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amız Er anı harbiye reisleri 
tvlart ·ç·n e Romanya limanları- A k d İ 1 k 
rıa bir os uk ziyareti yapacak n ara a op anaca a 
nr ~onanmamız, birkaç ay evvel Malta ve Yunanistana giderek iki dostluk zi- B Ik k . . At. 
bit~~ Yapmıştı. Söylendiğine göre torpi to ve d:nizaltı ~emilerir*len. mü~ekkep a an on s ey ı n ı n l n a 
n loznuz yakında bazı Romanya liman lanna gıderek hır dostluk zıyaretı daha 

Pac~.ktır. • t• d•• eh t b ld ti4i Soylendiğine. g~re gemil~rimiz ~ martta hareket edeceklerdir. Seyahat iÇ ımaı un n 1 aye u u 
~lzne on bır gun kadar surecektır. 

~®lfDO~cıon~ taırnınınmnzıın 
ş®ırefnne yyguını bnr 
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Balkan antantı erkanı harbiye re
islerinin mart ayı sonlarına doğru 
Ankarada bir toplantı yapacakları 
haber verilmektedir. Balkan antantı 
konseyinde bu toplantı için bir tarih 
tesbit edildiği sanılmaktadır. Maama
fih toplantının yapılması için konse-
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müsabakamız 
~ayıramon 

lbiı Ç lYt l1'il ~ lYJ ~ tYl lnHYJ 
ya~oDa<ealk 

3.13 Ya§ları arasınila.1..."i çocı<k-
ları miisabakanıı:xı lı.uydettiren
ler topl<uhkları kuponlarla An
kara oodilesindeJci Vakit Nütilp
hanesine müraca.at ederek dave. 
tiyelerini a7dırmalıdırlar. Bay
ram gilnlerinde gazetemiz çılc
mıyacağı riçin idcıre1urnemizde ve 
kiitüphanede ki:m.<te bulırnmıya
caktır. Da1ıctiyelcrin alınma. 
sında geç kalmmama$lnı riro e
deriz. 

yin bir karar vermesine de lüzum gö
rülmemektedir. 

Konseyin içtimaı 
Üç gündür Atinada • toplantılar 

yapan Balkan antantı konseyi dün 
akşam müzakerelerini bitirmiştir. 
Yapılan tophmtılarda dört müttefik 

Balkan devleti arasında gerek BaY· 
kanlar gerek beynelmilel siyaset ha· 
kımmdan tam bir görüş birliği oldu
ğu tesbit edilmiştir. Bu suretle Bal· 
kan ittifakının sarsılmaz temellere 
istinat ettiği bir defa daha meydana 
konulmuştur. (Devamı f incide) 

Hükô.metçi er 
taarruza geçtiler 

Bu taarruz etrafında ilk 
r~~~~~~1 haberler hüku-

metin lehinde 

avuşuyo 
··rb si, e iktaş 

bu binanın 

! a . . ......................................................... . 

inde olacak 
l l~(ın en zengin deniz müze· 
~l \l dadır. Fakat bilemeyjz, 
~ deru ' lllüz:elerimiz arasında bir 
le.tin sat rn?ı:esi bulunduğunu bilen· 

Ylsı ile de iftihar edebilir mi} 

Cumhuriyet idaresi deniz müze· 
mizi Kasımpaşada eski bahriye neza· 
retinin Camialtı denilen yerinde mi
ni mini bir salaşa sığdırılmış bir hal-

(Deoomı ! inci.de) 

o iralık 
,...,... arladık \rap ı 

Kru fabrikalari e mukave e 
dün ehrimizde imzalandı 

Yeni vapurlarımıza dair nutkavelenin im.zıa mem.simi 
(Yazısı ~ iitıci.idc) 

aa ekili 
geldi 

\7 llatayın ıına yasası için Cenevreye gidecek 
ekı l ler h heyet pazar giinü geliyor 

Ver eyetl ı rah slarımıza talimat 
Dlek •· uzere slaobulda toplanacak 

tl'.a:Mı t inoid.6) 

Başvekilimizin 
Be ra 
ziy reti 

Mart içinde olacağı 
haber veriliyor 

Atinadan verilen bir hıabere göre Baş-
vekil İsmet İnönü martta Belgrada gi
decektir. ispanya is1Jam facialarından: in cin bıılımmıyan sokaklarda knçışan iki 1 

kişi ııe harbin mini mini bir kurbanı (Y~sı, 2 incide) . Bu seyahatte Başvekilimize Tevfik 
Rilştü Aras refakat edecektir. ---------~----------------

Bu seyahat herhaMe Romanya Baı- Tıpkı Turgut gibi Aydın yalılarından ve 
vekili Tutares~o ve Hariciye nazın An- Cezalr ocağından yetişen kahraman: 
teneskonun 18 martta Ankaraya yapa- V if R ' 
caklan •eyahatten ..... olacaknr. 1 usu e is . 

KozoDayda 

Bir pul Kasımpaşanın eski debdebeli 
suiistimali günlere tekrar kavuşacağına 

Bir kAttp hakkında inanmahyız, 
tahkikat yapılıyor ~nıra TlYıırklYıın taonn en paırDal!( 
Şehrimiz Kızıaly şubelerinden birin- O 

de mühim bir pu1 suiistimali yapılmıı <91e"ıresDn<dle lb>lYI lYll1'illYly©>ır 
ve mesele İstanbul adliyesine intikal et
miştir. 

Bu hususta yaptığımız tahkikata gö
re suiistimal Eminönü Kızılay kaza şu
besinin eski katibi tarafından yapılmış
tır. Geçen sene iş başına geçen idare 
heyeti biraz sonra bu suiistimalin far
kında olmuş ve derhal tahkikata giriş
miştir. Biraz sonra da suç delilleri elde 
e'dilmiştir. 

Suiistimali küçük kıymetli pulların 

üstüne bir lastik damga ile sürşarj ya
pılarak büyük kıymetli gösterilmek su
retile olmuştur. 

Kızılay merkezi bu hususta tahkikat 
yapılmasını, Eminönü kaza idare heyeti 
reisliğine bildirmiş ve tahkikat yapıl

mıştır. Bu husustaki rapor henüz An
karaya gönderilmemiştir. Fakat kaza 
heyeti, kaza katibini derhal mahkeme
ye vermiştir. Müddeiumumilik suçu sa
bit gördüğünden evrakı tahkikatı evve
liyesinin yapılması için istintak hakimli
ğine vermiş ve tahkikata başlanmıştır. 

Dü.n yapılan nıwasinıde Y·usııf Reisin kcmildcrinin "bulunduğu ~and~ıka 

fürbC1JC götüriilmck iizerc eski tiirbcsinden kaldırılırken 

- Merasimi Haber namına takip etı.ni§ olan arkadaşımızın in~.JM;ı 'l iJı,o! 
sayfamızdadır - -
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harbiye 
in içtimaı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bugün konsey müzakerelerinin 
neticesi hakkında bir tebliğ neşredil
lecek tir. 

-,,~&u-S~ 
Cll.~ 

at 
Son zamanlarda A.lrr:'1" ~~tıı 
Balkan ve K;i1"ilk tuza/ blo _,ı· a ay 

Biz en me~ru yollardan müstakil Hataya bir · anayasa, güzel kanun
lar hediye etmek gibi insani gayeler peşinde koşuyoruz, onlar Haleb<ic 
en kuduz bir kinle pusu kurmuşlar dünyanın en masum, en temiz in
sa.ıılarmı esaretten yeni kurtulan vatanlarında rahat y~atmamak için 
planlar kuruyorlar, başlarından bUyük entrikalar çeviriyorlar. Haleb 
.Vatani partjsinin gösterdiği bu manzara cidden çirkin ve iğrençtir. 

Cenevrede müstakil Hatay'ın ana yasasını ve di~er esaslarını haz.ır
lıyacak olan mütehassıslar komisyonunda mahir ve alim diplomatımız 
Menemencioğlunun reisliği altında Türkiyeyi temsil edecek murahhasla.. 
rm ve müşavirlerin listesi gözümün önünde duruyor. Hep hukuk profe_ 
sör.eri, hep maliyeciler, adliyeciler ve iktısatçılar ... 

Türki:ye İcra Vekilleri heyetinin Cencvreye gidecek murahhas heye
te verdiği bu bünye ile Halebdcn gelen vatani tehdid ( ! ) lerini Pariste
ki Suriye heyetinin entrikalarmı ve bazı Şam gazetelerinin neşriyatını 
yan yana. getirerek yapılacak bitaraf ve sathi bir mukayese Suriyenin 
toy ve şımarık sokak politikacıları ile Türkiyenin olgun ve vakur siya
si hüviyeti arasındaki engin farkı derhal ve bir daha tebarüz ettirmeğe 
kAfidir. · 

!:Io§ ... Makul insanların ve siyasa dünyasının böyle bir neticeye ulaş. 
mak için böyle tetkiklere ve böyle mukayeselere hiç de ihtiyacı yoktur 
ya. .. Biz Akd,enizin şark kıyılarınd.~i bir noktaya medeniyet, hak, insan. 
lık ve iktısadi inkişaf vermeyi düşünüyoruz. Onlar karanlıkta kanlı kom
plolar düşünüyorlar. 

Milli bir davayı beynelmilel sulha yeni bir destek, milletler arasında
ki siyasi münasebetlere. yeni bir ahenk temin ederek halletmfş o!an 
!l'il'!"kiyenin karşısında gizli entrika cepheleri kurmakla acaba bazı Su
riye politika.cılannm ulaşmak tasavvurunda bulundukları hedef nedir? 
Hatay'm ta?.e istikI.8.1 fidanını kurutabileceklerini mi tahmin ediyorlar? 
BUyUk hulya ama., herhalde öyle olacak... Fakat biz peşinen söyliyelim 
ki Akdeniz kıyılarında bir yeni sulh abidesi olmasını tasavvur ettiği_ 
miz, temenni ettiğim.iz, istediğimiz bu Hatay'm emniyetini en ufak bir 
SUI'€tte ihlAle kalkışacaklar, kalktıkları yere mutlaka ziyanla oturacak_ 
lardrr. 

Zira Hatay'ın emniyetini deruhte etmi.~ olan iki büyük Avrupa dev
letı, yani Türkiye ve Fransa cumhuriyetleri - ve bilhassa verdiği sözle
ri dalına tutmuş olan dürüst Türkiye _ giriştikleri resmi ve beynelmilel 
taahhüde karşı ne idüğU belirsiz birtakım serserilerin bu derece serkeş_ 
llk ve kundakçılık etmelerine göz yumamazlar. Yani bir gün vatani par
tisindeki serseriler hulya gemilerinin adamakıllI şapa. oturduğunu gö
rüverirler. 

Binaenaleyh bir daha tekrar ediyoruz: 
HAie'b vatanı partisinin bu hali cidden iğrençtir ve bu haliyle şu 

parti (veya komite), manevi reisi olan İbrahim Hina.no'ya rahmet 
okutmaz. ŞEKIP GÜNDÜZ 

eş sefiri'ii-geri 
çağrılması istendi 
İspanyada asiler arasında harp eder

ken ölen iki Romanyalmm cenaze me
rasimine Alman, İtalyan ve Portekiz 
sefirlerinin büyük üniformalarile iştirak 
etmeleri Romanya mebusan meclisinde 
bir fırtına koparmakta gecikmemiştir. 

Bu hususta bir mebusun verdiği :takrire 
Başvekil Tutaresko cevap vererek de
miştir ki: 

- Bu takrir, gecikmemesi lazım ge
len bir cevap istemektedir. Filhakika bu 
takrirde mevzuubahs edilen vakıalar, 

hükumetin ittıJama arzedilmiştir. Ben 
de, Hariciye nazır vekili srfatile, derhal 
ılıu hususta tahkikat yapılması hakkında 
emirler verdim. Bu tahkikatın vereceği 
neticeler ne olursa olsun şurnsını tas
rih etmek isterim ki, eğer takrirdeki 
vakıaların hakikat olduğu tebeyyün 
ederse, hükitmet ciddi bir vaziyet kar-

şrsmda bulunacaktır. Beynelmilel dip
lonusi taamülünde herkes tarafından 

kabul edilmiş bir prensip vardır ki, bu 
prensip mucibince küçük büyüle, ya
bancı devlet mümessilleri, ne doğrudan 
doğruya ne bilvasıta dahili siyaset te
zahürlerine karışamazlar ve karışrna
malrdırlar. Siyasi bir parti tarafından 

tertip edilen ve bu suretle siyasi bir te
zahür haline inkılap eden dini bir me
rasime diplomatik memurların iştiraki
nin ise, her türlü beynelmilel taamül ve 
prensiplere muhalif bulunduğunu şim
diden kati surette bildiririm.,, 

Romanya hükftmeti bu merasime iş

tir::k eden İtalyan, Alman, Portekiz el-
çilerile, Japon ve !JChistan maslahatgüzar 
lannrn geri çağrılması için ismi geç.en 
devletler nezdinde teşebbüsatta bulun
muştur. 

Tevfik Rüşti.i Aras, Yugoslavya 
baavekili Stoyadinoviç, Romanya 
hariciye vekili Antonesko, Yunanis
tan başvekil ve hariciye vekili Me
taksas heyeti murahhasa azalariyle 
birlikte Kral tarafından sa•ayda veri
len öğle ziyafetinde hazrr bulunmuş· 
lardır. Ziyafet esnasında S. M. Yu
nan Kralı hariciye vekillerinin her 
biri ile uzun boylu göri.işerek birçok 
izahat almıştır. 

Hariciye vekilleri dün akşam şe
reflerine Türkiye elçiliğinde verilen 
ziyafette bulunmuşlardır. Ziyafetten 
sonra başlıyan baloda Atina ve Pire 
sosyetesinin en mümtaz kısmı davet 
li idi. Sabaha kncbr devam eden ba
lo neşeli geçmiştir. 
Hariciye Vekilleri Atinadan 

ayrılıyor 

Balkan hariciye vekilleri ve bu 

Vekiller heyetinin yarın §ehrimizde 
bir toplantı yapacağı anlaşılmal;tadır. 

Bu toplantıda Cenevrcye Hatay ana ya
sasını hazırlamak üzere gidecek heyete 
verilecek son direktif görüşülecektir. 

Cenevreye gidecek heyet 
Hatay meseleı:ıi için Cenevreye gide

cek heyetimiz yarın Ankar<ıdan hareket 
edecektir. 

Numan Menemencioğlunun reisliği al
tında bulunan heyetimizde hukukçulnr
dan Mahmut Esat Bozkurt, Yusuf Ke
mal ve Sadri Maksudi ve Genel Kurmay 
namına da general Asım bulunacaktır. 

Aynca İstanbul fktısat ve yüksek Ti
caret mektebi müdürü profeı:;ör Ali Fu
at, HarJciye vekaleti umumt katwlik bü
rosundan Fatin, Adliye vel:aleti hukuk 
i§leri müdürü Şinasi Şezrin, Adliye ve
kaleti kalemi mahsus müdürü Şakir, ve 
Şemsettin de heyette bulunmaktadırlar. 

Başvekilin lzmire gitmesi 
ihtimali var 

Başvekil ismet inönünün beraberin
de İktısat vekili Celal Bay:ır ve bir he
yet olduğu halde cumartesi günü İzmi
re gitm:si büyük bir ihtimal dahilinde 
bulunmaktadır. 

an 
ge e 
Ölen hanı olsun yok 1 

Adanadan gelen haberlere göre ~on 
yağmurlar dolayısile karların kısmen 1 

erimesi neticesi olar:ık Seyhan nehri ye
niden bir metre 85 santim yükselmiştir. 

Bundan evvelki seyl~pta tamir edilme

miş setleri aşan sular taşçı ve Hanutlu

bucağr köyleri arazicini istila etmiştir. 

Zarar fazla değildir ve insanca zayiat 

yoktur. 
Ceyhan da bir miktar yükselmiştir. 

Halk feyzan mevsimi yaklaştığından en

dişe içindedir. Setlerin biran evvel tami
ri için vekalete müracaat edilmiştir .. 

··kumetç· er 
taarı·uza ge~ti er 

~ Çivi fiyat&arının art-
İspanyada hükitmet kuvvetleri umu

mi bir taarruza başlamıştır. Bu hususta 
M:adrittcn şu haber gelmiştir. 

komitesince verilen kararı memnuniyet- , f t e i 

Madrit 17 A.A. - General Miaja 
hükılmet kuvvetlerinin Madrit ve ]ara
ma cephesinde umumi bir taarruza kı
yrun etmi~ olduklanm haber vermekte
dir. ilk haberler, memnuniyete şayan-1 
dır. 

Hiiktimet kuvvetleri 
dayanıyor 

Havas ajansı muhabirinin bildirtliğine 1 

göre hükitmet kuvvetleri Jarama nunta-, 
kasında Arganda ile Tajuna araşmda 

asilerin taarruzlarına mukavemet et
mektedirler. Asiler kanş karış yer ka
zanmak için mütemadiyen düşmanı hır
palamaktadırlar. 

Niçin iştirak etmişler ? 
Londra gazeteleri ademi müdahale 

le karsrlamakta fakat son dakikada bi- tırılması s n yor - ' 
taraflık prensibini kabul efden Almanya 
ile İtalyanın samimiyetinden şüphe et
mektedir. 

N evs Chronicle gazetesi, M usolini ile 
Hitler.n şimdi Frankonun zaferinden 

emin bulundukları için itilafnameye iş

tirak etmiş bulunduklarını yazmaktadır. 

Yeni bütçe 250 
milyon lira 

Maliye vekaleti martın birinde yeni 
bü~çe layihasını meclise verecektir. 
Yeni bütçenin 250 • 255 milyon lira a. 
rnsmda olacağı Wımin edilmektedir. 
Yeni bütçe bu suretle cumhuriyet tari
hinde bir rekor teşkil edecektir. 937 
bütçesi bir ~ne evvelkine nazu.ıo" 35 
milyon liralık fazla olacaktır. 

Demir fiyatlarındaki yükselme 
son on beş gün içinde biraz daha art

mıştır. Ticaret odasının tesbit ettiği 
rakamlara göre bundan altı ay evvel 
ki ton fiyatı olan 4,5 lngiliz lirasın-
dan 6,5 lngiliz lirasına yükselen de
mir cubuk ve tel fiyatla,rı şimdi 7 1 5 
lngillz lirasına kadar çıkmıştır. 

1

8u 

vaziyet knrşısında di.in ticaret oda
sında bir toplantı yapan çivi fabrika 
lan çiv'i fiyatlarının yükseltilmesinin 

lktısat vekaletinden istenmesine ka
rar vermişlerdir. 

Dün yaptığımız tahl:.ikata göre 
çivi fabrikalan muhtelif boy çivilerde 

kilo da 3 - 3,5 kuru~ kadar narha 
ilave yapılmasını istemektedirler. 
Şimdiki narh 3,5 kuruştur~ 

meyanda hariciye vekilimiz Tevfik 

Rüştü Aras bugün Atinadan ayrıla
caklardır. 

Balkan matbuat kongresi 

Atinada toplanmakta olan Bal

kan matbuat kongresi de dun verilen 

kararları tasvip ederek içtimaa niha

yet vermiştir. 

Türkiye başmurahhası Vedat 
Törün reisi bulunduğu Manevi Ya

kınlık encümeni Balkan memleketle

ri arasında mütekabil sergiler açılma

sı, dram ve musiki sanatkarlarının 

sık sık ziyaretleri, radyo servisleri te· 

sisi ve Bnlkan memleketleri fikirleri-

ne uygun eserlere mükafat verilme· 

sini teklif etmiştir. Siyasi encümen 

de Balkan matbuatının teşriki mesa-

isi için Yunan murahha..cılarmm yap· 
tıklan teklif kabul edilmiştir. 

faa 
• 

mız 
Başvekilimizin İzmir seyahatleri Ege 

vapurile olacak deniz müsteşarı Sadul

loh Güney, Denizyollan müdürü Sadet

tin, bu iş için şehrimize gelen bmir li
man müdürü Haşmet de bulunacaktır. 

Bu seyahatte İsmet İnönü bilhassa 
İzmir liman ve ihracat işlerini tetkik ede 
cektir. • 

Dahiliye Vekili 
Dün şehrimize gelen D:ıhiliye Vekili 

Şükrü Kaya cumartesi gününe kadar 
şı;-hrimizde kalacak ve sonra Ankaraya 
dönerek Halkevlerinin kurulU§U müna
scbetile Ankara Halkevinde yapılacak 

büyük merasime riyaset edecektir. Ye
niden 36 Halkevinin açılacağı gün 
de Şükrü Kaya büyük bir nutuk aöyli
yecektir. 

Milli Müdafaa Vekili geldi 
Milli Müdafaa Vekilimiz Kazım Öz

alp bu sabah An!t<?radan şehrimize gel

miştir. Milli Müdafaa vekili Haydarpaşa 

garında askeri ve mülki erkan tarafın

dan karşrlanmışt.r. Kazım Özalp şehri
mizde birkaç gün kalacaktır. 

Nafia veki~t Ali Çetinkaya da yarın 
sabah şe'.ırimize gelecektir. 

