
Gazetemizi 
ahrken 

Lisan dersi formala
rının kesilip kesllme
~ine dikkat ediniz 

Memurlara kolaylık 
G<ızetcmizo t cnziwtll aboııc olmak 

i.'tiyen memur ve attkcrlerden A n1:ara
da bulwuuıların Ankarada şu numara
lara telef on ederek arzularım bildir
meleri klifidir. 

2326 2816 106~ 

~Kuruş • Telefon: 23872 14 lkincik8nun 1937 ...-ıerşemoe Sene: 6 - Sayı: 1795 

Kamçılaı'/a dayak, baskın, tevkif 
işkence ve tazyik karşısında 

20.000 Hataylı müşahitlerin 
gözü önünde 

Büyük bir nüma~lJİŞ yaptılaı' 
Bir kaç yüz Arap da aldıkları sarı lira 

J aş~'ma •• so~:9k soka.k ~~~~-~-tı_ıa_r __ --= 

sme nonu · ve ıkı Blum Parise 
Vekil.miz geldiler döndü 

Paris, 14 (Hususi) - Blum, bu sa 
hah Parise gelmı~ir. Başvekil, Elyse 
sarayında Reisicumhurun riyasetinde 
yapılacak olan toplantıda hazır bulu
nacaktır. 

ll~flli 
'J' "fehr·m·ze gc?en ismet !nönü ve vc7~1lerimiz Haydarp<J,Ş<:ı i<ıtasyoıııında ~ 

~\rfik Rüştü Aras 
Ce atüne kadar 
Baş~eırreye gidiyor 

, • ._, akan lsm t ın·· .. H .. vell..ill ~ e onu, a.rıcıye 

'Vekili ~·~Vfik Rüştü Aras, Dahiliye 
~ ~Ukru Kaya bu sabah onda An
d!ıı~ an Dnh .• 
"""'1l<l§ :-- rımıze gelmişlerdir. Hay-
J?ıU<i~ lStasyonunda vali, emniyet 
lt~11 Ve bazı sayla vlar tarafından 
l>tırıa (an Ba~bakan ve iki Vekil va-

3ln.nbula geçmişlerdir. 

Antakyadaki feci 
zulüm nasıl 
yapılıyor? 

Sancakta işkence ve tazyik, bir 
denbire tarihte bile misli görülmemiş 
bir şekil almıştır. Fakat bütün bun
lardan yılmıyan Snncak halkı yer yer 
yaptıkları niimayişlcrden başka An
takyada 20.000 kişilik bir nümayiş 
yapmışlardır. 

(Devamı 6 ıncuUı) 
Vekiller Heyetinin 
diinkii toplantısı ~s ~n o 111) ~ n on~ Kıra CI 

Ankara, 14 (Telefonla) - Vekfllel' 10 0 lfll U ~Ölrffl ~!}:( n~ n li"\I 
'----._ (Devamı 6 ıncıda) iki Sırp çocuğu 

Parlstekl 
l'Urk güreşçisi 
IVıehmet Arif 

---~·-., .. 

600 kilometre yol 
yürüdü terse de •• 

Belgrat (Hususi) - Gazetelerde es
ki İngiliz kralı hakkındaki yazılardan 

meraklanan iki Sırp çocuğu kralı gidip 
görmek merakına kapılmışlardır. 

Trenle gidebilmek için yol paralan 
olmayan çocuklar, Yugoslavyamn, Dev
vcud kasabasından bir gün, yaya olarak 
yola çıkmışlar ve Dalmaçya sahillerine 
kadar 600 kilometre giderek kralı ara
mıslardır. Fakat, gazetelerin yazdıkları 
hilafına kral Edvard Dalmaçya sahille-
rine gelmemiştir. 

..JJapon 
!kom lYı ını nstneırn 

Hükumeti 
deviı·ecekleı,di 

Yalnız Tokyoda 

350 kişi 
tevkif edildi 

Tokyo (Hususi) - Japon komünist
lerinin Tokyoda tertip ettikleri askeri 
bir komplo meydana çıkartlmıştr. 350 

kişi tevkif edilmiştir. Tokyodan maada, 
Farmoza, Koreya ve Şanghayda da bir 
çok tevkifat yapılmıştır. 

Komünistlerin maksadı, silahlı bir 
darbe ile hükumeti iskat etmek idi. 

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

General 
Göring 

Bu acı hakikat karşısında ne yapa
caklarını şaşıran çocuklar sokaklarda 
dolaşırlarken bir gazeteciye tesadüf et
mişler, dertlerini buna anlatmışlardır. 

Pispiltteki bu gazeteci, çocukların ma
cerasını gazetesine yazmış bu yazı üze-
rine İngiliz ve Amerikan muhabirleri ita J y 8 y 8 gf ttf 
~ocuklarm fotoğraflarını almak üzere •• 
Viyana. B"!rlin ve Belgrattan İspiline Onbeş gun sonra 
gelmişlerdir.. M 

1 
k t• • 

Bütün bunlardan sonra eski kral Ed- em e e 1 m ıze 
var::! meseleyi öğrenmiş ve çocuklara 
me"!ll eketlcrine dönmek üzere Viyana
dan on bin dinar yol parası göndermiş

'llJehm.ct Arif 

li'"l'li.ns 

tir. 
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Li.san 
dersi etimiz 

Ol=ı.. Iı ŞaJn · 
... , J..reh pıyonu ile karPilaı::arnk Bu g Ü n : 1 n g i 1 iz c e f ~l<!lerjrn:t Arif hakkmdaki Fransız 
~r 8Por nın yazıları \'C diğer havadis 

1 y 8r1 n ı A 1m8 n ca 
sa~anıızdadır. ı-.111 """'jlllRIH lbNı:tı•ırı ll!N ......... I_ 

gelecek 
Ankaradan verilen bir habere gö

re, şimdi İtalyaya gitmiş olan Prusya 
başvekili ve Alman hava nazırı gene· 
ral Göring gelecek ay başında mem
leketimizi ziyaret edecektir. General 
Göring refikasiyle birlikte seyahat 
etmektedir. 

Alman hava nazırı dün akşam 
zevcesiyle beraber BerJinden ltalya
ya müteveccihen hareket etmiştir. 
Gece yansından sonra Romaya var-

(Dcvam1 6 txetda) 

Frankô kuvvetlerinden ik"i muharip Madri<li gözWyorlar 

ispanyada iki taraf birbirini gözliiyor 

3.000 Japon 
gönüllüsü 

Kadiks'e çıktı 
Amerlkadan da yüzlerce göoüllfi 

ispanyaya gidiyor 
Nevyork, 14 (A.A.) - Amerika beynelmilel müfrezeye gireceklerini 

sosyalist fırkası azasından biri, yüz- söylemiştir. Bu zat, gönülliilerin 
lerce göniillülerin ispanyaya giderek (Devamı 6 ıncıda) 

Bir arabanın ürken atlan 

fK ö tP ır ıYı lYı st lYı ınHdl en K e'lt:<e ifil c n o e ıre 
kadaıır lhlaBG:to lhleyecaınıa veır<dln 

iki kişi ezilerek 
yaralan.dı 

Bu sabah köprü üstünden başlayarak 
Tahmis sokağına kadar devam eden ve 
halkı büyük bir heyecana sevkeden bi:
hadise olmuş ve iki kişi ezilmiştir. 

Köprü üzerinde eşya boşaltan bir 
yaylı arabanın atları her nedense ürk
müşler ve birden delicesine Eminönüne 
ıdoğru koşmağa, arabayı da sürüklemeğe 
başlamışlardır. Zaman ıaman kaldırımın 
üzerine de çıkan arabanın önüne bir 
adamcağız çıkmış ve hayvanlar zavallı 
adamı altlarına alarak ezip geçmiştir. 

