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\r t. liirk Hariciye 
~01 ~. izi kabul etti 
s Ştu Aras bir kaç gün 

• "b.ıı 0".!! A inaya gidiyor 
\ıtkit· !ehri · ----------
l't ~ l'cvfik tnıze gelen Ha- nacak olan Kamutay Parti grupunda 

tt~ ~\ ~tafınd Rüştü Aras, Milano ve Belgrat mülakatları etra
ı~r r.:-ıyc V a~. kabul edil- fmda izahat vermesi muhtemel gö
~ e, Mila ekılırniz, Atatür- rülmektedir. 
V.t.'tıda · no Ve B l d b ~ ..qı b ~hat e grat temas Hariciye vekilimiz Ankara a ir 
t. \l ak§arn Attniştir. kaç gün kaldıktan sonra ayın on be-
~~filt ~·· nkaraya gide· şinde Balkan konseyi içtimamda bu-

1.ıttii A lunmak üzere Atinaya hareket ede-
~ın Yarın topla cektir. " 
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Niğdenin Gölcük nahiyesine bağlı 
H asa, Tırhan, Alay ve Bağlama köy. 

Diln Hamcvintlc lisan dersleri~:- '~n gc?enlcrdcn bi1 grup 

Ge:ece p zara 
bir to lantı var 

lcr i su baskınına uğramı§, ve bu köy- Okuyucularımıza yardım için Kfı.. 
lerdeki halk yiyeceksiz kalmıştır. nunusani başlangıQJndnn it ibaren her 

Vilayet kızılaya müracaat etmiştir. gün vermekte devam ettiğimiz lisan 
Seller yüzünden 14000 kile znhire malı dersler inde nnla:ılmıyan noktalar var. 

volmuş, 55 davar, 1 inek, 1 keçi boğul. 
muş ve 54 ev yıkılmıştır. 

Zararın 40.000 lira kadar olduğu 

sa onları izah için her pazar saat 10 

da Cağaloğlundaki Eminönü Halkevin
dc yapmayı kararlaı;tırdığımız toplan
tılara dün baı:ılnnmıştır. 

Arkadaşımız Vahdet Gültekin, dün 
• • 1 z n şimdiye kad:ır intişar eden Fransızca 

drrsler=nde anlnc:ıılmıyan noktaları i. 

zah etmiştir. Dünkü toplantıdan şu 

neticeyi cılmrdık ki, derckrimiı. <;'lk 

vaz!htır: h:ı.tta bu toplantthra m. 

Ha' (l'r er i Ank a r a 
e yed e i liyor 

zum gös•ermiverek bir surette arık ya- Ol·ı1yuc 7 •r mı~1 4~,.7 '1t vcrcrı 

1:1 n zılmakt"dır. Bıınunla b"raber bi1, bu V ahdet GiWcki11 

1ngilterenin yeni kralı majeste al
tıncı Jorj'un taç giyme merasiminde 
Türkiye Cümhuriyetini temsilen Gene. 
r al İsmet lnönü'niin bir heyet riyas~ 
tinde Londraya gideceği hususunda 
Lon1rada.n ıık~ jen haberi .A.nkara tc-

toplant11 ::ıra devam etmeyi faydalı lıu- - -
luyoruz. 

Toplantılar ber paz.'lT yrmlacaktır. 
Önü•n'""' 1·i P"""r 1' ,,.,.,.,,. • • cbüı Pa-

zar da tn.,..T .. ~" d r,' ıi ü rirıde lio
nu::-uınc l': ır. V •r ı z ı l.u da hep P 
bu sıra tal-ip <'d"l cektir Okuyuculu. 

r 
opaganda n z 

olacak'? 
ı mı 

y it etmic;tir. nmızdın P'il 1 iillta uıTrıy~mlar varsa Kütahya saylavı R ecep Pekerin, ih-
Seyahat Mayıs ayında vukubulacak. bu toplantılarda bulunmnlan kendiler\ ~ası düşünüle~ Propaganda vekilliğine 

tır~ için çok faydalı olur getirileceği söylenmektedir" 



I--:~::a~~Q 
Puşkini ne noktadan 
üstün buluyorum? 

Belediyenin varida
tı 5 MiIYona yakın 

Yazan: Nizameddin Nazif 

Aldığı resinıler· otuz 
çeşidi buluyor 

Fikir ve edebiyat filemi, büyük bir 
şöhreti, yüzüncü ölüm yılı münasebe
tiyle ve debdebe ile, alayiş ile anma
ğa hazırlanmaktadır. 

''Rus edibinin babasının çopur su. 
ratlı bir arkadaşı varmış. Bu adam 
bir gün küçük Puşkini okşarken, es -
merliğinden ve anasının büyük baba
larından birinin bir Habeş oluşundan 
kinaye olarak kendisine ta.kılmış: 
. "- Seni arapçık seniiiU:" 

Ve kUçük Puşkin de bir dil çabuklu. 
ğu yaparak hemen adamcağıza. "Ri. 
yapçık" lığı yapıştmnış. Ve rusçada 
"çopur" manasına gelen Riyapçık ke. 
limesi "arapçık" kelimesine kafiye dü
şüvermiş. 

Çocukların bilhassa bizim çocukla -
nn mukaffa şeyler söylemektedi meha. 
ret~eri malfundur. Bir parça mahalle. 

Belediye dami encümeni, yeni büt. 
çeyi hazırlamakla meşguldür. Bütçcnir.. 
varidat kısmı tamamlanmış olup, mas
raf kısmının da önümüzdeki hafta için
de tamamlanacağı ümit edilmektedir. 

Varidat bütçesine göre geliri aşağı. 
daki vergiler teşkil etmektedir: 

415000 lira bina ve arazi vergilerin
ıden, 265 bin lira kazanç vergisinin be
lediye his.sesi, 720 bin lira yüzde on 
gümrük hissesi, 380 bin lira tazminat, 
220 bin lira tenvirat, 100 bin lira lubL 
yat, 100 bin lira tente ve siper, 35 bin 

lira pazar yerlerini işgal harcı, 40 bin 1 
lira levha ve ilan, 130 bin lira kuntu
rat, 15 bin lira kantar, 27 bin lira ihti-

Eap, 68 bin lira tellaliye, 65 bin lira ka. 
ra nakil, 15 bin lira deniz nakil vasıtala 

nndan alınan resim, 1 milyon 100 bin 
lira nakil vasıtalarından alınan köprü

ler resmi, 150 bin lira müştail maddeler 
resmi, 42 bin lira menba sulan, 20 bin 
lira in§aat ruhsatiyeleri, 70 bin lira be-

lediyeye ait binalardan kira bedeli, 270 
bin lira hal varidatı, 70 bin lira sigorta 
şirketlerinlden alman itfaiye resmi, 16 

bin lira afişaj, 85 bin lira gaz depoların 
dan ardiye resmi, 425 bin lira imtiyazlı 

şirektlerden alınan hisse, 85 bin lira 

müteferrik varidat ki, ceman 4 milyon 
928 bin lira. 

Her memlekette en salahiyettar ka. 
lemler onun hayatından, eserlerinden 
uzun uzun bahsetmekte ve gene bir • 
çok memleketlerin edebi bünyeleri, o. 
na vatan olmuş olan diyarda yapılacak 
"tören" e ikişer, üçer, beşer mümessil 
göndcrmektedir!er. Faraza bizden de 
romancı Reşad Nuri ve muharrir Ya
şar Nabi bu edebi temsil işini Üzerle
rine almışlar ve Yaşar Nfıbi yola çık. 
mL5trr. Dostum Re~ad Nuriyi ise, sanı_ 
nm, birdenbire gelip çatan bir elem 
bu seyahati yapmaktan alıkoymuştur. !erde dolaşınız, onların Kah keten hel. ------------------:-- ------------

vacının, klh bir meczubun, kah hid- 1 s p a n ya da h 11 i har b i Tabii Puşkinden bahsetmek istediği. 
detli bir haminnenin dalına basmak mi anlamışsınızdır. 

Bizim memlekette bir hayli meçhul 
olan bu on dokuzuncu asır edibinden, 
şimdi, gazetelerimizin de sık sık bah
setmeleri beni de bu kalem adamı 

hakkında iki Uç söz söylemeğe teşvik 

istedikleri zam.an hep bir ağızdan ne· A ı k t ı 
ler söylediklerini tetkik ediniz. Bana m 8 n ı a a rı 
derhal hak verirsiniz. 

Acaba bu kadar "dır dır" etmemin h • • t • 
sebebi nedir? Puşkin'in büyük şöhreti. u e u m a geç 1 . 
ne layık bir sanatk!r, bir edip olma. 

etti. 

Sadri Ertem'in "Yol arkada.sım Puş
kin" adlı yazısında, Son postada "H .. " 
imzalı bir makale serisinde, Ulus'un 
yaptığı "Puşkin antolojisi" nin ve 
neşredilen bir iki eserdeki edebi Puş. 
kin bence ''bir hayli geli~igUzel'' ele 
alınmış bir Puşkindir. Zira eair Puş. 
k in, şu veya bu eser.·n müellüi Puşkin, 
siyasi Pu.~kin "tek adam" halindeki 
Puşkin'in yanında bir hayli sönüktür. 
~n oosta muharririnin de dün temas 
ettiği şekilde ondan bahsedilince yani 
"on yaşında roman, sekiz yaşında pi. 
yes" yazdığı tekrarlanınca ben kendi
mi tutamam ve gülerim. 

dığı kanaatinde miyim? Rusyada O- Fakat h .. k ... metçı·ıer h h 
nun yüzüncü ölUm yılı münasebetiyle u u er cep e-
anılmasma, merasim. yapılmasına ve d • t h ""' k • b ı ı 
bu merasimde bizim de temsil edilme- e vazı ye e a rm u unuyor ar 

Neden mi? 
Bir.im memlekette de. dünyanın her 

tara.Uhdaıda ''on't.vaşında r.oman ve "Se· 

kiz .Y,Htnd~r~f~" yaz.."?lağa kalkan, 
yazabidiğini sanan ve lnı.tta knra!ama 
larını ' 'eser" diye matbaa matbaa do. 
la.,'itıran yavnılarm kıtlığına kıran gir. 
memiştir de ondan. 

Yine Son posta'daki muharrir ''H .. " 
nın küçük Puşkin'in zekası etrafında 
iler~•e sürdüğü şu mühim vesikaya baJ 
kmız: 

mize muarız mıyım? 
Ne münasebet! Böyle bir takdire Madrit, 8 (A.A.) -Havas ajan· 

kifayet edecek edebt vasfa hak kazan- smm muhabiri bildiriyor: 
mış olduğumu sanmıyon.ım. BilA.ki.s Dün Aranjuez mmtakasmda 
Puşkin'in yUz yıl sonra. hatırlanması. Madrite 47 kilometre mesafede asi
nı tamamiyle ''insani" ve "yerinde" ler şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. 
buluyorum. Fakat yanlış anlaşılma. Bu taarruz neticesinde milisler, isti· 
sın ... Kıymetinin derecesi ne olursa nat mevzilerine kadar geri çekilmeğe 
olsun san'at adamı Puşkin'in değil mecbur olmuşlar ve orada şiddetli 
"tek adam Puşkin" in ... Zira, ben, ~ bir muharebeye tutuşmuşlardır. 
kin'in "ten kafesi0 içinde yılların aza- Asilere mühim miktarda tayviye 
bma lmtlanmış ve günün birinde bir kıtalan gelmiş ve bu sayede taarruz. 
düello tabancasının kurşunu ile o ka- lanna devam etmişlerdir. • 
feste açılan bir delikten ve ancak yok. Fakat istinat mevzileri tehlikeye 
Iuğunu her. şeyin 'buudu · t>ır diğerin.: girmeden ewe1 HükuJı.et tayYareleri 
den.:l:aranlıki,ı.,ve .1:tesı:ltis:is ; hiliTiyetine rr asileri mühim miktarda zayiata uğ
kavuşmak için çıkabilmiş olan "bet. ratmışlardıi. Bunun üzerine asilerin 
baht insan"ı, "duyan, anlıyan ve b;len taarruzu durmuştur. 
bctbaht insan" m ya.~adığı trajediyi, Madrit, 7 (A.A.) -Andejardan 
yarattığı her eserden üstün bulurum. bildiriliyor: 
Bu ha1iyle Pu~kin'in §Öhreti Nasıralı Hükumet kuvvetleri Jaen vilaye 
İsa'nın şöhretine benzer. O dahi "yap- tinde Porkummın cenubunda bulu· 
tığından" ziyade ''başından geçenle" nan Jllera, Kalatg Santiago de Klatra
yani serenc8.mı ile meşhur değil midir? va köplerini işgal etmişlerdir. Hüku

Romanya hariciye nazırı diyor ki met kuvvetlerinden bir kol da kordu
ba vilayetindeki Adamuz ve Klavelli 

Sovyetlerle pakt 
\,,/ 

yapmaga 
niyetimiz yok 

Bilkreş 7 (A.A.) - Rador ajansı bil 
diriyor: 

Çekoslovakyamn Bükreş orta elçisi 
M. J an Seba tarafından neşredilen kL 
tap hakkm:fa muhalefet mebuslarının 

verdikleri takrirler üzerine dün Meclis. 
te uzun bir müzakere cereyan etmiş

tir. Kitabın tabibi, bu münakaşalarda 

Romanya siyasetini tenkid ve tamamen 
Romanyaya ait bulunan meselelere mü
ldahale etmek ve resmi beyanata uymr. 
yan imalarda bulunmakla muaheze edil· 
mekteydi. 

Dışbakam M. Antqnesko, dost ve 

sında muhalefetin bütün partilerini tem 
sil eden Jorj Bratyano,Goda, Maldgearo 
ve müstakil mebuslardan M. Seikaru ve 
Pepesko söz almışlardır. Hatipler, Çe. 
koslovcıkya ile olan ittifak ve dostluja 
bağlılıklannı teyit etmekle beraber, 
meselenin aydmlatılmasmı istemişler

dir. 

M. Jorj ·Bratyano ve Goga, • kitabın 
bazı kısımlarına işaret ederek "Roman
ya ile Sovyetler birliği arasında o:r kar 
ştlıklı yardım paktının mevcut olup ol. 
matlığı,, su.alini tekrat ortaya atmıştır. 

M . Antonesko bu suale cevap vererek 
demiştir ki: 

"Geçmişe ait olarak size M. Titüles
l:o söylemişti. Şimdi de hale ait olarak 
ben söyliyorum.: ''Sovyetler Birliği ile 
karşılıklı yardım paktımız yoktur ve 
böyle bir paktın müzakeresir.e niyeti. 
r.ıiz yoktur.,, 

Nihayet meclis, muhalefet tarafından 

ne köylerini işgal etmiştir. 

Hilktimetçilerin mukabil 
taarruzu 

Malaga, 7 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

Dün Malaganın bütün bölgelerin
de ve bilhassa Marşellde büyük bir fa. 
aliyet hüküm sürmüştür. Hükumetçi-

ler muzaffer bir surette mukavemet 
etmişler ve mukabil taarruza ge~e
rek asilere ağır zayiat verdirmişler· 
dir. 

Asiler müşkiil vaziyette 
Valansiya, 7 (A.A.) - Andu

jandan bildiriliyor: 
Korduba cephesinde, asiler. Lope

rartın zaptına mani olmak için şiddet 
li bir mukavemet gösteriyorlar. Her 
ev ayrı ayrı işgal edilmektedir. 

Villa Del Reo'da hükumet mev· 
zileri şehre 50 metre m esafede bulun 
maktadır. F aaliyetsizlik bu mevzi!<! 
rin tahkimine imkan vermi~tir. 

Montroda Guadalquivir l~öprüsü
nü ele geçirmek için şiddetli bir müca 
dele cereyan etmektedir. 

At midesinde 
banknotlar 

müttefik memleketin mümtaz mümessi 
linin münakaşa mevzuu ittihaz edilme
sinden dolayı teessüf izhar etmiş ve 
Romanyada pek az k:mseye malum o
lan bir kitap mevzuu bahsolundı.ığunu 
söyledikten sonra Çekoslovakya mümes 
silinin Romanyaya yaptığı hizmetleri ve 
Romanyayı Çekoslovakyaya bağlıyan 

çok sıkı rabıtalar için temin ettiği in
kişafı hatırlatmrıı ve rdemiştir ki: ver:len istizah kararlarının müstacelen · L h i l d • b" 

müzak~resi tel~lifni reddetmiştir. e s 8 n a gar 1 p 1 r 
" - iki memleket arasındaki teşriki 

mCSilİ, faaliyetimizin bütün sahaların. Londra Alman elçl
da tam ve s emereli bir ahenk içinde in- • I f ,.. t • 
k"şaf ederken ve Pnıg hükl:metinin ih- Sin O Se amı mese,eSI 
t iyaçlarımrzı çok doğru bir suret te an. Ilerlin: 8 (A.A.) - Voelkischer Be
ladığı ve memleketimizin acele silSh- obMer, yazıyor: 
lanması için fili müzaherctte bulundu- Alman s efiri Von Ribbentrop, itLI 
ğu bir sırada, bu hükumetin Biikrcşte. m:ıtnamesini takdim ederken İngiliz dev 
ki mümessilinin parlamentoda hü: um· let reisini Alman us~ılile selamlamıştır. 

lara hedef olması doğru ideğildir.,, Bu hareket, bir hürmet alameti olup . 
Bunun tlzerine açılan müzakere esna- fena tefsir edilmesine imkan yoktur. l 

para liaçöhçıhğı 
Varşova, 7 (A. A.) - Polonyadan 

Danzige giden clöviz kaçakçıları şimdi
ye kadar tatbik edilmem!ş bir usule mü 
racaat etmişlerdir. Bunlar Gydniada la
gar atlar satınalaraJ: bu hayvar..lar~ iç· 
teri ecnebi banknotu dolu 13.stik tor -

balar yutturduktan sonra Danzigde ati 
lan öldürerek midelerinden banknotları 
çxkarmaktadırlar. 

Pozo Blanko bölgesinde hüku
metçiler kordilliere üzerinden hiç bir 
mukavemete maruz kalmaksızın i)er· 
liyorlar. 

Almanların bir hücumu 
Madrit, 7 (A.A.) - Klaridad ga 

zetesi, Andalozyadaki askeri harekat 
hakkında tefsiratta bulunurken, Al-
man kıtaatma mensup çok mühim bir 
kuvvetin Marbella • F uegiro1a yolu· 
na hakim bulunan cumhuriyetçi mev 
zilerine hücum ettiğini bildiriyor. Hü 
kumetciler bu hücumu defetmişJer 

r 
dir. , ,B~ suretle bu bölgede bulunan 
diğer kuvvetlerin ilerlemesi imkan· 
sız hale girmiştir. 

Asilere ltalyadan gelen 
takviye kıl'alan 

Paris, 7 (A.A.) - Cebelüttank
tan Röyter ajansına bildiriliyor: 

Bu sabah Cebelüttank'a gelen 
bir lngiliz, dün Kadix'de 19 bin ltal· 
yanın karaya çıktığım ve geçen per
şembe günü de diğer iki vapurdan 
altı bin İtalyanın karaya çıktığını gör
müştür. 

ispanyanın işi Aallaha kaldı ? 
Avila, 7 (A. A.) - Havas muha

birinden: 
Asilerin naşiriefkan olan gazeteler 

F rankist fırkasının teşkili meselesiy • 
le meşgul olmaktadırlar. Bu fırka -
nm vaktiyle İspanyada teşekkül et -
miş hennandad cemiyeti şeklinde o
lacağı veyahut katoJik krallara yar
dım etmiş olan eski grupların nümu· 
ne ittihaz edileceği söylenmektedir. 
Bu yeni santa hennandad bir takım 

birliklere, ayrılacak ve bu birlik · 
lcr ~~hi!"lc:::cc ,-c kasd::ılarda c-.skeri 
kumandanlığın emri altında buluna
caktır. 