~ • v • SCJ6 cıu-"' 
bozulmıya yüz tuttuvıınu ~ ıele-
yorlardt. - Tan (Günün ıncse 
ri), 17. 2. 37. JilS.-

Türkçede "şayia" asılsız ha~~. tu· 
" gıı.ıl nasma kullanılırsa da "işae ' . le ol· 

tulan bir şeyi, bir sırrı veya bl>Y kal'· 

ması lazım gelen bir şeyi ortaY~~ be" 
ma.k demektir. "Şu)'llu, vuk~un bıırri. 
terdir" derdik. Tan gazetesı nıu. -aye
ri, Alman malıafilindcn çıkan rı\ is· 
tin doğru odluğunu mu söylc~e "·eti 
t ., H .. k"' ra o rıva., er.... ayır, çun u son . ·edilen 
tekzib ediyor. Çoktan bcrı tcrk .. terıı
"ışac" kelimesini "iddia" ile JllU ·dı· 
dif sanmış ve belki daha kibar ı;a) 
ğı için onu kullanmış. 

Yine o yazıdan: ıaı•Ytı 
Diğer şayialara göre Yttgos fl,0-

ile Bıılgrı™tanın anla~ası rına 
manya ve Ymıanistanm :JJ.:rc. 
olaral~ yapılmıştır. . k çır· 
"Anlaşma yapmak'' şüphes~~ ç~zara· 

kin, sclikamıza hiç uygun degıl. "h" 6 
rma ve aleyhine" de ''ha~vi ka..b~ 
en iyi bir misal diye gösterilebılıf· · 

"" 3(. ~ ·nııe bif 
Dün. ağır cc:xı mah~ rıe .. 
sahtekarlıl; iddiasının mulıak;1 

sine 'ba§lar.dı. -Tan, 17. 2. 3 ·kı· 
Bu cümleden ancak ~u ına.na. ~diS 

bilir: "Birinin sahtekarlık etti~ ıa 01• 
olunmuş, sonra. bu iddianın doğl'U·fti• 
mn.dığı nnla§ılıp sahibi aleyhinde~ 
ra davası açılmış.'' Halbuki Tan &ıt 
tesi, sa.htelcarlık ettiği iddia o~utıfll 
kimsenin mulı!l.kemesine ba.şlan 1 

roylemek istiyor. ··d fa.il> 
(Mamafi Tan'ın cümlesini mu 8 

01• 

etmek kabildir: maznunun~ suçsuz oJlu 
ması ihtimali de bulundugun~an lUP 
muhakeme etmek, iddianın dogru .

0 
) ... ~ ·çırı.·· 

olm::ı.drğını tahkik etmek oldugu 1 

* J(. "' sJ• 
Kurun gazetesi (18. 2. 37). ~~3ıı 

da yeni bir akademi kurulac~ t· 
bahsediyor. "Yeni Maııa.rme a.ka.d~ 
. • be • d " oldumınu soJ.• 

sının ruhu mcs~ sın e ~-,. btl 
lcdiği M. ~ouard Dujardın ın • 1 •• 

•• •Jcc. il' 
"edebi müessese" hakkında !'!O~ •• ,16 
lcrini de tercüme etmiş. İçinde !:O) 

sözler var: ıtırı 

Yeni alxıdenıiyi tc§kıil cdcceric~m8 
oıı iki azanın Jıepsi de M~ t et· 
nc::dine devam ve mülôzımc 
mi§ olan 1~m..~elcrdir. et· 

"Falanın nezdine gitme~'. d~V~~ıJ.. 
mek" elb~tte türkçe degıldır ... ırı.ıi· 
larmfnin evine .. .'' demelidir. •'Mu 't .. 

d" 7,n. ev 
met" de bana pek tuhaf gel 1

• dil 
• burada ne manaya kullandığını 

en Z nnlıyamooım. Dahası var: iivY 

ahri e 
•• m 

(Ba§tara/ı 1 incıde) lJallarme Fransaıım c>ı saf 1ı 
de bulmuş ve bu ihmalin !~crsısın- ycflerim.lc>ı biri idi. . ,,, de-
da daima bir teessür duymuş -olan Bu, türkçcde: "Aptalın biri ıdı. de 
münevver ~emicilere derhal umduk· mektir; "hüviyet" ltclimesi işi bJÇ 

lım teselliyi venni~ti. lstanbula ge- tamir etmiş olmaz. 
len her seyyahın en büyük hayranlık A~ 
duyarak seyrettiği, tetkik ettiği bü- -----------
yük harp hatıralarının büyük kahra- Uo"apanı ve Azap 
manlık vesikalarının bu eski salaş k 
içinden kurtarılması, yeni bir binada, kapıda oçılaC8 
güzel bir tasnif ile teşhir edilebilme- mey d 8 n la r .: .... 
leri hiç şüphesiz müzenin hem mane- .. ""surıu .. 
vt ve terbiyevi hem de maddi kiy- Belediye, Atatürk kopru gru .. 

metlerini arttırm1 .. olacaktı. inşaatı işini üzerine almış ola?k. bu .. 
~ b . . 1" lan ı ı . 

Büyük bir memnuniyetle haber pun u ışı tes ım zamanı o ğirıı 
aldık ki, yapılan proje, artık kati a- çuk sen ezarfında ikmal Udkceparıı 
dımlarla tatbik mevkiine yaklaşmak- muhakak gördüğünden . ~ ı:ışırııt 
tadır. Bir yıl, iki yıl sonra İstanbul ve Azapkapıda köprünün ıkı çrtl8k 
Türkün ŞE"refli deniz tarihine layık tesadüf edecek meydanları a he" 
mükemmel bir deniz müzesi binası- işine başlamıştır. Belediye f~JtJ'leSi 
na da sahip olacaktır. yeti her iki meydanın da açılab·~al311 

Bu bina için tesbit edilen yerde! için yıkılması lazım gelen 
1 

de büyük bir isabet vardır. Müstak- tesbit etmiştir. b~ııı 
bel deniz müzesi binası Beşiktaştal Yeni köprünün Unkapanı ko!::ı~ 
Barbaros Haydettin ti.irbesinin yam daki meydanı açmak nisbeten ,resill~ 
başmdn obcal~ ve büyük amiral de olacaktır. Çünkü bunun çe~ c~!fll 
miizenin hududu içine girmiş olaca· bir takım harap kahveler ve bır te§Jdl 
ğı için zaman zaman bakımsız kalan ile hurdacı salaşları ve bir fırın 
türbesi en saygılı bir dikkat ve itina· etmektedir. ..ftJl· 

. k tar" 1 ya kavuşacaktır. Buna mukabıl Azap apı . Cl'ldo., 
Yeni müze binasındaki deniz ta· ı daki köprünün başı alelad~ bı~·r ts" 

rihimizin şerefli hatıralarından başka den ibarettir ki bu caddenıl ~e dtı 
bir de akuvariyom tesis edileceğini rafında Akay idaresinin ına zd posıl• 
tahmin etmek mümkündür. posuve cami ile büyük tiitün ~ dıl" 

Dünyanın en nefis ve mÜtE"nevvi digw er tarafı havuzların yükse ı bll" 
b. as _;' 

balıklariyle dolu iiç denizine sahip o- varlan ve fenerler idare ın terıc-ı 
,_ . tte ı *' 

lan Ti.irkiyenin .-uracağı bir akuvari - lunmaktadrr. Yeni vazıye 1'ılecM;-
yom aanmz ki Monalc.o prenıinin ler idaresi merkez binası yı de b•' 
kurduğu mümasil müesseseden daha gibi havuzların arazisinden 
çok zengin olabilir. - N. N. kısmı meydana alınacaktır. 
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~ q&iişüm: 
4'kcıeınıDzde 
ı-o ırkDeırn ın 

bııraktoğa l&?>Dır 
anman Fena 

~e Karadeniz bİ r Şaka lnsan rnanıarımız ••• 
·9 milyon 1 • r· lı 

~· Karadenizle alaka.dar olunca, Bir afacan arkada-
tııeın kıyıneti nedir anlamamazlık şıoı kuyuya vapur ısmar adı 

tL ~·. 
~~- du··şu··rdu·· ~qıı §Öyle hafifçe köpürten bir · 

~larçıktı nıı, kasabalar, şehirler Fatihte Nevbahar mahallesinde 

Krup fabrikalarile mukave~e 
~ ca tnünakalcsiz kalabiliyor. oturan sekiz yaşında Ahmetle on bir 
b! taze acısını bildiğim. için, ecne. yaşında Halit bir arsada uçurtma u
' d. telcrde, mecmualarda filan, li. çururlarken Halit kendisinden küçük 

dün şehrimizde imza andı 
ıı-~ bıye bir mevzua rastlayınca, he. k · 
....:ıı olan çocuğua bir oyun yapma ıste-~hl ~I~dan sonuna kadar dikkatle mi~tir. 

h verıyorum. ~ b l 
''<d Halit üzeri bir taşla örtülü u u-~.enizdeki siyasi ve askeri hare. nan kuyunun kapağını kaldırmıştır. 'Ul Sıklet nlerkczi, Habeş harbi Ahmet geri geri giderken arkasmda

l'aıı. ında ~k ciheti idi. İspanyol is. ki kuyuyu görmemiş, ağzı biraz ev
~~ınca, ga.rbe intikal etti. Bizler, vel açılan kuyuya düşmüştür. 
l'a!ıe ılerin feci haline acımakla be. Beş metre derinliğinde bulunan 
tnı. ~.buna kendi hesabımıza çok şü. kuyu susuz bulunduğundan çocuk 
l~ı-ı- bı~eli.ın .• Hem, doğrusu bazı yer. d h ı·f l · ' 
b~~ ır . vücu unun mu te ı yer ermüen a-

1 attı. b· I>erısi var gal~ba: Oralarda ğır surette yaralanmıştır. Etraftan! 
<l.r~ .

1
r tarih imtidadmc.a ne yapıl- yetişenler taraf rndan Ahmet kuyu· 

l'0r ";uıe aynının tekerrürünü isti. dan çıkarılmıcs, Cerrahpaşa hastaha-ı,... • ~~ıa. ç· d · , 1 ~ • "ClS:tcak ~ . ın e ıLe sular orta ıgı nesine kaldmlmıştıc. 
Ja • ~"Uz bını r d ö1ecck' 1 ld H , l>onyada il · e ce a am . • · Kuyunun kapağını ka ıran a-
~ al•- . ıe zelzele olacak , topra. I li t ynkalanmış tıı. 

~daki bQşluklann kanu doya.. • --------------

~EZAY İR 
1t1AN 1 

"D-tıı~~:::::::~,..~ 
~...,. 
"''il.. ., 

Almanyanın Krupp tezgahlarına., 
ısmarlanan vapurlarımız~ ait ~uka
vele dün Perapalas otelınde ımza-ı 
lanmıştır. 

Dün Perapalasta evvela yemek 
yenmiş ve saat 14,30 da mukavele 
hükumetimiz namına lktısat Vekili 
Celal Bayar, Krupp tezgahları namı-ı 
na da mümessil 1-Iagemenn tarafın
dan imzalanmıştır. Dün, evvelce i.ize 
rinde mutabık kalınan 6 vapura Mer 

sin tipi bir vapur ilave edilerek 7 va
pur için kati, Karadeniz hattına mah 
sus 3 vapur için de ilk mukaveleler 
imzalanmış, Akay ve körfez için im
zalanacak 4 vapur için de bir proto
kol yapılmıştır. 

Ismarlanan yeni vapurlarımızdan 
Marmara hattında çahşacak tipte o
lanlar bu mukavelenin imzasından 
13 ay sonra Mersin hattı tipinde o
lanlar 1 5 ay sonra ve Karadeniz hat
tı tipinde olanlar da 1 7 ay sonra tes
lim edilecektir. Marmara hattrnda 
çalışacak vapurlar biner tonluk ve 
17 şer mil s\iratinde, Mersin hattın
da işliyecekler üç biner ton ve 13,5 
mil süratinde, Karadeniz hattında 
çalrşacaklar da beşer bin ton ve 16,5 
mil süratinde olacaklardır. 

~~··:· .. .,,,. ,;,,.,,~ ' 
'\ "' Büti.ln vapurlar 9 milyon liraya 

çıkacaktır. 
~ " ): · ' Yapılacak vapurlar modem 

4oO 0000 .... o ~ ~ -: .. konforu ve yolcuların bütün ihtiyaç-:1Yorı a • larmı lrnrşıhyacak kısımları ve ter-
eıııir eıı·Usyada ille merkeziyetçi ve durttı"'UŞ ve yaptırmıştır. Bu tesisat, tibatı haiz olacaklardır. Ayrıca Ka-
~il.\\~ir rejim teessüs edecek! bugün bile, hala ''Darse des Turcs,, 

1 
radeniz hattında işliyecek vapurlar 

!! bir lıder ~ına demokrat meslek. yani "Türklerin mendireği,, ismini mu. I da kesilmi~ bin koyunu istiap edecek 
~ ~ılayac bııcı geçse yine harpçı bir hafaza etmektedir. Limr.nm o srrada soğuk hava tertibatlı ambarlar bulu· 
u dıktat0rı·~! 'Yunanistanda her tür- ancak üç buçuk hektar bir mesahasıı nac;ıktır. 
llıp her kar UJı: baskısı ergeç parçala. vardı. Cenuba doğru 130 metre uzam. Mukavelerin imzasmdan sonra 
~Un ((bi adan bir ses çıkacak!.. O. yordu. İçine otuz galer sığabilirdi. Bu --------------
:r· :ıı :,·~~;arbi Akdenizin de alnının liman 1541 de Ş11"1kcn 'in ve 1682 de 
~1• hll an; korsanlık .. İşte, oranın pe. Fransızların şiddetli bombardrmanla. 

l'1tıninci aneyi özlemiş olacak ki, 1 rına mukavemet etmiş ancak 1830 da 
tanaındı ~l'ln ortasmda eski görenek Fransanın eline düşmüştür.,, 

1sf)an:y01 a.saııaıı ! 1 Ekser kısımlan mallım olmakla be. 
~Cl'ke:ıı a1' ltaıyan, Fransız, İngiliz, raber, insanı ne kadar mütehassis eden 
~i~ içi~e ~ ve Rus korsanları da malltmat resmi geçidi! .. Aynı zaman. 
ızıın bi!egil'Qı. Daha garibi, bu arada da da düşündürüyor: 

ten ha.. adınuz geçti. Fakat, tarih. B;z ki. ana vatanın r;u kadar yıl uza. 

'l'nbiatiledi 1 ğmda bulunan limanların böyle şaşı. 
;~ı F'asnıa .: ki, Almanyanm !span. Iacak ~ekilde temellerini abmaız .. Kcn. 
d~ Vernıesı ~.oZ dikmesi - yahut bu his., dimire ait o!an şu Karadenizi nasıl 
U.<rtUıer· .llzerine Fransızlar tela§al böyle mühmel bırakmışız .. 

tfııı g0··'>~ §ltl'ıali Afrikadaki kuvvetle. B · b d 
l:tı.iik ..._.en geç· - an un an sonra ... 
1. •ellııneı b' lriyorlar. Bu arada. Değil mi? 
t;ıanrn1 efk~r hale sokulan Cezayiı j ( Va _ Nu ) 
d l'tnak ist ı:11 uınumivelerine tanıt.. --------
e nıanın.ı etn1~ler olacak. Bunun bir 

~t:li:vetıne Y:Pnıu·lar ki şeklin mükem.I 
Çlfter dal aY'ran oldum. O ne çifter 
~ler .. neğ~ kıranlar, o ne masun kö.1 
tıl'a~a a/ fırtına, tayfun bile çıksa. , 
~. Oarı sınan gemiler sen misin de 
~"ir1etin ~~aradeniz Türkiyesindcki 1 J ç E R 1 D E : 
~ u~nıaı 1 

tl akat asıı . 1 L.ıı lllUkern .... ll1SaJıı mütehassis eden: :(. Ankarada bulunan Devlet bankası !•· 
~ır ""'rk-<uıel asli limanın esaslan• tanbuJ şubesi mlldUrU &ılt bu sabah şchr'· 
1'). ~ U tarar nıJze dönmUştUr. 

'ansı'> gn<>~t llldan atılmıa .. Bakınız, .. ~ i -.. :f. Maliye mU!cttlş heyeti re!sl Rüştü A~-
'Ceza,Yir . es nde Verilen tafsilata: karado.n bu sabah şehrimize gelmiştir. 1 
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rü,,.ı~o~u.,u 

6.52 
vür><•in B,.t,., 

17,46 

.~5.29 12,28 Hi,25 17,46 19,17 5,11 

knrıııJan §ehrinıJze ı:-elml<>tlr. 
:f. Avnıp:ıd11. bultınm.alcta olan tsvcç sefiri 

Vinter dün ,chrlınize gc!mlşUr. 

~k on alt 
1llnanının ha.kiki tarihi an- ~ Kadın çoraplarından sonra erkek ve 

~~allıtı k tncı asırda ba.~lamıştır Aıne çocuk çoraplarının da standardize edilmcs!
1 "~l e.cıfi u _ _...ks . ı i Ti t od bl ========================== 11,,_ aga gib' !s .. ~1 , Cebelüttank, ç n care asında yapılan içtimalar .-

~evt se .... 1tl Panyol limanlarına ef. mış ve bu çoraplar knlm, orta ve ince oımıık 

~ Nisanın batıınüa ln§aata başlanacak olan 
Karabük fııbrikaları için KarabUl{te şimd;• 
den l11ımmal1 bir fı:ıll:;et b::ışlamı;;tır. 1 

~ Mc1füıat isminde bir kızı knndırıırak b1rı 
randovU evino dllşllrcn Dümcv isimli kadm 

l(Q....., •ve er get· · Uzere Uç kımna ayrılm1&1t.ır. {'A~aanıarnı .MA ır:rnış; bunlar da, 
~:Yir, 1_ 1:ı14hasın1 gıcıklamıştır. 'f. Mülkiye taıebe.stden bir grup Peşteyc 
<:ıarb:ı...__-~anyaya tabi oldu. I.!kin, seyııhnt ynpmak Uzere cumartesi günü şehri 
tedd:-vs dıye tan 1 mlzden hareket edecektir. On kl .. illk gnıpu / 

ln isnıin . man Oruç ve Hay. hukuku medeniye pro!es3rU Hüseyin Avni .. ~I 
~hillerine de. ıki Türk, ~imali Afrika riyaı:;ct etmektedlr. ~ı1}.--b~tinciaı Ce gelıp Yerleştiler. Bunların 1 "" Sırt ııamaııı~ın knldrnlması için B - ( • );;[. 

ır !)e!(İlde ZS.vıri aleme hayret verici lcdiye her tarafta eS3lllı t"Uılkler yapmııl • ~ 
ge---,... aldı. 1518 d .. 1.. . tn.dzr. Mllsaft olan mmtalmlnrda sırt hnmn'•, 

• -...ı lla"""'"'d· e o unc.e, yerme ı 
~ır kn-.. .r•o:u ln, 1spanyoUarm Ceza ltğl derhal l~dtrrlacnlctır. 
~aı k ~ sısında rnuha.r - ~ BclcıUye dıılmt encümeni şehirde ycn'
hı I adayı d aza ettikleri ka. den lconulacnk 1500 IAmbaya ait mukaveleyi 
f t!e 1'8.ptetrn~ ~~pt~~~ek, burasını şe. tctkllc ederek kabul etnıic;Ur. 
hlrtınaıı h ~ dUşundU. Bövlel;klc • Deniz v. allan kooperıı.Ufi bu sene 32000 atı avatarda . • • 

llacaktı l . geınıleri burada lira ktır etmi<ıtlr. Hisse bnşma 14.75 kunı~ 
esası bud . ~te Ştmdiki asri ı· twzl edi'eccktlr. ,.. ur 1) ımanm 

"
1an, ta- · emek oluyor ki b 1. ı "" Son bir nyda yapı'a:ı silrck avında Be\· 

l'" •uanıııe •u •· . · ' u 1- i ~ 4 şıı ..ı 
t'°ddhı, u .. "" "'. n ıdı.r. Barbaros Hay kozcıa 15, ç:ı.t:ı.lcadıı 32. ı:ııı vrld') , . . e 1 

i""- " ... .s tnUdd 87, Sanyerı'!" S. Kartc1 ~'l 5 t"!'kUdıırda S. "~ ""i..ı_, ,,.,., ette otuz ıı.·1n hrı"s.. ... .,_ ~ ~ ~ j Ya.tavada 155 dnmuz b1j!'Mllrıf1 ştl\r. 
l§t.Irara.k burasını dol.. ~ Emniyet unıum müdUrU ŞfikrU dün Arı-

.., . ... 
Konsiil:tasyondan sonra 

Dol;torZar - Vç gilnliik mil::alrerelc
rı miı;e:ı.kip ii.ç muhalif ve iki rnilsfon
ld.f c kar§ı dört retJle size evuclii zatill
ccnp tedavl<tt yapmaya karar vcrdil:. 
Eğer faydası görülme::se o zam.an gö
rii§iirüz! 

lktısat Vekili Celal Bayar Dolmabah 
çe sarayına giderek Başvekil ismet 
lnönüne miilaki olmuştur. lktrsat 
Vekili mukavelenin suretini Başve· 
kile takdim ederek izahat vermiştir. 

Krup miimessilinin sözleri 
imzayı mi.itcakip kendisiyle ko

nuşan gazetecilere Krupp fabrikası 
mümessili Hagemenn demiştir ki: 

"- Bu mukaveleyi imzalamış 
olmak dolayısiyle çok bahtiyarım. 
Bu mukavelenin, iki millet" arasmda 
esasen mevcut olan irtibatı daha kuv 
vetlendireceğinden şüphem yoktur. 