Araba Eminönü meydanını bir yıldı
rım hızile geçmiş ve Sultan hamamına 
doğru aynı hızla ilerlemiştir. nu esnada 
arabanın geldiğini gören halk kaçışmak
ta idi. Araba Mısır çarşısının yanındaki 
sokaktan Ketenciler kapısına sapmış ve 
burada da bir peynirciyi altına almıştır. 
Zavallı peynirciyi de ezen hayv.:nlar Ke
tenciler kapısın'da ki küf ecilcrin meha
retle kiifelerini atlann başlarına geçir
mesile durdurulabilmiştir. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Nizameddin Nazif HABER 
yazıcıları arasında 

İstanbulun biıicik, hakiki akşam 
gazetesi olan Hnber"i çıkaranlar sa.balı 
gazetelerinde rasladıklan fikir, düşün
ce, tetkik hatalarını göre göre usan
mağa başlamışlar ve altı yıldır devam 
eden bir sabır ve tahammülden sonra 
artık dayanamamışlar ve bu hali ısla
ha karar vermişlerdir. Karilerimiz 
kıymetli arkadaJiımız Ahfcş'in tahrir 
ailemiz arasına karışmasındaki sırrı 

bilirler: 

Sabah j?a.ı.etelerindeki muharrirlere 
dürüst yazı yazdırmak ve bir fikri en 
açık ve va~ıh tarzda ifade ettirebil
mek. 

Fakat bu. sabah ga7.ctelerini ıslrıl1 
için kafi değildi şüphesiz. İnsan doğru 
di.irüst yazı yazar, acaba bu onun ayni 
zamanda doğru, düriist görüp düşün
düğüne de delalet edebilir mi? Tabii 
edetnl'Z. İşte bu ciheti tebarüz ettir
mek için de Hnber tahrir ailesine "Ni
zameddin Nazif" karışmış bulunuyor. 
Niza.meddin Nazif Haber okuyucuları
nın meçhulü değildir. Uzun zaman bir
likte çnlıştığımız bu defterli arkadaşı, 

bir aralık kaybetmiştik. Bugünden iti
baren tekrar Haber ailesine karışmış 
bulunuyor. Rendi söyledi~inP göre ya
zılarınm intişar gün!crini bir disiplin 
altına almak imltfmı olmtyacaktır. Ba-ı 
zan birkaç gün gazetelerde bombardı
mana uğratılacak satırlara raslanama-

Nizamcddiıı Nazif 

maktadır. Bazan da ikinci tabılar ya
pılmaya değer hatalar göze çarpmak
tadır. Ma.amafih günleri malum olma
mak üzere haftada iki defa bombardı
man yapabilecektir. 

Ni?.a.meddin Nazif keneli sütunu için 
şu başlığı kabul etmiştir: 
Bombardıman! 
tık yazısını yarın gazetemizde 

bulacağınız arknda§ımız bir hayli 
deh~ctli olduğu için sabah gazetelerin
deki muharrirlere dikkatli olmalannı, 
hazretin şerrinden tevakki etmelerini 
tavsiye ederiz. -



ararlı Tahrikler 
Falih Rı/kı.-Atay'm Ulııs'taki şu enteresan makalesi:ni alıyoruz: 
Geçenlerde Sancak lıudı:ıdwıa asker tahşidi hakkında.ki fransız şayia

smdan bahsederken, böyle şayiaların arkasında, bir takım tertibler için 
fikirleri şimdiden hazırlamak kasdi aramakta. haklı im.işiz. Fransız me
murları, birkaç gün içinde, bütün Sancağı bir tahrik havası ilıe şiba ha~ 
line getirdiler. Zaten Le Tcmps gazetesinin posta ile dün aldığımız nüs
hasının havadisler kısmında bu tahriklere esas teşkil eden tezvirelrden 
bir kısmını okumuştuk. Cenevre görnıenlerinin önüne kendi kaymakam
larından birini çıkararak, 1921 taahhUdlerinin Sancak'ta tatbik edildiği
ni söyletmek ve Sancak Türklüğünün Fransa'ya. minnettar olduğunu ar
zettirmek gibi! Zorla. ve hile ile seçtirdikleri mebuslardan birini, !bir 
türk köyünün önüne dikip, aynı hezeyanları ona tekrar ettirmek gibi! 
Yalmz bu kadar değil, fransız sömilrgecilerirıi, yUz ellilikler ve o ayarda 
birkaç satılık serseri ağzından, bitip tükenmez, bir hiyanet edebiyatı sa
tın :ı.lacaklarma ne şüphe ettik, ne de şüphe ederiz. 

·Fakat Sancak türklüğilnün sabrını tüketip, onlara ıstırabtan kan 
kusturtan tahrikler bundan ibaret de değildir. Havas ajansının 11 tarihli 
tebliğlerine göre aynı memurlar, dııiardan Antakya'ya bir sürü nüma
yişçiler getirerek, TUrkler ve Türkiye aleyhine bağırtıp ~mışlardır. 
Tebliğ bunların Türklerin yanında hizmet ecLmı kimseler olduğunu ve 
şehre 'kamyonlarla geldiklerini haber vermektedir. Yani bu adamlar, ya 
muvakkaten, iş aramak üzere, Sancağa. gelen veya. Sancağa sonradan gö
çen kimselerdir ve şehre inmek için merkebleri bile bulunmıyacağma gö
re, istifade ettikleri kamyonlar askeri vasıtalardır. 

Bütün bunlar Sancak Türklüğünü tethiş altına almak, ve görmenlere 
Sancağın ne kadar az Türk olduğunu anlatmak gayreti ile yapılmakta
dır. 

Faydasız ve lüzumsuz olduğu kadar, zararlı ve tehlikeli olduğunu he
men ihtar etmek vazifesinde olduğumuz bu tahrikler üzerinde, bilhassa, 
İngiltere ile . dostlarım.Izm dikkatini uyandırmak isteriz. Dünya ibilir ki 
biz böyle oyunlar karşısında :ne yılar, ne sineriz. Ve hepsine Türk hak 
ve şerefinin gerektirdiği her tilrlü mukabelelerde bulunmakta bir an bile 
aciz göstermeyiz. 

Hakikat her türlü t.ertiblerin üstündedir: biz bu esasa dayanarak, 
doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz. Lakin bizi Meta. bu yoldan çevirmek 
ısrarı ile, etrafımızda kasıdlar görürsek, evvela, dostlarımıza son çarele
ri kullanmak için sabrmuzı: nereye kadar götürdüğümüzU bir defa daha 
izah etmek isteriz: onların, milli hak ve şeref meselelerinde sabır ve ta
hammülün bir takat haddi olduğunu takdir edeceklerine şüphe yoktur. 

Böyle bir tahrik havası içinde mi Cenevre münakaşalarınr yapacağı:z? 
Ciddi olarak söyliyelim ki her türlil menfaatler hesabına, Sancak halkı
nın ıstırabı ve bizim davamızla bu türlü oynamakta hakiki zarar ve teh
like vardır. Biz dünya ve dostlarmuza, 'bugün, Sancak davamızın hakkı
nı nasıl ispat ediyorsak, yarın, bu türlü tahriklerin sebeb olabileceği 

büttin akrbetlerin ancak ve yaJnrz Fransa'ya aid olacak olan mes'uliyet
lerini de aynı kuvvetle izah edebilec~imizden eminiz .. • 

HeX;,5eyi rvaktinde söylemiş olalnn"! 
... il '1ıit 

Falih Rıfkı l,4,TAY 

Memur· n kanununda ne 
gibi tadilat yapı ıyor? 
Memurlar idareten azil de 

edilebilecekler 
Üzerinde tetkikat yapılmakta O•J 

lan yeni memurin .Kanununun eski
sinden farklı olan tarafları şunlardır: 1 

1 - Bugünkü memurin kaunun
da (idareten azil) usulü yoktu. Yal
nız memurların vekalet emrine alın
masr vardı. Yeni memurin kanunun
da (vekalet emrine almak) dan bas
ka (idareten azi1) eı>ası da kabul edi
lecektir. 

2 - Şimdi meriyette olan memu· 
rin kanununa göre memurların siya
setle iştigali memnudur. Halbuki on, 
on beş senedenberi dünya vaziyeti 

çok değişmiştir. Bu değişiklikler a· 
rasmda devlet içinde meinurin kadro
sunun vaziyeti de dahildir. Onun icin 
tek parti esasına dayahan bugünkü 
inkılap rejimimiz mucibince bugün 
valiler vilayetlerde parti reisi vazife
sini de ifa etmektedir. Bu itibarla 
yeni yapılacak memurin kanunu bu 
husustaki kanuni aksaklrğı düzelte· 
cektir. Memurların siyasetle iştigal
Jerini meneden kanuni madde kald:
rılacaktır. 