General F ranko fırkanın en yük-

sek reisi olacak, ne müşaviri ne de 
vekili bulunacaktır. Fırkanın remzi 
şöyle olacaktır: 

"Cenabı hak ispanyanın hamisi • 
dir.,, 
~~~--~------~---

iktisat vekili 
Liman işleri için 

Bugünlerde şehri
mize gelecek 

iktisat vekili Celal Bayann, tatan. 
bul limanının ıslahı meselesi için bu
günlerde §ehrimize gelmesi bekJ..enmek 
teciir. Kendisine liman umum mUdUrü 
de refakat edecektir. 

İstanbul limanında yapılacak işlerin 

ba§ıntla nhtmun yapılması gelmektedir. 
Galata rıhtımı Karaköyden Fındıklıya 

kadar uzatılacak ve halen mevcut olan 
yerler esaslı bir tamirle geniıletilccek
tir. Fındıklıdan Ortaköyc kadar olan 

' • ,,. ifİ b 
. :ıııtı· b 1( 

To..svir edebıyııtlll detl P' 
:ı. ıer ib biri başlıyan teşb)J• .

1 
Jtııbl 

madığım için B. tsııııı.ı ~ 
kuıtlaın· ~ larıru çokluk o· . de ~ ~ 

Oıtmhur:yet gazetee;ıı ııısl',,ı t 
ruma giderken'' ~d 1 ıi!lfluıı I 
dum. Bazı yerlerıne . ~r/ 

. .. btt giizellik bit~~ c" 
deta otomooilirt 11,ıN ~ 
bi gidiyonı.z. ere1' ... 

"... adeta ... esefletl . / 
daha doc7ru oıurdU· t.il 111r 

c ., rJ.ey~ı ,} 
l'r!cğcr bir da9 OtY.1' 

aşmışız. :ıJı:'' ııe ~ 
"Co?frafya aŞill eıılll 

'°' detıl 
''Bir iklim aşmışıı 

vardı? ·lJi~~;' 
... bir paterıM !11. 71ıılf 
lin içinde i.şfc z,ır ,/ 

y orsun. ..Anı.el olU 
us~ •f..t 

Bizde pek az nı rv::ı.n ~..- 1 
bir adı bile bul~~; J>İf i 
sırf t~bih hevcsı 1 _.f't\~' ,. (".'.W"" 
kuştunılmasm:ı. ne .~ 1'; ~"rl 
buna itiraz edenıc~1,'1ııtlı > t/ 
buna karıı:ımn.ğ:ı. ha '~1 ••f" ı} 

• -b''' de1' ... ' tel' 
kat "patende gı .:aıunıı. pi !li9 
dirilmi<>" vabut toıtlob ., ••..•• o tJJ 
gibi" demeli ıdı. ··· ı:f111~ 

kuııı. 
burada, insanm ••o 
geliyor; biz sadece )' 
riz. () ~i.! 

• ,-1,;; .:ı ~1ı0ııe ·.-ı1fl"' 
.•. yem vum..... get11 · 
manyada.n kOPıtP ,, 
gibi gülümsilYof· ·rilfllış " 

getı 11 I' 
" koparılıp ....,:ı\' ... ''k0Pw .rl 

"kopup'' denince . rıe rr f 
v•ı, getıJ'C ....... ~( 

tirilen" e degı ;. tır ' 
j.di11ortl MI .J 

Bayburda. g iı;_cve ".:"'ııtl' r· 
mem.lelcetıtıe· . ytJP"" <f 
sevgisine Ş!Jirl:l• rd ~ 

"H" n~znnıık. )'ll ı·tit! 
ıcve a. dcJJlC" '( 

irlik yapmak" ne itff11ı: 1JI ~ 
~ '·1lf$tı,. <ıl' Duru "<ı ya.h • ,, il' 

; f d 'k •• l' 

Durıtğa 1JGT ı . ı•dtlrııt< l 
"Durak" yerine t1'11; .,!.~ 

tert!b yanlı!31 sa~!ıı~,· 6-~ 
rür ediyor. zatell ••dtl..,.ı< #'~.ı 
demek dururken J1fl 6 <I 
"Durak", tr:ı.nrva.Y13 • oiıJf_,,p 

da iY1 ı~.; 
istasyon manasın ıcılıııt< j(~ 

b"l yo eJı 
raba ve otomo 1 din!cıı111 

0
; 

mak, yemek veya l'JCri 1'~ 
lan yerlere ötedeJl 11e 1 ,t 11 

yeni kelime icadın& fllıııııJ,. .J 
. . ıııe #:t? 
Yeni kelime, yeJll ıc" ıcel ·~ 
zımdır. Hem "dUf'll ,, o~;/ 
nası "durulacak yef. IY~. ' 

Jl!llıŞ . h~l'' 
bayatlamıQ dinle ,, olY 

::<, dıı) 
lenmesi manasııı ( _______ pi , .. ~ 
700 ıtra8!, 1~ ~0 

f 8 p . Jilet',ı/ i 
bıJ' '11'.l' 

Aydında öleıt ı~ W ~ti", 
kulübesinde torbıı ~ ~;;ııı fj 
nikel ve bronZ [Uıfl i 0 ~ ~ 
Kaclm bir tafŞ ftfl~~ 1 
i~i~ belediye i:ıiibt'i,,...:~ fv 
diger taraftan ""~~ 
maliye mernur~tl ' 1r;; makta idi. Jkı dısJ' t 
. . d -e"'" 7/ ıtı sonun a w 

ğu anlqılnıJJtn' • ı.11 ~ /. 

kıann için de dl.ıs /, l, 
zırlanmaJctadır. tifiefi/'1'/J 

Bu tc.isatı {lse ceJ'l '/ 
ti mümessilleri d~ g 'fi 
dan kabul edUere ~ 
tiaat vekilinin. bıJ~fO'' ı 
na gideceği söyle 



Sehrimizde bulunan doğu nuntakası 

üçUncü umumi müfettİ§i Tahsin Uzer, 
doğu illerinde yapılacak işler hakkınd:ı 

§U izahatı vermiştir: 

"- Bu sene şark vilayetlerinde yap.
lacak demiryolları için 12 milyon lira 
ısarfedilecektir. Bu parayla Divrik - Er
zurum hattı tamamlanacaktır. 

İran transit yolunun inşası hararetle 
devam ediyor, önümüzdeki yazdan iti
baren son sistem 36 otobüs ve kamyon 
bu yolda işlemeğe başhyacaktır. 

Trabzonda soğuk et, konserve, bahlc 
fabrikaları, Erzurumda da bir iplik fab 
rikas: kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
inşaat ikinci beş senelik programa da -
hi!dir. 

Hopa iskelesi yapılacak ve Kavarsan 1 
la Morgum bJkır madenleri işletilecek 
tir. Karakösede elektrik işi hallolunmu:i 
ve şehir ışığa kavuşmuştur. Diğer 16 
şehir ve kasa)>anm da elektrik tesisatı-

oförlerin 
kongresi 

CPıniyet toplantı 
Jçin müsaade f s tedl 

Şoförler cemiyeti idare heyeti evv'el
Jci gün istifa etmiştir. Yeni idare heye .. 
tinin seçimi ise 15 şubatta başlayacak
tır. Şehrin muhtelif noktalannda yapı
lacak bu seçimden evvel şoförler Bey .. 
oğlundaki büyük sinemalardan birinde 
toplanarak aralarında görü~mek istedik 
leri için bu hususta resmi makamlardan 
müsaade isteıni-;lerdir. 

1 

İ_şlrn dolayısile. cemiyetteki toplantı 
ları iştiraK- edem.iyen birçok şoförler bu 
top nntll:Ja bulunacaklar ve bu suretle 
senelerdir devam eden bazr anlaşa

mamazlıkları aralarında konuşarak hal
ledı::ceklerdir. 

l:f niversite 
yurdu 

Sü!eymanlyede 
bllyük bir bina 

yapılacak 
Kültür bakanlığı, üniversite tahsili 

yapan fakir gençlere bir yardım olmak 
gayesile, Üniversitenin Silleymaniye 
kısmı üzerindeki boş arsa üzerine büyük 
bir bina yaptırmağa karar vermiştir. 

Şimdilik 300 talebeyi alabilecek olan 
bu bina fakir talebel~re mahsus bir yurt 
olacak ve ileride genişletilecektir. İnşa
ata yaza doğru başlanacak ve bina ö. 
rl'.:nüzdeki ders yılı başlangıcında bit
miş olacaktır. Buraya kabul edilecek 
t<?!ebeler parasız olarak yatıp kalkacak 
ve iaşe eldileceklerdir. 

iÇERiDE: \ 
* Yarın akşam saat 20,30 da Beyoğlu 

halke,1nin tem.sil salonlarında bir toplantı 

yapılaccktrr ı - Konferans: lçtım.aı YaP 

dım mevzuunda (Bayan ŞUktlfe Nihal Bqar 
taratmdan), 2 - Konser: Bayan S1İ.mime 
Abud, Semiha Abud,' Nermin Abud, Safiye 
Abud tarafından. 

• Sadıkzadc vapurunun doktoru İbrahim, 
vapur tstanbuldan tzrnire gittiği sırada kalb 
sektesinden ölmUştUr. 

* Siverekte senelerdir görillmemlş bir şe
kilde yağan kar yüzünden dağlarda aç ka. 
lan kurUar kuabanm kenar mahallelerine 

kadar l.nmi§lcr ve bir kmnı _şehrin ortaaına 

kadar gelmişlerdir. Bu kurUar köpekler ta• 
rafından öldUrUlmU§tUr. 

* mııtur bakanltğt, mekteplerde kurulan 
kooperatıflcrln istenilen neticeyi vermediğini 

nazan itibara atarak, yeni bir 
baztrlamağa karar verml§tlr. 

nizamname 

* Mezbaha ve Karaağaçtaki buz fabrika
sında çalışan bUtUn memur, müdUr ve ıette
rin ma&§lan, belediyenin verdiğ"I bir kararla 
S ne 1~ Ura arumda artacaktır. 

na ait projeler tamamlanmış olup ya -
kında nafma vekaletinin tasdikına arze
dilecektir. 

Karaköse, Sarıkamış, Iğdır ve Pa
zarda birer orta mektep açılacaktır. 

zarl:Ia birer orta mektep açılacaktır. 

dilecektir. 

Şarktaki münhal kaza doktorlukları 

tamamen doldurulmuştur. Seyyar sıh
hi ekip teşkiiatı burada da tatbik edi
lecektir. 

Yedi kaza ve on sekiz yeni nahiyenin 
teşkili ile Kars, Erzurum ve Trabzon
da vali muavinlikleri ihdası da bu yıl 
mevkii tatbika konacaktır. 

Ayrılan 240.000 lira tahsisatla, Er -
zurum. Erzincan, Kars, Artvin ve Bay 
hurda bu yıl birer halkevi yaprlacaktır. 

Iğdırdaki Serdarabad barajı Türk 
mühendisleri tarafından önümüzdeki 
yaz mevsiminde açılacak ve bütün ova 
sulanacaktır. 

Maarif Cemiyeti 

Eşya 
piyangosunda 

Kaza nan numaralar 
Türk Mcıarif cemiyetinin tertip et. 

miş olduğu eşya piyangosu Ankarada 
çekilmiştir. Kazanan numaralar şunlar
dır: 

Uç bin liralık büyük ikramiye 36161 
numaraya çıkmıştrr. 

13210 ve 43326 numaralara biner li
ra çıkmıştır. 

• ,ı 7667, 16135, 16835 numaralara be§er 
yüz lira çıkmıştır. 

2294, 8641, 16670, 19165, 19694, 
21321, 23159, 23945, 45908, 47867, 
50515, 53707, 56853, 56909, 57094 nu. 
maralar da yüzer lira kazanmışlardır. 

Son rakamları 62, 70, 7 5 olan biletler 
birer lira amorti kazanmışlardır. 

PAZARTES1 
ŞUBAT - 1937 
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, • 5,42 12,28 15,15 17,34 19,06 5,23 --
GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 1 

Japonların Ruslarla harbe tutupcağından 
korkuluyor, 

* Şehrimizde bulunan !çişleri bakanı Ştik 1 
rU Kaya dün akpma kadar Perapala.ııta i~ 

Urahat etmiş ve hiçbir yere çıkmamrştrr. Ve 

kilin bu aktam Ankaraya gitmesi muhtemel 

dir. 

• Ödemişin Bademye köyünde bir fırından 
çıkım yangın rUzglrla yayılarak 5 ev ve 7 

dUkk!l.nı yakmıştır. Zarar on bin Ura tahmin 
edilmektedir. 

* Buraa halkevinin ıuaları günden güne 
çoğalmaktadır. Belediye salonunda bin kt,ı. 

nin iştiraklle yapılan bir toplantıda yeniden 
500 aza daha kaydolunmuştur. 

D IŞ ARIDA : 
• Ruzvelt kabinesinin hariciye nazırı Root 

dün sabe.h 92 yaı,mda olduğu halde ölmUt· 
tür. 

• İngiltere hariciye n!!.7.ırı Eden dün saat 

18,50 de Parise vaaıl olmuş ve bir müddet 

kaldıktan sonra saat 20 de Franaanm ce

nubun& hareket etml§tlr. 

• Sabık İngiliz kralı DUk dö VindBorun 
haluı prensesle, kont dö Harevood bu haf• 
tayı geçirmek Uzere DUk dö Vindsorun ne~ 

"Asmı Us" Kurundaki "başya~sında, 
General Re/ eföı "Devletçilik" luıkkm
drıld dU§ihtcclerini tenkit etmektedir. 
Malünulıır ki General R.efet Te.<Jkildtı 

Esa.ı~iye Kaııırnwıa parti ımıdclcri ild.. 
ve clilirken yalnız "DevletçiW.:" vasfı. 
ııa it i mzda b11l11111>ıuştu. Asım u,, Ge
neral Refetüı ve Dahiliye vekilinin 
generale cevap teşkil eden .<ıözlerilli 

hul<is~ ettikten .cıoııra şöyle diyor: 

Öyle anlaşılıyor ki lstanbuldan meb 
us olarak seçilen general Refet Teşki. 
ıatı esasiye kanununun tadiline bü -

tün bir mecliı::e karşı tek bir muhalif 
gibi kalmak istememiştir; fakat kayıt 

sız şartsız muvafık rey vermeği de 
kendi mazisine göre doğru bulmadığı 
için efkarı umumiye önünde niçin be. 

yaz rey verdiğini izah etmek istemiş. 
tir. Bu maksatla devletçilik prensipi-
ni kendi kendine ''iktısadi devletçilik" 
ile "siyasi devletçilik" diye ikiye a. 
yırdıktan sonra bu iki de\'letçilikten 
birisini reddetmiş, ikincisine taraftar 
görünmüştür. 

Zannediyoruz ki general Refet ken
disini intihap eden müntehiplerin hep. 
si de Halle partisi mensubu olduğunu 
düşünseydi bu kadar ince mülahaza.. 
lara dalmaksızın beyaz reyini verebi-
lirdi: hele "devletçilik" prensibini "sL 
yasi" ve "iktısadi" diye keyfi taksim
lere tabi tutmağa hiç mahal görmezdi. 

Büyük Millet Meclisi ic;inde bütnn 
hayatını iktısat kitapları içinde geçir .. 
miş, yahut ameli ticaret ve sanat işle. 
ri içinde ömür tüketmiş birçok mebus-

lar vardır. Bunlardan hiçbiri "devleL 
çilik" prensibinin Teşkilatı esasiye 
Kanununa girmesine kat"§ı endise gös· 

'tcrmem4ıtlr .. Bunun i~indir ki haya .. 
tında .belkir-bii.k~~}Üalıkı bir ik. 
tısat kitabı bile okumamış olan İstan
bul mebusunun bir ekonomi mütehas. 
sısı gibi Meclis kürsüsünden liberal 
sistem taraftan görünmesi hayretler 
uyandırmıştır. 

Fakat bizi bu satırları yazmağa sev 
keden sebep l;amutaydaki müstakil 
mebuslar arasında eski şahsi prensip
lerini korumak endişesine düsen tek 
kişiye karşı zebunk~lük etmek değiL 
dir: maksadımız sadece "çocukluktan 
beri devlet tüccar ve sanatkar ola. 
maz diye işitiyonız" diyen bu za.tn Al 

man Cumhurreisi ve Başvekili Hitle -
rin bir hafta evvel söylediği büyük nu 
tu.ktan bir fıkrayı nakletmektir. HiL 
lerin bahsettiğimiz fıkrası şudur: 

"Alman devlet bankasının demiryol
ları bu sıfatından tccrid edildi ve 
münhasıran Alman devletinin haki • 
miyet ve idaresi altına verildi.,. 

Hitlerin bu sözü şunu gösterir ki 
Almanlar memleketlerindeki bütün de -miryollarmm devlet bankası idaresi 
altında bulunmasını bile bir liberal. 
lik telakki etmi~lerdir; bunun için bü-

r 

....... 

tün demiryolları şebekelerini devlet 
bankasından alarak doğrudan doğru • 
ya devlet idaresine vermişlerdir. Libe
ralizm sisteminin Avrupada en büyük 
müdafii olan eski ekonomi mütehassıs. 
!arının bellibaşlı kaidesi "devlet de. 
miryolu yapamaz ve işletemez" esasın 
dan ibaret olduğu halde bugün Alınan
ların demiryollarını devlet bankasına 
bırakmağı bile doğru bulmadıkları gö 

7.Önüne getirilirse dünya yüzündeki de. 
ği~iklik derecesi kolayca anla.~ıhr. Li
beralizmden devletçiliğe doğru olan 

bu değişiklik o derecededir ki İngilte. 
re, Fransa, Amerika gibi liberal sis. 
temin vatanı olan memleketler bugün 
tanınmaz bir hale gelmiştir. İşte bü-
tün dünyada olan bu türlü büyül( 
prensip ve idare değişikliklerine karşı 
göz yumarak hala çocuklukta işitilen 
birtakım derme çatma sözlere bağlı 
kalmak hakikaten garip bir ruhi halet 
değil midir? 

~cır<dl@ınHYIIFU aBd oğa 
~cevap 

Fransa Akademisi aza.sııuian Hanri 
Bordo isimli bir nmharrir fazlaca Bor. 
do tesiriyl.e yaZ1ln'IA.<J 01.d.uğıı an1aş1lan 
"/sT.."enderım ve geçmi,şin unutulu-§u." 
faim.li bir nı.akalede, Hatay meselesi • 
ııiıı Türkle1i tatmin eder bir ~ek"'iUk 
halledilmesine hücum etm.ekfedir. Ay. 
rıca Tiiı"T\lerc karşı kin ue dii.şma:nlık 

dıo;guları ibraz ctmel·~edir. Cmnhuri. 
yet ·gn:;;cfc~imfe Yun11.<ı Nadi, bu Fran
.<nz yazarına octıap 1Jcrirken ezciim"UJ 
divor 1.."i: 

·M. Hcnry Bordcaux'ya göre Suriye. 
de İngilizleri istihlil eden Fransızlar 
kati kuvvet ve kadrolariyle te~iz: edil· 
mcmiş oldukları halde Ma.rnşta., Urfa... 
da, Gazi Ant('ptc, Pozantıda isyan eden 
Türklerle ne büyük fedakarlıklar ihti. 
yar ederek ne yüksek kahramanlıklar
la vuruşmuşlar ve muvaffak da olmuş. 
lar. Buna rağmen evvela Franclin 
Bouillon muahed~ilc Ankarada Fran-
sa Kilikyada pek çok araziyi Türkle. 
re tcrketmiş, sonra da İsmet İnönü Lo 
zanda ne istediycs garp devletlerinden 
hep koparmış, Montreux'de Boğazlara 
ve şimdi Cenevrede 1.skenderun Sanca.
ğına yeni rejim kabul olunmuş. Tür .. 
kiye lehine bütün bu fedakarlıklara 

muvafakat etmek için M. Hcnry Bor
deaux Kilikyada Mustafa Kemalin 
milli kuvvetlcrile kahramanca çarpı • 
şan ve ölen Fransızların hatırası ni • 
çin unutuluyor diye hayıflanıyor, ve 
bütün bu sözlerine tuz ve biber olmak 
üzere Türk düşmanı mutaassıb hıris. 
tiyanlar için moda olan Ermeni işle

rini de araya kan~tırıyor. 
Türk milleti bütün tarihinde büyük 

haysiyet ve asalctile yürümüş bir mil. 
lettir, ve bu itibarla Fransız milletini 
takdir etmiş ve onun dostluğuna kıy· 
met vermiştir. M. Henry Bordeaux gi. 
bi Ehlisalib devirlerinden yadigar 

kalmış bir müstehase manzarası göste 
ren kimseler insanların hayatları ve 

milletlerin iyi münasebetleri için an -
cak meş'um rol oynıyan baykuşlar sa. 

dine gltmişlerdır. Kendilerini Londrada tıU· yılabilirler. Onları harabelerinde ötme 
yUlt bir kalabalık teşyi etml§tir. 

"' Moskovaya ı• ldccek olan FtnlAndiya hn· ğe bırakarak bizler, yani iyi düşünen 
ve dogru~ yu gören Türkler ve Fransız.. riciye nazırı Holti dün Leningradn varını~· 

lar iki milletin daha ziyade yaklaş • b~ • 

• Nev Herald gazetesinde intişar eden ma ve anlaşmasına ve binneÜce in • 
ve tranın Pıırise yeni bir elçi tayin edeceğine sanlığm selamet ve saadetine hizmet e. 
dair olan haber Tahrandan tekzip edllmektr. decek parlak ufuklara müteveccih gü

dir. zel yollarımızda güle aynıya devam * Alman iktisat nazırı doktor Şaht Hitıl!-
rın 30 k!nunusanldeki nutkund soyledi~ __ ed_e_b_i_li_r_iz. ___________ _ 
veçhile Rayşbankın doğrudan doğruya Al· 

man hUkümetintn emri altına gireceğini Bn- Talebe kampları için 
levvarder"e gederek ihraç bankaları reisleri tahs•sat 
nln kongrrsinde resmen tebliğ edecekUr. 

* Papa. haata)ığındıtnbcri ilk defa olarak 
dUn rndyoda 6 daluka ı:Uren bir nutuk söy• 

len•!;, ve komUnizmle Hitlerizmc çatmıştır. 

• Yeni Japon ba§veklll general Hayaşl bir 
beyanatında cezri ıslahata glrf;ımek niyetin-

de olmadığım. fakat idare usullerinde tedrici 
ıslahata tevessuı edeceğini söylemiştir. Baş. 

vekil nazırların bugünkü müşkUU\tı milletle 
tamamen hemahenk olarak yenmek arzusun 
da olduklarım blldirı:nl§Ur. 

Şehrimizde bu yaz açılacak olan, ilk 
mektep talebelerine mahsus kamplar i
çin Maarif bütçesine 5000 lira tahsisat 
konacaktır. Ayrıca çocuk bahçeleri için 
de 3000 lira aynlmıştır. 

Bu sene, kamplara fazla müracaat o
lacağı tahmin edilmektedir. Talebeler 
b~ kamplaıd~!!. ~ok istifade e\mektedir. 
lu. 



HABER - :Ak"şam postaSl 
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Zehirli gaza karşı korunma vasıta'} 
1arı maske, elbise ve gaz sığınaklan· 
dır. Fakat herkese bir mnske ve el
bise verilmesi fikri doğru değildir. 
Esasen derin di.işünüliirse böyle bir 
şeyin maddeten mümkiin olmadığı 
neticesine varılır. 

Bir maske bir iş aleti gibidir. Taşı· 
yan onun kuJlanılmnsı hususunda 
ameli ve sıhht cihetten tamamen 
yetişmiş ve müsait halde olmalıdır. 
Halbuki halkın mühim bir kısmı, co· 
cuklar, ihtiyar ve hastalar, maske 
kullaramazlar. Bunun icin kuvvetli 
ve tam sıhhatli olmak şarttır. 

Faal yardımcı teşkilata maske ve 
rilmesi zaruridir. Gayri faal halka 
gelince -ki bunlar büyük ekseriye· 
ti teşkil ederler - faal zümreyi süku
netle işlerini görmekten alıkoymıya· 
cak surette harekete ve anlan lüzum· 
suz yere yormamayn ehemmiyet ver
meleri lfı.ztmdır. 

Faal ve «ayri faal halk 
Faal halk cismen ve ruhan matlu

ba muvafık olanlardır. Bunlar mas
ke ve müvellidiilhumuza aletlerini 
kullanmıya alışmış olurlar ~ Bu ziim· 
re; ev itfaiyesi ve emniyet ve yardım 
teşkilatı ve diğer kıtolardır. Bunlara 
korunma elbisesi de verilir. 
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Yeni binalarda bodrumlarda bu 
cihetin gözetilmesi lazımdır. Herhal
de bu takviye işlerinde müteha~sısla· 
rın fikri alınmalıdır. 

Parça emniyeti 
Bomba parçalarının sığmaklarn. 

girmesini men tedbirleri ayrıca i1.tihaz 
olunmalıdır. Bunu evde oturanlar, 
daha doğrusu bulunan yardımcılar te 1 
min etmelidir. En iyi tedbir, en az 
yarım metre kalınlığında kum torbn· 
)arını duvar şcklınde pencere önleri· 
ne yığmaLtır. Krza ayni kalınlıkta 
toprak yığını yahut kum sandığı da 
olur. 20 sın. kalınlığında ahşap ya
hut 1 O m. kalınlığında çel~k de bom· 
ba p:ırçaforına karşı h1fidir. Cadde 
pencerelerine çelik m"'ni, avlu tara
fına müsait yer varsa kum torbaları 
muvafıktır. 

Bu yardımcı maniler (muvakkat 
kum torbaları) daima nazara alın
makla beraber daimi demir kapak ve 
kapılnr tedarik etmelidir. Bodruma 
sevkeden kapılar eh, ayni veçhile 
temin edilmf:'lidir. Beklenen hava 
tazyikine karşı kapılar takviye veya 
arkadan kuvvetli dayaklarla tahkim 
olunmalıdır. 

Gaz emniyeti 

