiralda, bu 
çok büyük bir kardır. Siz böylelikle, 
size mütemaldiyen atfedilen dinsizliie 

başınıza açtığı tehlikeden kurtulmuı o. 
luyorsunuz ..... Bana, bu meçhul prenıe
tin emrile kaçırılmış olduğunuzu söyle
miştiniz değil mi? 

- Tamamile değil, kendimi Kriatoba 
lin ıadamlanrun ellerinde görünce deh. 
şetli bir ümitsizlik içinde kalmrftrm. 

Çünkü beni bu canavar Barba Rojaya 
teslim edeceklerini zannetmiftim. Kar

şımda, çok iyi kalbli ve sevimli bir ka
dın görünce çok sevindim. Bu gilzel 
prenses istediğim arlda, serbestçe çıkıp 
gidebileceğimi bana vaadetti. 

- Buna rağmen tiz orada kaldınız! 
Niçin? Bıı prenses ıizi niçin kaçırtmayı 
lüzumlu görmüı? O ne diye işlerinize 
kanııyor? Yoksa ıizi tanıyor mu? Ne. 
reden? Nasrl? 

Don Sezar &itgide artan bir hiddetle 
l>u ıualleri maJamıatı. Jiraldl. onun 

kıskandığım ve üzüldüğünü anlayarak, 
aon derece tatlı bir .eale: 

- Ne çok ve ne garip sualler Mon
senyör! Evet prenses beni tanıyoıidu. 
Nereden? Nasıl? Senelerce, bütün Sevil 
halkının önünde, m~ydanlarda danae
den Jiraldayı herkes tanımıyor mu? 

Don Sezar yavaşça mırıldandı: 
- Doğru! 

- Doğrusunu söylemek icap ederse, 
prenses beni kaçırtmadı bilAkis kurtar. 
dı. Biliyorsunuz ki, Kristobal beni çok
tanberi kolluyordu ve biliyorsunuz ki, 
birkaç gün evvel, beni yakalamak iste
di fakat bereket ki mösyö dö Pardayan 
beni kurtardı. Halbuki, bu Kristobal 
Barba Rojadan ziyade, prensesin adamı. 

dır ve ona çok sadıktır. Bu halde, Kris· 
tobal, beni yakalamak emrini aldığını 

prensese söylemiş olacak, o da beni 
Barba Rojaya değil, doğrudan doğruya 
kendisine getirmesini emretmiı olacak. 
O da tabii prensesin emrinden çıkama
dığı için öyle hareket etmek mecburiye. 
tinde kalmıştır. 

- Fakat niçin? Tannnadığruız bir 
prenıes ne diye sizinle bu kadar meş• 

gul oluyor? 

- Tesadüf 1 Prenses beni görmüş ve 
söylediğine bakılırsa, danslanmrn gü
zelliği onun nazarı dikkatini celbctmiş. 
Bunun üzctrine hakkımda malUmat top. 
lamrt ve işte bu dcfaki vesileden istifa. 
ide ederek benimle görüşmüş.. isabet, 
çünkü bu sayede ben de mühim bir teh
like atlatmış oldum. 

- Demek ki prensese, bize göstermit 
olduğu iyilikten dolayı, ona tükran borç 
lanmı ödemem lazım. 

- Hatti zannettiğizden daha fazla 
Sezar. Niçin kaçmağa teıebbils etme<li. 
ğime gelince: prenses, yirmi dört saat 
zarfında sizinle kaqı karııya geldilimis 

1~ 
H O R T L 1 Y h N F A U S T A. ~ -----------·- ~ ,, 

takdirde ıizin hayatımzın tehlikeye gi- bilir? Herhalde böyle bir l 111'~ 
receğini bana aöylc'di ve size raatlama- 1ı gencin hayatına mal olae~~·,ı 
mak için, orada kalmamı tavsiye etti. beri yok! Bu kadını naııl • ~rJil 
Difer taraftan, tehlike berta;af olunca Böylece otele gelmitlcrıU.f ~ · 
sizin buraya celbedileceğinize dair de buçuk olduğu için her tar•~ıı" 
söz verdi. ve herkes derin bir uykuya ur i~ 

- Demek ki prenses beni de tanıyor, 
öyle mi? Ben onu ne diye alakadar edi. 
yorum? Nasıl bir tehlikeye maruz kala
bilirdim? Bunların hepsi doğrusu pek 
garip! 