3 - Mevcut memurin kanunu 
mucibince hariciye memurları ile or
du mensup]armm ecnebi tebaasmdan 
kadmla evlenmeleri memnudur. Bu 
memnuniyet her smıf memurlara sa-
mil olacaktır. J 

4 - Bugünkü layiha memur ta
rifini de tadil etmekte ve iicretle ma· 
aş arasındaki hükmi farkı kaldırmak
tadır. Yeni l&yihaya göre çxkncak },a. 
nun nazarında "devletin amme hiz
meti kadrosuna dahil daimi bir vazi· 
feye ücretli veya maaşlı olarak ı sala~ 
hiyetli makamca tayin edilmiş olan
lar (memur) saydacak,, tır. Maaşlı 
veya ücretli memurlar arasında vazi-

fe ve mesuliyet noktasından hiç bir 
fark olmıyacaktır. Ancak ücretli me
murlar bu kanunun tahvil gibi, izin 
gibi, devletçe tedavi gibi, açık, mazu. 
liyet ve tekaüt maaşı, peşin tediye 
gibi hükümlerinden istifade edemiye
ceklerdir. 

' Ancak kanun (müstahdem) sıfa 
tmı kaldırmış olmıyacaktır. Memuı
luk sıfat ve şartlarım haiz olmadığı 
l}alde kendisine devlet idarelerinde 
vazife verilenlere müstahdem deni1e
ceklir. Bunlar bu kanun hükümle
rinden hariç tutulacaklar, ve hakla
rında mukavele varsa mukavele, 
yoksa, umumi kanunların hükümleri 
tatbik olunacaktır. 

Memur olabilmek için ecnebi ile 
nikahlı olmamak dahi dediğimiz gibi 
kayıtfor arasına konulmaktadır ve 
nikahsız oldukları halde ecnebilerle 
karı koca gibi yaşıyanların da me
murluğa almamıyacağı kaydedilmek· 
tedir. Nikahtan evvel Türk tabiiye
tini iktisap etmiş olanlarla evlenmek 
de memurun mensup olduğu vekale
tin İ7.nine bağlı olacaktır. 

Fena ahlak ile dile gelmiş, kumar 
oynatmış, kumar oynamayı adet edin 
miş olanlarla haysiyet kırıcı bir suçla 
mutlak surette ve herhangi bir cÜ· 
rümden dolayı ağır hapis veya allı ay
dan fazla hapis cezasiyle mahkum o
lanlar veya böy]e bir hareketten do
luyx takibat altında bulummlar me
murluğa almmxyacaklıırdır. 1 

Memurluğa alınmak için iki sene! 
nnmzetlik devri vardır. 

Yeni proje, askeri ve adli memur 
lara şamil değildir. Emniyet memur-1 
lan da polis teşkilat kanununa tabi 1 

olacaklardır. ( 

HA UER - Akşam postası 

Avukatlar Kanunu tetkık ediliyor 

vu hikimlerin 
müsaviri mevkiine Nutuk kıabiliyeti i7.6 yaratıım:ıJi ol' 

d ~ .. . t' .. tn eıı uguna gorc, sesın ve nu n-ı .!9 

yü se tilecek 
Kazançlarını, adaleti oyalamakta 

arayan avukatlar meslekte 
barınamıyacaklar 

ince ve en derinli l:Jz ve unsurıarı~~ 
kwvvede oZarak bilmesi insan .~qı~ 
Uiztmdır · A.ncaJr, bu lüzwmun vıı~ 

, 111' 
bulması, tahakkuk etmesi ve . 
hayet "Nutk" un bir fiiı olaoHrn.e~ 
pek ehemli 'bir meseledir. - J\.'

111 

Ulusoy, Yeni Asır, 12. 1. 1937. 

Şüphesiz çok derin sözler ama iyice 
anlaşılmıyor. Aceba "sesin ve nutJctlll 
en ince ve en derinli öz ve unsurlar~ 
kuvvede olarak bilmek,, ne deınekt~: 

Yeni avukatlar kanunu son defa göz
den geçirecek olan Adliye vekaleti muh
telif büro mümessillerinden ve memle
ketin en tanınmış hukukçularile avukat
larından kurulan komisyon dün Adliye 
vekaletinde bizzat vekilin başkanlığı al
tında işe başlamıştır. 

Bu münasebetle, Adliye vekili Saraç
oğlu şu mühim nutku söylemiştir: 
"- Bugün avukatlık mesleğini baş

tan başa yeni esaslara göre tanzim eden 
kanun Hiyihasmı tetkik maksadile top
lanmış bulunuyoruz. Bu toplantı aynı 
zaman1::1a adliye teşkilatile avukatlarm 
müşterek bir hedefe vusul için bir ara
da yürümeği azmetmiş bulunmalarının 
yeni bir delili olmalıdır. Eldeki projenin 
en bariz hususiyeti avukatlığı ~mme 
hizmeti mahiyetinde bir meslek addet· 
miş ve avukatların hukuki bilgi ve tec
riibelerinin adalet hizmetine tahsisini, 
gaye olarak göstermiş olmasıdır. 

Arkadaşlar, 

İnkılap yapmış, yeni bir rejim kur
muş olan her yerde avukatlık mesleğini 
o inkılabın esaslarma göre tanzim zaru
reti verilmiştir. Nitekim İtalya avukatlar 
kanunu süratle faşizmin icaplarma uy
gun nasyonal sosyalizmin damgalanm 
taşımaktaldır. Biz de layihamm cumhu
riyetçi, milliyetçi, laik, devletçi, realist 
rejimimizin bir kelime ile Kamalizmin 
derin izlerile takviyeye çalıştık. 
Doğruluk ve nezahet, ehliyet ve seci· 

katlık üzerinde korkunç bir gölge gibi 
dolaşan, 'sizlerin ve hepimizin şiddetle 
reddetmek istediğimiz tezvir lafı bun· 
dan böyle hafızalardan bile silinmelidir. 
Bu, Türk avukatlığının süratle varacağ• 
ilk hedeft,ir. Yakın bir istikbalde varmak 
istediğimiz ikinci hedef de mahkeme ve 
ya resmi dairelerden çıkan ve üstünde 
şüphe toplanmak istenen herhangi bir 
işin avukat elile yapılmış olmasının öğ
renilmesi o şüpheleri silmeğe kafi gel
melidir. Bu hedeflere erişmeğe yaraya· 
cak düşüncelerimiz mü~terek maksadın 
tahakkukuna yardım ede-::ektir. 

Heyetinize muvaffakiyet temenni. 
ederim.,, 

Yunan Krah 
gelmiyecek 

Yunan gazetelerinin yazdıklanna gö· 
re Yunan kralı Yorginin Ankara seya
hatleri nisan ayında vuku bulacaktır. 

A tina büyük elçimiz Ruşen Eşref ev
velki gün bu seyahat etarafmda Yunan 

r,-. vekili general Metaksasla görü§milş· 
tür. 

Yunan gazetelerinin verdikleri bu ha
bere rağmen bu sabah öğrendiğimize gö

re dost memleket hükümdarı dahili bir 

takım seyahatler yapaca.ğrndan hariçte 

bir seyahat yapması mevzubahs değildir. 