~~~~~~f.i;i;:~~ 

Butiin kızlar 
böyle 

düşiinnıez 

~ 

(Y. A. S.) imzasiyle aldığımız 
bir mektupla den· yor ki: 

"J'_ske:rliğimi yeni bitirdim. Bir 
ticareth:ınede çahşmnktayım. An· 
nemden başka ltlmsem yok. Bütün 
emelim onun hıma kırılmamasıdır. 
Fakat çoktnndır bana evlenmem için 
ı<-rar ediyor. Haubuki ben az bir 
mna~ a c:clışıyorum. Bu kadar bir ma· 
nşla b "Uı:u:sa bu asrın hızlanndan her 
hanın birini geçindirebilmek ndetn 
imkanoızdır. Çün tü nlacağnn kız her 
halde modern bir hayat istiyecek, ben 
de bunu temin edemeyince mesut o·· 
lamıyacağım. Bunun için evlenmek 
fotemiycrum. Siz ne dersiniz?,, 

CEVABIMIZ: 

Diğer halk harekete mecbur deITTl- Zehirli harp maddelerinin içeriye 
dir. Hatta hareketten sakınmalıdır. nüfuzunu men için sığınaktaki men· 
Sığınaklar her nevi tehlikeye, hatta fezlerin iyice kapatılması lazımdır. 
belki maskenin kafi gelmiyeceği yeni Pencere çerçeveleri lfıstik veya kece 

Geçinemiyecek kadar az bir ma· 
aşla evlenmek süphesiz ki doğru de· 
ğildir. Bununla beraber bir noktada 
yanılıyorsunuz; bu asrın biitün kız
hm ayni zihniyette değildir ve ola· 
maz da. Aile yuvanı kurmağa ve 
hayatı olduğu uibi kabule hazır ve 
kanaatkar pek çok Türk kızı vardır. 
Sonra eP,er isterseniz muhtelif sanat 
ve mesleklerde calısan kızlar da var· 
dır. Varid:tımzı birleştirerek bir yu· 
va kurmamz da mümkündür. Yalnız 
intih::ı.bm'ZI yaparken çok dikkatli 
davranmalı ve müstakbel hayat arka 
da!'lımzla iyi anlaşabileceğinize kana· 
at getirdikten sonra kararınızı ver· 
meli.iniz. 

gazlara karşı bile en emin yerlerdir. kcnarlariyle öyle beslenmelidir l~i ka Açık konuşma 
Şığınaklar pamnca aralık kalmasın ve sımsıkı ka 

Mevcut bodrumlardan sığmak ya· pansm. (Camlar ya hoç vari, yahut (S:ı.rı) imzasiyle mektup yollı-
pıyorsak, bazı şartlara dikkat lazmı- tamamen kağıtlanır ki camın muka· yan okuyucumuza: 
dır. Sığınağın büyüklüğü eşhasın a· vemeti artsın.) Gazi orman çiftliğinde garsona 
dedine göredir. Bundan başka diğer bir takviye ihtiyaç olup olmadığını biz bilemeyiz. 

Hariçten bir müddet yeni hava al daha lazımdır: Pencerenin cerçeve Bunu, cevap için de içine 6 h-uruşluk 
maktan çekinmek icap edeceğinden, evinden biraz daha büyük tahta ka-ı pul koyaca!rmız bir mektupla çiftlik 
uzunca sür omb~rdıman e~asın· paklar kullaml,r. Bu kapaklar, gaz rnüdiMüğüpdcn sorabilirsiniz. 
ela biic sı~-ımıkta "fi hava bulunacak ;ım:Mıı~~hfljı" {l • u~um ±±±===:!!:=:::::±::1.::!i:i==:tt======
genifilik lazımdır. ba, çatı kağıdı) gibi şeylerle kapl nır, sa, bir eşik ilave etmeli ve nihayet 

Her adam için ~·metre mikabı kenarlarına da keçe kenarları irve1 gaz perdesi denilen bir emniyet vası· 
ve çok tehlikeli yerlerde 6 metre. olunur. tası daha ilave etmeli. 
mikabı hava 15.zımdµ-. Mu ;miktar 4_6 Eğer bu malzeme yok, yahut pa· Perde şöyle yapılır: 
saat için kafidir Ağırlaşmış h~vanm halı ise o z:ı.m~m tahta kapaklar biz· Evvela kapının iki taraf çerçevesi 
malum püskürtme Yasıtasiyle tadili zat yapılır ve kapandd tnn sonra ne bit;..,·k iki müselles tahta yapılır, 

1 E 
cami<' arada kalan bo luiYa mese1

!'. 'n· b ·· ·ne ga"" c ez b" d iyi o ur. ğer ahval znrurt kılıyorsa .. ıu • unun uzerı .. ge~m ır per e 

0 
zaman 4 metre mik5.bı bir hacim· çc talas, çürük otbr ve müm~ili şey· yahut biribirinc dil·ilmiş iki üç batta 

Clen daha azla iktifa olunabilir. Fakat ler doldurulur, ve bu tabaka, dddi niye gerilir ve yukarıdan, üst çerçe-

h
. b. b d ahvalde. tuzluu u yahut potas mahlü veye tutturulur. Perdenin üst ve yan 
ı~ ır zaman ir a am için en aşağı 1 mıktar olan 2 metre mikabmdan da- lü ile balen ıs anır ve cck sıkl,,,şır. kenarları iyice çerçeveye oturmak ve 

ha aşağı hava kafi değildir. Kapaklara çok dikhıt l"Lımdır. müselles sandığı düzgün ve aralık-
A l 

Bunlar ne kadar cok rıcrlırsa o nisbet" sız olarak kapanmak ic;in perde üstÜ· 
sı sığımığm önünde ayrıca bir · •:ı l .... b te büyük tehlike vardır. l' apı çerçe· ne ince latalar tesbit olunur. 

ae gaz ara ıgı ulunmalıdır. Keza sı· ğmağm ikinci bir mahreci daha ol vcsini pençerelerde oldugu ıbi lds· Perdenin alt kenarı uzunca olup 

l d k b 
tik veya ke-e ile beslemelidir ki öıtÜ· 1 O santim kadarı yere serilir kalır ve 

ma ı ır i, ica ıncla oradan çıkılsın. Yahut münasip bir pencere de bu işe lünce aralık kalmasın. Kapının l·en- üzerine de münasip bir şey konur ki 
yarıyabilir. Bunlar da mümkün disini gaz gccmcı: kuma b y~hut bir oralık kalmasın. Perdeden ireri ve 
olmazsa 

0 
zaman duvarı kolayca de- kaç kat kağıtla, tahta aralıklarını ve dısarı nccmck zarureti varsa ~ halde 

li k b
.lm k }"" d B birleşen yerlerini de aenc kağıtla kn- iyice çö~elerek ve perdenin alt kena· 

p çı n ı e • azım ır. u maksatla l t;· 
içerde bazı aletler bulunmalıdır. (kü- ma ı, ve dikkat etmeli ki kapalı kapı rmı aralık yaparak geçmelidir. Bar 

k I k 
her taraftan tam ve sıkı kapanmış ve taniyc perdeler tuzlu su ile ıslak ol-

re, {azrna, üskü .... ) l"kl l E k ı ld ara ık a mamış o "Un. ~ r çşi · yo :. ma I ır. ( "Ulus,, tan) 
Tavan takviyesi ----------------.:..---. uzu Kendimizi tahrip bombalarının 

parça ve hava tazyikine ve kimyevi! 
maddelere karşı korumak mecburi-! 
yetindeyiz. Havanın tazyikinden 1 
dolayı evler yıkılabilir, ve enkazın 1 

tazyiki sığınağın cökmesini mucip o·I 
labilir. Bu sebeple sığınağın tavanı· 
nr kuvvetlendirmek ltızımdır. Bu da 
t~v~nı direklerle takviye, ~ahut ikin ı 
cı bır tavan yapmak suretıyle olabi
lir. 

fiA'I l'OMiSt:R..SfN 8\J 
(AN~vAR.l..JUt 'YO\( f:D~
c~eıM : ... S\'Z\~ FiK-
R. Hiı.i ö6R 'Eri f"\\:'°' AR· 
--.......... -'"""' "2. \J 5ut.J D~'iıl"t 

lNKlBAZI, HAZIMSIZLICI, MiDE 
EKSlLIK ve YANMALARINI 

giderir. HiÇ bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Seker hastalığı olanlar bile alabilir 
br. MiDE ve BARSAKLARI ALISTIR 
MAZ. lcijınesi latif, tesiri kolay ve ~ülô.
yimdir. Yerini hiç bir müma .. il müstahzar 
tutwır.2. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

r r 

Am ikanın esrar 

Amerikada zencilerin, yahudilerin 
ve katoliklerin amansız düşmanı olan 
herkesi korkudan tir tir titreten '"Ku 
kluks klan,, gizli cemiyeti artık me' . , 
cut değildir. Gizli cemiyetin, atlanta 
şehrinde, beş hektar arazi içinde 
büyük bir ihtişam ile durmakta olan 
sabık saray şimdi bir kilise, bir mn· 
nastır ve birkaç mektep ihtiva etmcl: 
suretiyle katoliklerin büyük bir fo. 
aliyet merkezi olmaktadır. 

Ku kluks Klan cemiyeti Amerika· 
nIJ\ cenubundaki beyazları, azat edil
miş olan siyahlara karşı horumak üze 
re dahili harpten sonra tesis edilmişti. 

Umumi harp onu tekrar diriltti. 
Cemiyet 1918 de büsbütün baska ga· 
yelerle tekrar canlandırıldı. Şantaj, 
tasallut, rezalet ve cinayet bu cemi
yetin başlıca işi oldu. Kuvvetinin en 
yiikst>k şahikalarında iken geceleri 
etrafı dehşet icincle bıra1ç.mak için , 
korkunç akıncılar bu muhteiem sa . 
raydan çıkarlardı. 

Kimseye zaran dokunmıyan yurt" 
taşlar dağa kaldırılır, işl~ence edilir, 
bazılanna kırbaç dayağı atılır, içle
rinden bir kısmı da ateşte yakılarak 
öldürülürdii . 

Bu korkunç cemiyetin en faal se
nesi 1922 idi. O yıl Villiam Simmons, 
şehrini demir pense ile Diktatörce 
idare ediyordu. 

Ku kluks Klancılar beyaz kokol -
tel~riyle saray arazisinde toplantılar 

yaparken, gerçekten peri masallarıl'l 
andıran sahneler olurdu. Haç şek· 
}indeki meş'alelerden yay!bn alevler, 
ortalığa esrarengiz bir kızıllık verir 
ve siyah cübbelerin gölgelerini büs· 
bütün korkunç bir hale sokardı . 

Bu merasim, kar getirici birçok 
cinayetleri kucaklamokta olan geni~ 
bir teşkilat,ı .mash~lemekte iCii. 

ld
,w•flıı 

T nhmin cdi ıgt) 11 ... e 
Klan 192.2 sencs1·;"1,..ı 
siddetle bizim por ... 
lira sızdırnı'"trr. , ı!l 

Ku Klul;s Klnfl f1 k 
d . . ' b .-<>ti c en ış mu 'ltı e .... ,, rlılı 
ki cemiyet bunu .:J ·.,de 

kc~" 
bizzat P"'St3 r.ıer arındıı 

Husuoi hayntl . rtt 
yan gibi görünen Y;ı r 
yete girerken 15 Ç/'tıJı 
nm:lı. Yeni fı:8 cdilcf~ 
su.lar.yle . v~ftıı .,ıırdt· 
ınıyete gırnıış sıı~ edile 

Cemiyetten ta t;l3t'I 
mahl::emclerde aç~ı k 

.• erıfl' 
yik davaları uz •• tl.1· 
ortaya döHilrnU~ ec' 
risi cemiyetin hır çire 
diri diri şHere ze ·eı!li 

d w nu Y 
urtmış ol ugtı . 
mıstı. . de bı 

Ba~ka bir şnhıt ıaı111' 
l:aynar zift kaZd~~tıll 
gözleriyle gör. ~ıcı i' 
Kurbanlardan bır~i~~t 
kiildükten sonra 
tu§turulmustu. . di.ıcı'tl 

Klamn kc~dı bit !ıil 
en çok oyn:ıdıgt di bit~ 
Cemiyet herhnn •11 tı1 
dağa kaldırır. on~ ~ 
I!rdc bir o1: foto_W el 
Sonra muhalifle~1~ .. b 

d dı ı .. 
toğrafları el e. ele"' tiril 
resimleriyle bır bit 
ziyetlcr gö_,tcrell clı 13 
zisyonla: !~ptr ll~Jll~r 
Ve santaJ ıçın .r kS }d 

&.bık Ku K u çı 
.. d ·ı sıı.tışD ·• mu7.ayc c ı e . .,oS" 

yetin katolik Ptk~ı.ıll 
sc maksatların a 

i ·ç r·c8 
u ··rl" v.. e 

T'" k · C mh · ·1 S 1" S · · tttiııadı ur ıye u urıyetı e osya ıst ovyet Cumhurıyctı riJl' 
h··ı-uırıle 

smda aktolunan ticaret ve seyrfoefnin mukavelesi lC• rt • 

edilmiş olan S. S. C. 1. Müessesatından (Soyuzncft Ek
5
P

0 
ııı • • • ·11e 

müessesesi bu kere müracaatla Türkiye umumi mümessıllıt:' ıı 
yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde ... da::ıri · 
ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 31-12-1

9
"'

7
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ı . ettı!: 
C. • tebaa;ınt::::..1 Teodoro oğlu Yakov Boğomol'u tayın 

zımgelen c. :.kı vermiştir. ila11 oıv 
Keyfiyet kanuni hükümlere muvafrlt görülmüş otrn-ıklll 

af ı ~~ 
18 ~ubat 1937 perşembe günü saat 15 te An!tııtn~ ğı 

malzeme eksiltme k~'1lisyonunda Safranbolunun I'UZ ;,es' 
ormanlarından veya hususi mukaveleli ormanl:ırınd~ ı3ıo0 
üzerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek ijZere ~} 
men bedelli 16000 adet normal kayın traversin kaP'h 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrünlı pnı-usız oI:ıral' 
mnlzeme dairesinden nlmilbilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. J.~1 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafı~ V c't:lctindeJl ı,e , 

müteahhitlik vesikası ile birlilde 18 şuo:ıt 1937 perŞ~J:ııl~ 
kadar Ankarada Vekalet malzeme müdüı-lüğüne ~crı 

(233) (611) 
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lar, yalancıktan hır.akıp gitmeler, ve ne 
den sonra uyuşma ... bir garplıyı orta 
oyunu veya karagöz kadar eğlendiren 

bir şeydir. Ancak, biz bu oyunu sırf tu. 
ristik bir, maksatla yalnrz yabancılara 

karşı oynasak gene bir dereceye kadar 
su götürür. Fakat, maalesef, hiç de öy
le olmuyor. Pazarlık !denilen saklın adet 
memleketimizde köklenmiş gibi görü
nüyor. Yanılıp da satıcının ilk istediği 
fiyatı verdiniz mi, yüzde 20 ila yüzde 
100 yolunduğunuza emin olabilirsiniz. 
İşte size şahsi bir tecrübe: 

Geçenlerde bir şey satın almak için 
Beyoğlunda birkaç tuhafiye mağazası 

dolaştım. Bu arama neticesinde, alaca. 
ğrm şeyin fiyatı hakkında bir fikir e
dinmiş oldum: Takriben 70 kuruş. Ni
hayet bir mağaz:ıJda istediğim şekilde 

bir şey bularak fiyatını sordum: 
- 125 kuruş! 
Bilamünakaşa dışarı çıkıyordum. Tez 

gahtar seslendi: 

- Haydi 11 O kuruş veriniz. 
- Hayır. 