- Zannettiğiniz kaıdar garip değil 

Sezar. Prensesin çok iyi kalbli bir ka· 
dm olduğunu size söylemiıtim. Sırf bu 

nun için size yardım etmek istemiş, fa. 
kat başka bir sebep daha var! Sizin 
kim olduğunuzu biliyor ve ailenizi ta-
ruyor. 

- Kim olduğumu biliyor mu? Baba
mın ismini de mi biliyor? 

- Evet Sezar. 
- Size bu ismi söyledi mi? 

- Hayır 1 Bunu sizden başka kimse. 
· ye söylemiyecektir. 

Do:ı Sezar büyük bir ümidin verdiği 
heyecanla sordu: 

- Benim doğuşumun esrarını ıöyli
yeccğini vaadetti mi? 

- Evet 1 tstodiğiniz zaman bunu size 
söyliyecektir. 

El Torero! 

- Ah! Jiralda, diye bağırdı. E:nin ol 
ki, yarına kadar nasıl bekliyeceğimi bil· 
miyorum .. Biran evvel şu prensesi gö. 
rebilsem. Oh yarabbim. nihayet kim ol
duğumu öğrenecek, ailemin mahiyetini 
öğreneceğim. 

tki aşık konuşurlarken, Scrvantes de 
§Öyle düşünüyordu: 

- Bu da ne? Bu kadar adam tanıyan 
ve bunca sırra vakıf olan bu prenses de 
kim oluyor? Ve bu zavallı prense, kim 
olduğµııu aöylemekten ne istif adeal ola-

Nedense büyük bir teeal ord"' . ..İ 
lunan El Şiko, dıt kapıyı '# ~ J? 

Otelcinin genç ve gusel t ~ 
s:ınki kendilerini bekJiyorıl'\J ,çts- , 
şe ve heyecan içinde kaPrY1 ;.,.-ı ~ 

El Şiko genç kızı göriil1'e~,ıd' -.' 
Fakat, bu ufacık adanı. be~ ~ l 
ne son derece hakim old'1 ~ ., 
disini derhal toplayarak be~~~ 
lemeğe çalı§tı. Güzel '#e ;, ,.,_ ı 
tebessümle kıza baktı o ~ 
tebessümle mukabele etd
halde küçüklükten beri ıııJA 

Servantn, genç kızın • '""' 
ğına, oldukça hayret etti• p _t/11 
şeylerle uğraşacak vakti Y .,oıJ fır 
içeriye girdi. Diğerleri de .,,ı 
tiler. ~~ 

Juana kapıyı kapaınadal' ~ ~ 
niye tereddüt etti, sonra ~ ~' 
dı§anya baktr. Yüzünde JdıO'~ ~ 
dişe okunuyordu. Baıka ~ ~ 
madığma emin olunca• ;i ~ 
yen bir nefes aldı ve b~~ ~'.# 
le kapıyı kapadı. Mis&f~fJS'dP" 
geçirerek salona aldı. ~ oıd"' ~ 
enJite bir türlü silinııııY ~.~t: 

Hiç kimsenin farkın• e 11""'~ 
hali, mütemadiyen ke~ 
Şikonun gözünden ka~ ıtl1'.!:

Korkunç ve acıklı bit $" 
gibi duran Juanayr, pon 

uyandndr: tJdl'1' 
- Möıya da Pırd•yat' 

di mi? • 
Güzel Juana ürperdi .O ' 

sesle cevap verdi: 
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SARAT 
r'UUK 