"Kuvvede" nazari olarak demekse• sa· 
zün ve nu~un ÖZ ve unsurlarını fi!r 
olarak da bilmek kabil midir? ••]3ı • 
me" nin fillisi olur mu? "Derinli", ace' 
ba bir tertib hatası mı? yoksa biı~ 
bilmediğimiz yeni bir kelime :rol? ~· 
rinci cümlenin nahvi de bozuk, o 

3 

anlaşılmasına mani oluyor. Şöyle ols: 
belki daha kolay anlaşılırdı: ":N'ut~, 
kabiliyeti ile yaratılmış olduğu için ill 
sanın, ses ve nutkun en ince ve en °~ 
rin öz ve unsurlarını kuvvede oıar3 

bilmesi 13.zmıdır.1, 

Lüzumun vücut bulması, tahakl<U~ 
etmesi ne demektir? Aceba buradıı. 
"vücut bulmak, tahakkuk etmek", rıı; 
gilizcenin "to realiz.e"ı manasmda ıtıl · 
yani "anlamak, kavramak, zihn~~~ı~ 
bir şeniyet vermek,, demek mi ?"~IW'"11 
yetli" yerine "ehemli" yi de, "derinli 
gibi bir tertib yanlışı sanm.ıştınt; {S' 

kat Avni Ulusoy o kelimeyi tekrar~ 
diyor. "Ehem'', en mühim, en eheıı:ı 
yetli demektir, eonuna bir "li" getiri' 
lemez. 

I;(. :{. :(. 

.Siyası dip'l-Omatlar da kon/ertı?l~f: 
'/:Yuluna:rak •.• - Yeni Asır, 12. ı. 3 · 

Aceba diplomatın siyasi olmıya.nJ dS 
mı var ki Y <mi Asır böyle yazmış! 

:(. il(. I;(. 

ye her meslekte zaruri sayılan vasıflar- ---------------
Çok kuvvetli bir ~air olm1ymı A~ 
dullcıh N ecibden burada bazı p<torr" 
Zar zik.retmefje Ziizum görmüyorı:· 
- Ahmet Failt Türkmen, Cumbtl 

dır. Fakat .hiçbirinde bu zaruret kendi
sini avukatlrkta olduğu kadar şiddetle 
gösteremez. Bu sebeple avu~at: "Söz 
söylemesini bilen namuslu adam,, diye 
tarif edilmiştir. 

Bundan, başka hiçbir meslek fertle
rin hususi hayatına bu derece yakından 
karışmış !değildir. Vatandaşm şeref ve 
menfaatini müdafaa vazifesini meslek 
edinmiş olanlardan yüksek bir seciye, 
doğruluk ve nezahet aramaktan daha 
tabii bir şey olabilir mi? 

1;te bu mUlahazalar ilcasiledir ki 
proje avukatlara mesleğin vakar ve hay
siyetile telifi mümkün olınayan her tür
lü hal ve hareketten içtinap etmek, va
zife ve salahiyetlerini adalet icaplarına 
uygun olarak ifa ve istimal eylemek ve
cibesini tahmil eylemiştir. Avukat yol
suz veya haksız gördüğü işleri deruh
te etmekten menedilmiştir. Projenin 
ehemmiyetle kayde değer hususiyetle
rinden biri de !disiplin muameleleri hak
kındaki hükümleridir. Tabii ve ailevi 
muhitin tesirlerinden sonra fert üzerin· 
de en kuvvetli hüküm süren mesleğin 
tesiridir. 

Davacılar arasında iki sınıf rnüekkil 
vardır. Bunlardan iyi niyetli olanlar dü
rüst ve seciyeli bir avukat atar. Doğru 
yolda yürümiyen bir vekil, onun için aşi· 
kar bir tehlike arzeder. Halbuki bütün 
ümitlerini adaleti aMatmaya bağlayan 
davaer tezvir yolunda mehareti olan 
şahıslara baş vurur. Türk avukatlığı bu 
türlü davacıları daima hüsranla karşı~ 
!aştıracak bir disiplin ~eşkilatma malik 
olmaldır. Bu suretle avukatlar, adliye 
teşkilatına h:ı.k ve adalete geniş mikyas·· 
ta yardım etmiş, memlekete şerefli bir 
hizmet görmüş olurlar. 

A vukatlan hakimlerin tabii müşaviri 
mevkiine yükselten bu layiha onlara 
manevi ve maddi huzuru temin edecek 
hükümleri de ihtiva eylemekte11ir. Bun
dan başka hastalık, maluliyet veya ya~ 
sebebite çalışamayanlar ve ölen avukat· 
larm aileleri için düşündüğümüz mes
lek sigortası onların istikbal hakkmd~ki 
endişelerini bertaraf edecek mahiyette
dir. 

Bundan dokuz ay önce ncşrctm:ş ol
duğumuz projenin bu hükümlerini dik· 
katle tetkik etmiş olduğunuza eminim. 
Bu şartlar altında avukatlık sıfatı, mün
tesiplerinin gururla taşıyacakları şerefli 
bir vasıftır. Kazançlarını, adaleti oy<ıla
makta arıyan avukatlar artık meslekte 
barınmak imkanını bulmamalıdır, Avu-

Şilede iki yavru 
Kucak kucağa 
Yanıp öldüler 

Şilede müthiş bir facia olmuş, fakir 
bit ailenin iki çocuğu yanarak ölmüş
tür. 

Şilenin Çavuş mahallesinde oturan 
1z.zetin biri kız, diğeri erkek, biri Uç, 
diğeri 4 y_aşlarmda iki çocuğu vardır. 
İzzet tstanbulda bir hastanede yatmak 
tadır. Fevkalade fakir düşen karısı 

çocuklarını uyutmuş ve sonra ekmek 
aramak için dışan çıkmı§tır. Bu esna
da çocuklar uya.runrş, ve ısınmak için 
ateşin başına geçmişlerdir. İşte bu sı
rada nasılsa çocukların üstleri ateş 

almıştır. 

Bir müddet sonra gelen ana, iki 
yavrusunu birib'rine sarılmış ve yana
rak ölmüş bir hade bulmuştur. 

yet, 14. 1. 37. iJ1 
Cümlenin filli menfi olduğu f ç ,ı 

"bazı parçalar'' değil, "hiç bir pı:ırcıı. 
demek lbundı. 

V' Hem A. F. Tiirkmen yalruz "çok J<ıl , 
vetli" şairlerin eserlerinden mi par~s.c 
lar zikreder? Öyle ise o makaleSifl 
kattığı manzum parçaları ne diye ~ 
mış? "Çok kuvvetli şiir" dediği onlll,, 
mı? ... Hele "az kuvvetli" veya "ltll~I 
vetsiz" bulduklannı göstersin, beli' 
daha iyi çıkar. 

.y. • .y. 

n;~_,_,, . b. d •• ıı,~ 
....,uıuı.u yazınım ırkaç yerin e .T·~i 

yana iki nokta vardı. Yan yana .1 
., 

nokta, en fenama giden şeylerden bifl 
dir. Yani günahı benim değil... 

AHFE~ 

Çanakkale boğazında 
:::::: ıwa '!'!!!» 11 

Motörü batıran vapurun ikincı 
kaptanı anlatıyor 

" Molör birdenbire Uniimüzden 
geçmek istedi ,, 

Boğulanlann altı kişiden fazla olduğu anlaşılıyor 1 
Evvelki gün Çanakkale boğazında 1 çocuk ve büyüklerden mllrekkep yi~, 

Ticareti bahriye isimli bir motöre çar kişiden fazla bir kalabalık görUnUY0t 

parak batıran Vanduara vapuru dUn du. İşte tam motör önümüzden ~~e' 
limanımıza gelmiş ve vapur transit ceği sırada baş omuzumuza bindi! ' 

geçeceği halde ~urarak !kinci kaptan Kazanın sebepleri 
1 

, 
dışarı çıkmış, konsolosluga kaza hak - Mi.isademe kat'iyyen burunde.n ° 
kındaki raporunu vermiştir. Ça.nakka- ma.nuştır. Yani motör vapuntnl~ 
lede_ bulunan birinci kaptan için acen- burun yan tarafmd~ yükleJllJliştı~ 
te bır avukat tutmuştur. Eğer motör çok yüklü olmasaydı, ıcs. 

Kaza nasıl oldu? iyyen batm1yacaktı. 1, 
Kazruıın nasıl vukua geldiğini ildn- Çarpışma sırasında direkleri geı:ı, 

ci kaptan Morison şöyle anlatmakta ~ ye takılarak yana batan motör Stl er 
dır: nuya başladı ve birdenbire ala.bOrıı. 