Krupp mi.1es~esesi altı yedi sene
denberi, Tiirkiye Cumhuriyt:tiyle iş 
görmektedir: Bugi.inkü mukavele 
ile muhterem lktısat Vekaletini 
memnun ettikçe, ileride diğer işler 
yapabileceğimizi umarım.,, 

. Bu akşamki ziyafet 
Bu akşam Ege vapurunda yeni 

vapurlara ait mukavelenin imzalan
ması münasebetiyle bir ziyafet veri
lecel<tir. Bu 7.İvafette lktısC\t Vekili 
Celal Bayarla Deniz müsteşarı Sa
dullah ve bütün deniz müesseseleri 
erkanı bulunacaktrr. 

Mimar Sinan 
hakkında bf r eser 

hazırlanıyor 
Türk tarihi tetkik ve araştırma ku

rumu Mimar Sinan için çok büyük 
bir eser hazırlamaktadır. Bunun için 
Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış 
olan memleketlerden de malumat is
tenmiştir. Gelen malumattan Sina
nm Bulgaristan, Hicaz ve Irakta bir
çok eserleri bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Şof6rler cemiyetinin 
yeni idare heyeti 
Şoförler cemiyetinin üç gün süren 

S<'~imi neticesinde mevcut rey ade
dinden şu zevatın ekseriyet kazan· 
dığı görülmüştür: 

Mustafa, Etem, Fikri, Muhittin, 
Sadık, Adil, Hadi, Mehmet Ali, Ve
li, l'v1uzaffer, İsmail, lbrahim, 

Yedek aza da şunlardır: Celal, 
Must.:ıfa, Mehmet, lsmail, Halil, ls
kender, Necmi, Küçük Nuri, Latif, 
Cemal, Kadri, Civan Ali. 

ile bir d:~l'r kadro ve Ud erkek dün sorg ı 
hrı 1·Jmli,!1inc vcrilmlçtlr. 

'f. Türk - Mıınr ticaret mukavelesi müu:• 
kerntı lkmı:ı.l edilmek üzeredir. Bunu ticaret 
mtıkııvc1esinJn bıızır!nnması tnklp edccei{tlr., 
~ Naflıı. vel~AletlnJn emri Uzcrfnc Kadık'iv 

1 Su şirketi dUndcn !Ubııren yeni tesisat yar -
1 

ma~a başlamışbr. İlk oı.:ırak Elmıılıta sfü• 
me b:ı\'uzlan yapıım:ılctadır. 

:t. Dün bir tecrl\be t>ımıısınrta Galatasarav 
Uscsinrle bir den-hene le in!111\Jt olmuş. fakat 
bl~hir hasara ~ebcNyet vcrmeml.,tlr 
~ Şirketi Havrfye Altmlnım nl1'jmm kn• 

pnnmnsın•'hn sonra Ee~·tcozda bUytlk bir pl~j 
ynptırmağa başlamıştıp. 

~ Gnyrt mUtad!ller ceıni,•eti senelik to~-
111..,••oımı mnrt başında yen.,c:ılctrr. 

:;. nrnlz yo11arr lc!nresl t"kendenınıı yn.ptl'I.• 
C." k v:ıpur st>!elerl tein lıll?.ırlığa ~ıamt~ 

t.ır . 

:,. Manrif mU!etU<ılerf dlln o .. tn tedrl""t 
umum mUd!lrU Avnlnln rclsli.!i a'tında bir 
tn1"1la.nt.ı yapmışlardır. 

DIŞARIDA: 
t ·-r-

'f. A vusturyıı B:ı.§\'Cktli doktor Şuşnig 

mart içinde Romaya gidecektir. 
lf. Fransa hUkOmcU zeytinyağmı kontcj:ın 

Ilstt's1ndcn çıkl\rmı"tır. J'3u ıruretıe uvtınyn~ 
ınrmuz Fransa.ya serbest olarak glrebileccl:•

1 
Ur. 

KURUN'da: 

Perde ar <ası 
haz•rh. mar? 

Sabah gazeteleri ba.,.<nnuharrirlcrinin 
bugün ntii~tcrel:en itıceledil:Zeri mev
zu llatay dır. Evreıa Kurunu oku,. 
dum. Bay Asım Us "Perde ar1.'"asın. 
da hazırlıldar 11ar mı f'' acllı ba§'rna,. 
lroleshıde Hatayı emniyet bakım-:n
dan tet/.."ik ediyor, Suriycde yapılaıı 
tahrilclltın neleri istihdaf edebilece
ğini dii.Jünüyor ve bazı ihtimaller ser 
dettil:tcn sonrı:r: "Artık h.alledilmi§ 
oZan Hatay işinin bir daha şöyle ve. 
ya böyle bir tarzda dcği.Jnıcsinc im
kan olmadığını" kn.ydederek §U fik
l'i ortaya atıyor: 
Hatayın emniyeti ve mUlld tamamiyeti 

Türkiye ile Fransanm müşterek garanU!i 
aıtmad olduğu unutulm~alıdır. Bu tilrlU 
tecavUzkO.rane hareketler !SnUnde Avrupanm 
bugünktl vaziyeti Fransa taratmdan emniyet 
tedbirleri almmağa müsait olma.dtğı !arzedll• 
se bile TUrktyenln Cumhuıiyet orduları Mil• 
Jetler cemJyetinln tasdildnden geçm1~ olan 
anlll§ma hUltllmlerinl tatbik va.zi!esinl derhal 

· kendi Uzertne alabillr. 
Zannediyoruz ki bu sözlerimiz, mana.smda 

herhııngi bfr §llphe uyandırmayacak kadar 
açıktır. Ve Surtyeye uzııttığnnız dostluk etle 
nln ıwnlmiyeti bugün değilse elbette yanıı 
anl8.§Ilacaktır. 

Müstemlekeci 
z·hniyet: 

Yunus Nadi Hatay daoosının u~ 
tığı h..a.1 §eklini Türkiye oo Fran.sa.. 
iJn, herl:cs-in memnuniyetle Trorşı.14-
mt~ oldıığunu, buna yalnız müstem
lel:.eci Fransız?arıa sat1lmt§ profu. 
yonel Suriye politikacılarının ısına
madtk1arınt Txıydederek Paris hilktl. 
metini bir taahhüdü icraya zım.nen 
davet ediyor ue diyor ki: 
Fransanm Mllletler ceml)•etl karart.le mU. 

eyyet olan son tesviye tarz.mı kendi memul" 
larma kabul ettirmekte müşkü14t çclcntlyC'" 
oeğinl ve bunu bir haymyct ve ııere! m
lest bileceğini şüphesiz se.ymnkla beraber 

Sancakta ika edilebilecek uygunsuzluklan 
müştereken bertaraf etmek mevltll,'ie bulun
duğumuz.dan lcab:ııda Tllrklyenln oraytl. ait 
vazt!etcrfnJ gereği gibi ita etmek surctile 
Fransaya !ili mU7..aheretlntn azamı derece. 
ırln1 göstereceğlnl §imdiden temin edebl"rtz. 
Metropol Fran.sasmm &özlerini dJnlemlyccek 
Fransız mcmurlarmm doğ"ru yola ecvcdU"° 
ceklerl artık bundan ııonra en u!ak şüpheden 
va.reste sayılacak bir surette muhakkak ve 
kattdtr. 

Bu. bir tehdit midir1 Ha1nr ... Bu 
bazı garp deı;lctlerinin milli bfüıye
lerindeki ikiliğin dı§ politikaya te
!tir etmemesini "pek haklı o1ara7c'' 
zarııri J..,7171Ltl~ istiyen bir fikirdir, 
Legal = me-§rıı hülcüm.etin imool.a. 
dtfjı her be'!Jnelmilel ta.a.hhildü onm• 
her memuru derhal ve dürüst olarak 
ifaya mccbıır olmalarıdır. 
Yunu8 Nadi fllustrotion adlı Pam 
mecmua.'1ndn rnr Fransız Ce11eTa1i
nin n.eşretti{ii bir ma1xı1e üzerind~ 

duruyor. Bu ceneral Suriyede ku.. 
mn.ndanltk da etnıiş oo §öyle buyur. 
mu.§: 
"Ilatayda.1:i h,rı?k--ın 1Jiizde ellisi türk
çc konu§ılr, fakat tiir7:çe komt§mak 
Türk olmak değildir." Sat1ıi rfüşfüt. 
celi ve galiba 1ıafifçe de sersem ue 
bun.ak o1~rn mı bet1>ahta da ·Nadi ıa .. 
r:ımgelcn rcvabı verdikten sonra Ha. 
tem ue dilnya crmeniliiii h..aklmıdn. 
sıı-in.<tflnt miita?oo<la bulunuyor: 
"F.mıe!ıller bUtUn bnvatıanndıı hep bu 

tu·ın vlc""n~v·ıı tnhrlltl<'rln lrurbanı oldu
lar. ı:ııınc:ı1ctakl F.:rme!ltlcr dUrUst harekl't 
<'+'JkC'e J{•!lıırma hatıı gelmek lht1m.all yok• 
tur, ,.c hu kn~ar acı tecrühelerdcn sonra bu 
:>.'.l.vnllı ırltm artık şuna bunn a.ıet olmaktan 
kurtulmuş ola"ağmı tlmit dm",' ı .. tı-rlz. 

ACI { ~ÖZ'de; 

••v~tani,. 
masl,.e'3i 

"Acıl: Sö1' ele ise Etem frzet Benice 
"Sı;riye, hayal 1.ıe Hatay'' 00.,lıklı 
yazısını Sur:ye!ilere şöyle bir taı·si
ııedr. bıılurıarak bit"rrııcktedir: 
Hatay dnvasınm art•k Suriye için hayale 

st"'ıı.r tarnf':ı k'l.lmamıııtır. Türkiye ve sun. 
ye nra..<ın~Jllıl ıı.stl ve ~ilksC'k dostluk hisleri
ni bu çc it "Vatani.. mııskeruıe bUrUnf!D 
va:.an='a.'"lll tll!lallutundan konımnk Surive 
A ·"p'ığt için <'n h!l.-;ta gelen tedb1r olmalı-
dır. 

TAN'da: 

Müs üman Fasll 
nefer 

"Tan'' da bugün ba§ma7role yoktur. 
(Devamı 6 1nclda). 
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Bütün MEMLEKETiN SABIRSIZLlKLA BEKLEDiGi Büyük Milli FHm. Genç, ihtiyar her Türk görecekf r 

.. R iN A ı' • !eri a r 
Sesli ve Türkçe Sözlü 

Cumhmiyet, Lozan, istiklal savaşı, işgal zamanı, ~umi harp, ittihat ve terakki, istibdad, son 30 senelik tarihimiz hakiki film vesikalariyle gözlerinizde canlanacakbr. 

Yarın akşamdan itibaren lrlbD RIK sn ifil~ M~$0 li"ll <§! aı y erJerinizi evvelden temin ediniz. Prodiiksyon Türk Film StudyosU ,, 

il~ 

oeuk haftası 
iye kazananları 

ad arını yazıyoruz 
30 ikincikfi.nun tarihli bilmecemiz.in 

halli. 

' 
Ortada.ki kibrit çöplr:·i kaldırılarak 

(haç) böylece meydana çıkacaktı. 
BİRER LÜKS LOSYON 

KAZANANLAR 
Birinci: Billend Varol Boyacıkl>y. 

İkinci: Sabahat Egemen ErcnklSy kız 
lisesi 760. ÜçUncU Kemal İçli İstanbul 
45 inci ilkokul 348. 

KIT AP KAZANANLAR 
ı - Ali Koacmusta.fapa.şa caddesi, 

Çınar karakolu karşısında 226. 2 -

Ruhsar Edirnekapı Sarmaşık sokak 
42. 19 - Kemal, Kasımpaşa ortaokul 
505. 20 - Bekir Önen 18 inci ilkmek
tep. 21 - M.. K Tayman İstanbul er. 
kek lisesi 1587. 23 - !sak tramvay 
şirketinde vatman. 24 - Bağlarbaşı 
Ayten 15. 25 - Mihran Tatarağası 
lçcrenköy. 

DEFJ'ER KAZANANLAR 
26 - Oktan Turgo Şehzndebaşı Ke

malpaşa caddesi, No. 2. 27 - Nebahat 
Ka.dık6y Ycldeğimıeni Pembe sokak 
100. 28 - Hosep Bişiryan Mahmutpa
şıı caddesi 171. 29 - Eva Latin Be
yoğlu A.smalımesclt sokak 41. 30 -
Kemal, Üsküdar Ayazmacı Hasbahçe 
sokak 5. 31 - Hüseyin Yalçın Beşik. 
taş Screncebey yoku§u. 32 - Nezihe 

Bula.ner İstanbul kız lisesi 375. 33 -
Neriman Kasrmpaşa bayram yeri 21 •. 
34 - Ayşe 27 inci ilk okul 69. 35 -

Zerrin Okay 31 inci ilkokul 93. 36 -
S. A. !Kumral Gedikpaşa yokuşu 97. 

(Sonu yarın) 
Abdürralıman Başol Nişantaş Hacı ------------
Emin bey sokak 37. 3 - Türkan Enils 
Sultanahmet, Akbıyık hamam 34. 4 -
Güney Akhan Beyoğlu Tarlııbaşı Ka
rnca sokak No 9. 5 - Şora Boye.cıyan 

Hamam, Eşref efendi sokak 17. 6 -
Alarodin, Bcelktaş Şenlikdede Şair 
Nedim caddesi. 7 - Nuriye, Karagüm 
riik ilkokulu. 8 - Çelik Yardım İstik· 
ıaı okulu Burdur. 9 - Perihan Akıncı 
Fener. 10 - Raşid Yetkin. Kasımpa· 
şa ortaokulu 194. - Cevdet Anlı Deniz 
hastanesi. - Acar Bele Şişli Terakki 
lisesi $71. 

BiRER ÇUKULAT A 
KAZANANLAR 

11 - Necati Alban 51 inci ilkmek
tcp. 12 - Doğan Oner, Şişli Mecidiye. 
köy Ho.lk sokak. 14 - Kazım Sözgen 
Perapalas otelinde. 15 - Altan Ozan 
Maltepe 1 inci ilk okul. 16 -Da.ise 1s
ta.nbul kız orta okul 559. 17 - Öke, 
Feriköy Ansızlık sokak 12. 18 -

İstanbul ldördilncli icra memurluğun
dan: 
Beyoğlunda Taksimde Camcr ve MU· 

cadelc çıkmazı sokağında Rnvul Ahşoti 

tarafından Jill Blumentnldan noter se
nedile borç aldığınız 800 liranın temin 

istifası için alacaktınız tartıfından para
nın tahsili zımmında noter senedini icra 
ya vazetmiş ve doldurulan icra emrinin 

tarafınıza tebliği için gönderilen müba
girin icra emri arkasına vermiş olduğu 
meşrubatta yukarıdaki gösterilen ika

metgahmızı terketmiş ve nereye gitti
ğinizi de bilen olmadığı gösterilmesi 
üzere icra emrindeki müddetin yirmi 

güne ibHiğı suretile ilanen tebliğe karar 
verilmiş olduğundan tarih ilandan iti
baren 20 gün içinde bir diyeceğiniz var
sa dermeyan etmeniz icra emri tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilanen teb· 
liğ olunur. 

Her Akeam 

Beyoğlunda NDRA Blraha· 
nesinde 

amiyet ve 
Zeybekler 

16 şubat 937 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılan 10000 ton 
rekompoze kömürüne teklif olunan fi yat yüksek görüldüğünden 27 §Ubat 
937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli "110000,, lira ve muvakkat teminatı "6750,, lira olup, 
prtnamesi "550,, kurut mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı konunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 

ve saatte Kasmıpa ada bulunan komisyonumuza müracaatları. (936) 

~caı~n Açmak D®ırd1Dını<91®ını 
IK lYl ır\t lYl D lYl ır s IYl ını lYl (ğ a 

apınızı e!ektrikle açmak tertibatını 

·AT i E 
iye va 

Önümüzdeki cumartesi matinelerinden itibaren 

asın 
Şarkta çevrilen en güzel film' 

bili 
Filmini göreceksiniz. Baş rollerde: 

Ses kraliçesi IV~ONiRE MEHDIVE 
ve en güzel .Jönprö ye AHMED ALLAM 

iki saat gülecek ... Eğlenecek ... Tam bir Şark hayatı yaşıyncaksmız. Şark 
oyunları, düğün eğlenceleri - Türkçe ve Arapça ıarkılnr. 