- Peki ı:ıiz ne veriyorsunuz? 
- 70 kuruş! 
Kapıdan çıkıyordum. Tezgahtar der. 

hal patronunun yanına seyirtti. Bir iki 
kelime konuştuktan sonra: , 

- Haydi boş gitmeyin 1 - demezler 
mi? Kelli felli tuhafiyeciye ancak: 

- Ayıp değil mi? • diyeb~lmişim. 
F::!k.at o gayet pişkin bir tavırla gülü. 

yor: 

- Bayım, sizi kırmadık diye mi biZ'e 
bu sözü söylüyorsunuz ? - ldiye kendini 
gfiya müdafaa ediyordu. 

Ne yalan söyliyeyim, ne Avrupalı, ne 
de Amerikalı olmadığım için bu muame
le hiç de zevkime gitmedi. Acaba 70 
yerine 50 kuruş verseydim, gene vere. 
cek miydi? Belki .•. 

Avrupada böyle bir tuhafiyecinin 10 
kuruş dediği. bir şey için tutup ona: 

- Haydi sana 5 vereyim 1 - deseniz 
- c~:ldi söylediğinize kani olursa - te-
reddütsüz cinnetinize hükmeder. 

Satıcırun müşteriyi memnun etmek 
için karmdan ufak biT fedakarlık etme
sini anlarım. Fakat fiyatı 70, hatta 50 
kuruş olan bir şeyi müşteriye 125 ku. 
nışa yutturmağa kalkan bir esnaf, bu 
harektini meşru göstermek için, taam· 
milden aldatmak istediği müşteriye kar, 
Şl ne söz bulup söyliyebilir? Alıcx ile sa 
txcı arasında emniyet ve itimadxn bu de
Tece silinmesi herhalde ticaretin nefine 
kaydedilemiyecek bir şeyidir. 

Bu çirkin adeti ne zaman brrakaca.. 
ğız? 

' HABER - Akşam postası 
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HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf aoresı: ıstanouı HABER 
Yazı ışıert telefonu , 2:uı12 
idare ve ıı~n " : 243..~~ 

ABONE ŞARTLARI 
TürlıiN• Ecndi 

senelik '400 Kr. 2700 K~. 
6 aylıl< 730 .. •450 .. 
3 ayhk 400 .. 800 .. , •v••k 1$0 .. 300 .. 

Sahıbi ve Neşrı1Jat Müdürü: 

Hasan Rc:ıstm Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaası 

Yazan: Niyazi Ahmet 

94 sene evvel bugün 

20 saniye süren bir zelzele iki 
adayı mahvetti, yerden 

af eşler fışkırıyordu 
142 sene evvel bugün 

Ihtllallo meşhur hatibi Maraoın kemfklerJ 
Paoteon'dan çıkarılarak başka 

mezara nak ledlldl 

1843 yılı 8 şubat günü 94 sene ev-( 
vel bugün saat onu otuz b~ dakika ge. 
çe Mattinik ve Gadelob adalan deh
şet verici bir surette sarsıldı. 

Gadelob adasının idare merkezi bir 
burun üzerinde Ariter kasabası. ;ancak 

on beş yirmi saniye süren, bütün bi. 
nalarr alt üst eden sarsıntıdan sonra 

alevler içinde kaldı. Her taraftan yan
gm çıkıyordu. Şeker sanayiinin en 

mühim ticaret yeri olan bu adada alt. 
mış fabrika vardı. Ancak Uçü kurtul
du. 

Zelzelenin deh!etini bJtün manasiy. 
Je anlatabilmek için g~ kadamu söyle-. 

mek kMi: Açılan topraklardan fı§kı. I 
ran alevler, insanlan birkaç saniye için· 
de eritiyor, kemiklerini bile yutuyordu. . . ... 
Panteona gUmUlmek 

için ne lazııııdı 
1795 yılı baflangrcr idi. 
Fransa ihtilalinin en ateşli hatibi 

Mara bütün taraftarlan ortadan kal. 
dınyordu. Maramn sokaklarda, evler

.deki bütün heykelleri k·rıldı. Tiyatro. 
da bulunan heykellerin de kaldırılması 
için kati emirler verildi. 

-Heykelleri kırıp kalclımuyıın en 
ağır cezayı yiyecek, vatan haini sayıla· 
cak.. deniyordu. 

Mara, krallık taraftarlan tarafından 
öldtirülmiiştü. Vatanın kurtarıcısı sayı. 

byordu. askeri, meşhur eylUl katalle· 

rinin mürettebi salıyıyor, beyhude kan 
akıttiğı için ''Gaddar,, damgası vurulu. 
yordu. __ 

2
_. 

~ ~ . 
1795 yıh 8 şubat günü, 142 sene ev

vel bug-:.in milli meclis mühim bir mesele 
müzakere ediyordu. Mara Panteonu 
gömülebilir mi, gömülemez mi? .. 

Uzun . ~ h:::aretli müzakerelerden 
sonra "ölümünden on sene geçmedikçe 

ı.::; kin:senin r .lnteonu tömülemiyece. 'i ve bu .-•~~- nail olamıyacağmaı, ka· 
rar verildi . 

r _::.uki Mora. :':t-~cona gö~·--..,ilf. 
tü. Kara• çrkar çıkmaz, hatibin kemik· 
leri mezarlıktan çıkarılarak başka bir 
mezarlığa gömUldtli. Halbuki 24 nisan 

günü ihtilal mahkemesinin huzuruna 
çıktığı vakit sokaklarda toplanan halk: 

- Marayı öldürmek istiyorlar. Biz 
buna razı olamayız .. diye bağırıyordu. 

Kemiklerini Panteondan çıkaran gene 
onlar oldu. 

~BUNDAN BCVLE-

KENDİ REKLAMINI 
Kendi Yapacaktır 

r~ 

Evvelce de ilan edildiği üzere büyük 
YENiCE p:yangosu 15 Şubatta çekilecek 
ve 30 Sonkanun tarihine kadar idareye 
teslim edilen kuponlar mukabilinde alınmış 
bütün kura numaraları bu keşideye dahil 
olacaktır. 

30 Sonkanun 937 tarihine kadar teslim 
edilmeyen kuponların mezkur tarihten 
sonra hiç bir hükum ve kıymeti yoktur. 

YENiCE piyangosunun gördügü büyük 
rağbet, bu sigaranın yüksek evsafının 

sayın halkımızca layıkıyle tanındığına ve 
takdir edildiğine defHdir. 

Artık V ENiCE reklamdan müstağnidir. 

YENiCE. harmanının nefaseti ile 
kazandığı müşterirerini bundan böyle mu· 
hafaza edecektir. 

Artık f ENiCE kendi reklamını 
kendi yapacak. 

• • 
inhisarlar idaresi 

1 ,. 
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Dün geee Kad! ~~~-·!~.~~di. Yakalanaca~~ı v'!1n~~ak~l:~:S'!~0 k a d l n l n ı~ 
llimü, beş kişinin ya.ralanmasile neti- anladım. Evvela sonra gelene bıçagı 1 • • • 

celenen çok feci bir cinayet olmuştur. soktum. İlk boğuştuğum da tabanca nezdınde hır ictıma hu·· vı· yetı• an Ia~",zlitl- ~ 
Vak'a etrafında bir muharririmizin çekince onu da vurdum. Sokakta kaç. y 8pı1d 1 ' 

yaptığı tahkikatı yazıyoruz: mak istiyordum. Bahriyeli Salim de 
Kadirgada Gülhan sokağında 18 nu- kaçmıştı. Yolda da birkaç kişiye bıçak Türkiye Turing klübü idare heyeti, Dün, akşam üstü Beyazıt karakolu- den Hikmet Sone Jd ~ 

maralı evde Hasan Basri isminde bir soktum. Nihayet yakalandım. Eve sııf Yunan konsolosu Gafosun nezdinde top nun önünde bir otomobil kazası ol. Ortaköyde ~'.,J 
zat kansı ve üvey oğlu ile oturmakta.. hırsızlık için girmi§tim .• , !anarak, iki dost memleket aras•ndaki muştur. Dün akşam saat l~~ 11>', 
dır. Katı'l vak'a yerı· nde turizm münasebetini çoğaltmak gayesi- Lüks otomobilini idare etmekte olan şık k' kew rl 

taköy arasında 1 taf.~.ıı~ 
Dün. · de b Junan le bazı gÖI(İşmeler yapmışlardır. bir kadın On iki yaslarır~ ki bir ÇOCU. r·· '"KUS •il" gece mczunen evın u Müddeiumumi Feridun gece sabaha ~ ıu 

H B · 'k" k tt ; Yapılan müzakerelerde, turist müna - g·a ,.arpmıs ve vakayı müteakip hemen numaralı şo or ~~ ç' asan asrı soyunmuş, l 1 a an .. kadar karakolda tahkikatla ug·raşmış, :r ·" bası• ... ,:ı;o 
b · · al k t od sebetlerinin artması için şu temenniler- ve son süratle ka,.mıştır. Otomobilin bili bir sucu ara rtıC..,, aret bulunan cvının t a a.cıın- birçok kimselerin ifadesini almış, sa. :r oto ~ 
d k .. "'l ·1 k k de bulunulmuştur: numarasını alan zabıta vaka failini ara- yı parçalamıştır. tılr a arısı ve uvey og u 1 e onuşına · bahleyin de cinayet yerine gitmiştir. ııııııf 
tadır Saat dokuza dogru- us·· t kattakı· 1 - Pasaportların vize harrlannın mıot ve otomobilin Rober KoleJ"de otu- tamamen harap o -~ 11ef 

· Müddeiumumi bu sabah katili de eve " :ı yw 
11 

tak od d b . gürül" .. t"" iş"tilm;Q azaltılması, 2 - Transit vizesinin lag· - ran bir kadına ait oldug·unu anlamıştır. şından yaralanrnıf ya asın a ır u · 1 ~· götürmüş, cinayeti nasıl yaptığını ta-
~"·ela~ l·edı" ••annedı'lmı"cı fakat birka" vı, 3 - Turistler kin otel fiatlarmda ten Hadiseye müddeiumumi muavinlerin. sine kaldırıinuştır· U' 8 
~y • ' ü< "' ~ mamen vaka yerinde tarif ettirmiş, ma- :r 
d k "k "rtiltli t kerriir edince zilat, 4 - İstanbul - Selanik - Atina a- ııı a ı ·a sonra gu e hallinde zabıt varakası tanzim etmiştir. A ı 
ar:msında entari bulunan Ha..~n Bas. rasında her gün muntazaman yataklı m a o yanı D Katil karakoldan eve götürülüp ge. 
n. hemen yukan "Ikm1ş ve üst' katta vagonlar işletilmesi, 5 - İstanbul - A- J • ... - tirilirken halkın lanetleri ile karşrlaşmış, a 
ki odanır. elektriğini açmak üzere elini hatta bir aralık kadınlar üzerine hücum tina arasında doğrudan doğruya hava t em leke da~~~,,, 
U""ttıgı- zaman oda ı"çindc bir el gırtla postası tesisi, 6 - İki memleket arasın-.... ederek taşa tutmak istemişlerdir. Bunun 
ğma sanlmıştır. Hasan Basri ile m~- için katil beş altı zabıta memurunun da Türk, yahud Yunan ve yahut muhte ) 
hul ndam arasında şiddetli bir mücade muhafazasında arka sokaklardan getiri- lit bir deniz hattının tesisi, 7 - Seyyah Berlin, 7 (A. A.) _ Alman resmi 1 "Lord Haıifa..1".'Jll ~ ~ 
le başlamıştır. Ev sahibi ile meçhul a. lip götürülmüştür. lar için Türk ve Yunan rehberlerinin ajansı, Londradaki Alman elçisi Von rafından yapılD1~1 olfft~.i 
dam boğuşurlarken Hasan Basri kar. ---------------- birlikte neşredilmesi. Ribbentrop'un Londraya müstemlekfıt lan bir işle ıneŞ~ ııı~ ~ 
yolaya doğru llerlemi~. yastık altında Bir k u m a r hane Bu temennilerin tahakkuku için, be- meseleleri hakkında sarih mali'imatla yoruz. Bu iki ta ara f~ 
bulunan tnbancr..c;ım almak istemiştir. lediye turizm şubesi müdürü Kemal geleceğini tasrih etmekte ve ancak bu lanma.sı için 1:°n ~· Gö":..i 

Bu sırada giiriiltüye Hasan Bamnin bSSlldl Ragıp, Şükrü, Fufas ve Siskidisten mü- zatın hamil olacağı talimatın Alman. intihap etmişti.r· iti~~ 
üvey oğlu Rıdvan koşmuş, elektriği rekkep bir heyet seçilmiştir. Müzake - ya tarafından İngiltere hükumetine ci şeflerinin }lıçb ş bit 
yakmca babasının bir adamla boğuş - (Baş tarafı ı incide) relerden sonra Turing klüp reisi Reşid verilecek bir muhtıra mahiyetinde ol- ye kadar ynpııınsflll d& ~ 
tuğunu görmüştür. Çelimsiz, üstü ba. Gecenin ikisinde kapının ralınması Saffet, ikt sat vekili Celiil Bayarın vize mıyacag·mı bildirmektedir. tehdit ettiği bir 51~-ı 

:r us1erw fi 
şı pejmürde olan adam Rıdvanı görün evdekileri telaşa düşürmüş ve pencere- harçlarının azaltılması arzusunda oldu - Alman ajansı Hitlerin nutkundan listlerin teşebb i]tetı?'.: 
ce Hasan Basriyi bırakmış. onun ÜZE'- lerc üşüşenler kapıda yabancı bir adam ğuna dair yazdığı bir mektubu okumuş sonra müstemlekat meselesi ortaya a. pek yersiz olur Jrı~Jı ~ f 
rinc atılarak cebinden çıkardığı kun. görünce daha fazla korkmuşlar ve kapı tur. tılmasmın gayet tabii olduğunu beyan leke sahasında. es ef!t dt_J 
duracı bıçağıyla Rıdvanı sağ bileğin- yı açmamışlardır. Bu sırada evin arka --------------- - etmektedir. Alman ajansı, şark misa- receği ümit edılnl ıerifl 1"'J 
den yaralamıştır. On sekiz yasında btt kapısındaki memurlar lda kapıyı kırarak sur iyede kından bahsederek Von Ribbentropun söylenen müzal<C·~s ıtı~ 
lunan Rıdvan yaralanınca kendisini o- içeri girmişler ve tabancalarını çekerek Noelden evvel Fransız _ Sovyet misa- run ve Tangan:Y~ de v&J"'. ~ 
dadcı.n dışarı atmı~. merdivenlerden L suçluları teslim olmağa davet etmişler' Türk dostfuğunu kının bais olduğu mü.~külatı M. Edene inhisar etmeınesı ~ti' 
nerck sok:ık kapısında istimdada baş.. dir. nihayet anlıyorlar bildirmiş olduğunu hatırlatmaktadır. La Republi~ıuelc~l 
lamıştır. BU>' vaziyet evdekileri paniğe düşür. Fransız gazeteleri ne diyor? Lord Halif~ 1 e ~ 

Yukarı katta tabancasını yastık aL müş, kumarcılardan bir kısmı masa ve Hatayda iki aydanberi tevkif edilmiş Paris, 7 (A. A.) _ Echo de Paris fayda hasıl olınJ);.. .J 
tından alan Hasan Basri, imdat için kanape gibi eşyanın altına saklanmak olan Türklerin henüz hepsi serbest hı- gazetesinde M. Pertinax diyor ki: Bu gazete diyo_r ~ ,~ı 
tabancasını ha.vaya doğru bir el ateş istemişler, diğer bir kısmı da yukarı kaç rakılmış ldeğildir. "- Alman istihbarat bürosu, tngil. ''Bu iki hu;;~ar1'1~ 
ctmi,tir. Ha.san Basri bu sırada kolu- mı§lardır. Kendilerine lazrmgelen serbesti dahi tere hükumeti tarafından eski Alman celeri arasın rbİ r 

nu havaya kaldmnca meçhul adam sa Ön taraftaki kapıdan giren memur- verilmediği için, Hataylı kardeşlerimizin müstemlekelerinin iadesi talebi hak- sun lngiltcrcde g~l~ 
Pı lbezle sarılı kunduracı bıça.gıru~ Ha. Hatayın istiklali bayramını tam mana- · v ti kat'ivcde hUd~ ~;le~ lar da bu srrada gazinocu Rahminin e- kında istenilen maliimata daır on J t JSW"" ..,. 
san Bnsrinin gırtlağına sapla.mış, son_ lirileki tabancayı almışlardır. Kargaşa. sile kutlulayamadıklan anlaşlımakta. Ribbentropa talimat gelmiş olduğunu olan garp pak ı bUyUJc 
r~. m.:rdiv<'nlerden inerek sokağa <;ık • dır. haber V"'rı'yor. Bu taleı... 1• izah etmek elzem addeden ~-w hk csnaıunda bir kwm kumarcılar, ha- " 'u ]e', 
mn>br. Milletler cemiyetinin müşahitleri gu""çtu··r. Çü'nku·· ,. .. , Hitler 50··yledigvi nu- vardır .. , J1ll"ıl8 kara masasında fişleri ve kağıtları top- m ğ 

Ha.rnn Basri de boğazından kanlar 1 k ba d Ha tayda hata faaliyete devam etmekte tukta do~rt .,,.,..elik nJ2.-Ja Alman mille. Di er , .» 
ıyara yanan ıo ya atmışlarsa a, '""""'• ı· au }.. ) ,. tJ1'. 

akara!~ kendisini sokagva at.mı.~, kapı - ve raporlarını hergün muntazaman Ce- tı'nı·n seferber hale konması hakkm_ Paris, 7 (}... · :::it_.,j soba, memurlar tarafından söndürül. da ., .... 
nm önünde: bu d nevreye bildirmektedir. dak1• kararından gerı· do··nmiyecegı··ni seleleri hakkJfl 1 ~ müş ve cürüm elillerinden bir kıs- }>aŞ • J 

- Ben ölüyorum, diyerek kendisL mı çıkanlabilmiştir. Trablusşamı istiyorlar tasrih etmiştir. Halbuki İngiltere ile müzakerelereıcında t . ,,.~ 
ni merdivenlerın· .;;,.,..,..;ne bırakını<>+ır. F Al ·· te 1 k im haberler hak tef'• 1 ~u 5''" Evde yapılan araştırmada bakara, Surıyede çıkan ve şimdiyedek Türk ransanm manyaya mus m e e . ~ "' 

:Meçhul adam sokağa çıkınca silah iskambil. fiş vesaire gibi kumar aletleri aleyhtarlığı yapmakla tanınmış bulunan tiyazlan vermeleri ancak M. Hitler em Echo de Par:ra )'ii1'1:;,, 
sesı.n" kos"n devrı've polis Nevzadla Elk b t• s " el · scrı...--4-çe tedavu··ı et yetini Altnail ıelı 

"' " J bulunmuş ve bir kitap arasında da bir a es gazetesi son günlerde ifadesini ıa erm ... y enn ~"" - ıısı 
karşılı:ı.,,mış. memurwı ti.zerine atılarak · af k t tti-· takd" d münün kaJkm .b miktar eroin meydana çıkarılmıştır. değiştirmiş ve şöyle bir yazı yazmıştır: mesıne muv a a e gı ır e şa- t~ 
elindeki bıcağı sol koluna saplamış, Pi. "Fransız _ Suriye muahedesi, İsken- yanı kabul olabilir. Fakat müstemleke neşretmiştir. gfJl 

Evde yakalanan gazinocu Rahmi ile blique -' 
ycrloti yokuşundan yukarıya doğru isterken M. Hitler acaba samimi mi. La Repu ·ıe aıv .. J Nuriye, kocası Sadık, eczacı Artin, Ko- derun anlaşmasile değiştirilmiş oldu- 'l1!l J 17 
kaçmı~'t:ır. w h d · 'd dir? Hakikatte Führeri bir tek müs _ fax'ın Alll1~J .,ıı 'le misyoncu Franci, komisyoncu Nizamet. guna göre, bu mua e enın yem en göz d ğU" 

Gfo:ü dönmü.~ olnn adam yolda ken. rl den geririlmesi lazımdır. Suriye, liman- temleke meselesi meşgul ediyor. O da na kani 01 u 
1
·..dl)'i ' , /, 

tin, mütekaitle den Ziya, Fahri, Güm- ~ 1 f zla b ıır ,/uıı: 
disir1i tutmak istiyen 'bekçi Mustafa- rük komisyoncusu Ziya, Ahmet, Kamil, sız kalmı~tır. Trablusşam limanının Su. vasati ve şarkf Avrupanın müstemle- ~andan a ~'f 
nın burnunu kesmiş, bekçi Hasanı sağ riyeye ilhakı 15zımdır. Gerek hak, gerek keleştirilmesidir. tclt. .