IPD 
SAKARYA 
TU..Dl1 
l!IUMER 
.\LKAZA.8 

!ŞIK 

ŞARK 

BEYOr.LU 
Ho.lk opereti 
Dokuzuncu senfoni ve Bc.·ı 
ku evlller 
Canlı film ve Ka.dın iatc-

vl"c"' 
1 Canlı tUm 
ı Ne~e ile 
• A§k günef\ 
a Şovbot 

ı Kızıl Ça)'Il' vı HUcum ta• 
buru 

ı Kartnella ve Brodvay me
lodi 

t Korkusuz kaptan 
ı Brodvay melodi ve Hava 

ka.h.ramanlan 
~SRI ı Aık bandosu ve Blngapur 

korsa.ntan 
ASTORVA ı Şeytan aduı ve Mumyal .. 

rm eerveU 
CIDIUlUYET : Korııanlo.r deflnoai ve Meç 

Ml kuvvet 

ISTANBUL 
F'EBAH ı Programmı blldlrmemfftlr 
HtLl.J ı çapkın gene; ve Kızıl C&Yll' 
fltLA.L a Bay Tekin 
,\.:IAB 1 KUc;Uk prenau 
AL&MDAB 1 Bay Tekin 
lt'EMALBST ı Hava ka.h.ramıuılan Te n. 

nızaıtı kaçakçılan 

KADIKOYı ,,---
RALll 1 Yetil domino ! 

OSKUDAR 
llAUD ı Unutma bent 

... 

8 perde komedi 
Yuan H&Ut J'ahr1 Ozan 
101 
,.,_...n,a~ 

Opem ".,g Jıll:KTJllBt 

Yasan: Yusuf Ziya 
Besteliyc: Kuhla &aı. 

badd1ll 

,~ '"'Qcllcri . 
. ~O-~ ~P rnıktar ve vasıflan a~ğıdA yazılı ( 5) gnıp mal-
~ ... , ~y~ aYn ihale edilmek üzere 1-3-937 pazartesi 

~'t '~eksil ada.gar binası dahilindeki 1 inci İ§letme komia-
~ ~ i.tı hnc ılc aatm alınacaktır. 

b ttti• l'enle · 
"il~ i(_~"taaild n~ .hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka-

~-""'d,,, • bırlıkte ehilbne günü saatine kadar komisyona 

'~~eler k · 
~ I ij~~ t &alls 0 tnisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı 3, 1 ı.. - ~ c;alı .. .. . 5000 d b'' "k h .. .. S 11 ıı ·~t SÜp" supurgesı, a et uyu asır supurge, 
~~t tı-adrt. urge muhammen bedeli 1820 lira ve muvakkat 

.~ ~ fıt~ttt'ba f 
]~~~ 'lsoo d IrÇasr, 450 adet vagon yıkamağa mahsus hay-
'~' ~~crı ı..~. et tahta fırçası, 100 adet pas çıkarmak için tel 

Srr.. . "CC1el. 67 • ·vu ~ 1 O lira 25kuru§ ve muvakkat teminatı 51 

1 131 tt kolllür .. 
~~ ~ ta 25 k kufesi muhammen bedeli 1750 lira ve muvak
" -~,tı} Ve~. Uruştur. 

- --

HABER - :Alt,am postası 

KiRALIK YENi KARG1R 
HANE 

Süleymaniye Fetva yokuşu izzet 
bey sokak No. l O. altı oda, terkos, 
elektrik hava gazı, nezareti fevkalade 
yağlı boya. 16 numaraya müracaat. 

Şık ve Sağlam Ayakkabı 
lstiyen Baylara 

Bütün işçiliği bir elden çıkan 
ayakkabıyı Fatihte F evzipa§a cad
desinde No. 44 Kunduracı Mehmet 

incede bulabilirsiniz. 

• !a • . 9' • • ,. • 

lstanbul Lev'lzım Am'ir-
. . ,-;.,. ·. 

. Jiği Satinalma .. ·: 
K om _i s y o n u i la n 1 ar ı 

Ordu haatahaneleri için otuz sekiz 
bin metre yatak kılıfhğı ve dokuz bin 
alb yüz metre elbise torbalığı bezin 
kapalı zarfla ekailbnesine istekli çık . 
machğmdan pazarlığa 12 Şubat 937 
cuma günü saat 14,30 da lstanbulda 
Tophanede Satmalma komisyonunda 
yapdacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
17328 liradır. 1lk teminatı bin yüz 

dokıan dokuz lira albnq kwııftur. 
Şartname ve numuneıi komisyonda 
görUlebilir. lateklilerin belli saatte 
kanuni vesikalariyle beraber komis-
yona gelnıeleri. (330) (678) 

latanbul yollama müdürlüiü em· 
rinde bulunan 2 No. Ju f&l'hn ikinci 
ketfi mucibince tamiri için 19/Şu
bat/937 cuma guünü aaat 14 de 
T "t>hanede Satmalma komiayonun· 
~ açık eksiltmesi yapılacaktır. 