Bu cumartesi günü ma tinelerden itibaren 

~~~~~~~~~~~~~~~=-===~ 
şam 

HARRY BAUlt ve 
AV Sinemasında _., 

MARCELLE CHANTAL 
Fransız Bahriyesi muhitinde cereyan eden büyük bir a,k romanı 

• 
1 ç v o 

( ıoeınıD;rgaUto kaDıııraımaırDDaııro) 
Yürekler parçalayıcı bir mevzun malik emsalsiz aşk ve ihtiras filminde sizi iki saat heyecan içinde ya§aı:; 
caktır. Ölilm karşısında bulunan iki erkek bir kadının sırrı içln mUcadele ediyor ... Bu kadın bir aile kadı 

mı, bir fa.hi§e mi? müheyyiç ve esrarengiz bir muamma? .. . 

llaveten: FOX JOURNAL son dünya haberleri. Yerlerinizi evvelden aldırınız 
w 

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

MaılYlırnce <ClnHevaıDoeır ve Mcaıry GD~ıryınıDırn 
Mevsimin en oen, en nükteli ve en eğlen celi temsilleri olan 

Ş'E iLE 
filminde S R sinemasında 

Gördükleri büyük rağbet ve cnı.salsiz muvaffakıyet haSP.bile üç dört gün daha gösterilmesine de\•am 01f~-
caktir. Geç kalanlara müjde! Uaveten: Yeni ve zen~in Paramount Jurnal - Son dünya habeb 

Eyer talmm 300/ 340 adet erJ 

eyer takımı kapalı zarfla eksiltmiye 

konmu tur. Hepsinin tutan 21000 

liradır. Evsaf ve f81inamesi parasız 

olarak süvari !ubesinden verilecek -

tir. ihale 20 tubat 1937 cumartesi 

günü saat 12 dedir. Uk teminat 1575 

liradır. E.k&iltmiye gireceklerden il· 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun, 

2 ve 3 üncü maddelerinde istenen 

belgelerle birlikte şahıs ve tirket ol

sun eyer takımı işlerini yapabilecek 

derecede ıan'at sahibi olduğuna dair 
iktisat vekaletine bağlı mahalli sanayi 

müfettişliğinden alınacak vesikalarla 

teminat ve teklif ınektuplanru havi 

zarflarını en son saat 11 e kadar 

Ankarada M. M. V. Satmnlma ko· 

misyonuna vemıiş bulunmalan. 
(593) (650) 

H E 
AKSAM POCTASI 

iDARE EVi 

tstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adres i : ıstanouı HABER 
vazı ışıerı telofonu . 2:ıR72 
idare ve ııtın " ı 24370 -. 

ABONE ŞARTLARI 

seneılk 

6 avıık 
3 aylı.._ 

' avlık 

Tür A111• 
t400 Kr. 

730 " 
400 •• 
150 •• 

E~nebı 
270o Kr. 
14SO 
aoo .. 
300 •• 

Salııbı ve Ncırı1Jal Müdürü: 

Hasan Rasını Us 
Bası/dılı qer (YAKIT) matbaası 

Bugün matinelerden 
başlıy.ırak 

LEK sioemasındtı 

yalnız 4 günlük büyük FIRSAT 
2 h .... k fi f~•~ birden uyu • ve ne ıs um 

1 CHARLES BOYER 
tarafından yaratılan 

ŞA G AY . 
Biiyük rejisör WILL Y FORST~seri, ve Pola Negri'nin yarattıit 

2·MAZURKA 
Bu program Bnyramın birinci Pazartesi günü matinelerden 

itiboren deği~tirilecektir. I' ~ 

ıl< 
·vELERİNİZİ 

· BEY t&iiu~· .. 
Itriyat fabrikası lstanbul Eminöıı&J 

deposundan alınız 1°" 
Muhtelif zarif şişelerde sabit kokulu limon çiçeği kolonyaları ..;e 

yanları. "lı ~ 
Gi.izellik, Beyazlık ve gençlik veren yağsız gündüz "'e yogfllPJrıııf 

NECiP BEY kremleri ve acıbadem kremi krem köpüğünden 
11
.1 • ..;etİ'' 

. . ··ı.e .,. 
cildi bo7.m1yan sır olan NEClP BEY pudraları cılde tazelık, gu 

NECiP BEY yağsız, yağlı ve likid Briyantinleri. _.d,'ı#f" 
. e~ ·ı• 

NECiP BEY tırnak cilaları, dud:ık rujları, yanak ru1ları. tst" 1" 
tuvalet sabunları, kirpik tuvaleti, kehlibar sürmeleri ve diş uıa~U~~rıJıt· 
cümle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa mallan ınağazaırtıZ 0 



Mu abil 
in i anı ı 

lıa:n~ ~da ahm.i de:rinin meşhur kadın. 
llıetr n Vccibeyı u..orun zaman kendine 
""1- es tutmuştu. Altı sene kavga ede. 
"""· lletj baYett Şerek yaşadılar, durdular. NL 
t~I. ~ ~ah.mi, artık evlenmeğe karar 
\ıı Yı aıleden, güzel, namuslu bir 

\,atadı. ec·h ı.. 1 
1 o, ses çıkartmadı. Fakat kulak 

"il ·uı ~ ...... 'ec ağa 11u rivayetler yayılıyordu. 
IJa aııtaın ondan intikam almazsam ba. 

11
11 

desinler! 
)c.. tehdit erk ~ · b. d.. ·· a·· ·· "•du egı ıraz uşun uru. 
l::aı.. · Fakat günler geçip de ses çık. 
ıınca .. 

ıı~·.. ıpı rahat etmeğe başladı. Ya-
~ın ba.s . 
~k d f ı ucunda duran telef on, bır 
lı)Jcu c alar gece yarısı çalındı. Karısı, 

..... arasında: 
~!l.h~c1dir o? • diye sorduğu zaman, 

'' 0 arak· ...... ı··· . 
lal': ~unnsabctsizin biri! Ters çalmış. 
dı. • or, ve tekrar uykuya dalarlar. 

aay :a 
~ıı.u anthmi, bu tı;:lefonlann ne oldu. 
atlattı~ ıyor, fakat vartayı kolaylıkla 
ba~~dan dolayı kendi zekasına 

nir alıyordu. 
Ça}dı :;ınartesi akşamı, zil ısrarla 

1 !;....ıdı d lnaınış 
1 

• urdu. Derin uykuya dal. 
ll'ıa-0~ ~an lale, kocasına va.kit bırak. 

...... Alı lcfo.nu eline aldı. 

...... ~ 0·• kimsiniz? Ne istiyorsunuz? 
dıun t? n, kocanızın arkad,,.,ı Davn. d . .-..end· . -.i 

e lütren 81 orada mı? Pekala, o bal. 
- c;-01 uyandırın. 
...... Çoı'ıf. mu mühim? c i{. 

~ <ııı.~ kadın Rahmiyi yataktan dı. 
~kerek· ' 

h·- liayd· . 
11lı bir . 1 Çabuk konuş .. Galiba mü. 
lla}ıbl.IŞ! • dedi , 

~'kacıaş~ Uyku serse.mı olduğu için. 
altat t 

1
1n sesini pek anlamıyordu. 

.- Sa~:fondiki ısrar ediyordu: 
nu~k bir gel diyorum.. Çabuk gE:l.. 

kazanç var. 
- I> \:ıı'> 
Sa ara Işi 

l Y nah.n/ Yab u .. 
ntdaıı 01,,.. 

1
1
• tanınmış büyilk tüccar. bo •-.ıa rı 

l'!!acıydr a beraber, aynı zamanda 
- 1\! • lı!(\-1.ı d ""Crcd .• QJ\ uyan ı . 
...... ( ... esın? .. , } . 

Slısi cda.d otelinde.. 17 numaralı hu.. 
Bıı.r a .. 

lana .. asr, ekııer 
d ıgı b; lya ts adamlarının top. 

~· bı§ar:ı; Yerdi. Rahmi derhal giyin. 
gıtu. l\a a çıktı. Adresi verilen yere 

l . PıYı VU-' 
~r~ye i . ~~.\.lu. 

l'ıdır kend~ ~dıgı zaman bir alkış ala. 
eUeli y k::•ni karşıladı. Güzel kadın 
llı:ısa.s1 baş ına sarılıp onu bir rakı 
~ Vecihe ına oturttular. Bu meyanda 
tİlıel, Zartf eskisinden kat kat daha 
<ı!tkeğin :

1 
da.ha cazip bir ha.ldle .• 

e\r' k~~ k hareketi dönmek, bura. 
at 1llde onu a:zusu oldu; kaçmak, 

na dönın :a.kın sakin bckliyen karı. 
'· Lakin be.. ıstedi. 11a • ur l'şısında k un arkadaşlarının alayı 
rldı Ve hl a.zaıclık izzeti nefsi galebe 
e başıadı r iskemleye oturarak içme. 
~· . 
~ l?'ka.ç saat 

oş olarak sonra Vecihe, Rahmiyi 
apartımanına götürdü. 

'!{ • * * 
bı:. Omiser ı.._ 
s;;:ı ederim ~y .. Vallahi.. Siı>.e ye. 
~a 1arın ma;~:~anu kaçırdılar .. Hır.1 

l>tıtar .. 13 ~1•• Onu soymak için 
...... "" u, bır cete ı·F;·ı " ~aYanı U . . . .. 0

Yle <;ete filftn zUimeyiniz! 1stanbulda 
•· ...... ~e b.1 • Yoktur. 
"\!le . ı eyım be li 
~ ?'inde neı n.. ele ecnebi ga. 

ler görur7r okunuyor; sir:ıemnlarda 
~ .. Geç Vakit telefon 

edildi. Kocamı tuzağa düşürdüler. Yok 
ettiler .. 

- Garip şey! 
- Allah aşkına.. Bana kocamı bu. 

lun .. Beni kurtarın .. O ne uslu, o ne 
muntazam, ne aklı başında bir erkek. 
tir .. BütUn gazetelere ... de telefon ede. 
ceğim .. Haber vereceğim .. Dünya aya.. 
ğa kalksın .. Onu arasınlar .. 
Kadının arzusu veçhile, bütün kara 

kollara haber verildi.. Gazetelerin ge. 
ce sekreterleri de bu zabıta vakasım 
not aldılar • 

• • • 
Bay Rahmi, ertesi gün üçe doğru, 

Vehicenin kolları arasında uyandığı 
za.ma.n, mahmur mahmur gerindi. Zile 
bastı. Kahvealtı ile beraber gazetelerj 
istedi. 

Gözüne ilk çarpan, büyilk serlevha. 
tar oldu: 

":Meşhur tücr.a.rlarımızdan biri kaçı. 
nlnuştır. Bay Rahmi telef onla tuza.. 
ğa düşürüldU ve yokcdildi. Zevcesinin 
gazetemize beyanatı .. ,, 

Rahmi, gözlerine inanmıyordu. Son 
satırları okuyup da bütün karakolann 
harekete geçtiğini duyunca, gayri ih. 
tiyar: bir küfür savurdu: 

- Tü allah belasını versin.. Rezil 
oldum. 

İşte o uslu. o sakin, o ciddi tanınan 
Rahmi bey, Vecihenin böyle bir inti. 
kamına uğramıtıtı. 
Kadın, tatlı tatlı gülümsiyor: 
- Üzülme canım .. Buradan çıkmaz.. 

sın .. İş yatışır .. Ondan sonra evine dö. 
nersin! .. 

Biraz tenbcllikten, biraz da eski ha. 
tıraların uyanmasından dolayı, Rahmi. 
ye bu tavsiye mülayim geldi. İki gUn 
milddetle sabık metresinin evinde ka. 
pandı. Bu zaman zarfında karısı bayan 
Jale ortalığı büsbütün karıştırdı. Sa. 
ğa sola telefon ediyor, ortalığı velvele. 
ye veriyordu. Rahminin bütün hususi 
ha.yatı, resimleri gazetelerde neşredHL 
yordu. Hatta bu kayboluşunun etrafın. 
da dedikodular da uyandı: Çünkü bor. 
sacıydı. Acaba birini çarpıp da kaçmış 
mıydı? İtibarı sarsılacaktı . 

Rahmi, işin bu hale clökilldüğünü 

anlar anlamaz, nefes nefese komisere 
koştu. 

- Benim efendim kaçırılan adam. 
Komiser, omuzunu silkerek: 
- Çıldırmış galiba ..• dedi. 
Fakat ısrarı üzerine, kim olduğunu 

anlayınca derhal evine gitmesini ve 
mernkta olan karısını teskin etmesini 
tavsiye etti. 

Bay Rnhmi. apartımanmın kapısını 
çaldığı zaman içinde büyük bir sevin. 
cin kabardığını hiscediyordu. 

Oh artık bu helecanlı anlan. tatlı, 

munis karısının yanında unutacaktı. 

Fakat kapı acılınca ka~ısına pürhid. 
det kansı çıktı. 

Jale meğer bütün vakayı ha.kikatta 
olduğu gibi biliyormuş. O da mukabil 
intikam almak için ortalığı alevlen. 
dirıniş .. Avazı çıktığı kadıır bağırıyor. 
du: • 

- Vay! Beyefendi gece yansı kendi 
ni çağırtır ha? .. Telefon ettirir ha! .•. 
Çapkınlık damarların kabardı demek .. 
Ben sa.na gösteririm .. İşte ilk yapaca. 
ğım i.~ de bu! 

Bir tekme .. 
Telefonu parça parça etti .. 
İşte o günden itibaren bay Rahmi, 

kılıbıklık gayya.sına daldı. 

(Hatice Süreyya) 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

64 sene evvel bugün 
Osmanh Devle in· yıkmak 

istiyen omitecilerin yap ı . ları 
Sayısız Tilr kanı aktıktan sonra 
"Mesullyet Babıalinlndlrr,, dediler 

Babıali millet ile temas e meden 
yalnız köbek şişirerek ne 

mesuliyetıer yüklenmemiştir ki 
On sekizinci asrın sonlarına doğ- "'imparator vükelasına şurasmı 

ru Osmanlı devletini batırmak için beyan ederim ki, lşkodradaki komşu 
her tarafta gizli cemiyetler, ihtilal muzda gerek akçe ve gerek silah faz
komiteleri kurulmuştu. Büyük mik- !asiyle bulunduğundan eski müttefik 
yasta bir şebeke halinde çalışan bu }erimin çoğu mesleklerini değiştirmiş 
komiteler, saraya mensup asilzade- lerdir. İmparatorluk bulunduğumuz 
ler ve tanınmış diplomatlardan km.- bu buhranlı vaziyette muavenetimize 
vet almaktaydılar. gelmezse geri kalanları da kaybetmek 

Komitelerin bilhassa ehemmiy~t liğimiz ihtimalden uzak değildir. 
verdikleri nokta, Osmanlılığa tabi Bizim kuvvetimizin arzlığma muka· 
hükumetleri ayaklandırmaktı. Bu bil lşkodra göl sahilinde külliyetli 
olduktan sonra Çarlık Rusyası mü· · Türk askeri bulunuyor.,, 
dahale edecek, istediğini yapacaktı. Şu hüzünlü halden sizi müteselli 

En faal merkezlerden biri, Viya- edecek bir şey vardır. Mösyö K .... ve 
na komit~s~n~n Kragoyevaç'da bulu- mösyö K ... B nin gayreti sayesinde 
nan şubesı ıdı. . . . . .. 16500 fütek, 6800 Amerika taban· 

Bu merkezın reısı daıma uç nok- 1 7000 dragon askeri kılıcımız 
ta ile mektup yazar, bildirdiği isimle- cas ' b . 
· ·f ·1 d · ·ık h fl · · k 1 var. Ayrıca atarya topu tedarık et-

rl ın ş~ re 1 e aıma 1 ar erını u • tik. İmparator hükumetinin vaa-
anır ı. d . w • • l .. 1 1 h 1 

İ 873 1 18 b t ·· .. b k ettıgı mıtra yoz ere avan top arı 
. .. yıkı .. şh~ ab'gunu lu. ?- ve 25000 Amerika karabinesi ile 

mıte reısı ço mu ım ır mese e ıçın .. . . . 
Rükreşe hareket etti ve hareketinden hartuç ve muhımmatı .~a~bıye gelır 
·· d y· k · · • ·f li gelmez harbe başlıyabılırız. Muhare· once e ıyana omıtesıne şı re . 
bir telgraf verdi. Şifrede (B. 1.) (M. b~ ~tmek ar:z~~unu du~uş otuz bin 

V) · b••t•• ·1Ahl O l h kışı çıkarabılırım. Ve saıre ... ,, . nın u un sı a arı sman ı u-
d duna sevkettiklerini bildiriyor son Bu, tarihimizin çok ibretle oku· 

u . .. . . ... d. ' d nacak sayfalarına ait vesikaları tet • 
olarak şu cumleyı ılave e ıyor u: k"k d k d.. 1 T·· kt·· w •• 

"A k d' · · ·h t d h ı e er en uşman arın ur ugu vrupa en ısını ı a a e en mu a· . . 
taratı görmek için nazarı dikkatini ~~h~e~?1ek ıçın nasıl .~lı.şt~klanm 
açsın. Çünkü, hasta denen devletin goz onunde canlandırabılırsınız. 
_ Türkiyenin _ müessir sebatı ik Biz bunlara karşı ne yapıyorduk} 

hl.k d k l ·1 "d Buna, sayısız Türk evladının kam te 1 e en urtu muşsa ı erı e gene l k 
k d · b. d.. · ·· aktıktan sonra yazı an satın te rar ço erın ır vartaya uşmesı mum-

k.. d··r ederek cevap verelim: Hiç. Ye neti· 
un u .,, ·ı 1 · 6 l b .. k cede düşünehı en er: işte, 4 sene evve ugun yu an· 

ya birkaç satırını aldığımız mektubu - ~esuliyet Babıalinindir .. 
yazarak hareket eden ve bizim tarih· Deyıp çıktılar. 
ten ancak bir komiteci reisi olduğunu Milleti İ~~ bir ~~ temas e~eden 
öğrendiğimiz zat, her an ileri atılma ve yalnız gohek şışıren Babıalı bu • 
emri bekliyen binlerce silahlı askerin n~n. gib~ ne mesuliyetler yülenme ~ 
arasına girerek şifreli telgrafta ver mıştır kı .. · 
meğe cesaret edemediği malumatları 
nı bildirdi. 

Bu dinmiyen muhaberelerin mil· 
letin başına açtığı felaket malumdur. 
O vakit sulh müzakereleri yapılırken 
çıkan bir kitapta şu satırlar var: 

' "Çarı çeşimle telgrafnamelerin 
getirecekleri haberlere intizar ile be· 
raber herkes kendi kendisine her da
kika bu kıt"ai mamure zirü zebeı 

mi olacak yoksa umumi bir meserret 
ve asayiş mi yüz gösterecektir? diye 
sual eyliyor.,, 

Ayni kitapta şu şatırlar var: 
"Ahvali hazıramn mesuliyeti Ba· 

bıaliye racidir. Çünkii yirmi sene· 
denberi Avrupa devletleri sırasına 
girmişken tebaasının medeni millet · 
ler seviyesine çıkarılmosı için bir şey 
yapılmadı.,, 

"' 'f. 1(. 

Bu yazı, tarihin bir iç yüzünii 
göstermesi itibariyle dikkate şayan-
dır. işte bir vaka daha. İki yıldız im· 
zası ile bir yıldız ve dört noktaya ya
zılıyor. Her H ~ ·i en sahibi snlfıhiyet 
zatlardır. 

* :(. 1(. 

Trakyalı okuyucuma: 
Belli başlı tezkereleri şöyle sıra· 

lıyabiliriz: 1 5 inci asra ait Ali Şime· 
vamn Mecalisunnefais'i, 16 ıncı asra 
ait Hişt Behişt adlı Sehbinin tezkere 
si, latifi tezkeresi, Gülşeni Şuara ad· 
h Ahdinin tezkeresi, Aşık Çelebi, 
Beyani tekzeresi; on yedinsi asra ait 
Hasan Celebi te7..keresi, Riyazi tez
keresi (Riyazüşşuara) faizi tezkeresi 
Rıza tezkeresi, Yümni tezke~si, A· 
sım tezkeresi (T eşrifatuşşuara) on 
sekizinci asra ait Safai tezkeresi, Sa· 
lim tezkeresi, Beliğ tezkeresi (Zeyli 
Zübdetüle~ar'in zeyli)Saffet, Ramiz, 
Mehmet Emin tezkereleri, on doku· 
cunsu nsra ati Şefkati, Esat, Fatin 
tezkereleri .. 

Bunlardan başka birçok tercÜmP.i 
hal kitaplarında ve lbn • ül Emin 
1ahmut Kemalin son asır şairleri 

hatta Kamusülulam'da araştırmalar 
yapabilirsiniz. 

llk çıkan mecmualarımızdan olan 
Hazinei Fünunda Nevi ve di~r şair
ler hakkında tafsilat vardır. 



Gürbüz Çocuk 
müsabakamız 

·Bay lbrahim k"'lzı 4 ya~mlrr Sevitı (No !!9). Bay Ahmed kızı .} ya,şında 
'Raika (No St). Bay Fevzi k•ızı 3 ya.şmda Saliha Gül.seretı (N o 11) 

Bay Şevki oğlıı 6 yaşında Ayhan (No 11,8). Bay Neşet Suner çocuğu 5,5 
flU§tnda Saba SuneT (No 147) Bay Ne"l>i oğlu 6 ya§'lnda Fik7et (No 153) 

Soldan itibaren: Bay Rızıa. Koşk"'ltn 
Şinasi çocuğu, 5 ya.§1.nda Güler (No. 
(No 114). 

kıtı 5 ·y<ı.Jında Betigül (No 80). Bay 
ıeı ). Bay Hilnıi kızı 2 y<ı§ında Sevim 

ldhaline müsaade edt-j 
len maU3r hakkında 

tebliğ 
Ankara 17 (A.A.) - GümrUklerimize gel• 

mi§ be.zı malların ithali hakkında tktısnt vc-ı 
kAletinoe vıı.nıan prenalp ~ dair d!ln-' 
kü billtenirnlzde neşredilen haberin bazı ga• 
zetelerde yanlıg 1za.h edildiği görülmüştür. 

Ehemmiyeti hesablle .keyfiyet tavzth olunur: 
Gümrllklcr1mlze 1 gubat 1937 tarllı1nden 

ijı:ıce gelmiş bazı mallar vardır. Bir kısmı 

tüccar bunlan ya bundan evvelki kontenjan 
kanı.rnamesi zamanında sipariş ettiğinden 

veya yanl~kla getirdiğinden ve bu yüzden 
Eal'tU"tl girmekte olduğundan veya mllmasll 
sebeplerden bahsederek VekAlcte müracaat 
Dlmektedirler. 

VekAltJn ise, bu kabl! itha.llt taıeplerinl 

umumi prensibe bıığlayn.ra.k ve herkes için 
kabllf ıstltade olmak Uzcre Anadolu ajansı 

ne UAn etmeden tatbik etmemekte olduğu 

ma1Qmdur. Bu millft.haza ne hareket e<len 
:Vek.alct bu sefer de vaziyeti tetkik etmiş ve 
dtınkfl servisimizde verilen prensip kararına 
varmı§hr. 

ı - Bu mallardan Gir kararma bağlı A 
ve M listclcrlne giren mallo.rm ttha.llne ınu• Bay Hulıis-i ço<:uğu !1 aylık Sevil 
aaıı.de edilmiyor. Altıok (No 1~4) 

2 - V 11.stelerine giren ma.llarm ithaline -----·-----------
aşağıdaki iki kayıt haricinde müsaade edıur. Trenlerde bayram 

A - V listesine dahil olup makine ve aıı.- 1 

nayi tes!.sat.ma taallQk eden maddeler bun• ı tenzilat 1 y ok 
dan evvel Vekaletçe tesis edilmiş olan pren• 
siplere bağlıdır. Bu prensipleri aJAkadarlar Devlet Demiryolları tarifelerinde bay 
Sanayi umum müdUrlUğünden öğrenebilirler. ram münasebetile tenzilat yapılmaya
Bu kabil maddeler o.ncnk bu prensipler esas- caktır. Gidip gelme biletler de yüzde 
lan dahilinde ithale devam edeblleceklr.. elli tenzilat olduğundan yeniden tenzi-

B - V lisesine dahil mallardan hemen h lata lüzum görülmemektedir. 
men tama.mı mensucanttan ibaret bir ki" Ü sküdar hukuk hakimligwinden: 
mm pozisyonlar ise mtlll SBllR.yll yakından 
ala.kadar eden rnaddclerd!r. Bu maddelerin, Haydar tarafından kansı Ka.dıkö. 

I '" .... -R . • t.-~-• • ..... ,:. - RA~ .. pos~ası 

Danzig meselesi 
ıl hal edil ece r ? · 

• 
Gener 1 Göringin Varşova ziyaretinin gayeıerı 

etrafında tefsir:er devam ediyor }<adar 
Danzig meselesinin halledildiğini ve ı ikisini kendi taraflarına çekerek, ser· j neral Göring üç çe}Tek .. ~t ..ı\IJl].sJl' 

Almanyanın serbest şehir üzerindeki best şehrin Almanyaya ilhakını ilan Skladkows!<i ile göriişmuştilt·. 
01

,.,J\tll 
hakimiyetinin pek yakında ilan edile.! edeceklerdir. · bır .... !>'"" 

1 
ya sefiri, Generalin şeref ıne n'l te 

ceğini Paristen ·alınan bir telgrafa aL Görüldüg~ü veçhile, Görina vaktile sa.at "" '" yemeği vermiştir. Göring. ..adJ 
fen dünkü nüshamızda bildirmiştik. Rus Çarının ve asilzadelerinin ev yeri . tir J3Uıv 

Bugün gelen Paris • Soir gazetesi olan, meşhur "Belovit.c;a,, ya sırf av Bialovizava hareket etınış . . edileıı 
bu haberi teyit ctemktedir. merakı için gitmiyor. Bu av sahası Reisicumhur tarafından tertıpfr 

Bu gazetenin Berlin muhabirinin mühim siyasi görüşmelere sahne ola. bir av partisine i~irak edecek 
1 

• 

bildirdığine bakılırsa, mesele esas itL caktır. Lehi5tan gazetelerinin 
barile halledılmiştir. Diğer taraftan bu şayiaları şayanı 

Göringin Varşova seyahati esnasın. dikkattır ki yalnız Lehistan tekzip et. protestoları ." 111e~ 
da bu anlaşmanın esaslan tesbit edile. miş, Alma.nyadan bu hususta ses seda Birçok Leh gazeteleri Danzi~ııı-
cek ve kısa bir müddet sonra da an- çıkmamıştır. lesi hakkında Paris matbuatı teSto 
lıı.şma imzalanacaktır. Göringin ziyaretleri dan verilen haberleri şiddetle pro 