"- Biz, pratikamrzı aldıktan sonra !arak battı. W 
Çanakkale boğazından geçiyorduk. Şunu da söyliyeyim. ki, burada :ır 
Tam yolla Maydos önlerine geldiğimiz 1 nn da fazla akması motörün bil ~ 
zaman karşıdan bir motörün geldiğini! sında çok amil olmuştur. Biz nıotö~, 
gördük. Motör bizi görünce süratini ! battığmv • görür görmez derhal ~tld~ 
kcs~rck yol verdi. Tabif biz de yolu - 1 duk ve sandalımızı indirdik. SaJı11 ri, 
muzu kesmiyerek ilerlemiye başladık. yetişen güınrük ve sıhhiye motötl~ 
Fakat motöre çok yaklaşmıştık ki, bir nin yardımı ile denizden on kişi ıt.;ıt· 

•c:Jo>' 
denbire süratini artırarak önümüzden rıldı. Cesedi bulunanlar altı ]Cl!:I '!.'e 
geçmek istediğini hayretle gördük. Fakat yolcu miktarının kurtarıl~ııP' 
Motör güvertesine kadar yüklerle doluj cesedi bulunan kimselerden da.bil 
idi. Ayrıca yüklerin üzerinde çoluk, la olduğunu zann~iyorum. 



(VA NO) 

rere E en 
l.o~ğını topa tercih ediyor 

~tıhı ~ 13 CA. A.) - Dün akşam 
~l'afcıtı ~?uatınm şerefine verilen bir 

~etı, :uteakip söylediği bir nutuk
"ll~ ~ ern~ştir ki: 
~ '-'e Urt~Ygıru. toplara tercih ediyo
t~el'e u .. 1sadi bır teşriki mesai temin 
~ ?\ ~es·~~tyoruz. A \.Tllpada sükiine 
erı.. ı ı"ın sa~ tt• - . . . di bıı "~ " ne ıgımız mesaı • 

ltıitı dUrıl'~ de, topa ihtiyacı olmryan 
""'-'' icl·ı:ı..ı· a tereyağı yemelerini te
~ \llr." 

'<~osiav 
l!ııe<ll d Bulgar 
,, ostıuk ve ademitecavüz 
( atı ınisakı 

ld );'1tosı11 mzalanıyor 
da%..! ~ •. Bulgar ebedi dostluk ve 
~ i~laı:ı. \'Uz Inisakı yarın Belgrad
~~ b~ca~ır. M"ısakı imza için 
~a h ekılı Röseivanof bugün 

~~ 0ll'ıa.rıy~et edecektir. 
Ilı ltoı:ı\JJ:ı }{ ın Yeni Sofya elçisi Kru-
~~ı tnu11a:-la itimatnamesini ver -

"e ~·~it tn~·tiyle Bulgaristan gaze
alt 1 lto~ llidar yazılar yazmakta 
IJ)t~eıılle ·ba ~evletin bir dostluk mu
l'at\ defa 1934 glamnası teı:>ebbiisünün 
l>ııa~~ et:l~ ~e Romanya kralını zi-
~ ~kre Boris tarafından ya

lınektedirler. 

Bahriye mütekaitlerinden Mustafa-, 
n'.n oğlu, gazetemiz tahrir müdürü Fet
hı kardeşle makine mühendisi Lfıtfinin 
kardeşleri tahtelbahir mütehassısı Feh-

Nuri Conker 
Büyük merusimle 

g<imüldil 
Merasimde Atatürkü muhahz 
alayı kumandanı İsmail Hakkı 

temsil etti 
Büyük Millet Meclisi reis vekili mer

hum Nuri Conkerin cenazesi dün An
karada misli görülmemiş bir kalabalık 
ve merasimle kaldırılmıştır. 

Nümune hastahanesinden alman ce
naze Hacı bayram camiine nakledilmiş 
ve merasime buradan başlanmıştır. Bü
yük bir kalabalık, kor diplomatik Hacı 
bayram camii önünde bulunmakta idi. 
Başvekilimiz İsmet İnönü ile bütün ve
killer ve hemen bütün saylavlar, veka
letler erkanı "Cla hazır bulunuyordu. Re
isicumhurumuzu muhafız alayı kuman· 
danı İsmail Hakkı temsil edifordu. 
Namazı müteakip bir top arabası üze

rine konulan tabut en önde Atatürk ta- 1 

rafm:dan gönderilen çelenk ve onu taki-ı 
ben birçok çelenkler, bando, mızraklı 

süvari müfrezesi, muhafız alayı kıtalarr, ll 
jandilrma ve polis müfrezeleri olduğu 
halde ha::eket etmiştir. Türk bayrağına l 
sarılmıl tabutu taşıyan top arabası 1 
arkasında hemen bütün Ankara 1 

olduğu halde abidenin önünde bir daki-ı 
ka durdu ve meclisin önüne gidildi ve l 
orada da duruldu. Bundan sonra İstik- 1 
lal ve Cumhuriyet caddelerini takiben 
Cebeci mezarlığına gi'dildi ve Conk ba· 
yırı kahramanı burada göz yaşları ara
sında ebedi istirahatgahma tevdi olun
du. 

A tatiirk teşekkiir ediyor 
Riyaseticumhur umumi katipliğinden: 
Aziz arkadaşı Nuri Conkerin ölümün

den dolayı aldıkları taziyet telgrafların
dan pek mütshassis olan Reisicumhur 
Atatürk, teşekkürlerinin Anadolu ajan
sı vasıtasile iletilmesini emir buyurmuş
lardır. (A.A.) 

PERŞEMBE 

İklncikAnun - 1937 
Hicrl: 1355 - Zilkade ı 

mi uzun bir zamandanberi hasta idi. 1 
Ail:_sinin bütün dikkat ve ihtimaları-I ı;;,~--~--!M~lf?'~--=~-~~ 

na ragmen Fehmi kardeş son günlerde 
daha çok hastalanmış, Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştı. Çok genç bir 1 

yaşta bulunan Fehmi kardeş dün hayat::ı llı--t--t-+--1-~,_~!ı-_., 
gözlerini kapamıştır. 

Cenazesi bugün hastahaneden kaldı
rılarak ebedi istirahatkahına bırakılmış~ 
tır. 

,,~5,57 12,23 14,49 17,03 18,39 tl,38 

Get"ç yaşta evlatlarını kaybC'den ana GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
baba ile arkadaşımıza en derin taziyet
lerimizi bilrliririz. 

çerıd-.1 

• Kabataıı halkı belediyeye mUracaatıa, 1 
Kabataş tramvay durak yerindeki duvar ma. 
ili inhidam olduğ"undan bir fRcJaya meydan 1 
vermeden yıkılmasını istcmiıı!crdir. l 

• KüçUk el sanattan için hnzırlanacak ka. 
nun mUnascbetlle ticaret odasından ve bele. 
d.iycden mUtaıea lstenmL'}tlr. 

• Belediye bUtçesinden geçen sene l:.ale UL 
ve edilecek kısnn için verilen 90 bin liraya bu 1 
sene de 10 bin lira eklenmıııtır. 1 

• Yeni Alman 00§ konsolosu Rudolf Van 
Ment.zingen gıchrimlze gelml§ ve tııe ba§la. I 
mı§ttr. 

• Oniversfte rektörü Cemil Tıp fakültesi ı 
son smt talebesi ~ereflne dUn 'Üniversite me. 
raslm .salonunda bir çay vermi§tlr. 

• Ankaradakl Hollanda heyeti bugünden 
itibaren İktı.sat "·ektllctlle temasa girişmiştir. 

• Bu .sene 22 Hnlkevi daha açılarak Halk., 
evlerinin adedi 168 e baliğ olacaktır. 

• 036 nm 7 aylık devlet vergi tahsilO.tı 

149,624,000 liradır. Bir sene evvelld aynı 

mUddete nazn.ran 16,000,000 Ura fazlalık var. 
drr. 

• Belediye marttan itibaren çöpleri yapı. 
lan istasyonlarda imha ettirecek ve sinek 
tehllkesl kalmayacaktır. 