• 
Ketif bedeli 4149 lira 86 kurut· 

tur. tık teminatı 311 lira 24 kurut· 
tur. Şarbıame ve keıfi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri (332) (679) 

Ordu hastahaneleri için 18 bin 
çift çorap 3 mart 937 çar§amba a-li
nü saat 14,30 da Tophanede aatm al· 
ma komisyonunda açık eksiltme ile 
almacaktır. Tahmin bedeli 4500 li
radır. l1k teminab 337 buçuk liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. lateklilerin kanuni vesi· 
kaJariyle beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. ( 344) ( 777) 

Ordu hastahaneleri için on bin 
metre kefenlik bez 3 mart 937 çar
§8D1ba günü saat 15 te Tophanede 
satm alına komisyonunda açık eksilt· 
me ile almacakştır. Tahmin bedeli 
2600 liradır. l1k teminah 195 lira· 
dır. Şartname ve nümuneıi komis
yonda görülebilir. isteklilerin kanu
ni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (345) (778) 

ır 

Rus edebiyatının babası 
Puşkin öldü 

" (Ba~tartfı 5 incide) ı Çar, büyük şaırın ölümünde 
Dantes sarsılarak süratle yere yr halkın gösterdiği tezahürden korktu. 

kılınca bir ses duyuldu: "Dantesi Rusyadan kovdurdu. Dul 
- Bravo... Natalyayı köye sürdürdü. Fakat Puş-
Bunu, Puşkin söylüyordu. Mem· kinin cenazesi, posta arabası ile karlı 

nundu, istediği olmuştu. Yahut o yollardan .. Köpek leşi gibi sürük
öyle sanıyordu. Çünkü Dantes ehem· lenerek,, Pskovsk'a götürüldü. 
miyetsiz şekilde yaralanmıştı. Puşkin ~ :f. ~ 
bunu duyunca: 

- Halbuki ben onu öldürmek 
bahtiyarlığına eriştiğimi sanıyordum. 
O halde iyileşir iyileşmez vuruşuruz, 
dedi. 

Puşkin, ağır yaralı eve getirdikle
ri vakit Natalya gezintiden yeni dön
müş ve kocasını yemeğe bekliyordu. 
Maamafih acı haberi kendisine ver 
dikleri vakit, Puşkin bitkin birhalde 
kapının önünde taşmıyordu. Natalya 
bayıldı. 

Pu~kin, iyileşmedi ve bir daha da 
Dantcs'le vuruşamadı. 

Puşkin edebı şahsiyetini tebclM 
lür ettirmek, bütün eserlerini tahlil 
edebilmekle mümkün olur. 

O, şiirde, tiyatroda, dilde, siyaset. 
te her şeyde yenilik yaratan "Rus e .. 
debiyatınm babası,, vasfını kazandı. 

Bugün, Sovyet Rusya baştan ha· 
şa "Puşkin., adı ile çalkanıyor. Dahi 
şaırın jübilesi miinasebetile J l ı 
yeni kitap yazıldı. 200 e yakın renk· 
1i renksiz sanat eseri tablolan yapıldı
E.serlerinin hesapsız plakları alındı. ... 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Resim: S 

Un diner 
(Bir yemek) 

~''o ..,5 ı· ırı;-on t ,"li ttı ıtadır oz boya muhammen bedeli 600 lira vt mu· 1 .. -------------: 