Serbest şehir üzerindeki hakimiye. Varşovadan bildirildiğine göre Ge- etmektedir. 
tinin tanınmasına mukabil, Almanya 
da, Polonyaya bazı imtiyazlar vere. 
cektir. Ezcümle, meşhur "koridor,, dan 
tamamile vazgeçecek ve yukarı Sile. 
ziyada Polonyaya bazı imtiyazlar ve. 
rilecektir . 

Ortada bir tek zorluk vardır ki o da 
Danzig rejiminin icap ettirdiği "garan.. 
tiler, meselesidir. Maamafih, Polonya, 
Danziği Hitıercilerin faaliyetlerine 
göz yumduğu gün, onlar, kuvvetli pro. 
pagandaları sayesinde, muhtll.'; olduk. 
lan sekiz reyi de elde edecekler ve 
böylece, Dnnzig ve statüsünün Uçte 

Atatürkün 
doğduğu ev 

Sehlnikten bir hevet 
gelerek tapu senedini 

getirecek 
Atinadan verilen bir habere gö

re Se1anik belediye reisi, yakında 
bir heyetle beraber şehrimize gele· 
cek ve Büyük Önder Atati.irke doğ:
duğu evin tapularını takdim ede
cektir. Bu evin iç eşyası da eski hali· 
ne ifrağ edi1miştir. 

Balık almağa gelen 
gemiler 

Son günlerde limanımızdaki ya
ba;cı balıkçı gemi ve kayıklan şim· 
diye kadar görülmemiş derecede ço
ğalmıştır. Şimdi limanda 11 balıkçı 
gemisi ve 19 bahkçı kayığı vardır. 
Sirkeci rıhtımının mühim bir kısmr 
nı ltalya ve Yunanistandan gelen 
bu gemilere tahsis etmek zarureti 
hası] olmuştur. .. 

_______ .-.tlttUl ......... "-

TAN'da: 

Müslüman Fas11 
nefer 

( Baştamfı J üncüde) 
An1a.Jılan Ahmet Emin Yalman Ati-
nada matlmat kongresinde fazla 
meş[lıd olmt~.J. Fakat buna mukabil 
üçıi.ncü sayfasında adsız imzasını 

t~yan ve 1 spanyada.ki. F'a.<tlı aske. 
rin portresini yapan şu enteresan 
fıkra var: 
Kırmızı fcsll, mavi püskUUU mtı.sıuman 

Faslı nefer .. J{olunu şöyle bir asırların arka• 
Bina saısan, 6nlerlnde din bayrokJarmı, gUn• 
Jlik kokulu sa!iplcrl taşıyan din ordularını, 

kntollk 1tillseslnin müslUman kanma sus:ı.· 
mış rahiplerini görUrsUn. Engiz!syon mah· 
kemelerlnde lokma lokma doğranan bıı.b:ıları 
nın cesetlerini görUrsün. ,,, '(. ,,, 

Afrikada 
bir feyezan 

2000 kişi boğuldu 
Amerikadaki büyük feyzanın sulan 

tamamen çekilmeden cenubu Afrikada 
bir· felaket takip etmiştir. 

Kaptan bildirildiğine göre tncomati 
ve Umbeluzi nehirlerinin taşması neti· 
cesinde Mozambik yerlilerinin 2000 ki
şinin boğulduğu tahmin edilmektedir. 

Beş gün devam eden şiddetli yağmur
lar ldolayısile Sourencomarques, tecrit 
edilmiş bir vaziyette kalmıştır. 

Şimendifer ve telgraf hatları bozul· 
muştur. Felaket hakkında ancak radyo 
ile haberler verilebilmiştir. Fırtınalara 

rağmen uçan tayyareler, mühim hasar
lar ve fazla miktarda telefat vukua gel
miş olduğunu bildirmişlerdir. Şimdiye 

kadar tahmin olunan hasar miktan, bir 
milyon İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. 

Gramofonun 
macerası 

Bir randevu evinin 
bulunmasına imkan 

verdi 
Yüksek Mühendis mektebi müdür 

muavini Avninin Cihangirdeki evine bir 
kaç gün evvel genç bir kadın giderek 
kapıyı çalmış, kapıyı açan hizmetçi A
raksiye şöyle derrtiştir 

- üsküdarldaki evden gramofonla 
plakları istiyorlar. Ver de götüreceğim. 

Araksi üstü başı temiz olan bu kadı· 
nm sözüne inanarak gramofonla plakla
rı sarıp sarmalamış, orada tedarik edi· 
len bir hamalın sırtına yftklemiştir. 
Akşam olup da Avni eve döndüğü za· 

man hizmetçi: 
- Gönderdiğiniz kadına gramofonu 

verdim, deyince Avni böyle bir kimse 
göndermediğini söylemiş, neticede biz· 
metçinin kandırıldığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyet zabıtaya haber verilmiş. iki 
gi.folük bir takip neticesinde gramofonla 
plakları alanın Beylerbeyi sakinlerin· 
den Maizer olduğu anlaşılarak yakalan
mıştır. 

Bu kadın gramofonla plfiltları Pera· 
palas oteli arkasında Marikanın evine 
götürüp sakladığını itiraf edince me· 
murlar bu eve gitmişler, içeri girince 
her odada kadınlı erkekli birer çiftin 
bulunduğunu görmüşlerdir. 

Gramofonla plaklar da bir odada bu· 
ıunmuştur. Bu evin gizli randevu yeri 
olarak işletildiği bu suretle tesbit edil· 
miş. yakalanan beş kadınla yedi erkek 
hakkında kanuni muameleye başlanmış 
tır. Kadınlar tnuayeneye gönderilmiş, ev 
mühürlenmiştir. 

fiJrri Bir Atina gazetesinin 

Yunanistana 
müstemleke 

verilmeli! . ,.,ır 
Almanyanın müstemleke 

15rrıU9' 
ği şu sıralarda Yunanistanda ıkuğı 
temleke arzusunun ortaya~ 
görülmektedir. •. 11Cş 

Yunan gasetelerinden A.tırı,.13j• 
çıkan Elinikan Melon gazetesı ırıı' 
zim de niçin müstem1ekerniz ~8)e~ 
sın? .. başlığı altında şu m3 

neşretmiştir: bıl 

J 
., rıııt 

•• ]k defa ortaya attıgt aı.ııııl 

fikre gülecek olanlar çoktur. . ı,e' 
itiraf ederiz. Fakat medeniyetın Jet' 
şiği sayılan Yunanistanm f l r;:eıJ 
müstemlekesi olmasm? e e )erİıı 

B l "k .b. k.. "k devlet -~ ve e çı a gı ı ·uçu fV' 

müstemlekeleri vok mu~ Yunttııı' 
tan bu işte diğe; devletler kac'l3r 
vaffak olacaktır. ~ 

1 . d Atinıı 
Yunan gazete enn en .1'110-

tün Balkan devletlerinin Afrı ~ 
müstemlekeleri olmalıdır. Ş.unu ~r 
söy1iye1im ki bu fikir hiç hır ~ 
tan ilham edilmiş değildir.,:__/ 

Sa~ı!K OIFilgnOD# 
!Kıra Do 

Avusturya 
Kralı mı oıuyor1 

r:rnıa sıııı1' 
Londrada çıkan Leader rnec . 11,b" 

son nüshasında şayanı dikkat bir alı bf' 
vardır. Bu habere göre Avustur:Y ttı'e-

k bul e 
zı şefler Avusturya tahtını a .,11d' 
si için sabık İngiliz kralı Edvarda rı 
bulunmuşlardır. ··rıı''' 

İngiliz mecmuası böyle bir rnustııl'"' 
k f>,.\'U 

atın yapılmasına sebep olara tıi' 
yada kralcıların ikiye ayrıldığını.ıııesi' 

ht geç 
kısmının Habsburglann ta a rııııtı" 

. ;; r ıcıs 
ne taraftar olduklarını, dı&e Jtll lJe' 

krallığa hararetle taraftar oıınad ıcısrt' 
ol u 

· raber Habsburglara aleyhtar 98tıı~ 
.. k . t bunların ,.. 

nı gosterme te ve 1§ e yıı" 

krala müracaatta bulunduklarını 
maktadır. .. un tıôf 

··kufl i Mecmua buna Vindsor DU ,eı;itl 
tıni)'e " 

le bir talebi katiyen kabul e 

de ilave etmektedir. 

s"' Zorlu bir hadıo e dJ 

llstest ve her birinden ne miktar ve ne ~ yünde Acıbadem Esat paşa sokağında 
raltte ithali kabfl olacağı da bu prerudp ka• 36-38 No: lu hanede sa.kin Saniye a. Kırmızı fesli, mavi pUskUUU mtı.sıuman 
rarile btrllkte tesblt edilmiş bulunmaktadır. 1 h. l Faslı .. Asırların içine soktuğun elinle, tarı• Atatürk hakkında 

Yunanistanda bir 
yazı silsilesi 

sev ~i Uslol y aralB ttı1B.,. 
istiklal caddesinde bir arr geıet' 

da oturan Fehmi dün cadde. e kıtcJııı: 
ken Kemeraltmdaki urnurtı1 

•• eS"' ey ıne açı an boşanma davası üzerine .AlAkadarlar bunlan da s:ını:ı)1 umum m•ı• hin devirlerlnl bir kanştırsan, Endlllüsiln 
dürlnğQne ve Türkofislcre mllracaatıa öğrr• müddeialeyhin ikametgahının meçhuli hazinelerini yağma eden İspanyol ışövalyelE'• 
ncbfilrler. yetine binaen ve müdd.ei vekilinin ta- rinln hO.lA. başının UstUnde saııaaıldnrı den:

Vefat 
Eski gazetecilerden Burhaneddin 

Alinin annesi, gazetemiz muharrir
lerinden Osman Münirin yengesi ba
yan ismet vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün Şehzadebaşındaki evinden 
kaldırılmış, aile mezarlığına defne
dilmiştir. 

Merhumun ailesi efradma ve ar
k8Öa§Dllıza taz~erlmizi bildiririz. 

lebiyle ilanen tebligat icrasına karar bey'llk kılı~ıarmı görürsün. 

verilmiş ve tahkikat 6. 4. 937 sah sa- 'f. :,. :,. 

at ona bırakılmıı:ı ve bu bapta tanzim Sen. o kndıır uyumuşsun ki, ellndekl kur-
olunan ilanname ve dava arzuha1i su. ııunu sıknrl{en, karşında scnı asırlardanberi 
retlerile davetiye varakası mahkeme ezen clUşmanı vurdum sanıyorsun. Düşmanın 

Madrlt soltaklıınndıı, beş Yaşındaki çocukla· 
divanhanesine asılmış olmağla yevm rııe beraber d!SvUşen, esaretten kurtulmak 
ve saati mezkurda mahkemeye gelmek için, hUrrlyct için, fedakArlığm harikalarmı 
ve dava arzuhaline karsı da tarihi i. •·aratan hnllt del!iMlr. Seninle beraber onu 
landan itibaren 20 giin Z"rf..,.,r'la cevnry ezen dü'}man. senin efendilerin, katollk kil'· 
vermek hususu ayrıca gazete ile ilan BCBlnl, tspanyoı şövalyelerinin Mşa.nelcrlni 
olunur~ \ müdafaa edenlerdir. 

Müteveffa Yunan Başvekili Çaldaris· 
le birlikte ve sonra lda aynca memlcke· 
timize gelen ve tetkikler yapan o vakit
ki Yunan Ekonomi vekili Pesmazoğlu 

dünden itibaren Proiya gazetesind'e 
Türkiye Cuınhurreisi Atatürkün şahsi· 
yet ve büyük eserini tahlil eden bir seri 
makale yazrnağa başlamıştır. Pesmaz-ı 
oğlu Atatürkün° yüksek dehası önünde 
hUnnctlc eğilmektedir, 

keS(l'lly• _;' 
lardan Hayriye yolunu çı1'lJ' 

bir meseleden dolayı kaVS8 
m ıştır. t&ı119yııı• 

Hayriye sözle hırsmı 8 k rtı1''~' 
ca yanında taşıdığı bıçağı çı t:· f-lıtf 
F ehminin bacağına saplamış 
riye yakalanmıştır. 1 .. bB)(' 

-"'fw aı• 
Bundan başka Osrna~,.Wı ':. 

kal Firuzan da beraber yafl"";iıeti9 
ziyeyi bir kavga netic-eeinde 

den 1-ar_alon 99J1tıı 
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Tıpkı Turgut gibi Aydın yalılarından ve 
Cezair ocağından yetişen kahraman: 

Yusuf Reis! 
I' m a eski debdebeli 
9Un are rar kavuşacağına 

i nmahyız, 
~du=a ıil\lıırf}(lYıın '\l:aann en paırDal!< 

<91 e ~ ır® ® n u·1H~I e lb> Y o lYI 1n1 lYl y o ır 

7 

·rekirdağh or i eri iç·n 
Hüseyin • k rarl 

~~::!:~I~.n ~!~!~~~baş\ Yen 
pe~liva~~ı~ı kazanmış olan Teki: Her spor mınta asında m .. şa-
~:~!~~~seyın yakında Fransaya gı- vir~·k kurulacak ·bütün s OU' 

Hüseyinin Paristeki güreşlere 
1 

' p 
iştirak edeceği ve Deglan ile karşıla- eVBZlml SBİIŞI Spor kUfUmUn 0 
~c:a~·,~~~;;k';;:'~!)ıop inhisan a~tmda olacak 

eden 

Sarandos 
Ankaradan verilen bir ha~re rumu inhisarı altına alınması düşü· 

göre Türk Spor Kurumu Umumi nülmektedir. 

Bu sene gençlik 
Bu günlerde Mahoney 

ile karşılaşıyor 

Merkezi; spor işlerimiz hakkında ye
ni bir program hazırlamaktadır. 

Bu yeni projeye göre Ankara leşkilAlı da kuruluyor 
stadında hakem kursu açılacak, spor . .. .. 
kulüplerine belediyeler tarafından ilk olarak dokuz vılayette tecru-

4tn.iraz • 
(gllrıı Pcya],e türbesinde Yusııf Reis için dün yapı1an merasim csnastnda 

le,ı tek kadın, denizcilik tarihimizin değerli tetkikçisi Ali H<ll!Jdar 
E·m,irhı zet•oosidir). 

Ve ~~Paşa, dün, çocuklariyle, genç ı dumanlar fışkırdığı görülür ve bir çe
tni§ı.n kadmlariyle, yedisinden yet- lik yağmuru altında, derhal delikdeşik 
1% e kadar bütün erkekleri ile bir - oluveren zayrf teknelerimizden ancak 
~ek~ekpare bir gurur halindeydi. sekiz on zabit bin güçlükle karaya çı
lnUrlu re bir milli gurur ki dar ve ça. kabilirler . ., 
kara Sokaklarda cumbaları birleşen Bu faciayı ne zaman hatırlasam ba
lamı ~ta evlere altı anbarlı kalyon. na öyle gelir ki, gene bu Prevezedl? 
kızıar, eybetini veriyor, sürmeli genç Andrea Dorya'ya en büyük sillesini 
doıtu1 n .göz bebeklerini tersanede yeni indirmiş olan, denizlerin o muhteşem 
)<ll'd.ll.rnUş toplar gibi menevişlendiri- galibi Barbaros, sultanlar tstanbulu ile 

l Roma amjralinin "sözleşmi<:ı gibi'' el 
~"'enu ..,.. 

a~lılt . er yatağı Kasımpaşa! Üç ele vererek işledikleri bu cinayeti bir 
~bır kışm içinden Akdenizin en türlü affedememiştir; ve en büyük 
~'llı aıı donanmalarını yaratmış olan zaferinin adını taşryan sularda Türk 
?~aşa? bayraklı teknelerin kaynadığı o gün-

tl\~1~la ayak basışnnızın en gli7.el den sonra imparatorluğun iistünde e
tin <!etıı~~ •. dağlardan aşnn gemile-- sen lapet kasırgası o olmuştur. 
15lllıp~a d'~lŞine sahne olan bu Ka. 
~e ••A, Uııya denizciliğinin tarihi i. Velhasıl Kasımpaşa Türk taliinin 
lin ka Ydın yalıları" kadar "Cezai- çok defa ibresi olmuştur. Onun tersa-
3Öhret~1 ~valan'' kadar bUyük birl 
dutuşu 1· :Bır Ş()hret ki ayak üstünde 

1 
d~el~rinı~~a.ratorluk devrinde büyül· 
"~ <>nun ~zın talilerine ihti.5am vermişi 
<iedeıe ... · .udretinden eksilen her zerre • ltnızj 
~etten _-ve babalarımızı kfı.h bir 1 
et?ntştir ' kah bir vilayetten mahrum, 
böyıe gi~ Cezair böyle gitmiş, Tunus; 
~al'l·n.. llliş, Kının Tuna boyları 

~ ... -sa. . · ı ~alar v Mora, Girid, Trabluı:;garb 
~htriye "e :~rneli, Mısır, trak, l:«"'ilistin 
lelikle e . UtUn Ceziretülarab hep böy 
ID gururttrni§lerdir. Yabancı kar
l'ada bir a haykırdığımız hakikati bu
~etiyı:a~ndaş ve bir muasır Türk 
'l'urk k hır daha tekrarhyalun ki 
tn anı ~ 

ış <>lnayd eger bir Atatürk yaratma. 
den, Sev I atıayurd da, gene bu yüz. 

Çeınn re kurban oluverecekti. 
İkinci~:· Sinop, Navnrln, Preveze <*l, 
bıri ba.ş~::r~s::· ~ste size beş ad ki her 
t.e "Uran dUrucu bir sukutun en gö
ltııuttnanı lllE>rhaleleri olmuşlardır vf' 

l>~anın s~lıdı: ki bunlar hep "Kasım
lc.t kıYnıe/~sı ve içtimai bünyemizde
feıaketler~~ kayb ::li'}inden doğmuş" 
li ır. 

b· ele 0 p 
ıle haberd reveze !.. Harbin fümmdan 

tUıa· ar olnuyan Acır· t 'k r·1 nıızın 'be . ıya ı o. 
}:l~Veze.. ş dakıkada imha edildiir. 

liaydi RU S • 
'tn-1rya1ını: ahneyı bir de burada ha. 

1'910 . 
''1yo~: 

esiyor IYen denizinde thk bir rüzn-a 
"ı:. • ~ 
.ı:.n~· 

nelerinde ne zaman dünyanın en güzel 
gemileri yapılmış, YC ne z:ıman onun 

1 
sokaklarında Türk grmiclleri. Tür!< 
"inşaiyeci" leri ,Türk erleri gururla 
dolruımışlarsa mutlaka Türk, taliinin 
yeni ve parlak bir de\•ri başlamıştır. 

İşte dün, Kasımpa.~amn mühmel 
çamurlu, her taşı bin şikayet gibi bir 
başka tarafından fırlamtş sokakların. 

da, deniz bandosunun çaldığı mat<'m 
havasına kulaklarımı ve deniz erleri
nin adımlarına adımlarımı uydurarak 
gecerken bunları diişüntiyordum. 

Şimdi size niçin Kasımpaşaya gitti
ğimi söyliyeyim: 

"Bundan yirmi yıl önce, deniz tale
besiydim. Üç ayda bir Heybeliden 
inince arkadaşlarım ve ben ne yapar 
;yapar bir defa Kasnnpaşaya gi
derdik. Bu ba?.an kıçtan kara. 
etmiş eski harp gemilerini uzaktan 
scyrett'le1<, hazan Cami Altında yapı
lan bir geçit resminde bulunmak için 
olurdu. Kasımpaşaya giden en kestir
me yol Şişhaneden sarkan yokuş oldu. 
ğu için mutlaka Çürüklükten de geçer
dik. 

O tarihte bu mezarlıkta sekiz on 
ta3, bir iki lfıht göze çarpardı. Gelip 
g~renler bunlara pek lakayittiler. Fa. 
kat bi;r. bilhassa birinin öni.inde uzun 
uzun dururduk. Zira bu mezarın eski 
bir deniz kahramanına ait olduğunu 

hocamız Ali Haydar Eınir'den öğren
miştik: 

Yusuf Reis ... za _, nıere ··zı 
bitıer k'" . go erini daldırmış geni'! Seneler ilerledikçe benim Kasımpa. 

tinde e~d· uc~k t<'ltrı"1 nr1n güvertcle- şaya gidişim de &'yrckleşti •. Ve ga
dırıar. ışesız ve lakayt dolaşmakta- riptir ki bu seyrekleşme ile mütena-

lir:~~betç·ler ufukta . sip olarak Çüriiklüktcki rne?..arlar da 
h ığini h'l'her \• . bır filonun be. seyrekleştiler. Azaldılar. Kiminin üs
,_ arbe gir()·~. erırler. fs tarbulun bir tüne bina kuruldu. Kiminin ~mı ça.L 
~o- 1'1ien b;h ı.. _ •• "lOdor f"J :ı.u-~r olan 'l'urk dılar. Fakat hakaretler ve hırsızlıklar 
~aın1"~a;a c~~!D''l do~ bir filoyu dahi o mezara, o eski kahramanın me
ki kat bu l'lllri ta r~anrnasını emreder. zarına uzanamadılar. 
ç kacıa, boraza 

1 
kıp eclen onuncu da. İgte dün hükumetin güzel bir kara-

alnııyn b.,.,1a 
1
n ~r l'l"1 fım havalarını 1 nnı tatbik eden Deniz I\'umandanlığı 

---

·ı r arknn k 
- • Ut'}ıdan aleYli ve deniz mi.izesi bu mezarı açtırdı. 

("') 7' - • cer t-abl~ harbi . İçindeki kemikleri, yani eski deniz 
eıJun etm.~ bir ı:: .. ba§langıcında kurdundan arta kalanı çıkardı ve bir 

ceviz sanduka içine koyarak Amiral 

lstanbuldan Amerikaya giderek 
Türk imsi altında muvaffakıyetli mü 
sabakalar yapmakta olan Miço Saran 
dos, son maçını 31 ikinci kanunda 
Los Angelosta 80 bin seyirci önünde 
Balokay ile yapmıştır. 

iki buçuk saat süren çetin bir 
müsareadan sonra İstanbullu pehli
van, rakibinin sırtını yere getirmiş 
ve seksen bin ağızdan çıkan "Yaşa 
Türk,. sadalariyle teşci edilmiş vc
şiddetle alkışlanmıştır. 

Her yaptığı miisabakada biraz da 
ha terakki eden Miço l 8 şubatta diin 
ya şafl"'piyon namzedlerinden lrlan
dalı güreşçi Mahoney ile karşılaşa
caktır. 

Şimdiye kadar yaptığı maçlarda 
daima galip gelen Sarandos l\faho
ney müsabakası hakkında fikirlerini 
soran gazetecilere: 

- Kazanmağa o kadar alıştım 
ki .. Bundan sonra da önüme kim çı
karsa yeneceğime imanım var,. de
mi~tir. 

lzmirdeki lik 
maç lan 

Bu hafta lzmirde yapılan mm· 
kür.ıeye seçme mat;larında K. S. K. 
Egesporn yenmiştir. 

Altınordu - lzmirspor mi.isaba
kası çok heyecanlı olmuş, Altınordu 
birçok miihim oynncularından mah· 
rum olarak ma<:..a başlamış ve ilk kıs
mı 2 - 1 maülup bitirmiştir . 

lkin,..i devrede çok gayretli bir o
yun çıkaran Altınordulular maçı 
5 - 3 kazanmağa muvaffak olmuş· 
tur. 

Peyale'nin türbesine nakletti. 
Yusuf reis kimdir? 
Eğer hocam Ali Haydar Emir de bil

miyorsa \'eya donanmanın hazinei ev
rakında yapılan tetkikler esnasında 
buna dair yeni vesikalnr ele geçmemiş
se ve geçemiyecekse Yusuf Reis için 
basmakalıp olarak ancak §U söylenebi
lir: 
Aydın yalılarında doğmuştur. (Tıp

kı Turgud gibi). Sonra Cezair ocağına 
intisap etmiştir ve birçok muvaff akı
yctler kazanmıştır. (Tıpkı Turgud gi. 
bi). Kılıcali Paşanın Amirallığı günle
rinde devlet hizmetine girmiş, yani ba
şıbozuk denizcilikten, korsanlıktan de
niz zabitliğine yükselmiş, Malta Sen 
Jean şövalyelerinin bayrağını ta§ıyan 
filolarla harbede ede büyümiiş ve har
bcderek ölmüş tam bir deniz kurdu ve 
tam bir deniz kahramanıdır. (Tıpkı 
Turgut gibi). Mezar taşında 1006 da 
öldüğü yazılı olduğuna göre bu ad bi. 
ze üç buçuk asırlık bir tarihi hatırlatır. 

• • * 
Hükumetimizin Türk tarihine ver

diği ehemmiyetin, milli benliğimizi 
yapan hatıralara karşı gösterdiği.yük
sek hassasiyetin bu yeni tezahürü 
önünde herkesi hissesine düşen saygı. 
yı göstermeye davet ederim. Bunun 
bilhassa tersanemizin yeniden ihyası
na başlandığı günlere ve Türk deniz
ciliğinin dünyada tekrar adından bah
sedildiği bir zamana tesadüf etmesi bir 
fali hayırdır. 

Ah... Kasımpa.şa.nın eski vakarlı. 

debdebeli günlere tekrar lrnvu!':acağmn 
inanmalıyı7,. Zira Türkün talii en par
lak devresinde bulunuyor. 

NIZAMEDDIN N AZIF 

yapılmakta olan yardımlar bu mü- be edilmek üzere ve il~ tahsilini 

1 · "d .. yapmış, on altısını geçmış gençler 
essese erın varı atma gore muayyen . . "G l'k kT b k 
nisbrtler dahilinde yapılacak, ordu ıçı~ k enç 1 teş 1 atı,, u sene u-
ve mektepler spor kurumuna bağ- 1 ru aca t~r. .. . .. . . , 
lanrcak ve her spor mm takasında bir Yem butçede bu teşkilat ıçın tan 
spor müşavirliği kurulacaktır. sisat v ayrıla~k, t:cr~be mu~affak 

Diğer taraftan askeri kayış ve oldugu takdırde ılerıde, Partı teş
çantalar da dahil olmak üzere bütiin kilatı olan bütün köylere kadar uzatr 
spor malzemesi satışının da Spor Ku- lacaktır. 