• İnhisar mUdUr ve mUfettiııleri dUn de 
toplanıp yeni teşkill!.t k:ınun 10.ythnsı esasları ı 
üzerinde g6rUşmUşlcrdir. l 

İngiliz ve Fransız erkdnıharblyeleri gllrUş. 
1 

melerine devam etmektedir. 

• !kinci kAğ'ıt tabriknmrzm l.nşaatma önU. 
mızdcki ilk bnharda başlanacaktır. 

• İzmitte bir nikotin fabrikası yapılmıuıı 
hususunda tetkikııtta bulunulmuştur. 

• Azlık ve ecnebt ınokteplerindeld mual. 
timler de yardım sandığına aza olabilecek. 
terdir. 

• İmha edilecek e.ski evrakı tefrik etmek 
üzere viltlyet ve kazalarda birer komisyon 
kurulmuştur. 

• Benzin ve ispirto resimlerinde yapılacak 
tad.iHl.tı tetkik eden komisyon raporunu Btı.§ 

vekAlete vermiştir. 

• Merkez bankasmm so.trn aldığı 3000 kilo 
altm gelmiıı ve Ankaraya gönderilmiştir. 

• Bnlnrköyde artezıycn kuyuları açılmn.. I 
sına bir haftayıı kadar bıı§lanacaktır. 

• Ba.'un birliği için Ankarayn gltmi§ olan 
yabancı gazeteciler bu 6llbah §ehrimlze dlln.. 
mllşlerdir. 

• İtalyan Başvekili Muso'lni askert pilot 
imtihanını vermiş ve pilot diploması alm13. 
trr. 

• Sarın Almanyaya avdeti münasebctlle 
dUn Sllr havzasında bUyük merasim yapıl. 

mıştır. 

• DUn Pariste Fransız Hariciye nazın ile 
İtalyan propaganda nazırı görUşmUşlerdir. ı 

• Musolininln büyük oğlu Vlttoria Muso. 
Ilni yakında Millnlı bir kızla evlenip Holl. 

Sipahi ocağı 
Yeni sene için mühim bir 

program hazırlanıyor 
Sipahi ocağının önümüzdeki faaliyet 

senesi için geçen senelerden çok farklı 
bir program hazırlanmaktadır. 
Ocağın bir yandan biniciliğin taammü

mü ve bu suretle at neslinin ıslahı için 
üzerine alması l~zım gelen büyük vazi
fe düşünülerek faaliyetin artması lüzu
mu görülmektedir. Bilhassa gençliğin 

biniciliğe karşı alakasının arttrnlması 
için alınacak bazı tedbirler tesbit edil-! 
mektedir. Bu sene zarfında bu vadide 
bazı adımlar atılmıştı. 

Sipahi ocağının yılhk kongresi bu 
ayın 30 uncu cumartesi günü yapılacak
tır. Ocak idare heyeti o zamana kaıdar 
faaliyet programının bütün esaslarını 
tesbit etmiş olacaktır. ı 

Program heyeti umumi yede kabul 1 
edildikten sonra yeni şekilde faaliyete 
geçilecek ve programın icap ettirdiği 
işler yapılacaktrr. 

Klod Farer caddesinin adı 
kaldırılacak mı ? 

Sokak isimlerinin değiştirilmesi hak
kında tetkikat yapan komisyon tarihi 
kıymeti olmayan sokak isimlerinin de· 
ğiştirilmesile me§gul olmaktadır. 

Bu meyanda Klod Farer caddesinin 
ismi de ele alınacaktır. 

Ankara gençleri dün aralarında bir 
toplantı yapmışlar ve İstanbul vilAye
tine müracaatla Türbedeki "Klod Far
rer caddesi" adının derhal değiştiril
mesini ve caddeye "Nuri Conker" adı 
verilmesini teklif t-tmi!';lcrdir. 

Kasapların se~imt 
yarın 

Kasaplar cemiyeti yeni idare heyeti 
seçimi bundan evvel yapılmış fakat ek
seriyet hasıl olmamıştı. Bunun için se-

. .:o..:-...-~~~- --. 
- - - L - - ~ "----- - ........._,__-r 
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~aıncaık m<eseoe
snn<dle ltlrç ~aş 
nınHYJ ını aı ır ır n ır ını e o er 

1 

yaı~uycırOaıır 

Kurua, Cumhuriyet, Tan üç ba.Jmu
ha.rrir bugil>ıkü makalelerini milli dcı
vamız ol.an Sanook mesclesin.e tahsi.! 
etmişlerdir. 

Asım Us Paris Soir gazetesine cevap 
vermektedir. 

Yunus Nadi, Sancaldaki FranStz 
m:.U.stemlekccilcrinin gayretlerinden 
lxıhJJod.erck şöyle dem.ektedir: 

"- Uzun sözün kısası. bu çetin dava 
halledilebilmek için Fransanm akıl ve 
mantık esasına avdet etmesi ve bizim 
çok haklı ve milli meselemiz karşısın
da işi en olur şekline bağlaması !Aznn
dır. Bu iş böyle olabilmek icin son koz 
olarak hükiımet reisi M. Blum kendi
sini ortaya koymuş bulunuyor. Umud 
ve hatta temenni edelim ki kendisi bun 
da bir muvaffakıyet temin ederek 
Fransız milletinin şükranma bak ka
zanmış bulunsun." 

Ahmet Emin Yalman: ''Ya dest, ya 
diı.şman!" ba..şlıklt ya.wnnı ş&ıjle biti
riyor: 

''B:z cenup hududumuzdaki istikrar
sız, korkunç vaziyet kar§ısında şunu 

istiyoruz: Frn.nsa ile ya tam dost ola

lım, İngiltere ile olduğu gibi karşılıklı 
em.niyet kurnlnn ve cenup ududumuz-
da huzur ve istikrn.r olduğunu bilelim; 
yahut iki taraf birib"rini açıktan açı-
ğa düşman tanrnm ve muallakta kal
mış bir di.i!'!ma.'lltk vaziyetinin bütün 
akıbetlerini ve neticelerini göz.e al!m ... 

Memleketin huzur ve inki~afı, Fran
sa ile olnn miinascbetler~mizde mııtla
ka bu yolda bir berraklık ve sarahat 
bulunmasını icap ettirir.,, 

çim yarın cemiyetin Karaağaçtaki mer-ı ~ IYJ ır n ye o D S9J e ını ç : 
kezinde deva.,, rrl,.~ektir. 

SeırDDınıDe bftır saiF-
Adllye ~üphelf btr taı <dl©>~lYışmek 
ölüme el koydu 

Çocuk muallimin dövmesi nsteırdl a m 
üzerine mi öldii Bııgünkü. "K1ırun" da !~retler 3iltu-

Adliye, bir mektep talebesinin ~üp- nund.a Sadri Ertem, Bcrutu kaybeden 
heli öliimUne el koymuştur. Çocuğun Şo.mın yaşıyamıyaoağını, istiklal ~i
babası olan Yedikule şimendifer istas- 1 kcıs'I diye kabul !:dilen mıu1.1ıcdenin Şa.
yonu yol bekçisi Alinin iddiasına göre mm öWmfötii. haber ucren, Suriyenin 
Sa.matyada Merhaba mahallesindeki istiklxıli hakkında hirbir ciddi üm;t 
ilkmektep talebesinden olan bu yavru 1lermivcrı bir lvırn haber o1dıınıın11 ya.
cağı çalman bir paltonun şüpheleri ü- Z1.yor oo .!onro. şöyle hitap ediyor: 
zerinde toplandığı için mektep mualli- tstiklA.·ı aşkiyle yarınn Suriyeli gene! 
mi kafasına vurarak döğmüş ve on Hürriyetin ateş1ni Üstüva güneşi ve 
gün basta yatan çocuk ı:ıiddetli bir baş Mednrların bad:veleri gibi his5eden 
ağrısından dUn ölmüştür. Arap delikanlısı! Ön Asva insanlığını 

Evvelce çocuk üzerinde yapılan mu- kurtaracak. kolcnilerin hürriyetini ve
ayene<lc döğme eseri görülmemişse del recek bliyük kav~ada ~eninle bir Mfta 
ölümden sonra adliye cesedi morga kal 1 dövüşmek isterdim. Ne yaz1'K ki sen, 
dırmıştır. Şimdi morgun raporu beklen kuvvet. n~k. ve hararet bekliyeceğin 
mektedir. Toroslarn bir dr~mruı ızibi bnlnyor~un 

'Ve gi\7,cl ncmtu. Stırhrn Yar.n,.,tinin bir 
parça"lt olması zaruri olan Lübnanı u
nutuyorsun. 

vııdıı. gidecek ve sinema sanaylin! tetkik ede. 
eektlr. 