ıı;ic. tnuh;eli • KURUN doktoru 

1 - La salle a manger: yemek odası. 2 -L'hôte, le maitre de mai
son: ev .sahibi (erl~k). 3 - L'hô00sse, la maitresse de maison: 
ev S'(lhibi (lcadııı). 4 - L'invite, le convive: davetli. 5 - Le oôte: 
yan. 6 - Le bout: uç. 7 - Le domestique: hizmetçi. 8 - La dame: 
bayan. 9 - Le couteau: bıçak. 10 - La fourchette: çatal. 11 - La 

cuillere: ];<L§ık. 12 - Le vcrrc: bardak. 13 - La serviette: havlu .• 
14 - Le morceau de pain: ek"fnck par~. 15 - Une assiette: bir 
tabak. 16 - Le plat: sahan. 11 - La table: masa. 18 - Un huilier: 
bir yağ ve sirlce takımı. 19 - La boutcille, le flacon: Şİ.JC. 20 - Le 
buffct: büfe. 22 - Les ridcau."t: perdeler. 23 - La pendule: 800t. 

lıra Ve f cb atta Transmisyon kayışı tek kat muham- Necaeddin Atasa~un 
lnuvakkatteminatı 8985 kuruştur. (747) 

~~~il 
~ 11t ~i\a~Cli (53 
ıt ~~t '>'arı tu 25) lira olan 15 ton kaim benzin, 26 şubat 
~~ ~ İctrql'ıc\tt 111

ll 8Ünü saat 15 te kapalı zarf usuliyle alma
tı~ı4~0 "crn· (399) lira (38) kuruş olup şartnamesi komis· sa ır . 

. ~ hlı k 
l'ltı ~~Ve aq anuna tevfikan tanzim edecekleri kapalı teklif 

' ti! rılığın l\ttcn bir saat evV'elinc kadar Kasrmpaşada bu-
l~ l ~ahbuz mukabilinde vermeleri. (765) 
~3,.~d~ıi 

11.ı"'ltt ~h' <s2so ı.~t · ırıe r 1~~ lira olan ( 1000) ton dizel mayi mah~u-
t 'İtı <tıt&!Yan cuma günü saat l 4 te kapalı zarf usu· 

ıı~~tı C3a 
( ~ ı49o t ~Un 7 5) lira olup §artnamesi komisyonda ( 263) 

~ t~ '"hl Verilir . 

\t ~1~:~~1 1 ~~nunun tarifatı dahilinde tanzim · edecekleri 
''<:ı il l\orn· fubat l 937 perşembe günü saat 13 e kadar 

llta "cnı'SJ>on ba§1mnlığma makbuz mukabilinde verme 
Ctek tnektuplarm kabul edilmiyeceği. ( 7 66) 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
L!lelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastalan· 
nı kabul eder. CumıırtP<1i gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

24 - Le bibelot: biblo. 25 - La tablette de la chemince: ocağın üs. 
til. 26 - La cheminee: ocalc. 27 - Le tnbleau: tabı.o. 28 - r..e tro. 
phee: zafer hatırası olarak saklanan şeyler. 29 - Le mur: duvar. 
30 - Le lustre: avizeli Mmba. 31 - La nappe: nuısa örtüsii. 

BAVRAM Va laşıyor 
GALATADA MEŞHUR 

EKSELS 
Elbise Mağazasmm telanil dairelerindeki T E N Z i LA T L 1 

Satıtmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Kumastan Pardesiiler ı ı 1f:, Liral Gabardin Pardesüler 17 %Liradan Erkek Kostümleri 14 1h Liradan 
-ı: ~ dan Mandleberg Pardesüler 23 V2 ,, Kadın Mantolan 13 ,, 

Trençkot Pardeaiiler 15 % ,, Mutambalar 12 ,, Kadın Muşambalan 10 " 

rsmarıan,a eıb · seler iki prova ile 28 1 12 liradan itibaren 

EKSELSVOR da b lacaksınız. 



----• Dr. ----.. 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 ---· 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahli1ı 100 kuruştur. Bıl 

umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası '<arc:·~•nda İZ?e· 

1 Bev Hanı . 1 

---!il Dr. 11-- san Sam 
öksürük şurubu 

OksürüL.: ve nclcs darlığı boğmıcıı 
ye kızamık oL.:sürükleri için oclı: re 
sirli ilAçtır l le ı eczanede ve e~7.ı 

dt'pol:mnda bulunur. 