~~~~~~~~ r -~~-

Skeı."'f in_Q 

şampiyonluğu 

Bu hafta Çekoslovakyanın Prag 
şehrinde sekiz milletin iştirakiyle ya-

pılmış olan, Avrup~ kadınları Skcy
ting şampiyonluk yarışını, Londralı 

16 ya~mdaki Cecilia Colledge kazan
mıştır. Genç kız bu unvanı biribiri ar
uından dokuz senedir elinde tutmakta 
olan Sonja Henie'den almıştır. 

üstteki resmimi7..de yeni şampiyon 
Cecilia Colledge, yandaki resmimiz.de 
görülen kız ise Mançsterli Megan 
Faylordur. C. Colledge'den sonra bü
tün rakiplerine üstün nddedilerek i -
kinciliği kazanmıştır. 

. '\ . ' • 
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_~_A_Z~A_N_:~~-d~~-a~r~~~~~D_D~~c~e~~~-~-·~~~=~/-a Maceraveaşk·ro~anı -96- Yazan: (V&-NO) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-=------

- l'olls tahkikat yapmadı mı? f 
- Hayır. Ebeveyn, çocuğun hayatı tehll-1 

keye girme.sin diyo polise haber ı:crmcml§"' 
lerdl. Bilhassa anne, çocugu kaçıranı tanıyor 
du. Ben bu ada.mm A bel Bcllaml olduğuna 
tmhıJrn. 

- Çocuğun lSldllğUne cm1n nı.lslnlz. 
- Emlnbn. 
- Hangi tarihte? 
- Tren kazası tarihi ile tesblt edeblUrlz. 
~ 1890 senesi o.ğustosundıı kaybolmut• 
tu. 

.Fltcrln 1nktsnn sarih idi: • 
- Çocuğun ha.tıı. yaşadığını zannediyo~ 

dum. F'almt maleset tarihler uymuyor. 
- Bu çocuğun bab:ısmm kim olduğunu 

.aynyeblllr mlsinlz? 
- Hayır. Bana o.it bir iş değil ve çok bU

ytlk bir mcsuUyet altına girmek istemem. 
- O halde ba:ıko. bir şey sormama mUsr. 

da edJnl.z. Siz Belin.minin yeğeni ile dosttu
nuz zannedcrtm? 

- EWıL 

- B1r tayyare muhn.rcbcsfnde llldU, değil 
mlT 

- Evet. Bir keşif UÇU§U yaparken Hanovcr 
tızerlnde dU,,UrllldU. 

- H!ç size amcıınızdıın bahsetmiş mJydi? 
-Bayır. 

- Ona k~ bfr dllşmıı.nlığı falan var 
mıydı? 

- ıno b\tısetınedt. 

- Onun .Abf>l Bellııminln yeğeni olduğunu 
biliyor muyaı.:nuz ? 

Oon. Vud bir sadiyo tereddUt etU. Sonra 
- Biliyordum, dedi. 
- Na.sıl bfr adamdı? Amcasına benziyor 

lmlydu? 

- Ben hayatımda. blrlbfrlerine bu kadar 
beıızemf.n akraba gllrmedJm. • 
- lıRS.9yö Vud, bu gencin hAIA yaş&dığnu ve 

herhnngt bfr sebepten kcndlnt sakladıll'mı 
samteder mlslnlz? 

- OlabWr. Harpte o kadar garip h!d!aeler 

9Jc!ll ki, birçok kimseler mu z.annedlllyardu. 
Sonradan çıka.geldller. 

- E'ret. Yalnız siz onun en iyi dostu fd!· 
biz. Eğer bllyle bir §CY olsa herhalde bUlr. 
aln1s unnederlm. 

- Tabii Hem nerede k&ldı ki, ben genç 

J3ellamtnln, yani lllen tayyareci BellamJn!n 
yeg!ne vıırlslyirn. BUtUn m!rasmı bana vn• 
lllyet etmişti. 

Con Vud, pollıı mUdUrlyetinr!cn ayrılmadan 
ft'Ye!, Fltcre dedi ki: 

- Ben de mzden blr oey soracağmı. Denıtn 
bir tarih yanl~lrğmdan balısctttnfz Bellamf· 
nbı b!r yen! kurbanını mı ketıf ettfnlz. 

- Evet. 
- R!.mT 

- Ben de 81z:ln gibi bunun k1m olduğunu 
.a)'ltycrnem. Yalnız kaçmtma hAdiscs!nln 
1890 da olduğuna emin mısınız? 

- Eıninim. Hem tren kaza.smm tarfhl ma 
rom. Oradıın bulablllrıılntz. 

BEYAZ SAÇLI KADIN 

O ak§&m, saat ackfzcle, bir hizmetçi Be'. 
lamfn.fn yemeğini getirdi, yazı masasmm n· 
zertne koydu. 

BellamJ, hlzmetçl gittikten sonra kapıımır 
JdlJUedJ. Kocrunıı.n tepsinin fı;tndeki yemel\• 
lerl tabaklara ta.kslm etti. Yazı ma.sasmı ı. 
lerlye fttl. Halıyı kaldırdı. Döşeme meydanıı 
çıkınca garip blr a.ıcue bir parçayı kaldırdı. 
Moydrula bir kilit çıktı. Boynunda ince zfncl 
re a.aılr, ka.sanm anahtan lle kilidi açtı ve 
nya~ylo basmcn. dllşcmcnln altındaki iri 
taşl:ırda.n blrl yerinden oynadı, açıldı ve bir 
merdiven glSrUndO. Bcllo.ml mcrdh·enden tn• 
meden evci bir kibrit çaktı ve merdiven ba• 

omdaki bfr havagazf l!tmbnsmı yaktı. Mıı.sıı· 
nm üzerindeki yemeklerden bir kısmını ala· 
!"alt indi. Burası dar bir koridordu. Bir ucun 
dn bfr kD.pı daha vıırdr. Onu dıı ar-tı: ve He~ 
ledl. Burnsı da dıı.r bir koridordu.• Ucunda 
bUyUk bir .salon vardı. Bunların yanında ık• 
kQçUk Oda, aalnoda nıtı hnva gazi JA.rnbrun 
yanıyordu. Salon harlkulAde bir zengfnUk1e 
d8§cnmt~u. Her ta.rnt kıymetli halılar için• 
aeydi Divanlar, koltuklar ve bin bir gUzel 
e§YD. dolu idi. Bir mıısanm üzerinde gUmU 
b!r vazoda ı:tçekler duruyordu. 

Bellaml yemekleri bir masaya koydıı ve 
etratma. bakındı. Salonda kimse yoktu. GlcUp 

kOçük blr kapıyı açtı. B~ gayet iyi tar.· 
zfm edUınfı; bir mutfaktı. Muttağm dibinde 
bfr kapı daha vardı. Bunım b:uıya idi. Bellıı· 
mı homurdanarak geri d6ndU ve: 

- Elen! 
Diye seslencU. 'O'cllncU kapıdan içeriye gene 

bir ka.dm gfrdf. Hareketleri ağır ve s:ı.d<ı ıdı. 
Modası geçml:ı bir tnrzda gfyinmlşU. Bcllaml 
ıert bir sesle dedi ki: 

- l~te yemeğiniz. Hiç dU;;Unmedl.nlz mi 
81z:l burada unuts:ı.m hnllnlz ne olur? Farz<'• 
din ld birdenbire lSlUverdim. Burada olduğu· 
nuzu klmso bilmiyor ki sizi bulsun? Hem lnı 
rada açlıktan ölmekte gecfltmezslnl.z. YUzler 
ce sene sonm belki buracb kemlklcrfnlzf bu· 
lurlar ve o zrunım sizi mUzeye koyarlar. 

Gene kııdm bu ve buno. benzer e • ·ıert o J:n 
dar çok dlnlemtııtı ki nrttk nldtnş etmiyordu. 
mr k•llmo bile sllylemeden maruı.ya oturdu. 
Ywmeıte ba,l&d.I. &ld% senedir orada. kapalı 
l!I. Yat;ünQn rengi tıl~l gibiydi. Bun:ı. raf• 
mon. Eellaml kayalıklo.rı. sene'erce gökyt:• 
zUntı. ctın aydınlığını gllrmeml§ olması et• 

sa.re'tlni knnınml§tı. Ancnk otuz y~Iarmda 

görUnUyordu. Yalnız bcyo.z saçları, onun 

~ll~~1n:u~~ıı~:~~~;~:bağlanu, Padişah, 'hiddetli olduğunu gr; t rm için, 
on.'.'_~:;;!~'.dcdl,bugUnValerfyfglSrdUm. kı mızı kaftan giyerek asi Yeniç e in 
Eğer burada olduğunuzu bilseydi, size belki 

haber gönderirdi. Blr aya kadar evleniyor. o•• nu•• ne çıktı 
Koldharbur SmlU tanıyor musunuz? 

- Sözlcrlnfze fııa.nmryorum. Valerlyi gllr• 
dUğllnUze, onun bu civarda olduğuna ln ıan 
nuyorum. Bu her zıınuı.n uydurduğunuz yalan 
lardan biri. Slz bUtUn hayatınızda yalandan 
ba~ka blr şey söylemediniz. 

- Koldharbur smıu tanıyor musunuz? 
Beyaz saçlı kadm cevap vermedi. Fakat 

oll Utrlyordu. 

- Onu ho.tırlasruuz iyi olur. Hem biliyor 
musunuz, az kalem geçen gün Valeriyl gör~ 
bllceckUnlz. Bura.tarda bir polis dolaşıyordu. 
Siz de haykmp duruyordunuz. Sesinizi duy. 
du. Fa.kat kaloriferin gUrUitUsU zannetti. 

Bellaml kabil kalın gUldU. Kad(n cevap 
vcrmlyordu. Bcllo.ml onun bu eük~Uarma 

o kadar alışkın ldi kl kızmıyordu ve kendi 
kendine görUştır gibi devam ediyordu: 

- Valerl pek hO!J b1r kız evet madam. 
Sizin nınmulAtmızda.n olduğu belli. Ayni gllz 
ler, ayni bnkl§, ayni sihirli hareketler. 
Bir aya kad:ı.r cvlcnccek1er. 

!Cadın sandalyesinden kalktı. Bellaminln 
gözlerinin içine bakarak dedi ki: 

- Ben Valerlyf dUşUnmUyorum. D~Un• 

sem bile, blr öIU nasıl hatırlanırsa lSyle dU
şUnUyorum. 

- sız delisiniz ve hep dell kalacaksmız. 
Sizinle evlenmek istediğim zaman lnı slztn 
lçln !yi b1r fırsattı. Fakat artık etmdi fstE"w 
mJyorum. 

(Devamt oor) 

Geçen lasnnlann hülasası: } 
Osmanlı Hanedanının ilk büyük 

mütereddi padişahı olan üçüncü 
Muraala Venedi.kıi Kontes mühtedi 
Mehcemal kar~ılıklı afyon çubu. 
ğu içiyorlar ... 

Demin odada bir deli varken, şimdi 
deliler iki olmuştu. Padişah: 

- İç, bir da.ha iç, Mehcemal! • di. 
yerek çubuğu yeni gözdesine defalarla 
uzattı. 

Çıldırtıcr bir puse r 
Bir daha.. 

Artık Mehcemal, kendinden geçi. 
yordu. 

Buselerin birinde, ansızın: 
- Sünbül! .... diye inledi.. • Sevgi.! 

liın .. Beni daha kuvvetli öp .. 

Kıskanç padişahın, bu sözler, yeni 
baştan çileden çıkma.sına sebebiyet 
verdi: 

- SünbW mil? .•• diye inledi. • O da 
kim? Nasıl Sünbül .. Demek ki yalnız 

Vencdikli Kontes arlık kendinden 
geçmişti: oraqa değil .. Burada dal O herifi ne. 

- Cidden nefis •. Cidden harikulL rede buldun? .. Herhalde sarayda de. 

de! • diyordu. 
- Değil miya... Gördün mü! .. Bu, 

öyle herkesin bildiği, herkesin içebile. 
ceği aiyonlardan değildir .. İçinde tür. 
lU tUrlü bassalar var .. lnsa.nm kanını 
başka türlü döndilrür! 

Venedikli: 

- Hakikaten.. • diye çılgın bir kah. 
kaha attı. .. Benim de kanım başka 

türlü dönüyor .. Uzat dudaklarmı .. 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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ğil.. O herif in, o esir tacirinin evinde 
olacak.. Ah alçak.. Haremsarayımm 

eşiği olan konağını rezalethaneye çe. 
virmiş meğer .. 

Sesi pUıiizlenerek, gözleri kan çana. 
ğma dönerek olduğu yerde ter ter te. 
piniyordu! 

- Hemen kellesini vursunlar.. Mal. 
!arını haczetsinler.. Ferman ediyo. 
rum .. Namussuz karata.. 

sla, Tarz 
çmi , on 

n 
n 

arı arını 

ba ı 

g·eyiğin başına 
e rek etlerile 
doyurmıya 

ışlar 1 
Tarzan parsa doğru bir adım attı. 

Pars buna karşı, muhtemel herhangi 
bir tehlikeye karşı koyabilmek için 
bir yann çekildi. Delikanlı, hayva
nın demir dişlerinin parıldadığı yerin 
hemen yanm metre ötesinden geçe· 
rek hemen yüri.imeğe ba!'lladı. 

Tarza?:\ ormanda yavaş yavaş i
lerlerken, pars da sanki alışık bir av 
köpeği gibi arkasından geliyordu 1 

Tarzan bir zaman, parsm iyilik 
ve alışıklık duygusiyle mi, yoksa a· 1 

cıkınca paralamak arzusiyle mi izini 
takip ettiğini anlıyamaclı. Fakat ni
hayet onun düşmanca değil, dostça 
geldiğine inanç getirdi. 

T arzan akşamn doğru bir geyik 
kokusu alarak nğaçlardan birine fır 
ladı. Ağacın altından geçen geyi~ri 
o hiç şaşmaz ilmikli ipiyle yakalayıp 
öldürdü. Epeyce zamandanberi ga
iplere karışan parsı sağlam bir yol
da denemek istedi. 

Parsı kurtardığı sırada, onun ar 
gmlığmı gidermek, yatıştırmak için 
kullandığı tuhaf mırıltıları, daha hız
lı cıkararak, korkunc orman kedisini . . 
çağırdı. 

T arzan, kaplanlann bir hayvan 
öldürdükleri zaman eşlerini çağırmak 
icin, nasıl kükrediklerini biliyordu. 
Bu kükremeyi de taklit edince pek 
yakındaki sık orman dallariyle sarma 
şıklarının kırılıp dökiildükleri duyul
du v..e delikanlının, pek garip yolda
şının uzun ve kıvrak gövdesi meyda
na çıktı. 

Gey~ğin cansız gövdesini gören 
ve taze kan kokusunu duyan azgın 
canavar, keskin bir haykırışla üstüne 
atıldı. Bir saniye sonra iki orman 
yabanisi, yani T arzanla pars, yan ya
na, gevrek geyik etinin başına çök
müş kanlı pençeler ve keskin dişler
le karınlarını doyunnıya ba~lamı~
lardı. Biı:kaç r,ün bu parsla maymun 
adam, onnancla, yanyana arkada§ça 
dolaştılar ve avlandılar. 

Bunlardan biri bir av elde edince! 
ötekini çağırıyordu. Böylece ikisi de 
bol bol kımnlarını doyuruyorlardı. 
Birgün Pars koca bir yaban domuzu 
öldürmüştü. Hayvanla T arzan do -
muzu büyük bir iştiha ile yiyorlar -
dı. Birdenbire çalıların arasından, 
ormanların padişahı Numa ortaya 
çıktı ve iki yoldaşı, bu zengin sofra-

nın başından kaçırmak için, korkunç 
bir kükreyişle üstlerine saldırdı. 

Pars ansızın gelen bu baskın önün
de yakınlardaki calılığın içerisine sıç
rayıp çekildi; T arzan şim§ek hızıy
la, üstlerindeki ağacın dalına tırman· 
dı. 

ağaçlar pek hızlı büyüyerek adam 
izlerini çarçabuk yok ederler. 