' Bal~ltJıs0 lYı ın çöm 
~I n<Dod IFaureır 

-
• Faşist pru-tıst merkez heyeti yapılan de. 

R'f~lltliklerdcn sonra genel sekreter Achllle 
Staraceclen gayri, eeltreter mua"1nl olarak 
Adelcbi Screnda, Vlngcnzo zamgora ve DL 
no Grand.idcn, ldart sekreter Glvannl Mart. 
nem ile ayrıca yedi azadan terekkUp ede. 1 
cektlr. 1 

• İngnterede son hafta içinde gripten 768 
k11'1 dııha ölmU~tUr. 

• İskoçyanın §imali ııarkl ııah!llerfnde bir 
Fin!D.ndiyıı gemisi batını~ ve 32 ki§i bôğuL 
muştur. 

• Japon sahl11erinde bir Japon vapuru 
batmış 31 kişi boğulmuştur. l 

• Uıtıaııt nazırı doltlor Şaht 937 Parls 
beynelmilel sergisinde Alman pıwyonunun 

temel ta.,mı atacaktır. 
• Amcrikadıı. bir tayyare kazasında bir 

kişi ö\mUş 9 kişi yaralanmı§trr. 
• Belgratta çıkan Vreme gazetesi Akdeniz 

anlaşınasmı Yııgo~lavynnm menfaaUerinel 
uvgun bulmalttadrr. 

• Amerika.da otomobil eana~11 deniz l~çi. 

!erinden 17,000 ki§i grev halindedir. 23 ~·aralı 

vardır. 

• F'ran~z mebu!'lan meeliııl toplantnı~ ve 
riyMete yine Heryot ııeçilml§tlr. 

• Fransız !yan azalannm en yqlL-,ı ll'ran. 
srz kabinesini !yan meclisinin Uk lçtlmamda 1 
§tddeUe tenkit et.mi§Ur. 1 

Abidin Dav'er "Cumhuriyet" te, ken
disine T iirk dG<ıt1ıığ1' S1f atı varilcn 
Klod Farer'in bir Fransız gazcft:~ind~ 

Atıtnl"!,la ve lsksndcrım davam.t: Mık
'kında yazdığı 1>ir makaleye "saçma bir 
vazıya cevap'' ba§1ığı a7tında uzun tl• 

zun OC'tıap verdikten sonra şöyle diyor: 

Mütareke senelerinde, hatta Umumt 
harp içinde Tilrkiycyi mtidaf aa ettiği 
için kendisini karagün do!f..u addettiği
miz bu nksnkallı Fransız edibi, ~imdi, 
kara blr dileman olmak istidadındadır. 
Onun dostluğunu elde etmek hiçte gü~ 
bir şey d~ğilse de ipliği değil; kendlıııi - \ pazara çıkan dostlugun bizce kıymeti· 
yoktur. 

Ge<:enlerde Beyoğlu sinemalanndan 
birinde bir havadis filmi görmüştfün. 
Bunda Claude FarrC.re dostumuzu bir 
~arnp içenler cemivetine merasimle a
u yapıyorlardı. Fransız edibi, deniz 
ilahı Nentiln'iln mUridliğinden çıkrp4 
şarap ilahı Baküs'iln ~ömezliğine gir
diğindenlM-ri. zrrva lnmıtf!I\ başladı. Fa
kıı.t bunu tabii ~örmek llmıı ,eıme.s ., - -
m.ı. 
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ne hakikt veya mOstcar ad.larmtzla aorıı 
cağmız suallerin cevaplarını bu sUtunda bulursunuz. Bu cc\'np:nn- Parlstc anlaşmış bulun 
duğumuz gUzcllik mUesaescsf vermektedJr. GU zelllğlnlzJ noksan bıralmn kusurlnrınrzr bize 
ynzmrz. 
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Yıldız remziyle aldığımız mektupta 
soruluyor: 

11 ya.Jı,ui.ayım. Yü...""ilmdeki sivilceler 
beni f cna halde nıütoossir ediyor. Bir-

yin, çünkü gözlerinizin kremlere ta
hammUlil olm.adıı;;rı anla..~ılıyor. Sizin va 
ziyetinizde bir çok kadınlar v~rtlır. Is

rar ederseniz gözleriniz bozulur. Her 

gün gözlerinizi temiz su ve yn. gül s uyu 
ile banyo yapınız. 

<;ok ilô.ç ve ktcmlerw te-davi ettim, geç- ---------.------
m.edi. Sonra lcirpiklerim 1~11 diye 

bazı kr:emlcr sürdüm. Bu defa <ÜJ göz
lerim ağrımıya ba.iladı. Çok rica ede -
rim,, sivilcoolri yok etmek oo lcirpiklc
rimi ıı.::atmak için ınc yaııayım 1 

Halkevlnde konfe
ranslara bugün 

başlanıyor 

CEVAP: Eminönü Halkevinden: 

Yüzünüzdeki sivilceler siz yaştaki 

kızların ve erkeklerin yüzünde dai:rruı. 

bulunur. Onwı için üzülmekte mana 
yok. :Bunlar kediliğinden geçer. Maa -
maf ih gene krem sürmekte devam edi-

Bu yıl için düzenlediğimiz seri konfe
nnslann birincisini 14 / 1/ 937 perşembe 

günü saat 17,30 da Evimizin Cağaloğlun 

daki merkez salonunda bay Peyami Sa 1 

fa tarafından (Okumnk) mevzulu bir 
konferans verecektir. 

niz. Kirpiklerinizi uzatmakta ısrar ctme-I Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

Hayvan 
• 

rıne 

Sahiple
ilôn 

Süt v .. en ve besiye konan hayvanlar için mühim bir gıda yerini 
tutan pancar kuru küspesinden elveriıli bir fiyatla almak istiyenlcr 
Bahçekapı Taşhan 46 No. ya müracaat etsin· 

--------------------------

• 

Kederlerinizi unutmak için 

l~.H~I}:(~~ ~Vll.Hlb~~ 
MONA GOY A - PIZELLEA -

GABAROCHE
MADELElNE GUITIY 

(Fransızca) §arkılı - revüler kahkaha 
Türle Sinemasında cuma akşamından 

itibaren 
~ . . . . ~ . . ~ .. :~ ~ .. · 

1 r >: - ! •. , ~ ..... # .. •: • Tehlike - Kan - Ateı - Heyecan - Sergüzeşt 

Cinayet Masas 
Yarın matinelerden itibaren 

L ... _i __ P __ E __ K _ _:._d_e _.1 

Evleniniz 
fakat ... 

Eyüpten (Sevil) imzasile aldığmuz 
bir mektupta deniliyor ki: 

"1 7 yaşındayım. Benden 11 yaş 
büyük bir gençle sevişiyoruz. T anr 
şalı üç ay kadar oldu. Fakat bu kısa 
mücldc~ içinde biribirimize çok bağ
landık. Biribirimizi cok fazla seviyo· 
ruz. Fakat bir türlü ~vlenmiye teşeb· 
büs edemiyoruz. Bu macera nasıl ni
hayetlenecek, kestiremiyorum. Aca
ba ne yapmalıyım? Bana bir tavsi
yede bulunamaz mısınız?,, 

CEVABIMIZ: 
Evlenebilmek için evvela, on se

kiz yaşını bitirmiş olmanız lazımdır. 
Kanun bu hiikmü koymakla beraber, 
henüz bu yaşı doldurmamış olanlar 
dan bünyelerinin ve sıhhi vaziyetleri
nin müsait bulunduğu doktor rapo -
riyle isbat edileceklerin hakimin ka -
rariyle evlenebileceklerini de kabul 
etmiştir. Fakat, öyle zannediyoruz 
ki, siz bu kanuni vaziyeti henüz 
düsünmediniz bile. Evlenmiye tcşeb
bü; cdemeyişiniz belki cesaretsizlik -
ten ileri geliyor. Çünkü böyle mü -
him bir karar vermek için üç aylık 
tanışma hazan kafi gelmiyebilir. Bu
nunla beraber, bu tereddüt devresi -
ni daha fazla uzatmamanızı tavsiye 
edeceğiz. Aranızdaki yaş farkı çok 
fazla değildir. Eğer bu genci sizi me
sut edebilecek evsaf ta buluyorsanız 
ona hemen evlenmek teklifinde bu -
lununuz. Yalnız bu kararı vermeden 
evvel çok iyi düşünmeniz, bilhassa va 
ziyeti sadece hislerinizle değil, kar 
şılıklı maddi ihtiyaçlarınızı da 
hesaba katarak muhakeme etmeniz 
lazımdır. Bu gencin, size karşı duy
duğu his gelip geçici bir heves değil -
~e. tek1ifinizi derhnl kabul edeceği 
muhakkaktır. 