1 
... Mümin, yoğurtçu Serkis, mütekait Ke- ıs .ıı r 

kolundan, bekçi Şükrliyü ellerinden ya insaf ve gerek hukuku ıdüvel bakımın- M .. Hitlerin İngiliz kabinesini taz - ZA Yt - tstd1
1
.,, .... 111eı mal, hususi muallimlik yapan Fahred. ...... e' 

ralaıwı. bdcdiyeye giden yolun arka.. dan bu talep dogwrudur. Lübnan Trab- yik ederken pazarlık unsurlarını dası. 2128 sayılı tas~ .J .. rı din, tüccar Mahmut, müte~hhit Abdül- - rıı11" 
smda blr knsap dükkanmm önünde tu Iusşamı bırakmakla birbir zarara ug·ra. raladığını düşünmek caizdir." nisini ,.ıkaracağJ Hl hamit, dişçi kalfası Niko, memur Sadi, :r 3 .. .ı ~ 
tulmuqtur. mıyacaktır. Suriye ise bu limana kat'iy Humanite, Almanyanın bu talebin • yoktur. . ,.5i11dv işsiz Ahmet. Salim ve Marko isimlerin- ]l5" 

Bu adamın tedarik edilen elektrik yen muhtaçtır . ., den endişe etmekte ve şunları yazmak istiklal 
w deki şahıslar ilk sorguları yapıldıktan 

telleriyle kolları baglanmı~. Alemdar h Yola geldiler tadır: tin ..Alp 
polis karakoluna götürtilmüştür. sonra emen cürmümeşhut mahkemesi. 

Diğer taraftan Hasan Basri de ça- ne sevkedilmişlerdir. tyi düşünen siyasi mahafil, Türkiye 
ğırtılan bir otomobille Cerrah paşa has Maznunlar, mahkemede suçlarını in- - Suriye arasındaki asıl dostluğun bun 
tanesine kaldınlmııısa da yolda gider. kar etmişlerse de ortada mevcut delil- dan sonra başlıyacağını ve .iki memleket 
ken ölmüPtür. Yaralı diğer polis ve ler bu suçu işlediklerine kafi birer delil arasında pürüzlü hiçbir mesele kalma
bekçiler de hastaneye gönderilmişler _ teşkil ettiğinden, Rahmi beş gün hafif dığını ve ayni zamanda Suriye hudutla. 

d hapse ve 60 lira para cezasına mahkum rmm Türkiye, Fransa ve Suriye arala-ir. • 
Vakadan ııöbc~i müddeiumumi mu. olmuş, Nuriye ile kocası Sadık beraat rında akdolunacak üç taraflı br muahe-

avinkrindcn Feridun haberdar edil- etmiş ve diğer suçlular beşer lira para ide ile emniyet altına alınacağını kayde. 
miş, genç müddeiumumi hemen vak'a _ce_z_a_s_ın_a_ça_r_p_ıl_m_ı_ş_la_r_d_ır_. ------ derek Suriye hükumetine uzağı görmek 
yerine koşarak tahkikata el koymuş. A tk •• d tavsiyesinde bulunmaktadır. 
tur. rn a V U Oy e istanbul 6 ıncı icra memurluğundan: 

Me,,hul adam sorguya çekilince a - b• • t Mahcuz olup açık arttırma ile satıl-
dının K::ı.ragümrtiklü Nazım olduğu. 1 r C 1 na ye masına karar verilen bir adet 7 lambalı 
yedi sabıkası bulunduğu, .zabıta neza. D. 8. R. 7008 A. 73 sisteminde Serinola 
ret;ndcn kaçtığı için bira' hapse mah iki kişi yaralandı markalı radyo makinesi ile bir adet 
kum oldu<hı anla.'3ılmıştır. Evıvelki gece Arnavutköyünde kanlı Herko m"rka plak çalmak için elektrik 

l{atilin ifadesi bir vaka olmuş. Latif isminde biri şoför motörlü gramofort makinesi 12-2-937 

Katıl cinayeti şöyle anlatmıştır: 
"- Hanisten çıkınca snbrknhlardan 

Bahriye'i SrıHm il!' bulu~uk. Bana bir 
bıçak verdi. !c;e rıktık. Vakit erkendi. 
Yo'rn .. 'nrd:-ı.n inip bir sokağa sapmca 
Yr <'Vin alt katında otunılduğunu, üst' 
k ~· !1 n J·aranlık oldu"'ı.ınu gördük. 

$ ,. ~: 

Siyamı ve ark.:daşı şoför Halrdi vur- tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
mu~tur. 15 den 16 ya kadar Galatada Voyvoda 

Anlat:Uığına göre, vaktile Gülizar caddesinde Voyvd:la ham methalinde 
isimli bir kadınla yaşamış olan şoför satılacağından almak istiyenlerin o gün 
Siyam ev\·elki gece arkadaşlarile birlik- ve saatte mahallinde hazır bulunan me. 
te Arnavutköy gazinosuna içmeğe git. muruna müracaatları ilan olunur. 

miştir. =============-==========::. 
Siyam orada, Latife rastlamıştır. La- casını çekerek Siyama doğru ateş et-

- 't· ··dı bu eve gir! dedi. 
O "':>k rın kösesinde gözcülük ya -

..., ı- ı. Arl.:a taraftan girmek müm -
t.;:' n dr~Hdi. Bvin eokağ'a bakan cen
hesinden alt ka.t parmaklıklarına ba. 
s .. ra.k alçak olan ikinci kata cıktım. 
Elimdeki pergelle pencereyi kaldırdım. 
Odaya girdim. Elime geçen eşyaları 

sokağa atacaktım. Birden yu kanya bi ı 
risi geldi. Ben onunla boğuşurken birı 

tif, Gülizarın şimdi beraber yaşadığı 

erkektir. s:yamın arka&şlarile birlikte 1 

oraya geldi<Yini görünce bir nara atmış 
ve bana 1 iitif derler, kimseye r.::fes al-ı 
d•rtmam ! diye ortalığı velveleye vermiş 

mif ~~r kurşun Siyama. iki kurşun da şo. 1 
fö- Halil:le isabet etmiştir. 1 

Hastaneye kaldırılan Halidin yarala
n ağrrdır. Siyama ameliyat henüz yapıl, 
mamıştır. 1 

Suçlu Latif, Ortaköyde bir çeşme 
tir. ı 

T "tWn l"U neviden tekerri;r e L'l teh-
ditlerine Siyam kulak 2."M:ı-: "· hatta 
gazinodan ç•krrak ü:!ere ark:d., 'arile 
kapıya doğru yürümüşse de Latif taban, 

I 
başında erl:ad St fleceple ~·· ı .ı •r:ımış -
tır. Polis tahkikatına devam etmekte. 1 

dir. 
1 
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~~'"~enei-b8iıçe Galatasarayı 
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11&civertlilere senenin il olünü a 

Gilnoş - Bcş-ikta.ş 

-1 4 
<ltt 

nuıçından bir yöriinü~ 

ye • 
ı 

"r b"rinci devreyi 1-1 bi irdilersede i i ci 
G n a asraylı

kısımda 

tb-

on kişi kalınca 3 gol yediler 
idi. ilk hücumu yapan Fenerliler derhal 1 
Galatasaray nısıf sahasına yerleştiler. 

üçüncü dakikada ilk korner Galatasaray 
aleyhine çekildi ve san kırmızı kalesin. 
den uzaklaşan top Bülent vasıtasile Fe
ner sahasını boyladı. 

Oyun çok seri ve heyecanlı oluyor
du. Top iki kale arasında mekik doku. 
yor; 8 inci dakikada hakemin görmedi
ği bir ofsayttcn Galatasaraylılar gene 
müh;m bir tehlikeyi, Avninin nefis bir 
plonjonu sayesinde atlattılar. 

On dötdüncü dakika ortadan topu 
kap:ın Danyal Fener kalesine doğru 

aktı ve kalenin ağzına doğru şandelle
di, Hüsameddin ve Bülent koştular 

Hüsameddin topu bloke edemedi; ve 
bu suretle bu sene hiç gol yememiş olan 
Fener kalesine ilk go!u f:okınak şerefi. 
Bülende kısmet olmuş oldu. 

Bu golden sonra san kırmızılılar a
çıldılar. Nitekim bir dakika sonra ikin
ci golü de atmalanna ramak kalmışken 
Necdet şahsi oyunu yüzünden kaçırdı. 

23 üncü dakikada Fenerliler Avninin 
çamurda elinden kaçırdığı topa yetişen 
Bülent vasıtasile beraberliği temin etti
ler. Bu beraberlikten sonra oyun eski 
lm:ını kaybetti umumiyetle ortalarda 
oynanmasına rağmen iki tarafın da ara 1 

sıra ~üzcl hücumlan gözüküyordu. 
ikinci haftayma Galatasarayın hücu 

mile haşlandıysa da Fenerliler bunu mu 
avin hatlarında keserek sağdan derhal 
ra~ip kaleye indiler. Galatasaray mü
dafası bu akını kornerle kesebildi; atı. 
lan kornerden Bülent yerlden bir vuruş
la takımına ikinci sayıyı da kazandırdı. 

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray ge
ne açılmağa baş'adı, Fener kalesi bir. 
çok tehlikeli anlar geçiriyor, fakat bir 
türlü gol olmuyordu. 1 

Onııncu dakikada Salimle Cevat çar· 
pıştılar. Hakem Salimi oyundan çıkar
dı. Zaten merkez muhacimden mahrum 
olan Galatasaray orta muavinini de kay 1 

bederek on kişi kalınca, oyun Fenerin 
bariz üstünlüğü altına giı:idi. 

yan Ali Rıza Bülende pas verdi o da gü 
zel bir vole ile dördüncü sayıyı da kay. 
detmekte güçlük çekmedi. Son dakika
larda Galatasaraylılar gene şiddetli hü
cumlara başladılarsa da vaziyeti değiş. 
tinneğe imkan yoktu; nitekim hakemin 
düdüğü oyunun bittiğini ilan ettiği za
man FenerJilerin hiç gol girmemiş olan 
kalelerine bir sayı gaydedilmi§ fakat 
san Hiciverler de dört gol yaparak mü
sabakayı kazanmışlardı. . ..,.., 

Oyunun bilhassa ilk devresi ~ok gü. 
zcl oldu; iki taraf da göl halindeki sa
hada mükemmel bir oyun çıkardılar. 

Fener mudafaasında Fazıl ile Reşat 
nazarı dikkati celbettiler. Angelidis dün 
kü oyunda pek sönük kalıyordu. Cevat 
da eski oyununu oymyamadı, fazla sert 
liğe kaçtı. 

Hücum hattında en muvaffak olan o
yuncu muhakkak ki üç golün kahrama. 
nı Bülent idi. Fikret durgı1n, Naci de 
şahsi oynadı. Ali Rıza ile Esat hiç mu
vaffak olamadılar. 

Galatasaraydan Rşvak, Reşat bilhas. 
sa Necdet çok muvaffak oldular; hakem 
maçı iyi idare etti. O. M. KUTNAK 

Buna rağmen yirminci dakikada Nee 
det Fazılı atlatarak Fener kalesine so. 
kuldu fakat ortaladığı topa Bülent ıska 
ge~ti ve akabinde Danyalin hafif bir vu- _F_ener __ ba_h_ç_e_d_ii_n_k_:ü_ ma9a çıkarl:cn 
TU§U da H üsamelddin tarafından çelindi. n ~ n li11 ~ n ~ lYı m ~ a ® ır 

21 inci dakikada Avninin attığı avut 
Ali Rızanın ayağına gelidi o da boş kale
ye doğru havale etti. Lfıtfi, Avninin ye. 
rine dönmemi:ı olduğunu zanneJerek 
topu elle durdurdu. Penaltı. .. Bu suret
le Fikret üçüncü golil de attı. Artık 

netice belli olmuştu.iki taraf da durgun 
ve isteksiz bir oyuna b..1şladılar. 

35 inci dakikada Lfıtfinin saha orta
larında yaptığı bir hataldao topu y.aka!ı 

Feneryılmaz • Doğanspor 
Taksim stadyomunda oynanan Do

ğan spor - Fcneryılmaz müsabakas? 
Doğansporlulann 4-2 mağlfıbiyetlerilc 
nihayetlendi. 

Şeref stadının ikinci küme maçı Da
vutpaşa ile Altınordu arasında Hi. 

Altınordu güzel bir oyundan sonra 
haeımlannı 3-5 mağlup etili 

Beşil{faş da Güneşe 
2-1 mağ!Up oldu 

Dün, senenin en ehemmiyetli karşılaş
malarından biri Güneşle Beş: .taş takım
ları arasında Taksim stadyomunda oy
.andı ve bütün tahminlerin hilafına Gü 
.:şlilerin 2 - 1 gJlebesiyle b:tti. 
Sadi Karsanın hakemliği ile oynanan 

oyuna Beşiktaşlılar; Mehmet Ali - Hüs
nü, Faruk, - Feyzi, Hakkı, Fuat, - Haya 
ti, Sulhi, Nazım, Şeref, Eşref şeklindeki 
tam kadrolariyle çıkmışlardı. 

Güneşliler de sol içte oynatmakta ol -
duldan İbrabimi sol muavine· daima mü 
dafaada gördüğümüz İsmaili de sağ açı
ğa koyarak şu kadro ile oyuna başladı

lar. 
Cihad • Reşad, Faruk - Daniş, Rıza, İb 

rahim - İsmail, Rcbii, Rasih, Salahaddin 
ve Melih. 

Oyun Beşiktaşın hücumuyla başladı. 
Bunu bir siyah beyaz hücumu daha takip 
etti. Osüncü dakikada Şeref üç- Güneş
liyi peşine takarak kaleye aogru indyse 
de topu kalecinin kucağına g'önderdi. 

Beşinci dakikadan sonra Güneşliler 

hakimiyeti tesis etmeye muvaffak oldu
lar. Netekim Salfıhaddinin sıkı bir şii

tü Mehmet Ali taraf·ndan büyük müş
külatla defedildikten sonra Beşiktaş 

kalesi bir tehlike daha atlattı. On üçün
cii dakikada Snlfihaddinden Rebiiye, on -
dan da sol açığa doğru verilen bir pa· 
sa Mehmet Ali çıkış yaptı, fakat top 
çamura saplandıgı için Mehmet Ali ye
ti~emedi. Rasih kaptı ve hafif bir vuruş 
la boş kaleye gönderdi. İlk gol... 

Bundan sonra oyun Güneşin üstünlü
ğiıyle fakat zevksiz geçiyordu. İki ta
raf da sert ve favulKi oynuyor. Zaman 
zaman sakatlananlar. oyunu bırakıp 

tekrar girenler görülüyor. Rasih ve 
Rebii birçok fırsatlar kaçırıyorlar. Be
şiktaş muavin hattı çok bozuk oyna
makta, siyah beyazlılar adeta panik olu 
yor. 

Emektar Hüsnü ile Faruk çok çalışı
yor. Fakat gerek muavinlerin bozuk o-

İkinci devreye Be§iktaşWar daha 
muntazam başladılar. Sulhi merkez mu 
avine, Hakkı da sağ içe geçtiler. Bu 
değişiklik isabetli olmuıtu. Hakkının 

sür:.ip götürdüğü siyah beyaz muha ., 
cimler Güneş kalesi için daima tehlike
li oluyordu. Güneşliler de bu tehlikeyi 
gördükleri için lsmaili de geriye alarak 
dört muavinle oynamıya başladılar. 

17 inci dakikada Güneş muhacimleri .. 
nin bir akınr, Rasih uzaktan bir şüt at· 
tı. Mehmet Ali tuttu. Fakat elinden ka 
çırdı. Çizginin üstünde veyahut içinde 
- çünkü bunu gazetecilerin yerinden gör 
meğe imkan yoktur - ikinci defa yaka
ladr. Hakem düdüğü öttürdü ve eliyle 
de ortayı işaret etti. Beşiktaşlılar iti • 
raz ettiler. Hakem yan hakemlere da • 
nıştı ve nihayet golde ısrar etti. 

Oyun tekrar başladığı zaman iş çığı
rından çıkmıştı. Tekmeler, çarpmalar, 
hatta yumruklar yüzünden musabaka 
hemen bir iki dakikada bir duruyordu. 

Otuz birinci dakikada hakem Hakk yı 
sahadan çıkardı ve Beş'ktaş aleyhine 
de bir penaltı verdi. 

Rasihin çektiği bu ceza vuruşu Meh
met Ali tarafından kurtanldı. Kırkıncı 
dakikada Güneş kalesi önünde bir kar
gaşalıkta topu İbrahim elle tuttu ve 
bu penaltıyı Hüsnü sayıya tahvil etti. 
Bundan sonra beraberliği temin için si
yah beyazlılar bir hayli uğraştılarsa da 
muvaffak olamadılar ve 2-1 mağlup o
larak sahayı terkettiler. 

Bu oyun çok zevksiz geçti, iki taraf 
da kendilerinden beklenen oyunu tuttu
ramadılar. Buna rağmen Güneşliler da
ha iyi idiler. Beşiktaşlıların Hakk·yı mu 
avin hattına almakla büyük bir hata 
yaptıkları bu oyunda da gözı:.iktü. 

Çok iyi muhacim olan Hakkı merkez 
muavinde muvaffak olamıyor, dünkü 
maçta on dakika kadar oynadığı sağ. 

içte bütiln hattı ilerletmesHe gene bu 
yere ikamesi Iazımgeldiğini ispat etti. 

yun.u, ger~kse hücum .~attım~. yava: ~ a\ \\H lf n (F ~ &Jt IS\ r.::ıll!S\ o 125\ 
ve ısabetsız oyunları Guneş mudafaa • ~ _ YI _ 'SP"\YJ .._.. u ~ • \SD' Ir 
s:nda kolaylıkla kesilerek her an Be - Şışll •Arnavut öy 
§iktaş kalesine iade ediliyor. Birer sayı ile berabere kaldılar 

Son dakikada yakaladığı bir fırsatı Gayrifedere klüplerin lik maçlann· 
Nazımın kaçırması Beşiktaşlıların mane dan Şişli ile Arnavutköy müsabakası 
viyatmı büsbütün bozdu. Bereket ver- dün sabah Taksim stadyomunda yapıl. 
sin ki ilk kısım bitti. dı. 

Oyun çok zevkli oldu. Yeni kadrosile 
oynayan Şjşli mükemmel bir oyun çıkar 
dıysa da rakip takım da Şişlililerden 

a~ağı kalmc::.dtlar. 
Birinci haftaym 1-0 Şişli lehine bit-

ti. 
ikinci kısımda Arnavutköy lstavrinin 

ayağile b~raberliği temin etti. Bundan 
sonra iki tHaf da galib'yet golünü ata
madı maç 1-1 beraberlik1 e neticelendi. 

Bu oyund"ln evvel ayni klüplerin B 
t<:kımları arasında yapılan mfü:abakayı 
3-0 Sio;li kazandı. 

Ankhrada fi ıtbol 
ma-:Barı 

Be.şi'kta§lı Hü.sııü GünC§C pc11altulan go1 atıyor 

Adana fe al-etzedeleri menfaatine an .. 
kaıada yapuan musaoaırnıaraan Üençier 
Birliği Kırıkkale maçını Gençler Birli. 
ği 1-0 kazanmış, Demirspor Muhafız
gücü maçı da 1-0 Muhafızgücünün 

mağlubiyetile neticelenmiştir, 
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Sua, o havalldckf ytlksek muhite aıt kU
çUk haberlere gelmlşU. Savlnl 

- "M.anolr de la Danıc.,e yeni taşınanlara 
aft havadis var. 