T arzan, parsla birlikte arslan 
Numayi öldürdükten bir gün sonra 
Akut ile kabilesine rastladı. 

Maymunlar o güne kadar Tarza· 
nı parsla birlikte görmemişlerdi ve 
onun böyle bir canavarla yoldaş ola
bileceğini akıllarına bile getirmemiş· 
lerdi. Onun için parsı, T arzanla be
raber görünce ürktüler, her biri bir 
yana dağıldı. Delikanlı ancak uğraş
tıktan sonradır ki yanma toplıya
bildi. 

Maymunlarla parslar, nicey üz
lerce yıldanberi ana baba düşmanı 
idiler. Bu ana baba dü~ma~larını 
barıştırmanın yolunu bulabildiği gün 
iyi bir iş yapmış olacaktı. Bundan 
başka bu büyiik bir deneme de ola
caktı. Tarzanın bu adamsız ada üs
tünde boş vakti çoktu. 

Kendilerini Pars Şita ile arkadaş 
ynpmn k;stediğini maymunlara an
latmak T arzan için güç bir iş değildi. 
Maymunlnra bunu kolavlıkla anla
tabilirdi. Ancak para Şitanm dar ve 
yırtıcı beynine maymunlarla kardeş 
gibi birlikte nvlanacaklarmı soka
bilmek güç r.örünüyordu. Hakikaten 
de böyle oldu. 

Yn11an adamı ne yapaca~mı şa-

V c burada omuzuna sarılı uzun 
kemendini çevirerek, ilmekli ucu
nu, yaban domuzunun üstüne başmı 
eğmiş arslanın tüylü kalm boynuna 
geçirdikten sonra, hayvanı birdenbire (Devamı var) 
kütükten oyma büyük bir kayık de- -------------

$ırınzrtı. 
~ ~ 

niz Kıyısına yana~mıştı. Yabani a· 
damlar bu knyıktan dışarı çıkmıo:ılar 

ik 
:ı: , 

kayığı karaya çckt ten sonra, or-
manları inleten, denizin uzak dalgn
lar üzerinden uçan o öldürme bağ
rışı:-ıı dinlemcğc başlamışlardı. 

v 
T azran, adada yaotığı uzun aras

trrmalar neticesinde burasmın insa~
dan hali oldu~'?na k~naat getirmişti. 
1-Iic bir yerde Jn&\n 11!! rinc tesadüf 
ed~memişti. F a~t delikanlı biliyor 
du ki, bu sıcak ulkelerde otlar ve 

r··y~·~····:;;~~;:~ 
i llarcmağası Sünbül Ağanm cariyc
i s:ndcn doriaraJ: Papanın himayesine 
i giren ve papas olan bu tarihi şahsi. 
i yetin A t.:rıtpadaki saray 1."adınları 
~ ara.sınd<ı geçen macaraları pek ya
! 1;ıncla bu 3'Ütu"1.ard4 ba.,Ztyor. 

f Yazan: cVA-NO• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• u .................... . 

·ı· ·ne t{oŞU-o Sonra, kıskançlıkla sevgı ısı 
yordu: aSt.. 

- K" b S" bili' ., Nereden r mı u un ... .., 
tadı sana? .. Nereden gördü senıd~: 
Aranızda münasebet ne derecede}' ıııe 

Sarhoşluğu arasında MehceJllal Y 
kendisini topladı: bit 

- Padişahını! _ dedi. - y~zş rsu
söz söylememden tevehhüın ediY~ 
nuz.. Sünbül, benim bir karış ~Do dit! 
daki mini mini bir harem ıı.ga.:uğtl 
Pek sevimli bir Arap yavrusu 0 bCYa.ı 
için onunla şakala.şınm .. :sa.zan i ·s\'• 
kedimi öperim, bazan da o zene )lıiS-
rusunu .. Fakat ikisini de ö~rk~ P· 
!erim biri birinden farklı degıldit·· dıJ 
fınızı rica ederim.. Ağzım ~ı~ış bir 
Sünbül diyordum .. Bunun buyuk Jlllı 
terbiyesizlik olduğunu biliyoruın ~ ce 
söylenişindeki samimiyeti öğre~ut 
safiyetime bağışlarsınız.. Heın .d~ uiıiJl 
mayın: Çektiğimiz bu duman. ı~ı~ pid-o 
de başına vurdu .. Bunun tesırın. ce1' 
detle, şiddetle, kızgınlıkla geçıre 
yerde, zevk, safa sürelim. · l\Ill 

Bu sözleri öyle munis, öyle. nı~-iiP" 
bir şekilde söyliyordu ki, demın ,ef(iİI 
!ere binen padi~ah hemen yatıŞ1' gibl 
Gülerek Kontesin siyah alevler ısdL 
yakıcı saçlarını okşamağa baŞ d~ 
Kim bilir zevklerin nasıl gayyasın~yU1' 
lacaklardı. Fakat, ansızın kapı bU içe" 
bir hızla açılarak, Ca.nf eda kadın 
riye girdi: diye 

- Padişahım ı Padişahım! • 

haykırdı. . . ordıl· 
Kalbi çatlayacak gıbı ~ıy kal"n~ı 
İki sevdazede birbirlerını bıra 

yüzy1lze bakı§tılar. 
Padişah: edJ.. 
- Ne var? Beni niçin rahatsız 

yorsunuz? • dedi. ::ıret 
- Padişahım! Buna katiyen ces 

edemezdim .. Fakat yeniçeri~er .. ,, 
- Ne olmuş yine yeniçerılere ·· 11 . d doııJ} 
- Züyuf akçe meselesın en . tilXl·' 

isyan ettikkrini demin ~rze~\ŞıaJlll• 
Bir türlü yatıştırmak mümkün ~endi
yor .. Mehmet paşayla Mahmut ps.ıı
nin kellelerini istiyorlar.. Sarayı 
tıln.r.. sar· 

Hükümdar, bu sözler uzer~ebUtil11 
hoş edici dumanın tesirinden büS ~t 
silkindi. İradesini toplamağa gn 

ederek: :rJell-
- Rumeli Beylerbeyi Doğancı 

met pruıanın mı? .• 
- Evet efendim.. ver• 
- İmkanı yok.. lmkanı yok~·. o 

d. v salla!,µ· • mem.. _ ıye yumrugunu "bi ~ 
benim karinimdir .. Onu canıın g~e.l'" 
verim .. Vermem .. Benden aıa.n:ı ,, 

v• kiJll' 
Peki, Mahmut efendi dedigın 

- Defterdar! .. a,Sebet! 
- Onu dn vermem .. Ne ınun }' def· 
- Efendimiz, Yahudiler. ev-ve .. "' u;U 

terı.lıı.rı para ile ikna ederek gün1siıli 
· d" verilJlle n.z bır paranın maa.5 ıye rgıl 

temin etmek istemişler. O, bUJlıı.yı jJ.'1 
olmayınca Doğancı Mehmet paŞ~utlııtı 
yüz b:n akçe vermişler.. ts~ıı:n. fü"Ot" 
üzerine!.. İkisinin de kellesilll iS 

lıı.r .. A vluyn. doldalar. 
P.:ıd"şnh, hışımla: 

- Vermem! • diye davTandI·· ılığı• 
d ....... ansı 

Fakat. ayaklarının e~... yordll-
ruhunun bu isyanın::ı. karşı durtl ye 

. cere 
- Beni avluya nazır bıt' pen 

götürün! • dedi ve ilave etti: )'"ı.. 
- Sırtıma. bir kırmızı ka.ftllt1 gı 1~ 

rin .. Hiddetli olduğum meyda.ıııı. 
sın.. . er1'e1' 

Fakat, pencerenin önüne gı.~ uııdl! 
sarny dehlizlerinde padişahın °11 ıı.rıtıı.
secde edenler, o geçtikten sonra, 
sından endişeyle b:ı.kıyoriardı. 

Zira yeniçeriler: ,<t

- Beylerbeyi ile def terdarI bi~ııı 
r lniz .. Yoksa padişaha kadar yo 
var! .. diye bağırıyorlardı. ) 

(Devamı t)(Jf. 
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HORTLIYAN FAUST.( 

~tar altın daima daha iyi bir tesir 
rakırdı. 

:- Bu gibi iılerfde, alb:n mühim bir 
~Utcnıznim ve yardımcıdır, dedi. Size 

1 
iat. eden adamlar arasında ıüphesiz öy 
e en vardır ki, bir miktar para onların 
~saret ve kuvvetlerini birkat daha art-

acaktır. Onlara bol bol altın dağıtı. 
n•z. Fazla eli açık gözükmekten kork
~Ytrı. Size biraz evvel de söylendi, biz ... ~ 
g'1 • ve hayale gelmiyecek kadar zen-

n " lierkes, Mösyö Dük dö Kastra
~;~ ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu 

1 "-in. Bu para, yann sabah evlerini 
t:e 1:8ndcrnecektir. Dağıtacağınız para, 

:~', boea güreşleri esnasındaki harbe 
d ~ r. ~undan ıonra daha bol mükafat 
:i.;4'rla:aktır. Şimdi gidebilirsiniz, mös 

1 l1cr. Allah sizi muhafaza etsin 1 

d k
F.austa paranın ehemmiyeti hakkın. 

a ı d" .. 
d uıuncelerinde aldanmadığını, a-

atnJann y·· 1 . · lad Uz ennden, bır dcra daha an-
ı.. 

b' ~Yağa kalktı ve Dük dö K.astranaya 
ır t§aret 

rait .. yaptı. Dük, derhal kapıyı aça. 
lran onnUdc du?1du ve teker teker çı

adarnıara: 

ha; ı:ofa gürcıini unutmayın 1 diye 
pa r tırken, bir taraftan da istedikleri 

ranın rniktan b' ko - .. . k ded' nı ır ögit uzerıne ay-
ıyordu. 

tu:uu müddet zarfında, Fausta da, kol. 
kend~~n Yllnında ayakta iduruyor ve 

ısıne bi . 
rın k rer csır yaptığı bu adamla-

çı ııta rın ğ • 
ıc""ed' 1 rna rurane bır tavırla 

1 • ıyordu, 

Pardayan da . 
tıkta dıkkatle Faustaya bak-

n sonra mırıldandı• 
- Faustanın .. il d. .. 

Yor ki dah yuz n en oylc anlaşılr. 
~clis 't 

1 
a herıey bitmedi. İkinci bir 

_._ ..... op anmazsa doğrusu hayret elde
•ı.ın. oıraz daha 
re Yok._ beklemekten başka ça-

Ve Pardayanın bu kararı verdikten 
sonra, adamların çıkışından istifade e. 
derek, biT müddet Şikoyla konuşmak 
istedi. • 

Cüce, o zamana kadar yerinden kıpır 
damadan Pardayanı beklemişti. Duva
nn arkasında cereyan eden şeyler onu 
hiç alakadar etmiyordu. Hatta Parda. 
yanın bu işe büyük bir ehenuniyet at. 
fetmesine bir türlü akıl erdiremiyordu • 
Doğrusu Pardayanın yerinde olsaydı, 

bu korkunç yerlerden çoktıan kaç:ırdı. 
Fakat Paı:idayanın onun üzerindeki nü
fuzu o kadar büyüktü ki, kendisine her 
hangi bir tavsiyede bulunmasına imkan 
yoktu. Mademki Fransız senyörü bura-
da duruyordu. Demek ki bu lazımdı. 

Ve onu beklemekten başka yapılaC3k 

bir iş yoktu. Nitekim, cüce de öyle yap 
mış ve Pardayan delikten bakarken, o 
da aşk rüyalarına dalmıştı. Hem o ka. 
ldar dalmıştı ki, Pardayan onun uyudu
ğunu zannederek omuzlarından dürtme 
ğe mecbur oldu. 

Duvarın arkasındaki adamlar, böyle· 
ce dağılıp giderlerken, Pardayanla Şi. 
ko da bol bol konuştular. 

Pardayanın ona anlattığı şeyler, her
halde çok mühim olacaktı ki, cüce ewc
la, hayretler içinde ağzını açtı. Fakat 

Pardayamn söylediği birkaç söz onu tat 
min etmiş ol;:caktı ki bu defa da gülüm. 
sedi ve başını salladı. 

Şimdi Fausta yalnızdı. Herkes çıktı

ğı halde, o tekrar koltuğuna kurulmuş 
haşmetli bir tavırla, birisi gelecekmiş gi 
bi bekliyordu. Birdenbire, yerden biter 
gibi, mağaranın bir köşesinden ftrlay:ı.n 
bir gölge, yava~ça ilerliycrek F;;u~t"l

nın önilnde durdu. Sonra bir gölge, bir 
gölge daha .. Ve hep ayni şek:lde r·k"'n 
altı gölge Faustanın karşı.,ında dizildi. 
ler. 
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Hcrşeyden evvel, aramızda bir anlaşa· 
mamazlrk olmaması için, yeni kralın 

namına ve kendi namıma size yemi:ı e. 
!diyorum ki, koyacağınız şartlar sadakat 
le yerine getirilecektir. Bu ;a:-tlannızı · 
ve taleplerinizi tahriri olarak bize bildi
riniz. En ince teferrüatlarına kadar bü
tün arzularınızı yazınız. Emin olabilir. 
siniz ki, bunların hepsi nazarı itibara 
ahnacaktır. 

Bu sözler, gayet tabii olarak etrafta 

büyük bir memnuniyet uyandırdı ve: 

- Yaşasın kraliçemiz 1 Yaşasın kra
lımız 1 

Sesleri tekrar ortalığı çınlattı. 
Hadiseleri istediği mecraya gctirdi!<

ten sonra Fausta, artık şahsi projeleri. 
ne tems etmek zamanı geldiğini anladı 
ve bunları da istediği şekilde, onlara 
kabul ettireceğini bildiğinden kenJdisin
den emin bir vaziyette devam etti: 

- Sizin fikirlerinize uygun bir şef 
zradınız ve onu buldunuz. Şimdi intihap 
ettiğiniz insanın, krallığa en fazla layık 
o1duğunu ve kral olarak, bütün İspan

yollar tarafından bila tereddüt tanınaca 
ğmı 'Size is bat etmek istiyorum. Bu nok 
ta çok mühimdir! Zannetmeyiniz ki mü 
cadele beni l:orkutuyor. Hayır! Fakat 
halka zorla bir kral kabul ettirmek her 
zaman tehlikelidir. Sizin yaptığınız in. 
tihapta, Allahın parmağı vat!dır. Bunun 
için muvaffak olacağınıza şüphe yoktur. 
Biz bir hanedanı devirmiyoruz. Biiakis, 
seçtiğiniz kral en tabii ve kanuni şart

lar dahilinde tahtına çıkacaktır. 
Şimdi, etraftaki heyecan ve tecessüc: 

aon haddini bulmuştu. 

Buna Pardayan .bile ha••ret etti ve 
mır ld.,ndı: 

- Bu işin kanuni ve tabii olduğunu, 
herke::;e acqba nasıl anlatacak ve isbat 
edecek? Doğrusu çok merak ediyorum. 

Fausta derin bir sükut ortasınıda sö
züne devam ediyordu: 

- Müstakbel kralımız kurtulmuştur. 
Bu hususta sizi temin ediyorum. Bugün 
kil kral da yardımınız sayesinde ele geçi 
rilecek ve sonra ortadan kaybolacaktır. 
Bu kayboluşu başka türlü tefsir etmiyc
lim. Herşeyi olduğu gibi söyliyelim 1 
Bugünkü kral öle .ektir! Ölmüştür! Bu 
vaziyet karşısında tahta kim çıkacaktır? 
Bu, kimin hakkıdır? 

Birisi bağndı: 

- Prens Filip ! 
- Hayır 1 Hayır!.. İ§te yanıldığınız 

nokta. Krallık onun hakkı değildir.Ka. 
nuni halef, Filipin büyük oğludur. Bu 
fikrinize iştirak ecl:yorum. Fakat Filipin 
büyük oğlu sizin zannettiğiniz gibi, bu· 
günkü prens değild:r. Hayr! Filipin a
sıl büyük oğlu. sizin kendinize kral 
olarak seçtiğiniz ve Filipin torunu zan. 
ncttiğiniz adamdır. İşte bu hakiki prens 
tir ki, İspanyanın ve Portogalin kro3lt 
Holan!da hakimi, Hint imparatoru o!a-

~ 
cnk ve Altıncı Şarl namıle tahta çıka-

caktır. 

Pardayan mmldand: 
- Ama müthiş bir kralmış ha! .. Ne 

kadar da Unvanı vnr. Tcvekekli değil 
Fnusta hemen ona :_ .. ık olmusl Çünldi o 
da kraliçe, imparatoriçe ve daha binbir 
tü::-lü ünvan almak i"tiyor. Fakat bir 
şeyi çok merak edi.rorum. Don Sezann 
Filipin torunu değil de oğlu ollduğunu 
nasxl isbat edecek? 

Pardayanın merak ettiği bu şeyi, ra. 
ten herkes te merak etmişti. Nitekim 
etraftan birçok sualler yükseldi. Fausta 
bitatereddüt cevap verdi: 

- Sizin 2ramzda, ~enelerce sarayda 
vazife almış birçok adamlar vnrdır. On· 
lara hitap ediyor ve soruyorum; bunldan 
yirmi küsur sene evvel ölmü§ olan kra· 

-* -. 
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liçe Elizabetin kral tarafından bo§andı. 
ğmı hiç duydunuz mu? Hayır, değil mi? 
Kraliçenin krala layık olmadığı husu
sunda bir beyannamenin mevcudiyetin· 
den de haberiniz yok 1 Onun, kocasına 

iha. et ettiğini de duymadınız t ideğil 

mi? Filipin kansı Elizabet ldö Valua 
tz:ı;,,cııa namile kraliçe olmuş ve kraliçe 
olarak ölmüıtür. Kral Filip hiçbir za. 

m.,n kıansı aleyhinde bulunmanuştır. 

Bil5.kis ona daima iyi muamele etmiş ve 
hçr fırsatta sadık bir zevce olduğunu 

~~emiştir. Bunu herkes biliyor. Kral 
hile senelerce izhar ettiği bu hakikati in 
kar edemez. Bunu bütün saray halkı 

tasdik eder. Bu &öylediklerim doğru de
ğil midir? 

Birkaç ki§İ bağrrdı: 

- Doğrudur, biz de bunu tasdik ede
riz. 

Fa usta başiyle tasdik etti: 
- Demek ki, dedi. Kraliçenin sadn. 

kati, namusu ve ~erefi inklir edilemez 
bir hakikattir. Ve şimdi size tekrar so
ruyorum. Şarl namile kral ilSn etmek 
Jstediğiniz zat kimin oğludur? 

Birisi cevap verdi: 

- Don Karlosla kraliçe fzabelin oğ
\u. 

Fa usta bütün kuvvetile bağırldı: 
- Hayali Boş laf! .. Şeytant bir tesir 

altında, kraliçenin ruhunu ve hatırasını 
lekeliyen insanlar en işkenceli ölümle 
ölmeğe Hiyıktırlar. 

Adamlar deh§etle biribirlerine baktı. 
lar. Bu kadın ne demek istiyordu? Bu 
bir ihanet miydi? Fausta, sözlerinin 
yapmış olduğu tesire aldırmıyarak de
vam etti: 

- Elimizde, nıütabakatlan inkıir edi
lemez birçok evrak vardır. Bu evrak, 
earay büyüklerinin imza ve mühürleri. 
ni taşımaktadır. Bu evrak, krali~e lza-

belin 1568 de, yani öldüğü sene hamilo 
olduğunu, bir erkek çocuk doğurduğu
nu ve bu çocuğun kilise. tarafından da, 
veliaht olarak tanındığını isbat etmek.. 
tedir. Gerek bu evrak get'ekse diğer bir 
çok kağıtlar, kral olarak seçtiğiniz za
tın ispanya kralı Filipin nikahlı zevce
si izabelin oğlu olduğunu, inkar edile. 

miyecek bir şekilde göstermektedir. 
Çocuğun babasından bahis yoktur. Fa
kat, gayet tabiidir ki, b~bası, anasının 

nikahlı kocastdır. Bundan daha aşikar 

ve bedihi bir hakikat olabilir mi? Diğer 
taraftan kral, zevcesinden daiına sitnyiş 
le bahsetmiştri. Demek ki, ona ihanet 

etmiş olması da mevzuubahs olamaz. 
Bütün bunlar, yeni kralınızın, doğrudan 
doğruya, Filipin oğlu olduğunu göster-

mektedir:. Aksini iddia edecek olanlar, 
müfterilerin layık olduğu cezaya çarpıla 
caktır. 1şte haldhttl .. Bu hakikati bu
günden itibaren halk arasında yayılmalı 
smız. 

- Fakat kral babalığını inkar edecek 
tir. 

- fş işten geçmi§tir 1 Eliınizde delil. 
ler mevcuttur, Sonra, halk kralın müte
madiyen sitayişle b:hsettiği yeni zevce
sinin ona ihanet ettiğine kat'iyyen inan 
maz. Çünkü böyle bir şey olscıydı, k:n. 
hn bunu, daha o zaman, yani, yirmi 
sene evvel söylemesi lazımdı. 

Pardayan hayrette mırıldandı: 

- Öf! .. Ne şeytan kadın 1 Doğrusu 
benim aklım~ kat'iyyen böyle şeyler gel 
mezdi.. Kuvvetli k:ldın vesselfim 1 

Faustanın maksndını anlayan adam -
lar da ayni fikirdeydiler ve çılgın bir 
şekilde ·müstakbel kraliçelerini alkı§l:ı
ddar. 