~~~~~~ ..... ~~ 

Or. Nihat T3zge 
1. loci 11oıf Deri • Frenıi "'• 

dlger ZÜhrev! ha. mlll 

Babıali Tayyar• Cemıyeti hrtıaf 
No. 1 l Tel 21949 

GüzelllOin 
en birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
1LAN 

Boyoğlu dördüncü 81J1Jr, ~ M

~: 
Mahcur Rebeka.nm ın bisees;ine a&-

BiR RADYO ALMADAN EVVEt 
BiLMELiSiNiZ Ki. 

HABER - 'Akşam postası 

R. C. A. 35 senelik bir leerübenin mah· 
sulwdur 

R. C . //\.. lns.n dımaOı gibi işlıyen ve ne'· 
rivelın kudrelinl ı. on t r o 1 edeft 
elel.lril. bir dimağa maliktir 

R. C. A. lsıasyonların )'trinı ·tayin ed
eleklrik bir g6zle ı,ler. 

R. C . A . nır' bulun lambaları çeliktendir. 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DEc$1LDIR. Ç ON K 1 R. C. A 
OONYANIN en BUYUK RADYO 
TESKll.ATINA SAHlf!TIR, 

R. C . A. 9 U 
Radyogramofon 

veresiye 
Sttıı 560 lire 

• 

Bu modellerin hepsi 
Şimdiye kadar R. C. A. çeşitlerini bir arada göremiyenler gelip mukayese hip olduğu Gala.ta M.üeyyet zade ma

hallesinin Yüksekkald.Irmı caddesinde L 
675 dilkkfını havi nim k8.rgir evin 1/7 •-•------------------ııaı==•=:::::::::::::::::=m::::::::-.:::ı::u ., •• •' ::ıı:m::::ı"""ı=-ı:aımı==ı====~-
ht.ssesi açık arttırma suret.ile 15 / 3 / 
937 tarihine müsa.dif paza.rtesl saat 
14 de satılacaktır • 

Tafsilat Çift kanatlı demir ka.pıdan 
memini çimento bir taşlığa girilir. 

Zemin katı: Arka. ta.rafta. yanyana 
bir oda ve bir mutfak ile bir de a.ydm
bk yeri vardır. 

Birinei kat: Zemlıı katından ahşap 
bir merdivenle buraya çıkılır. Sofa ön 
ta.rafta bir oda bir kiler ve bir de hela 
arkada yanyana iki oda ve merdiven 
altında bir dolap vardır. 

İkinci kat: Sofa sokak cihetinde 
bir oda bir heli bir mut!ak arkada 
yanyana iki oda vardır. 

ÜçUncü son kat: Sofa önde yanya
na iki oda arkada keza yanyana iki 
odn. sofada bir mutbakla bir hela var
dır. Katlar birer tahta bölme ile mcr-

• 
ADANA: 
ADAPAZARI: 
AKHiSAR: 
ANTALYA: 
BALIKESiR : 
BURSA: 
ÇANAKKALE: 
ÇORUM: 

T. 
Muharrem Hilmi Remo DIYARBEKIR: 
izzet Şükrü EDİRNE: 
Hilmi Faiz Arabcıoğlu ESKiŞEHiR: 
Ahmet Şevki ve Şsı. 

GiRESUN: 
Hüseyin Şahlan 
Tayyare sineması KASTAMONU: 

Mehmet Kızoğlu KAYSERi: 

Celal Erel KONYA: 

• • 
Doğu Işık Tecim Evi 
Aziz lşbilen 

d 
Bejoğlu - lstikl81 c;B 

KÜTAHYA: . yıldız siıı~ p.I 
MERSiN: Hakkakoil" 

Hikmet Özgür ve Hasan Tozman ORDU: F urtuıı ôıtı~ oİ' 
SAMSUNı B. AJbslıs ~~ 

İsmail Uzunkaya 
SiVAS: Ali R- J"' 

Orhan Server TOKAT: 
AibıJa .,e B. 

Zeki Saatman TRABZON: HarunJat ~ 
A. Ulvi Erandaç ZONGULDAK: Mahir A 