Dedi. l!ıUyıır okumıısmı emretti ve kA• I 
Up §Unları okudu: 

"1\t:ınolr de la D:uuc,, ismini ıa.,ıyan eve 
taşman adam bir petrol knüıdır. Ilayatı bir 
romnna benzer. Am"rfknya hlc.ret etmJ, olan 
bu adam bidayette PcrıslJmnyad:ı l\longome 

rl kontunun fakir bir hl7.mctçlsl idi. 

Bell:unl blrdcubiro yerinden ııçl'Mlı: 

- Ne, dedi, yanlış okumu!J olmayum ~ 
KAtlp 5aşırmıştı: 
- Hayır, doğru okudum. 
- Devam et. 
" ••• l"ıık:ıt limit t'dllmlyrn bir tnll, ona, bir 

başka çlrUllc ıL'ıha. aldırdı. Bur:ı.411 hnll bir 
yerdi. Lllkln Amr.rlkanm en !-"ngin petrol 
damnrl::ırınd::uı biri orada bnlıındu. Böylece~ 

müııyr. "To,·ct De kıu \'alerl Bo,·ct.. 
-Ne 
lhtl .. ı.:- ddeta uluyordu. Bu "ne.,.. ağzrr. 

dan, l'.:ll!lt;"rcslnl p:ı.rç:ı.l:ıvacnkmış gibi bi: 
şiddetle fırlanuııtı. Klltlbin knrşısmd& dik!!• 

:mi§, gözlen dI•an uğramış: . 
- Valc!rl Hovet! 
Diye tekrar ediyordu. Sııvlnl ilk defa ola• 

rak onu böyle nlllst olmuıı bir halde görüyor 

du. 
- Valen Hovct.w diyordu. Valerl Hovet. 
Birdenbire k~tu. yazıhanenin Oat çekme

catnl nçmnk !nedi. Kilitli idi. Anahtarı ara· 
mağa ıbır ve tahaınmWU olmadığı için. Bel 
]&mi l lr r ı "'· 1·11111i falan parçalayarak 
çekmeceyi çekti. I~ğıtları sağa sola atara': 
bir şc:vı,.r nr"'r.ııı'-a b:ışlııdı. Nihayet orada 
ldlçtlk hlr fjey buldu. Bu, y~l hayaletin g&
r1lndUğü gece bulunan kanlı kUçUk mendildi. 

Savlnlnfıı kıılbl hızlı hızlı çarpıyordu. Bel 
Jnmt mcnlfüln mıırkalarma baktı. V. H. yazı 

lı idL 
- Y 1 r· r- •. d!'di, evet, Valerl Hovet, 

mıı.rkalarm ona alt olduğunu bUlyordun, dc
ID :mJ SavtııU 

- f .::.,-u. cl~ıdlm, bu mOnıı.aebetın hiç de 

f&rlcm& varmamıştmı. Eaaaen, mendili ~ 
d;,ı~nuz zaman onlar burada değildi ki. 

- HnkJ.:m var. 
Bcllaml mendili çekmeceye koydu ve çel:• 

mece~i tldıfotle kapadı. Sonra, k4tlblne dl5. 
De'"Ck· 

- Clt, dedi, ben çaftmııca gelirsin. Söyle 
yemeği çabuk har.ırl:ı.yıp ı;öndersl.n!rr. 

Sıı.vinl çıkıp odasma gitti. Fakat arada:: 
on dakika geçmeden Bellamf onu Çt!.ğn'dı. 
Şimdi hcyeeamm teskin etmlştf. Bununııı 

berabel', henUz ytlzOnde,. ~Blrlerl vardı: 
- Buraya gel, dedi, herhalde, kendi k~ 

dine niçin bu kadnr ırln!rlendlğfml sordun, 
do&11 r.ıl 7 An1ııtayım. Vaktlte Hovet fsmfndc 
birini tanımıştım. Valen fmılnde bir de kı
zı vardı. f.ıtc belli fA§Ir'lan bu hAdfae oldu. 
Bu kız nnml rşey 'l 

- Çok &{lzcı. 
- Yıı .• Çok mu gtlzcl. Babası? 
- Herblde onu görm~ olmalısınız. Kari 

ton ntcldo yıınmızda <1ıı.frede oturuyordu. 
- Farkında olmadım. Nuıı bir adam? 
- Uzun boylu ve zayıf. 
- Al""zun bir hail vnr değil rnı? 

- Evet. 
- J<:arı:n da ynnmdıı. mt? 
- Hayır, Zannedersem kansı ve!at etml~. 

Herhalde onu otelde görmUşsUnUzdllr. 
- Belki de! .. Kızı gUzel, akıllı diyordunuz 

değil mi? San§m mı, esmer mi? 

- Esmer ve ,:ok cnnlı, ha.yaUyeU olan bl:
kız. 

Bcllnml c-lr.Jerlnl tavana dlkmlşU. Kendi 
kendine eöyJenlr gfbf tekrnr ediyordu: 

- ~esi ölmUş •• lngiltcrcye gelmed~n 
evvel nerede oturuyorlarmt§ ! Bundan yedi 
aeno cvel Nevyorkta oturup oturmadıklarını 
bilmek laUyonım. Dllhusa 17 temmuz l914 

de Nevyorkta beşinci caddede bir otelde olup 
olnmıtiklarmı öğrC'nmek tııtlyorum. Savinl 
derhal poıtaho.neye gidiniz, ve bir telgraf 
çekiniz. Eğer ı:öytln postnhııncsi kapalı ise, 
Londr:ıya gidfnlz, oradan tcıçat çckcrsfniz. 

- Oram do. kıl.palı loo tcıeton ederim. 
- Evet. Şimdi ıı:ı.ııt 7; Nevyorkta iki dr· 

mckUr. Bu nkşnm ccwo.hmı nlnblllrlz. Masra! 
ne oluma olsun, bu .nk!Jnm ö~enmlıı olma! • 
ymı Savlnl. Ben o otc:de bir sene oturdum. 
Bent tanırlar. An'ndın mı? 

savını t>eı daldka sonra ıtöndil. Telgraf 
çckllmLCJtl. lkllaml yerini değl~Urmcmlştı. 

Gözleri tn ... ·anıı dikili, duruyOTdu. Nihayet 
sordu: 

- llu gen-: l:ızı hl~ r,-ördUnUz mü? 
- Gllrdlm. 

- • Kı-ndlııt'c görUııtUnUz rnU? 
- nır de n.. I<arlton otellnı'le. 

- Benim hnklcımclıl hlcblr aı~.lta r,ö::te~ 

dl ml? Bir reyler ı:o:-t!u ınu '! 
Snı.1ni, rf nı.ıl.:inln F.Uphcll b::'u:;:ı:ı.r::r gör 

dU. Az knlsm fn'so ccleccktı. F:ı.l::ıt derin I 
bir 1'.3yr t c ... 1 {;'lls~e:-mc""c muvn.ft:ı't ol:-· 
rak cevap verdi: 

- Ha ~r. ll m tı'j •le l lr cy ::ı:-ı:~ pelt tt.
bll oltt-nk c vap ''crmc:: l ı:ı. 

Ynl::ın .. 'yl • or un f"ııvlnl. r:~er eocnd"'II ı 
böyle hlr JT1~1Qn,:ıt 1 temı, ol•:ıvd•, p<ıra rnt.'"' 
kabllln':l" vermekten c:rı:ınmft::c!In (" .ını~u sr. 1 
nl btllrlın, para için, clnn~·ettcn l:':ı..'JY.:l. h"-! 
ııe)'f ya.pnr:nn! 1 

.Be11arni bunları söyledikten sonra çekmc-1 
ccdcn mendili çıknrc!ı: 

- Herhalde, dedi, bu kızın bir od& hlz:ınet 
çlsi var. Gldlp onu bulunuz. Ve bu mendilin 
ona ait olup olmadığını ö~eııJn.iz. Hayrr, 

bayır, mendfll alıp götürmeyin. Sade iyice 
bakın ve aklmızda tutun. Bu it için ne mu
rat olunıa verin, çekinmeyin. 

Be11arni, mihanlkl bir hareketle eUni boy. 
nuna götUrdU, ince, uzun ve garip dfll1 anah
tann orada olup olmadığ'ını yokladı. Buna 
emin olduktan sonra 10rdu 

- Şu mel'un gazeteci köyde mi? 

- Bilmiyorum efendim. 
- O ha.ide öğren. Eğer oradayııa ııayıe 

burayn gelsin. 

K!Up odadan çıktı. Olan bitenden hayret• 
ler içinde idi. Fa.kat patron kendisini tekrar 
çağ'lrm1ftl: 

- Gltmcden evvel, Llmehouse 789 a tele
fon et ve telefonu bana, kütüphaneme ver. 

GAZETECİ ŞATODA 

Savinl gazeteciyi, köytln lokantasmda bul 
du ve kendisini ııat'odan istediklerini ııöyle
df. Gazeteci: 

- Ne diyorsun, dedi, Bell&ml ha.talandı 
mı, yoksa çıldırdı mı? 

- Holland, ne olduğunu bilmiyorum. Yal• 
nız hertt beııl tanıyıp tannnadığmı IOrara&, 

tanımadığını IÖVlemeği unutma. 
- Tragı bırak timdi de, ne oluyor, anlat. 

Beni ycm-:ığe mı davet etti? 

- Bilmiyorum. Herhalde pek slnirll. 
- Neden? Bir ııey mi oldu? 
- Hiç. 

Savını, olıını gaz~teclye anlatmak lltemS. 
yardu. VaJert Hovet me.ııelelinl kendi hesa
bın& lırtfsmar etmek ntyethıde td1. Gazeteci 
ile beraber şatoya gelcliler, kUtUphanenln ö-

nUnd<J durdular. KAtlp kapıya vurdu. Fakat 
cevap veren olmadı. Açmak t.stedl. Kflltll ı. 

dl, Sa'\1ni: 

(Devamı var) 

Nefis yemekler biribirini takip edivordll. lfl' 
birisi: Geyik iliği ile pişmiş mürekkeP 

bahğı gözü pilavı ! ei1' ~ 
G~en tefrikaların hülasası: derininki ipek kumaşlarsa ve nasıl bil yiyecek derecede bU ıı~ 1 

Başka.dm Safiye sultanla iiı;üncü. tün bunlar sanat erbabı tarafından memnun kalıyorla.rd~ İJlc)ell 
l>Iımulııı ye>ıi gö:::delerinden bir kon. yıllarca emek verilerek meydana ge - ne olduğu için bcrbif .. ~ 
tes olaıı ·v encdil•ıi bir asilzade kı::, tirilirse, ~ hissimiz arasındaki za.i. iki lokma alınıyordıJ. a%ll F ~ 
içli dışlı sırdaş olnıu.şZardır. Şimdi ka da eskiden öylece himmetlere maz.. Ve geçit resmi de'' ifJ!' 
entrikalar çeviriyorlar. har olurdu. Zavallı diller ve mideler ı - Geyik iliği j)e p 11 

~ ~ • şimdiki gibi cahil ahçıların elinde kal. kep balığı gözü piIA\11·:1,erle j)i 
Aradan iki gün geçmişti ki, Safiye mazdı. - Hardal ve kıı.rab1.ş dt~ 

sultanın tertip ettig~i ziyafet sofrası ba ğülüp acılığı gidertilıtıı_af, f 
Hele Safiye sultanın hususi ahçıları d ıın~ '.J 

şmda, dört kişi, devrin en mutena yo- pek mahirdi. Bunlar adeta birer sim- yapılmış !}8.lga.m 
0 ~ , , 

meklerini yiyorlardı. Burada neler yok yaker ustalarıydı, zamanlarının kimya mahsU6tan kartı~~~ 
tu, neler ... Kuş sütü belld yeıg-lne is. mühendisleriydi. Zira bu sultanda. Ro. nn çekirdeğidir... ~ ~ 
tisnayı teşkil ediyordu.· E" canı da tanıyacak Jl'.11,_tJfe ':.il ma, · ızans ve Osmanlı sa.raylarının yarı " tff":Jl-

Devrinıizde yalnız garabm ve halı • mutfak zevkleri birleşmiş bulunuyor • Eski ka.l!a.lar, ·atıl• ' 
nm eskisi makbuldür. Bütün yemek • du. Bazı yemekleri kısmen kendi bile yemeğin ~ahsiyetlnl teee 
ler, &§ağı yukarı en taze maddelerden yap:ırdr. lerini birdenbire Jc:~, 

- Kıymalı mpa.ıı 
yapılır. Halbuki o devirde yemeklerin Onun için, Safiye sultan mutfağın_ O kadar asilzade 
yansı için tazelik §arttı. Diğer yarısı. da pi~miş dört tepsi yemeğin kontesin da bu ne Amiyane. ııe ~ 
aylarca evvel başlanılmış terkibatla dairesine yollanması, o gün sarayda d d bö' ı .,.,. a ı ye... _ .. ..tfl. , 
yapılırdı. Romalılar devrinde birtakım pek büyük bir hadise oldu. Herkes, dudak 1'W'~ fi 
yemeklerin urururlan tA .A.trikadan ıs- Dört tepsi yemek de kuşhanelerden sete hayran olan )(ofl~ 
marlamr, meyaneleri orada' getirilir _ mürekkepti. Hizmeti bizzat Safiye ıul- dan da bir ıoıuns. 31 
miş. Sezar'm iki sene sonra yiyeceği tanın kalfaları görUyordu. Bir sa.han B~kalfanın: ~f' 
yemek, bugUndcn h:ıztrlanmağa başlar ortaya konulduğu zaman: - Siz kıyma sevıtl sııı;ı,ı-f' 
m.ış. Hulba, dil damak zevkine eski • - Üvez çekirdeği hulisasr ile fin. bozulurdu, değil Jtll, 1~ 
den pek fazla ehemmiyet verilirmiş. cancı otu murabbamdan bıldırcın yU. si Uz.erine, Ss.fi~e ~ çt~ ;, 
Gözün sanayiinefiscsi nasıl ressamlık. rcği dolması! • diye prezanta ediyor- ima. geldi ve etını g_ uze~ 
mimarlık ve hattatlıksa, kulağını mu. lardı. Onun bu hareketı 
siki, bumunu sanatkarane kokular, Davetliler, parmaklarını da beraber vetliler de yenıektcıı ..; 

Başkalfa: ~ı J311J' 
Yazan: Edgar Rice Burroughs 

Çeviren= A. E. 
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- Size göre deo· •·· 

run... b'r 11lff'ı 
Arlık, bilinemez, 

1 ı.ct 
ku ile mi, yoksa. nezıı: 
mi, üç davetli bird~· ~ 

- Tc.~kkilr ederıı·dtılc~J' 
yiyelim... Esasen do:ıJtll" 
ğcrlerine iştihaJilIZ 

diler. ç.Jtu~: 
Başkalfa, k~larfl1İ sıı si9# rJ 
- Hayır, ha.yır... ıı6 f~ 

beri bildiğiniz ıspıı.nal< ~; 
ğil... Yeyiniz... ge~ ... )~ 'I 
f cndimizin gönderdığl fer-' 
mad:ın iade oıunutSıı, ~ 
çıkmaz mı ya... pSİ ot fi., 

ra götürürseniz, size yüz Frank veri· Bunun üzerine, b~dlt~· ~ 

su.arada ·acı bir çığlık işit i r gibi 
o ldu. Kulak kabartt ı. S onra da 
başını salladı ve onıuzlarını silkt i 

G~~m kısımların hulisası: • 
Lard Greystok'un ya>ıi Tarz:an'ın ço. 
cuğu. Jal;'ı yegarw dÜ§mam olan Ro. 
];,of/ lıxıç~rmı§tır. O çeteden biri Tar. 
2ıtlrı'a telefon. e4erek ele verilmemek 
şartiyl.c çocuğunu 1curtarrııasına yar
d~m. ~leceğini bilairmiştir. Tarzan 
l:arısını evde bırakn.rak adamın ver

diği randevuya gitmiştir. Meçhul a..' 
dam. Tar.::ıan'ı çocuğunu k-urtarmak 
vaadiyle bir vapura götürmüştür ve 
orada da kendisini hapsetmiştir. 

"' "' "' 
Hayatımn ilk yirmi senesi içinde, 

T arzan, yalnız başına ve başka insan
lcuın yardımı olmaksızın yaşamasını 
öğrenmişti ve vahşi hayvanlar, ona 
dışarıya hiç bir iz vermeksizin en bü. 
yiik sevinç ve en büyük kedere nasıl ' 

Bu sea çok açık ve hiç fÜphe bı-ı 
rakmıyacak bir ıekilde, kansının çığ· 
lığı idi. 

T arzanla klavuzu, nhtunm sisleri 
arasında gözden kaybolurlarken yü
zü peçeli bir kadın, bu iki kitinin he· 
nüz çıktıkları bara girdi. 

Buradaki müıteriler bir kadın 
gönneğe hiç de alıtık değillerdi. Bu 

dayamlabilcceğini öğretmişlerdi. 4-...µıı~• 
T arzan ne bağırdı, ne de ağzından -.-1-ı-ı--"/ 
başka bir söz <:ıkardr. Bulunduğu ~~- , ,,..,..,,,__,_,,,. 
yerde iskemle gibi §eyler olmadığı kadın onların gösterdikleri hayrete 
için de yere cömeldi. Büyük bir sa· hiç de aldırış etmiyerek dosdoğru 
hırla taliin cilvesini heklemeğe ba~ garsona yakla~tı ve: 
ladı. Zindan~~ duvarlarını iY?;ce - Uzun boylu, seyahat elbiseli 
muaye~e e~mıftı: kalmlı~l~nnı goz. bir adamın yanında bir gemici ile bu
den geçınnış, buranın enını, boyunu radan çıktıklannı gördünüz mü} 
öhnü~tü. Hayatını çok pahalıya sat· Diye sordu. 
mağı tasar}ıyordu. Ga ·· b b" di 
O dakikava kadar bir ölüm sükuneti- F k rson mufs ~t . 1

1
r ~e~ap . ver · 

b .. .. · .. ·· ·· da b" a at ne tara a gıttık erıru tayın ede-ne urunmmı gorunen vapur ır- . w• • •• ı d" s·· 
t b .. ·· ·· ·· ·· da b" mıyecegını soy e ı. oze konuşulan • ne e urunmuş gorunen vapur ır l d' 1 k · · · 

r. enbire bir canlılık bat gösterdi Ma- an ın eme ıçın yaklaşan hır tayfa 
k. ı k · v b ' ı d kanştı. Kadına iki ki§inin nhtım 
ınc er te neyı sarsmaga 8§ a ı. b ·ı l diki · · b"ldi d" 

Pervanelerin muntazam bir ahenkle oyunca 1 er e erını ı r ı. 
d3nt:I;;J:Jcri hissediliyordu. Yüzü peçeli kadın bu adamın eline 

Vaour demir almıştı. Acaba ken· birkaç para sıklfttrdı: 
disini ~eyere götiirüyordu) --:. Ne .ta~afa do~u gittiklerini ha. 

T arzan yumruklannr ~ıktı. Tuza· na gostennız, - dedı. 
~~ rHi~mckte gösterdiği büyük ab- Fazla ricaya lüzum görmiyen tay
<: 3fük onu kızf!ınlrğındnn çıldırtacak fa meyhaneden çıktı. Bir vapurun 
. ;r );nle gctinni§ti. İtıç uuarmcia yalpı:ılayıp durau kayr 

Vanunın hareket gürültilleri ve ğı göstererek yavaş sesle: 
rıal·:ı ""' erin n?rııltulu natırd•1an Ara· - Şimdi gemidedirler. 
smda bird~nbire kulA~a gelen bir Dedi. 
ses yüreğini yerinden hoplattı. - Bir kayık bulur da beni vapu-

rim. 
- Bundan kolay ne var? Y almz 

çabuk olalım güzel madam .. Çünkü 
vapur hemen kalkacak. Az evvel tay 
falardan birisiy1e konuşmu§tum. Yal 
nız bir yolcu beklediklerini söylemiş· 
ti. 

Tayfa bunlarr söylerken nhtımda· 
ki babalardan birine bağlı duran ka
yığının ipini de çözmüştü. Genç ka
dının kayığa inmesine yardım etti. 
Kadın ona titreyen eliyle bir avuç 
dolusu kağıt para uzattı. Vapurun 
uzun ve düğümlü ipinden madamı 
yukarı çıkarmak epey güç oldu. Gü. 
verteye çıkar çıkmaz da, vapurun 
makineleri işlerneğe başladı. 