Fausta ayni §iddetle ısrar etti: 
- Du andan itibnren Don ICı:ırloı:t:ı 

krali~ tzabelin oğlu hakkındaki masau 
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ve yalan bertaraf edilmelidir. Böyle bir 
şey yoktur •. Ortada bir tek hakikat var: 
:;"ilipin oğlu ı .. ispanya tahtına yegane 
varis işte bu gençtir. Bu hakikat anla. 
şıldıktan sonra, onun tahta çıkmasına I 
hiç kiınse itiraz edemez ve etmez 1 

Faustanın, :dahiyane bir buluşla orta
ya attığı bu yeni şekil herkesi tatmin 
etmiş, herkesi inandırmıgtı. Hiç kimıe 
itiraz etmedi. ispanyanın müstakbel 
kraliçesi tarafından çizilen bu plan 
münakaşasız kabul edildi. Herkesin, ü

zerine düşen vazifeyi, en küçük tefer. 
rüatına kadar, icra edeceğine şüphe yok 
tu. Bunu anlayan Fausta kendisinden 
emin bir tavırla devam etti: 

- Her şeyden evvel, çıkacak olan 
yeni kralımızın hayatını kurtannak la
zımdır. Demin de söylddiğim gibi, pren 
sin pazartesi günkü boğa güreşleri es
nasında öldürUlmesi takarrür etmiş ve 
bu husuatn lfizımgelen tertibat, düşman 
larımız tarafından ahnnuştır. Kral sırf 

bunun için Sevile gelmiştir. Binaenaleyh 
o gün, sizin de boğa güreşlerinde hazır 
bulunmanız J(izım. Onun hayatını kur. 
tarmak için, canınızı feda etmekten çe
kinmemelisiniz. Oraya emin ve cesur 
insanlarla b::ralıer geliniz. Sizi hal.iki 
bir muharebeye davet ediyorum. Pren

sin etrafında, cesur fedailerden müteşek 
kil ve sırf onun hayatını korumağa me. 
mur bir muhafız kıtaatına ihtiyaç \"ar
ldır. Bundnn manda, muhtelif sokaklar

da San Fransiskom eydanında, i:Üreş 

sahasında ve halka mahsus tribünlerde 
mümkün olduğu kadar fazla muharip 
bulundurmak Iezım<lır. Kafi emirler, 
size bilahare, orada, o harp meydanında 
verilecektir. Prensin hayatı ve muvaffa. 
kiyetiınizin sırrı, bu emirlerin harfiyyen 
ve biıatcreddüt icra dd:Imesine bağlı -
drr~ 

Bu sözler, hazır bulunanlar Uzerinde, 
büyük bir tesir ve heyecan uyandırdı. 
Faustarun teklif ettiği şeyler oldukça 
tehlikeliydi. Fakat, kan dökmeden ve 
ölmeği göze almadan, böyle mühim bir 
meselede muvaffak olmağa imkan var· 
mıydı? Şüphesiz ki hayır! .. 

Esasen bu adamların hemen hepsi, 
hnris ve çok cesur ııldamlardı. Sonuna 
kadar mücadeleye karar vermişler veı 
sırf bunun için buluşmuılardı. Fausta• 
nm sözleri onları vakia biraz dUıündUr· 
müş ve şaşırtmıştı. Fakat bu tereddüt 
uzun sürmedi. Asker ruhları birdenbire 
coştu ve sanki hemen hücum ede<:elc· 
lermiş gibi kılıçlarım çekerek bir ı&-ıı· 
dan bağırdılar: 

- Harp 1 Harp 1 
Fausta, kendilerini ikaz etmediği 

takldirde, bu adamların, coşkunluk için· 
de asil vazifelerini unutacaklarını anl~
dı ve ortalığı derhal teskin eden bır 
sesle bağırdı: 

- Mevzuubahs olan, gözü kap~lı 
kılıç sallamak ve adam öldürmek değil• 
dir. Her şeyden evvel prensin hayatını 
kurtarmak lazımdır. Şimdilik rnevzuu· 
baha olan budur, anlıyor musunuz? 

Ve ha§metli bir ta vırla illve etti: . 
- Onu kurtarmak için ıon nef esinı• 

....ı· 1 
ze kadar, çarpışacağmıza yemin avın 

Kılıçlannı uzatarak bir ağızdan °'" 
ğırdılar: 

- Yemin ediyoruı: ! 
.rtirıU 

- Pekala! Şu halde pazartesi b-

boğa güreşlerinde iÖrÜ§Ürüz. t 
doıı" Fausta, onların aamimiyet ve • 

Iuklanndan şüphe etmiyordu. icap ettı• 
ği takdirde, gözil kapalı ölilme saldı; 
caklan muhakkaktı. Fakat Fausta 
bir noktayı ihmal etmiyordu. Ayni ~; 
manda biliyorl:lu ki, nekedar sadık bit 
sözlerinin eri olurlarsa olsunlat'ı 
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B Serbeat esham n tahYUAt L. 3.958.944.20 41.003.564.43 
ATanslar: 

Altm n dfiviz Uzerlne &'Yan!I 
TahTI.IAt Uzerlne nana. 

lllMeclarlar 
Muhtdıt 

1 
L 1.289.501.82 
L. 7.862.351.85 9.151.853.67 

1 

4.500.000-
8.480.434.42 

1322.771.126.81 
==--""-

Deruhte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 6 ve 8 1.ncl madd& 
\erine tevfikan bazine tarafın.. 

dan vakJ tediyat, 

Deruhte edilen evrakı nakUye-

tL 158. 7 48.563-

) L. 12.404.056-

bakiyesı. L 146.344.507-
Karşılığı tamamen altın olarak 

! tedavUle illlTeten vazedilen L. 19.000.000-
Reeskont mukabili Ulveten ted. ,. 20.000.000- 185.344.507 •. -.. 
vaud. 

Tilrk Uraaı Mevduata 

Döviz TIMlllhDdatı. 
Altm tahvili kabil dll'Yiz!er 
Diğer dövizler ve alacaklı 

kllrlng lınldyelerl • • • ~ • 

MuhtcW 1 1 t 1 1 

(' 

12.783.915.15 

t 2.445.76 

.27.376.634.82 'ZT .379.080.58 
80.712.441.55· 

322.771. 126.81 Yelıb 

2 Mart 1033 tarlhlnden \tlbaren: 1.akonto natıdl y:tl:me 15 1-2 -

Yek an 

Altır. berlıu nana ytlzde 4 11 . 
J N ~mmermeoor .. operası . .,ehırTıyatroso BAHAR TEMlZIJOt 

~ ~~~~~ eczaneler 
1 

• 111111111111111 ~~'~,~· A~ı _.nz::::::::m• 0 r. ·ın::r:::~mmııı~\ l 
ı ~ ... - mubtcllt semUcrlnde nt'· 111111~ ·~~eler f.!Uil}ardu'• Franam 'I'l1*trocmılM N ş A y A Avrupaya al.ebe 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Ens
itüsü Ge el o·rektörlüğünden: 

ı.~~ı. ~~~eU(nEdne~rlcrl"e~-•), n-·--+ta ııJılH Operet kısmı ""·"'"t .,.
11 

~~ " uwu ...... .,....... \ ş K M E K T E B ı Hastalarını hergün akşama kadar 
llf1) "t' (1',ı ~: kpazn.rda. (Hllscytn Hu.lQ.sl), Yazan: Yusuf Ziya 
lt! • ~ rı.llata.ra Ari!). Ko.ro.gUmrUkte (Sıı· Bestetıycn: Muhlla Saba. Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
za'~"~l. ~de (Nazmı), sama.tyada haddin Mektep sokak 35 numaralı mua-
Aı ~~;,;a ~do. (Etem Pertev), Şeh• ======================== yenehane3inde tedavi eder. 
k~~ı llrtla (J\U >, Fenerde (Emllyad11), but), Ka.sımpnşada (Vasıf), Be§iktqta. (All iım•mrz:::• Tel: 40843 aE:311iZ!::lillUİ 

13 • nıza), BLl.kırköyde o(Me~ ,.. l.·ogıu C"- Rıza), Sanycrde (Aaa.t). --------------
'-ll.'a. ~, ... ,_.. ' 

<tu ~rıı. "'lluekncr: Usktıdar, aKdıklly ve Adalardakiler: 
ll'..atı, c~:a (Ko.nzuk), Ilostabaşmda UakUdarda (Ahmedlyel, Ka.dıköyde SöğUt 

~tttn), şı,u~da <!smet), Tckslmde <N'• çeşmede (Arman HulQ.sl), Heybelide (Hali<), 
de (Necdet), HJıskllyde •(Bar BUyUkadD.da (ŞlnMl Rıza). 

Muhanun 
~ r.>aıaruı en bedeli 1185 lira olan 15.1 adet battaniye ile 51 adet kilim 
• Olnisy0 n da Askeri fabrikalar •umum müdürlüğünün lstanbul Satmalma 
~ır. N~da 5 mart 1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye kona-

.. lstek}~.Urıesi hergün komisyonda görülebilir. 
diitIUğune enn ınuvakkat teminah olan 88 lira 88 kuruş Beyoğlu malmü-
~leriıı:br~~ o gün ve saatte 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 

gosterilen vesaiki hamil olarak komisyonda bulunmalan. 
~ (930) 

Ista b , n uı Defterdarlığından : 
Senelik müddeti 

~-Cinsi 
;'lik "e ınevkii: 
~· ~ta e.sk· k . . 
l.~ ~ Doh:n~ aptan lbrahim ağa yeni Vi~ne zade mahal· 
~, tlliifru ahçe caddesinde Saray kıırtısmda eski Yok • 
~ ~:t, nıatbah, has fam daireleriyle Etfaiye ahır 

kirası 

Lira 

it. .~· u ol~ ı:u nıüştenıilatmdan mürekkep elyevm tütün 
~tahta . anılan 7 No. h mahal. 2530 5 yıl 
'tlllt denile.ski Süleyrnaniye yeni Vitne zade mahallesinde 

en Yerde 1ca· 2 bb da . . ~ ın 349 metre mura mı ki gazıno 

~ede N 210 1 ,, 
~ İçinde ~:~Y caddesinde 341 No. lı dükk9f 180 2 ,, 
.\ tnetre ın blınıanında Salıncaklı tarla namiyle anılan 
hıi ura baı tarla 16 3 

t.ı..t ll:ı~alde Fratıklı ,, 
A~t tarla tarla namiyle anılan 11375 metre mu-
"hti . 
~1 ll:ıe"kide F 
A 2,s tnetr ıstıklı tarla bitişiğinde tek servi denilen 
"hıi e ınurabı..- -
l tlıe\>kide . ıJaI tarla. 

10 3 ,, 

5 3 ,, 
6eso Polıs ınütek "eli zınn· . . k d k. ltıetre aı mın evı ar asın :ı ı 

'\'11t.._ ınurabbaı tarla. 12 3 
~ ~da · " 
\>e ~~il açık cıns ve nıevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira müddetleri 
dörtt edı,_ "'-lı:~bnna usuliyle ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin 
~ e 'o de 7 5 

1 lifennıek İstiyenler"n 1/ 3/937 pazartesi günü saat on 
Yoııa ıelrn~Ie ~ey akçeleriyle Millt Emlik müdürlüğünde toplcn:ın ko . • 

n. (M.)_ (794)~ 

Askeri Tıbbiye okurları için 1352 
adet yüz havlusu 2 mart 937 sah gü· 
nü saat 15 de Tophanede Sabnalma. 
komisyonunda açık eksilbne ile ab -
nacaktır. Tahmin bedeli 676 liradır. 
ilk teminatı 50 lira 70 kuruştur. Şart· 
name ve numunesi komisyonda görü
lebilir. isteklilerin belli saatte kanu 
ni vesikalariyle beraber komisyona 
gelmeleri. "339,, (713) 

Maltepe Askeri lisesi için 3200 
çift Tire çorap 1 mart 93 7 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede satı
nalma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 960 
liradır. ilk teminatı 75 liradır. Şart· 
name ve nümune5i komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber ~lli sruıtte komisyo-
na gelmeleri. (336) (681) 

Maltepe Askeri lisesi için 800 adet 
yün fanila 1 mart 937 pazartesi gü
nü saat 14 de Tophanede Sabnnl
ma kom:Syonund<l o.çık eksiltme ile 
alına-=aktır. Tnhmin bedeli 1560 li
radır. lik temimı.b 117 liradn-. Şart· 
mL.-ne ve nih9Jlunesi ko~isyondn gö 
ı':.ilebilir. lsteldilerin kanuni vcsi!m
hriyle b~raber belli roatte komisyona ( 
gelmeleri. (337) (682) 1 

lVla!tepe ve Bursn Liseleri ile 
Erzincan oı ta okulu için alınacak 

üç adet bulaşık yıknmn makinesinin 
26 ıubat 937 tarihinde ynpılacak ek· 
siltme5inden ~i:ıdilik sarfm:ızar edil-
diği. (352). "945,, 

Musabaka günleri uzatılmıştır 
TaHplerin dikkat nazariarına 

1 - "20,, Mnden mühendisi ve "10,, Jeolog yetiştirmek üzere müsabalic 
ile Avrupaya "30,, talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşağıda· 
ki şartlan haiz olma!ir lazundrr. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklnnr-dıı çalışabiletek kabiliyeUe ve sıhhati tam olmak "aıli· 
hi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, lngilizce dillerinden birisini o• 
kuyup yazabilmek. ' 

D -Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 

2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 şubat 1937 ve leo· 
logluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. enstitüsünde 
yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlannda kazanmış olmakla 
beraber gt>nderilecek talebelerin ihraz edecekleri derece itibariyle ma• 

den mühendisliği için (20) ve Jeologluk için(lO)arasmda bulunmali 
ş::ırttır. 

3 - Maden mühendisliği için imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fi· 
zik, kimya ve yuI(anda yazılı dillerden birinden. f 

4 - Jcalogluk için imtih<m: Riyaziye, "hendese, cebir", hayvanat, neba • 
tat, Jeoloji, Fizik, kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla· 

caktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olan!ar, ileride tahsil müddetleri kadar mecburi 
hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et· 

mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil gös· 

tereceklerdir. 

6 - Maden mühendisliği için: Son müracaat 20 şubat 937 cumartesi öğ

leye kadar. 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeoloğluk için: Son müracaat 27 Şubat 937 Cumartc~i öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi 
imtihan 2 Mart S37 Salı 

Günleri olarak tesbit edilmiştir. 
T nliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mektep şaha· 

detnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıta fotoğraf ve dilek
çelerini oon müracaat tarihlerine kadar Anknrada M. T. A. Enstitüsü genel 

diı-cklörlüğünc göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmit olan 
günlerden öğleden evvel Bny Hnsan apartmanındaki enstitü dairesinde bu• 
lunmalan ilan olunur. L .(89). (3181 



• 
COLUMBIA 

-

Plak Şirketi 
~©ırn çol}(aır<dlo~n 

Piakiarı 
tak©!Dm ce<dleır 

17342-Halk şarkısı AYŞEM 1. 17340 - ŞEHİT N!NNtst 
Halk şarkısı ASMALARDA 
Kayseri Halkevi güzel sanat_ 
karlarından: BELKİ 

17339- Urla Halk şarkısı B!R lN_ 
CEC1K DUM.A.ı.~· 
Urfa Halk şarkısı lict RE
FİK OLDUK 
Urfalı MEHMET ŞENSES 

17343-Halk şarkısı BÜLBÜL 1 

Halk şarkısı YILDIZ 1 
Sivaslı VEYSEL VE iBRA. 

HlM. T 

Neva gazel kalbi 
haber verme 
Bay H. MECİT 

mecruha 

17341- Hüzarn şarkı DAMLAYAN 
Göz YAŞIMIN 
YENt LEi"LA. 
Müzik Adanalı KUTSİ 
Bayan A ... A ... 

17344 - Hüzam şarkı İNDİLER ÇA... 
YA KIZLAR 
Hüzam şarkı Sevdalı bahar 
Müzik: Mustafa Nafiz Bayan 
RUHAT 

17346 _ ŞEKER1M (Bayan Semiha). 

AZ 

Biz Heybelide (Bayan E?I'ALYA SA Df) 
Müzik ve Söz YESARl ASThi 

N M YVA TUZU 
INKlBAZI, HAZIMSIZUCI, MiDE 

EKŞİLİK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir 
:er. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, lesi~ kol!ly ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mumasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

Kapalı Zarf Usullle Ekslltme iU\nı 

TIC 
o arına 

i imat etmeli ? • 

Çünkü: 

AGA BALTIC 

AGA B LTIC 

AGA BALTC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

İsveç mamulab bir 
radyodur ve muhak
kaktır ki İsveç daiına 
birinci nevi mal imal ve istihsal eder. 

Tam ayar olup 16 ila 2000 metre kısa, or
ta, uzun dalgalarla çalışır. 

Çok zengin bir kadranla mücehhez olup ar- · 
zu edilen bütün istasyonlar kemali zevkle 
dinlenilir. 

(Ortoskop) denilen nevicad bir iğneye ma
liktir. Bu sayede istasyonlar parazitsiz ve 
ıükUnet içinde bulunur. 

Çok sağlam ve gayet zarif şekilli olup her 
kullananı hayret içinde bırakmı§ efsiz bir 
radyodur. 

ADANA Tebriz kapısı. Yusuf SaTı ttnlüçerçi ve Nurc~ in uta) 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAGAZASI 
Pendik: Elektrik mağazası, ŞEVKET KAMBER 
BURSA: Nureddin Neşet, Uzunçarşı No. 128 
İzmir: A. FELDMANN Peştemalcılar Çukur han 
Zongulıc1ak: Mobilya Evi ALI RIZA 

Satış yerleri : 
Ve İstanbul. Sultanlı2mam Hamdibev geddi 54 

Na ·a Vekaletinden:. 
10-3-937 tarihinde çarf&lllba günü saat 16 da Nafıa Vekaletin

de fOae ve köprüler reisliği eksiltme komi.yonu Odalmda (356.000) lira 

lrqif bedelli Tunçeli vilayetinde Elnziz- Plür yolunda Pertek ve Süngeç 

ve Elam vilayetinde Elaziz - Palo yolunda Gülü,kür betonarme köp
rüleri İn§Ub kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme filrlnamesi ve huna müteferri diğer evrak (1780) kurut be
del mukabilinde §Ose ve köprüler reisliğinden verilecektir, 

Muvakkat teminat (17.990) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin müteahhitlik vesikalasmı ibraz 
ve bir gözü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprü veya bir taah
hlltte en az (300.('()()) liralık köprü ve buna benzer İnfaalı iyi bir surette 
yaptığım İspat ebnesi meşruttur. 

Teklif mektuplarının 10-3-93 7 çartamha günü saat 15 e kadar ko 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (234) (612) 

mniyet Sandığı ilanları 
Ta s·t e mül .. e inmek 

• 
ısteyen ere 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde sekiz seneye kadar 
taksitli gayrimenkul satışma karar vermiştir. Küçük bir tasarrufla lstanbu· 
hm her aemtinde her çeşit mülk edinmek fırsatını verecek olan ilanlamnızı 
behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes için faydalıdır. 
(961) 

Haricen kullanıla. Eski ve yeni 
~@m~'\!:U~m<al 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 
iL lYJ liifi) [Q) eğ)~ o 

~n'tfat\Çn~ 
M Doğum ve Kadın •mıtn!ı Sinir ve Soğuk aJğmlığınckn 

Has ta l ık 1 arı ileri gelen şiddetli ağrılan 

PETROL NiZAM 

MOTEHASSISI Tesk i o 
Dr. Naş;d Erez Ve 

BEYOCLU istiklal caddesi 99 izale eder 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet· 
mi~tir. Tel. 41572. 

K·myager 

ıl Hüsameddin 
~llfı~~~~~~,~~~~~iJi1fJifJff~•-ffl Tam idrar tahlili ıoo kuruştur. Bil-umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Ham. 

Seneiik muhammen kirası 60 lira olan Beş;ktaşta Sinan paşa mahalle -

sinde Hruıfmn sokağmd:ı 11 No. lı dükkan 937 veya 938 ve 939 seneleri 

aıayıa sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrrn.ıya konulmuitur. Şart 

namesi LevtlZım mü:lürlüğünde görü 'ebilir. İs e' Ji olruılar 4 lira 50 kun·~

luk: ilk teminat mektup veya makbuzu i'e 19 2 937 cu'lla günü sual 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (703) 

Beher kilosuna 1 kuruş fiyat tahmin olunan Bafatta köprü dubalarının 
tamir edildiği kızak yerinde tah.'llinen 50 ton hurda demir satılmak üzere açık 
arttmnaya konulmuştur. 5 .. rtn~esi levaznn mü~ürlüğünde görülebilir. is
tekliler 37 lira 50 kuruşluk i!k temin"'" m21khuz veya m~ktubiyle beraber 19/ 

IL9Ş7 ~ sünü saat 14 de Daimi Encümende bulwunruxdırlar. (B.) 
.(705l 

tfet 
Bu muı ka ve şu ıs·m size halisiyet ifade e ~ .... 
Nezlede, soğuk algınlığında, grip ve romatizmada pek müeuir ve .. )' 
ka~elerdir. Daima bu isimle bütün eczanelerden isteyiniz. 

I 