Tay fa geri döndü. Karaya ayak 
basınca kendi kendine: 

- Tam vaktinde yetişti 
Diye söylendi. Bu arada acı bir 

çığlık işitir gibi oldu. Kulak kabart' 
tı. Sonra da başını salladı ve omuz· 
lannı silkti. 

* "' "' 
Jeyn vapura ayak bastığı zaman 

güverte bomboıtu. Canı sıkıldı 
Lord Creyston'la oğlunun hangi ka
marada bulunabileceğini anlamak İ· 
çin etrafını gö7dcn geçirdi. 

Gemi kaptanlarının k.amaralanna 
doğru yürüdü. Karıısma çıkan bü
tün kapıları açarak, kamaraların i· 
çine seri birer göz attı. Bütün kama
ralar bomboştu. Bu kendi kendine 
yürüyen ve içinde kimse bulunmıyan 
bir gemiye benziyordu. Yalnız ma· 
kine --lairesinden makinelerin homur
tuları İ§itiliyordu. 

Son bir kamaranın önünden geç· 
tiği ıırada birdenbire bileğine kuv
vetli bir el yapıttı ve vahti bir surat 
yüzüne doğru eğildi. Kadın feryadı 1 
bastı. Fakat, adamın öteki eli ağ·ı 
zmın kapıyarak bu çığlığı kısa kes· 
ti • (Devamı var) 

tatınağa mecbur kıt 1ııc6t1 ~ 
v. d !1rll _ .ı; .• 

mcg:n sonuna Do t • Oll"iılf, 
- Bn."ım dönil~or·5nııl'l 

d:ın bor azım:ı dogru / 
~ ~ 

tıkanıyor... ·mi ,,e 
İki arkad:ı.s sarn~jlel"· gel' 

tc bir tc1 iş göSter ı:ıtl 
A .. vleysc '" ..ıı 

- m:ın, o. r.1,...M 
ne yat?ratım. ,.ııut111;i' 

Fakat onu ta.Jll • rJ,. 
sefer de :Mihrilmn~tııl9.r: 
sim, karınlarını to 

- Ah, aman-·· 
1
,1° 

Beşir: 
1 

di~ıe 
- 7ıehfrlcndik· • _,l(YJ 
Bac-k:ılfa: EjbCtÇi ti~ 
_ J{aryıJarda~ .~etl r,0fl / 

• diye emir ,·crdıh >-e 

tihza !le: . r.ı! 1 • dl 
- Havva gibt ·. 
Mihri.lma.h a.tıidl· ttS··' .ıı ~ 

ıcoıı ı"Y J 
- Ah, kontes. ~ fll,v 
Kontes, mahıtırıdıı" tı .fı 

saray entrika.Iartrı 11~1 
ağlamaltlı oldu: ,ro.' 

dı.JfJl .. - Bilmiyor ;.,.jıt . ~ı., 
dum kardeşım... d~:6 
lasmız, kim ta.raJffl I 

Mihrümah: zıjtı ~ 
- Her halde :C dırı'·" ':.;~ 

nin ihanetine uğrtı gl71ıU~i~ / 
liyeyim mi: ıı:ıte• ~g. A 
tcs .• padişahın f!~~ t11i1fl"" 
mrmrr: ·· O crJccl< ılP ;J.. f 

Be~ır: dedi· • at~ 
- Sus! ... • ·m de ~ 

Kurtulursak blıt ay!~ f 
lır .•. Belki mesele 'l.J 
ra etme... _..ıık 1'l_;,p'IJ 

Mihrümah, bilY ... ~I 
- Hayır, ba.yıt'' l)!et'!: 1 

şir ... Mahvotdul<·"~ ~,,,, I 
kıllı zehirlendik·', Qil1' ~ _,J 
lim ! Bu erkek, t<i1 {fi'_ 
ğası SUnbUldilt··· 
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.,' 'ttı. h H O R T L 1 Y A N F A U S T fi: 
t d oaıt -------------ı.. 11.,q ıılllı o t 
11tıdc tııı dibi arafa doğru çevirdi 

t!ı ŞÇır'Pırıarı .~~e Yerde ümitsizlik 
lllıtd· 'ko hir kı ı gölge gördü. 
~ 1 b'J ıı Ork ~ti 1 e, ad ına!tlz. Hatta hayret-
lqtı ~tc doı; ırrılarını sıklaştırdı ve bu 1 
a ıç,I\ bru Yakı 

.ıt e i}>:j~ aştı. Bunlar, manto 
• -c sa ~ kadar tılnıış ve başlarından 

~: t- ' sırrı sıkı bağlanmışlar-
Y·ko h' 
~ il' 

r; ıı "akit k 
lı ı "c ~d aybetmeden, bıça. 

t<ı1 Sonra <trtıın iplerini kesmeğe 
"c h Yuzu .... 

'S al'tetı nu orten mantosunu 
k t>ıYo~ ,._ e bağırdı· 

"" .. uo . 
"t h k ada n Sczar! 
hı }'ret l'tıın y" .. 

iel\ 0 kadar uz~.ndcki heyecan 
, ~1 l' §uphl' tabııydi ki, samimi-

! ttr etme - . 
llıaı ero · ge ımkan yoktu. 

llb 1Pler· 
' " "ağa f ınden kurtulur kur-
• 'ril.b lrJıı.d 
~ı. lılq r \re : 
it Sana 

ı.._ "' i b Yardım et! diye ba. 
.... ,. ltd 
4ı ~ k en di • 

o • Catjı ger cıda . l • • k . ,. er " mın ıp erını o-
~ tı e c·· . ar-ıi tııı g()r" Ucc bunun Servan-

1 ı. Unce h . 
~ • "aıı • ayretı bir kat 

ı Cd· 
llta l:> ıp bitkin . 

dq Ç11 °rı S hır halde ayağa 
.ıJt czar h 

llı.ı~ gelini eyecanla : 
lcat i l'oıt ı. ~ k~ybedecek bir tek 

tr.,;ı,. 1 o kad elki de geç kaldık! 
t , ar k 1 

Servantes ise hem kendisi bu i§e yar. 
dım ediyor, hem, bir taraftan da, cüce
ye sualler soruyordu: 

- Fakat senin buralarda ne işin var? 
Kapının yanında durup gözcülük etmi
yecek miydin? 

El Şiko işine devam dderek: 
- Gelmediğinizi görünce merak et. 

tim, dedi, onun için evin etrafında do
laşmağa başladım .. İsabet ki öyle yap
mışım, çünkü ben olmasaydım daha e. 
pey burada bu vaziyette kalırdınız. 

Hiç şüphe yoktu ki, El Şiko istediği 
gibi tavır ve vaziyet takınmakta çok 
mahirdi, çünkü Servantes bütün dikka
tine rağmen onun yüzünde bir riya 
ve yalan göremedi. 

Sergüzeştçi edip derin bir nefes aldı: 

- Hakikaten öyle, dedi, sen olmasay 
dın, kimbilir bu feci vaziyetten nasıl 
kurtulacaktık .• Belki de boğulurduk . 

Bunları söyledikten sonra ayağa kalk 
tı ve bir kaç adım attı: 

- Fena ldeğil, diye mırıldandı. Gali-
Jiba artık sizi istediğiniz yere kadar 
takip edebilirim, Don Sezar. 
Sabırsız Irk içinde çırpınan El Torero: 
- Öyleyse çabuk gidelim. 

Diye bağırdı ve sıkı adımlarla iler. 
)erken de, Servantese, pencereden atla-a'ac k o kad 0 ay değildi. Zaval 

~ <'\rı.. hali }'ar hırpalanmıştı ki, mak üzereyken, nasıl yakalandığını an-
-"'ll b· 0ktu: lattr. 

~ ' ttir r dalt' 
tı ~ ~ llcfe ıkacık ! ıdiye mmL - Demek ki, Pardayan yalnız başına 

._ , S a bo~ac s kalayım .• Herifler be- pencereden atladı.. Hiç merak etmeyin 
. t~il.r a 1 cı. ·lardı. dostum, eg-er karşısındakiler kalabalık 

• il~Q t :ad 
a, t> 1• l)·. aşını bu vaziyette değilse Jiraldayı kurtaracağına şüphe 

~ lt ~ ilttla;·an er taraftan, her geçen yoktur. 
' lıtt. a Ya d 

t ~ ;r:ıı.ı'!t .. r. ırn etmek ve Ji-
~~ l ş ~ 1Çin h· Utnıtlerini biraz da-

~Ut11d 0ııu11 ıç "akit kaybetme· 
lltı .>'ar:ı · . 1 ı.ı Oğ ırnıle zavallı edı-

llı.:ığa başladı. 

Eöylece konuşarak, gene ilk geldik. 
leri yere yaklaştılar. El Torero biranda 
duvarın üzerine tırmandı. Servante!! de 
onu tak:p edecekti. Fakat birdenbire 
gözleri cüceye ilişti. Hiç tereddüt etme-
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ince bir kumla kaplanmıştı. Bu suretle 
yürürken hiç gürültü olmıyordu . . 

Epeyce yürüdükten sonra, Kristobal 
yolun iki tarafa ayrıldığını gördü ve 
dönerek: 

- Sağa mı sola mı diye sordu? 
- Olduğunuz yerde durun 1 

Ve Fausta, duvara yaklaşarak, hiç 
tereı:ldüt etmeden ve aramadan dıvar

daki taşlardan birisini çıkardı. 
Hakikatte bu taş değil, taş rengine 

boyanmış bir tahta parçasıydı. 

Fausta, bu suretle açılan deliğe eli. 
ni soktu ve gizli bir manivelayı oynattı. 
Ayni zamanda küçük bir gürültü oldu 
ve bir iki adım ötede bir duvarın için
de yeni bir kapı açhdı. 

Fausta, parmağile bu kapıyı i~ret 

ederek emir verdi: 
- Geçin. 

Kristobal kapıdan içeriye girdi ve 
Fausta da onu takip etti. 

Geniş ve sun'i bir mağaraya girmiş· 

lerdi. Buraları da ince bir kumla dö. 
§Cnmişti. Mağaranın kubbeli tavanın

dan birçok abajurlu lambalar sarkmıştı. 

Mağaranın bir köşesinde duran bü
yük bir masanın etrafına üç geniş kol. 
tuk konmuştu. Diğer taraftan, masanın 
birkaç metre ötesinde sağda ve solda 
kalın meşeden yapılmış, büyük sıralar 
vaıdı. 

Bu şekilde döşenmiş olan mağara, 

elli kişinin rahat rahat oturabileceği 

bir ictima salon~ınu andırıyordu. 
Kristobal bu gizli ictima salonunu ta

nıyor muydu? Burasının ne için kulla
nıldığını biliyor muydu? 

Olabilir, çünkü bu mağaraya girdiği 
andan itibaren, yüzünde beliren endişe 
aliimeti, onu bir türlü terketmiyordu. 

Bu endi e alameti, yavaş yavaş bir 
'dehşet ve korkuya çevrildi. Vücudu 

ürperiyor, dehşet içinde Fauıtaya ba. 
kryordu. 

Fausta, kölesinin bu korkusunun hiç 
farkında değilmiş gibi hareket ediyor 
du. 

Kristobal heyecanını gizlemeğe ça
lışarak, lambaları yaktı ve derhal şam. 
dam yere bıraakrak, bir sevki tabiile, 
danı yere bırakarak, bir sevki tabiiyle, 
sildi. 

Bütün lambalar yakıldıktan sonra, 
Fausta, bir el işaretile, Kristibole ken
disini takip etmesini emretti. Mağara

dan ıdışarıya çıktı ve demin açtığı de. 
liğin c: ·üne gelerek amirane bir sesle: 

- Bakın, dei:li. 

Kristobal eğilerek baktı ve ayni za
mandan saçlarının diken diken olduğu
nu hissetti. 

Ne görmüştü? 
Gayet basit bir şey! Burada küçük 

deliklerden mağaranın her tarafı görü. 
nüyordu. 

Mesele bundan ibaret olduğu hal:ie 
Kristobal doğrulun-::a, ayakta duramı· 

yacak kadar bitkin bir hale gelmişti. 

Fausta, gene heyecan ve korkunun 
farkında değilmiş gibi hareket ediyor· 
du. Mağaraya döndü. Kristobal o ka. 
dar büyük bir heyecan içindeyttli ki, ma· 
ğaraya döndükleri zaman Faustanm ar• 
kalanndan gi:r:li kapıyı kapattığının 

farkına bile varmadı. 

Fausta. kölesine dönerek sakin bir 
sesle: 

- Demin bakmış olduğunuz delikten 
yalnız mağaranın içi gözükmüyor, ay. 
ni zamanda, burada konuşulan şeylerin 

hepsi duyuluyor, deıdi. Bu mağarada 

yapılan son iki toplantıyı, ben bu de-
likten takip ettim .• Her şeyi bildiğimi 

ilave etmeğe lüzum var mı? 

il 

·~ -.... 
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154 HORTLIYAN FAUSTX 

Kristobal, dizleri üzerine yere yıkıl
dı ve yüzünü kumlara sürerek: 

- Affedin! Madam 1 diye inledi. 
Fausta ayaklarının dibinde sürünen 

bu adama nefretle baktı ve onu ayağı. 

nın ucuyla iterek! 

- Ayağa kalk, ıdiye bağırdı. Ayağa 1 
Seni engizisyona teslim etmek için mi 
maiyetime aldığınu zannediyorsun? 

Kristobal bir s~rayışta ayağa kalk
tI. Korkusu biran içinde geçmiş bunun 
yerine sonsuz bir sevinç kaim olmuştu 1 

- Demek ki beni engizisyona teslim 
etmiyeceksiniz? diye mırıldandı. 

Fausta omuzlarını silkti ve soğuk 
bir sesle: 

- Korku sizi çıldırtıyor, zavallı a
dam, dedi. 

Ve tehditkar bir tarzda ilave etti: 
- Dikkat edin çünkü ben bir alçağı 

uzun müddet maiyetimde bulundurma. 
dım. 

Kristobal derin bir nefes aldı ve son
ra iyice doğrularak: 

- Madam, dedi, emin olunuz ki ben 
korkak ve alçak bir adam değilim. Yal
nu:, beni hakikaten engisizyona teslim 
edeceğinizi düşünmek gafletinde bulun. 
dum. 

Ve ürpererek ldevam etti: 
- Ben engisizyona mensup olduğum 

için, onu aldatanların nasıl bir akibete 
maruz kaldıklarını çok iyi bilirim. Size 
yemin ederim ki, en cesur adamlar bile 
onun önünde dehşet ve korku içinde tit 
rerler. Fakat bilhassa beni bekliyen a
kibet o kadar müthişti ki, hemen sizin 
önünüzde kendimi öldürmekte asla te. 
redldüt etmiyecektim. 

Fausta bir müddet ona baktı. Sonra 
bUtün soğuk kanlılığını toplayarak, ,sa. 
mimi bir sesle: 

- öyle olsun, dedi. Yalnız İ§kence 

(;aünde titredi~in için seni affediyorum. 
Ayni zamanda, benim bilmem icap e-

en şeyleri benden saklamak sadakatsiz 
liğini de affd:liyorum. Fal:at bu bir da
ha tekerrür etmesin! Prenses Fa usta. 
nm hizmet ve emirleri her şeyin fev
kindedir. Hatta kralın ve engizisyonun 
işlerinden evvel onun işleri yapılmalı

dır. Duyduğun ve gördüğün bütün şey. 
lerden beni haberdar etmelisin. Hatta 
düşüncelerini bile bana söylemelisin .. 

Bunlardan elde edilecek istifaldeleri an· 
cak bert takdir edebilirim, sen değil. 
Herkesin sırlarını bana ifşa etmelisin 
ve benim menfaatim mevzuubahs olan 
bir yerde herkese ihanet etmekten çe
kinmemelisin. Fakat sakın bana ihanet 
etmeğe kalkışma. Çünkü seni merha. 

. metsizce ezerim, anlıyor musun? 

- Evet madam, anlıyorum ve yemin 
ediyorum ki size daima sadık ka12.cak, 
itaat edeceğim. 

- Pekala.. Toplantı ne zaman? 
- iki saat sonra rgadam. 
- Öyleyse vaktimiz var. 

Ve Fausta bunları ı:öyliyerek koltu
ğa otur':lu. Kri tobal de ona do ru yak· 
lc:.,tI ve durdu. 

Fausta, Kristobalin gözleri içine ba
karak söylcmeğe ba.,ladı: 

- Buraya toplan:ıcak elan •damlar, 
Don Karlosun bir o ~lu olduğunu bili
yor ve onu nrryorlar. Onu kral ynpmak 
istiyorlar. Fakat bütün ı:ıraşttr~larına 
ragmen, znvallı prensin hangi isim al
tında gizlendiğini bir türlü bul:ımadı!nr. 

Fakat ye::ıin edebilirim ki, b'..I ismi 
ı:en biliyorsun. 

Art:k Faustaya tamamile sadık kal. 
mağa karar veren Kristobal hiç tered
düt etmedi: 

- Evet madam, biliyorum, dedi. 
Faustanrn siyah gözlerinde kıvılcım 

.... 

o 
z .... 

.... 
o 
ri 

HORTLIYı\N f.' USTA 
-----------------gibi bir şey parladı ve derhal söndü. 
Sakin bir sesle sordu: 

- Kimdir? 

- Bütün Endülüslülerin El Torero 
diye tanıdıkları Don Sezar. 

Hiç şüphesiz Fausta bu cevabı bekli· 
yemezqi. Ve hiç şüphe yoktur ki, bu 
cevap ve bu isim, Faustanın bütün 
planlarını altüst etmişti. Çünkü, büyük 
bir heyecan ve hiddet içinde bağırdı: 

- Nasıl? .• Don Sczar mı?.. Jiralda. 
nm aşığı! .. 

Faustanın bu heyecanından hayret
ler içinde kalan Kristobal, gözlerini iyi
ce açarak cevap verdi. 

- Evet madam, ta kendisi. 

Fausta hiddetinden kudurmuş bir 
hal:le ayağa kalktı ve bütün kuvvetile 
bağırdı: 

- Ah! Sefil! Onu ve çingene kızını 
serbest bıraktıktan sonra mı bana bun. 

ları söylüyorsun? .• Onların ikisini de 
alıkoymalrydım ! .. 

Nefsine her zaman son derece hakim 
olan Faustanın bu hiddetli, tehditkar 

've müthiş hali Kristobali dehşet içinde 
ürpertti. Bunun sebebini bir türlü anla-

mıyor, ve Faustanrn, kendisini cellada 
teslim etmese bile, artık bu defa muhak 
kak surette eliyle öldüre::eğini zannet
ti ve kckeleı:li: 

- Mndam .• Emin olunuz ki bilmiyor 
dum .. Bana hiçbir şey sormamıştınız 

ki. 

Fausta, fevkalb~şer bir kuvvet sarfe. 
de:ek eski soğuk kanlılığını buldu. Ya
vaşça koltuğa oturdu ve çenesini avu· 
cu i5ine yerleştirerek, uzun müddet bu 
vaziyette düşündü. Sonra başını kaldı. 
rarak sakin bir sesle: 

- Doğru dedi, benim bu işe büyük 
bir ehemmiyet atfettiğimi tabii bile· 

mc Jmiz. Şimdi ban:ı 
nız. 

xxıı 

r1~ 
CUCE FAALtYE 

d:ııı ıco 
El Siko Faustanın oda5ı!1 11riıt . . ne 

çıktıktan sonra, bahçenırı:.,csiııe 
kametine doğru dilsen kÖ ... ıdlv1 

.• tll" ,ttt 
Esasen buralarını çok 1Y1 rstıı: 
hakktktı. Cünkü karanlı~n .:e t 

- .... or 
terd:ldüt etmeden yuruY 
gözetlcmcğe çalışıyordu· . ,, bi' 

bUY11" t Servilere yaklaşınc:ı. .. erııte 
likle bunlardnn birisinin u;,ıenôİ· ô 
dı ve dalları arasın::la g 

8 
sotl ıı 

vücudunun kısalığı da btırı r Jcİ· 
müsaitti. Hiç şüphe yoltt~ 11gsÇ 

.. rı1'i.l• ııs 
gizli bir yeri vardı, çu . cc• fS ~ 
desinin üst tarafına geıırı ştJ~· 
aldığı torpayı ağaca yalt~LI· 13ı1 ıJ 
banın kaybolması bir ol 
bitmez cüce yere atladı. · rS• ôıl 

soıı ... ı 
Buradan ayrı~dıktan d0ğır 

kenarındaki diğer serviye •fesi 
b. . d' en va:ı:ı ~ 

tı ve ır ncvı mer 1<1 11rı 
bu ağaca tırmandıktan 60 

duvarın öbür tarafına aştıt· ~1'~1'1 alca, rıı 
V c hemen oradan uı . e otıl 

.. ıerın tf' 
rin yanında, çayırın u Ll:ı;ııtl 

başını elleri içine alara~ uııdi.İ· 
bu vaziyette kaldı ve ıdil§içitıÔe' 0ııd 

Gecenin derin suıcUtU arıln'1 
kiliselerden birisinin ç 
d.. .. . d andırdı. 
uşuncesın en uy ve: İ)e 
El Şiko ayağa kalktı . ı Ô 

G·delırtl 
- Vakit geldi!.. 1 

rıldandı. ..ruııı'te 
Ve yavaş al:lımlarla yu ~ 

dı. geçer 
Evin duvarı yanında~ uer 

. ılt 
denbire boğuk bazı ın 
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IU!at ve arka ruu ı Dokuzuncu senfoni '\.'e Be-
21)~ er ltıı., Uantıaı ve halk klr evmer 

HABER - J\k'şam postası 

KİRALIK YENi KARGIR 
HANE 

Süleymaniye Fetva yokuşu izzet 
bey sokak No. 1 O. altı oda, terkos, 
elektrik hava gazı, nezareti fevkalade 
yağlı boya. 16 numaraya müracaat. 

DEVREN SATILIK BAKKALİYE 
DÜKKANI 

tı.ıi( ııı~:re \te tarartndan arat> .'KELE& ı Canlı film ve K::ı~ın iste-

it llt ı::; tıht~ ~r::~ ~ 1 IPD ı = film lstanbulun kalabalık çarşılarından 
'tÜ:ı 22.ıo •Jaııadraın kıanu tara. SAKARYA ı Kermes eğlenceler:! ve Al birinde muntazam rnobilyesiyle, müş-
~ t 9 l1ıı P:ot:raın"e borsa haber çaklık terisiyle bir iyi bakkaliye dükkanı 

..._ ~et Patt 1
' 
22,ao pl lk1n rn.ou 1 Moakova • Ş&n&baY devren satılacaktır. Tütün gümrük 

... ~ ~ llları, 23 son. ~UMEH ı ~Zde kızlar 
~llfnı. \t "-LKAZAH ı Kızıl Çayır ve HUcum ta• _2_5_n_u_m_a_r_ay_a_m_i._ir_a_ca_a_t_. ----
~ "e ~ lıa13e~e. 20~05 habe~ . buru 

,, 

~.. lıa\t • 20,25 piye ı r .,s ı Venedik şarkrSI ve 
-.ıt, ~. lllaı, li, 

~.1.Q Ytll.[ • 23,ı5 habeı . ncl!a 
<ıı. ve takı Viyana ı ı:ııK ı Korktmız kaptan 
"'41' ~ '' HK ı Brodvay m elodi ve Ha.va 
· ıo~.a3 ltıtaı>ı kahramanları 

~ 2o.~0 ttıı.rııoro • ra dair eğlen ı \SUJ ı A~ bandosu ve Slngapur 
~trllıtı-s1ı.1. 20 ~a konser, kıı.· koraanları 

~. ıı..~ 2t,ı :; ~o {:'Unun B.kl!• ' .\~TORV lı 1 Alt Baba ve Vahşi kOfU 
lt 11cr \te 8aJ Clonyadan na· l ' U1'1UTUVET ı Korsanlar definNıJ ve Meç 

: re, 23,S~ Frank hôt kuvvet 

2n ~tr lSlANBUL 
~':1· 18,G6 FERAH ı Programm r btldlrme~Ur 
' <l ·o.ıı, 2ı 151eYQ.bn.t, 19,2:> Mll.l..J ı çapkın genç ve KIZll çayır 

~ llt~e_ balı(!rı' fl lannontk JULAL ı Bay Tekin 
~~~ 24 ~· 23

•15 ha.\•a -'ZAll ı DUnya hl\vadlsleri, Mavi 
'-- ' 1' 

5 
almanca hı:- va lsler, Dans korsanlan ve _-1', ı..... Kukaraça 

~la~ ""<llat, la,25 ALEMDAR t Bay Tekin 
-la~ ~~p 1 lt~r musiki, kon KrMALBET ı Hava kahrama..'llan ve De. S: ~lata "e ' 21.35 piyano nlzaltı kaçakçılan 
\ '1 ' ~ rıo 11

• 22,a:; ~ecrnuaıara dıt· B A K 1 R K O Y 
lh ~ 1.~~ce kn.. ava, hnhcrler 
'' l' 'Gll.- v ... ıerı . H1LTtV ADl : Gizli pençe ! ~' •l: "l!tlcr, 

24 
• 23,5() tran. 

'~ ııon haberler K A D 1 K O Y 
2ıı~ b 18.:ı:ı Ju ' tlALE ı Yeşil domino 

, ~ll3 ~ıı. ha~t, ~rarnotoı:ı, O S K lJ G A R 
°' 1 ~.-, ·ler 22 '\teaıttre, 2l, RALl'J t Unutma beni 
~ lın • ,35 Piyes, 24, 

"~ 7' I Y A 1' R O I~ A R 
~~'il.~ •llrıt 
'~ ~ 1ıa~;e;onu~nın. 20,10 r E P E B A Ş 1 , .,tıı '14 ltcınaer' hava ve aa·- $t!hir1İ'ljafroso Dram kısmı 

V ~
~ lıabt~. 23,~ dans llllll)jjllllll F!':ı~ ~;~::.uu. 

Operet knmı 

() \\'\il~ 
A ŞK MEKTEBİ 

,.......,.. Yazım: Yusuf Ziya 

"j !ll~ln :::yen: Muhil• satıa. 

------• Dr. ----· 
NiŞANYAN 

Hastalarını bergün a.k§ama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mu~ 

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel : 4.0843 -ı--• 

Eyer takmu 300/340 
eyer talmnı kapalı zarfla eksiltmiye 
konmUflur. Hepsinin tutan 21000 

'it~ liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız 
" P~ A olarak süvari ıubesinden verilecek • 

~' ~llit' "'lllerika tir. ihale 20 ~ubat 1937 cumartesi 
'l t( h günü saat 12 dedir. tık teminat 1575 
~itı t'tQf esör- liradır. Eksiltmiye gireceklerden il· 

)~ §\l gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun, 
'"'iıı · tav • 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen 

t~~ " l Ilı ti sı- belgelerle birlikte tahıs ve tirket ol· 

. .. 
lstan·bul · Levazun Amir-

. . . v• , :.~" . , . -; . 

;· "'. ligı. Satlnalma ·. 
Ko~is yoq-~ ilanları 

• 

Ordu hastahaneleri için otuz aekia 
bin metre yatak kılıflığı ve dokuz bin 
altı yüz metre elbise torbalığı bezin 
kapalı zarfla eksiltmesine istekli çık . 
madığmdan pazarlığa 12 Şubat 937 
cuma günü saat 14,30 da lstanbulda 
Tophanede Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
17328 liradır. ilk teminatı bin yüz 
doksan dokuz lira albntf kuruttur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görüJebilir. isteklilerin belli saatte 
kanunt vesikalariyle beraber komis-
yona gelmeleri. (330) (678) 

Askeri Tıbbiye okurları için 1352 
adet yüz havlusu 2 mart 937 aah gü
nü aaat 15 de Tophanede Satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile ah• 
nacaktır. Tahmin bedeli 676 liradır. 
fllc teminah SO 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 937 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede aab
nalma komisyonunda açık eksiltme 
ile almacaktır. Tahmin bedeli 960 
liradır. tık teminah 75 liradır. Şart
name ve nümuneıi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber· belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (336) (681) 

Maltepe Askeri lisesi için 800 adet 
yün fanila 1 mart 937 pazartesi gü
nü saat 14 de Tophanede Satmal
ma komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1560 li
radır. tık teminatı 117 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (337) (682) \ı~tJ~be \l • ak sun eyer takımı itlerini yapabilecek 

~ 11\itı td derecede san'at sahibi olduğuna dair 
.~~ttı lOİz. ' ' lktiaatvekiletinebağbmahalliaanayi Maltepe Piyade Ahı Okulunun 
~~~ '<>n tclternrnül müfeffitliğinden alınacak vesikalarla Mayıs 937 sonuna kadar Maltepe 

~ ~ ci)cf' .~ ~ğ~ VOG teminat ve tekliE mektuplanm havi iskelesinden okula kadar nakledile
~s Oc ltt~~~Yarlarnaz. zarflarını en aon saat 11 e kadar cek 150 ton kadar erzak nakliyesi 
~lı.. gt?ıç ~hr ı kullanan Ankarada M. M. V. Satmalma ko- pazarlığı 9 ışubat/937 salı günü sa-
~' ,'.~\t~p · Krcrn kö- misyonuna vermİf bulunmalan. at 14,30 d:ı Tophanede Satmalma 

f't ·' a~~dr~ınıkul. (593) (650) IComisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
~-~ Oı.J Cfır, nıesa. T i F o B i L bedeli 375 liradır. llk tem.İnalı 28 li-

l . • ~ radır. isteklilerin bebi saatte kom.ia-
'"fı. "ıq·)' dı• • • Dr. IHSA" SAMI l " lq ' ld y k yona gelmeleri. ( 333) ( 680) 
\ı~'" •tı~ 0f l • Tifo n paratifo butıhklannı tutul 
t ""\l ,._t ~ tı e " mamık için ağızdan aiının tifo bap- Ord ·~ ~b... htrı ~g tarafına u hastahaneleri için dört bin 
~ "flıtıı· -crınden landır. Hiç rahatsızlık verme:ıı:. Her bet yüz metre erat ve dokuz yüz met. 

~~~~"' ~ 1 
•Urun·· Yapıl - lces alabilir. Kutusu S:J Kr re subay hasta abahğı kumatı prtna-

~~ ~tt ll)~lıdı" tıı •ol tara- mesinde değitiklik yapdchğmdan 1 
\~~~iıı~'htcıı~~ ~ir kre- ===·----::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e.:ı:n şubat 937 tarihindeki eksiltmesinden 
~ , . )ClfltıiJ ~g tarafı !i Doktor ii sarfınazar edilerek yeniden eksiltme-
t~ . ·~bit ~k.ilgdu:z:c~!i~n Hömer AbdUrrahmani~ ıi 19 şubat 937 cuma günü saat ıs 

S~~ftt'-. ıtıı. c gorur- •
1
·:.: D E R M A N :.:. de Tophanede s:ıtmıılma komisyo· 

~ ' ~t nunda kapalı zarfla yapılacaktır. Hep • 1\ \11'\r. :: • E . .. ... d :: 
~ ""\:& krc . . :: Muayenehanesı - mınonun e :: sinin tahmin bedeli on sekiz bin lira· 

l.t:.~: ~ ~ .. _ -...a rnını g V ALDE HANI içinde No. 21 g dtr. ilk teminatı bin üç yüz elli lira-
~ ~ı\ ~~ =m::-..wa:ı·· -··--·--==---=ı:-·-···· 
~ : ~· ~ttk, = · ···-·~~-Do~····-· ·-.. ···· ::~d:=1':b~ı~~ ıı:M:ı:~~ı;~so 

· \J.... 
111~tıU ~ıa deposu CJJ beyi: ta 0 Çe lr sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele-

,:~~ Ctp BEY Cumartesinden maada hergUn rinde yazılı vesHcclerle beraber teklif 
>bı:11 ~.... hastalarnı kabul eder. mek'u'>larmı thl le silet1ndcn bir saat 

' -~ Ve her ına- Edinıekapı, KaragUmrlik Tramvay evvel komisyona vermeleri. (~27) 
Durağı No. 95 (620). 

1r 

Devlet i>emiryolları ~E -Lim8nları ı . . . . . -\. . 

. işletme Umum _·idaresi Ilanları t 

Derince limanına bir sene zarfında vurul edecek maden ve kok kö
mürleri ile muhtelif etya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve 
tahliye iti bir sene müddetle •tağıda takribi tonaj miktarı ile her ameliye
nin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.1937 perşembe günü 
aaat 15 te Haydarpapda ıar binası dahilindeki birinci iıletme komisyo
nu tarafından kapalı zarfla ebilbneyekonmuştur. 

A!ağıda her ameliyenin hizamıda yazılı tonaj miktan takribidir. Bu 
miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye eau teıkil et· 
miyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince limanına vurut edecek ma· 
den ve kok kömürleriyle muhtelif eıya ve malzemenin tahmil ve tahliye
sini taahhüt edecektir. 

Bu İJe girmek iatiyenlerin 1718 lira 27 kUl'Ufluk muvakkat teminat ile 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği veaa~k ve resmi gazetenin 7.5.1936 tarih 
3257 No. lu nüshumcla intipr etmiı olan talimatname daireainde almmıı 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Haydarpaşada gar bina· 
ıı dahilindeki birinci iıletme komisyonu riyasetine vermeleri li.mndır. 

Teklif mektuplannda aşağıda listede gösterilen ameliyelerin vahidi ki· 
yui fiatlannm her birine o/o ni!betin:le yapılan tenzilat gösterilecektir. Bu 
tekilde verilmemit mektuplar kabul edilmiyerek ret ve iade edilecektir.Bu ite 
ait §Bl'tnameler ve mukavele projeleri parasız olarak komiayondan dağıtıl .. 
maktadır. .,. "'" .(435), 

Ameliyenin . . 
cınıı 

1 - Vapur dahilinde 
yinçJe anpelan yapmak 
bu ameliyede nhbm 
veya ıilo iakeJesine 
veya vapur IÜVertelİ· 
ne vermek bıralanali 
da dahildir. 

2 - supalandan llÇdi 
vagona tahmil ve mü-
tekabilen vaıondan su 
palan yapmak ve icl.N 
Tinci ile vqondan d&
nize vermek veya mü
tekabilen denizden .... 
mak 

3 - Vinç iştiraki ol
maksIZID nhtmı veya 
ıilo iskelesine veya 
(Üverteden vagona tah 
mil etmek veya müle· 
kabilen 

4 - Supalandan alınıp 
açık araziye nakil ve 
istif etmek mütekabi· . 
len 

S - Silo iskeleaine ya· 
naplllf vapur (Üvert• 
sinden veya ailo iakele
ıinden nakil ve yerlef" 
tirmek 

6 - Vinç ittiralci ol. 
maksmn vagondan 
tahliye ve açık araziye 
mağazalara nakil ve İs· 
tif ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare 
vinci ile açık araziye 

. 

nakil ve istif ve mü· 
tekabilen 

8 - Vinçsiz merakibi 
bahriyeden küfelerle 
veya arkalık veya 

el ile çıkanlarak 

vagona tahmil açık ara 
ziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen 

9 - V aaondan olukla 
tahliye 

e 
t !. f. ın • s· 
pı:" 

3: ' ~ 
2: I:':' 

f .. g ... 
Kr. 

56.844.195 7 

Kr. 
75.050.545 5 

1Cr. 
7.174.040 15 

Kr. 
40.037.740 16,5 

Kr. 
3 

Kr. 
44.487.260 5 

Kr. 
3 

Kr. 
4.683.260 14 

Kr. 
3 

31.871.352 

10 - Saatla müteahhitten almacak 
amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele ..., 
12 - Vagonda mağazada veya va· 
purda dölane zahire ve sairenin çu
vallama ve çuvalla_nn dikilmeai · 

">:: 

... 

ı 
f 
~: ö 
CI 

4658.120 

Sf. s El öf tt = . 
~: . .n· es-s· ~ :;:; 

E E .. 
8: 

'<! 

f .. 
~ 

~ ... o ~ 
Kr. Kr .. 
27 ' 25 ' 

ICr. ICr. 
10 15.508.109 7. 

Kr. ICr. 
22 3.193.545 10 

Kr.' 
14 

f 
Kr. 

9 

Kr. 
7. 

Kr. 
5 

ICr. Kr. 
20 2.098.027 14 

Kr. Kr. 
5 1019.910 s 

Kr. Kr. 
1283.160 20 10051.761 13 

Kr. ICr. 
s 9 

5941.280 228.277.040 

Saat V. K. bedeli 

46 13 JCr. 
Gün 
36 110 ICr. 
Beher ton .~ 

için v. K. 20 ICr. 
..... ·--
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EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

Türk Tokatlı idaresinde Yeni açılan E 
Çok temiz ve nefis alafranga ve alaturka yemekler mutena nadide mezeler Birinci sınıf servis 

Çok mutedil fiyatlar. Bir tecrübe kafidir. 
Adres: Bahçekapı Arpacı Hanı içinde 

EGE EGE EGE EGE • EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

E 
G 

EGE 

BA M Vaki ŞI or . " . ~ ... "~ .. 

GALATADA MEŞHUR 

SE SVOR 
Elbise Mağazaamm tekmil dairelerindeki T E N Z i LA T L 1 

Satqmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Kumaıtan Pardesüler 111h Lira Gabardin Pardesüler 17 % Liradan Erkek Kostümleri 14 1/2 Liradan 
dan Mandleberg Pardesüler 23 % ,, Kadm Mantoları 13 ,, 

Trençkot Pardesüler 15 1h ,, Muıambalar 12 ,, Kadın Muşambaları 1 O ,, 

ısmarlama elbıseıer iki porva ile 28 ~,z liradan itibaren 

KS LSVO da b 1 cak ınız. 

.., 

• ' .. ... ·, '! \ • . ~·... # 4 • • '. • " • 

i K Ti O AR ~-• 

ve re ıe: L G E v ş E K L n @] D N ~ 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayınız. ( Posta kutusu 1255 Hormobln J '-· 

~omartnzma 

Lumbago 

sk n 

izale eder 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

L Nı A 
Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası kar§ısmda İzzet 

1 Bey Ham. 

Müz'iç Boğaz ağrlları 
Kışın birçok insanları rahatsız eder 
Yutkunmakta zorluk ve ıztırap çeker
ler. 

Akridol Doğum ve Kadın ....._. .. :..c~• 
Hastalıklara 

Bogaz ve bademcik iltihaplarını pek 
çabuk geçirir. Soğuk algınlığından, MÜTEHASSISI 
Grip ve Nezleye yakalanmaktan biz- Dr. aş .. d Erez 
leri korur. 
Her eczahanede bulunur. 15 tanelik BEYOCLU istiklal caddesi 99 

Ufak kutusu 35, büyük kutusu numaralı Ankara apartmanınn 
70 kuru~tur. (Gaz şirketi üstünde) naklet-

••--·-----------•aı-------iiim-•11 • mi~tir. Tel. 41j72. 

T. L 40227 

. 
İstanbul - Galata, Voyvoda 

lngilizçe der91 
Resim: 4 00~ 

The Smiths' Draw:ng - r 
( Smit'lerin misafir odası ) 

.ot# 
1 - The mantlepiece: ocak üstil. 2 - The firepl~~ılp?J: 

mirror: ayna. 4 - The clock: .roat. 5 - The pbO 'flle Cı 
6 - The lamp: lamba. 7 - The fire: ateş. 8 - tc§ /' 
mal~lık. 9 - The tongs: maşa. 10 - The pa~er: ~. j3 6 
The shovel: kürek. 12 - The book.case: 7dıtuphil Q,C· ~ 
kitaplflr. 14 -The door: k~qıı. J5 - The curtııin: ~es. 
no piyano. 17 - A piece of music: bir nota. 18 -. lJİ'.~,; 
le. 19 - The table: masa. 20 - A bo~l of flowe:S~ııftl'.'7.; 
21 - An annchair: bir koltuk. 22 - A clıair: btf ğı z!J.1.f 
sofa: bir kanape. 24 - A cushion: bir köşe yastt1,",i.' table: bir ufak masa. 26 - A bird·cage: bir~ !"'f<,d!l".;,,ı:. 
mophone: bir gramofon. 28 - A wireless set: b1~e cf1 

The floor: döşeme. 30 - The carpe,t: h.alı. 31 - ıcııPıııf1> 
32 - The pendant: a.s'111.<J lamba. Not: Resimde, 
perdenin üz.erine 15 rakamı işaret olunacaktır. 