Teşekkür 
Ç. E. K. Çocuk Kütüphanesi idare 

heyetinden: 
Çocuk kütüphanesi manfaatine vali 

ve belediye reisi Bay Muhittinin hi
mayesinde dün akşam verilen müsa
merede çok büyük yardım ve hizmet
leri olı:ı.n Yeni Nesil mektebi idare he

yetile, Konservatuvar profesörlerine 
Şehir opereti sayın artistlerine, Bayan 
Muallaya, N~it temsil heyeti sayın 
artistlerine ve çok değerli profesör 
Zati Sungur'a bütün çocuklarımız ve 
kendi namımıza alenen çok teşekkür
ler ederiz. 

Başkan: Dr. 1Mcın Sami 

ş 
• 
1 ZLER B 

Fransızca sözlü 

DOKTORU MUCi ESi filminde 

Şayanı hayret, ihtiraslı, müessir, bunlar saadet getiren çocuklardır. Mutlaka görülmesi 
lazım gelen bir film. 

ilaveten: MIKE'N1N KIR HAYATI ve Paramound J urnal'de ltalya lngiliz itilafının imza merasimi. 

,• 

Cocuk haftası 

Hediye kazananlarıll 
adlarını yazıyoruz 

Dördüncü avcının başı noktalı kısım 
ela :gösterilmiştir. 

Bir masa saat:i 
kazanan 

Bir"inci: AHieddin Egemen Erenköy 
Altıntarla bostanı caddesi 82. 
tsirer lü1<s losyon 

kazananlar 
İkinci: Acar Bele Şi§li Terakki lisesi 

371 
Üçüncü: Zennure Kumral Eminönü 

kız orta mektebi 217. 
*" • • 

BiRER lPEKLl MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Asuman Nedim Akkurt Beyoğ
lu Mahmut ağa yokuşu 2 - Mustafa 
Göç Ankara İnönü ilk okul 3 - Şev
ket Çukatan Kumkapı orta okul 4 -
Saadet Karagümrük ilkokul 120 
lsmet Orusal Beşiktaş Muradiye ma
halesi 5 - Nuri lstanbul erkek isesi 

6 - Türkan Sultanahmet Akbıyık ha
mam sokak. 7 -- Oktan Türge J{emal 
paşa caddesi Şehza.deba§ı. 8 - Nuri 
Kaya Pertcvniyal lisesi 125. 9 - Ha -
llık Tntarağası Bostancı. 10 - Suat 
Orkunt. Beşiktaş Vişneza.dc camii. 

:(. :/- :t-

. t 
lisesi 728 43 - Selami Bengi vef~ 
sesi 667 44 - Münevver ilk okul'6 / 
5 45 - Cemal l{aragümrük ~ _.1 / 
İsmet Sevim Galatasaray lisesı }İ 
Bilyükdere rnln F. S. 48 - Peri11sJI ııt1 
tmer Fener 49 - Hikmet J)e!ll"~ 
üçüncü ilk okul 50 - Halll tbtv" 
Vefa lisesi. 

• * * 
DEFfER KAZANANLAR rtP'' 

51 - Erenköy kız lisesi S54 Se ~ 
52 - Beşiktaı 18 inci okul 599 :Bil F 

53 - İç Ercnköy cad<lesi nurııart ~· 
Schrnn Tntarağası 5b - İstanbul e~ ;t 
lisesi 775 Kemal 55 - Macka carıı16 _,, 

~ 5 
kak Hafız Rıza apartımanı Kemal s1 
Bahçekapı Ta§han yanında Adn•.11 ~ 
- Küçük LAnga caddesi 28 Ved•~· 
lat 58 - Pcrtevniynl lisesi 597 '
beddin 59 Ankara saman pazarı n~ 

1
,o' 

36 Esin 60 - İstanbul erkek lise•' sı! 
Cezmi 61 Beyoğlu 52 inci mekteP ~ 
Maide 62 - Karagümrük ilk f11e ,ıet 
183 N uriye 6 3 - Deniz yolan 1<•"'11.,ıı Ziya 64 - Eren köy kız lisesi 774 t ~fi 
Ceyl~n 65 - Edirnekapı cami sok~ 
Halime 66 - Beyoğlu Cihangir /r. f' 
apartımanı num<!ra 6 Kemal 67 -,.,; 
şiktaş Spor ..:addesi 97 Acar 68 - fi 
Mustafa paşa ı 7 Süeda Uluç 69 - ~ 

BİR KUTU KALEM BOYA tevnlyal lisesi 448 Orhan 10 - #'.~ 
KAZANANLAR Mustafa pa§a şair Nevi nokak 3 ~ 

11 - Ali Burhaneddin Ert.Urk yen 71 - Robert Kotlej Ara~ ~ 
Ç a. r ş ı k n p ı H Ü s e Y i n Ağa 72 - Sirkecci eski Aydın otelı ~· 
mahallesi 12 - Kadirga Silahtar e.ında 1 Çevik 73 - Samatya kar~ıı~ 
ağa mektep sokak 36 13 - A. G. Tek- yalı numara 9 Sadık Sert ?4 -:'"' 

5 
/ 

fur Nuruosmaniye caddesi 14 - Acar Ülkümen Beyoğlu ıt.ılynn Iısesı 1 
Bele Şişli Terakki lisesi 37115 - Ser- Binnaz K aragümrük 56 
vet EminönU kız lisesi 16 - Bülent Jf. * • 
Varol l 7 - Ahmet Gençe Kabtaş lise- BiRER KURŞUN KALEfd 
si 156 19 - lsmet Güngör Kadıköy 
Çatkapı sokak 11 20 - Alegra Z. Brod KAZANANLAR 7 / 
han 4 21 - Orhan posta nakliye me- 76 - U. Nuri Şehzadeba11 ıı 1 ,Ar 
muru 22 _Umut Cağnloğlu Hilalinh- Halil İbrahim Vefa lisesi 398 78 - fıı' 
mcr caddesi ı 23 _ Yücel Sevil Orta lfihat Demir kız lisesi 819 79 - ~ 
köy dcreboyu caddesi 16 24 - Hikmet kız lisesi 843 80 - Berat Yarısı~ 91! 

lisesi 29 81 - Pirizat kız lisesı / Kadıköy 3 iincü ortn okul sS 
:,. :t. :t- 82 - Ayşe İstanbul kız lisesi 786 

8 
91 

BiRER SABUN KAZANANLAR Handan Kumkapı orta mektebi ~3 ,,~ 
25 _ A. Nejat Haydarpaea Çayır - Cahit Kumkapı orta mekteb~ 11ı 

caddesi 26 - Bayan Huceyle Akman 85 - Ercüment Celal erkek lisesı ~t 
SG - Muzaffer Kumkapı orta f11;#, 

Mahmutbaşı 27 - Nikola Papnikolaf 153 87 _ Muzaffer Haydarpaşa . si 
ltalyan lisesi 28 - Jalegün Öğünç 31 994 88 - İsmail Pcrtevniyal }isetl I 
inci ilk okul 30 - Şükriye Sn.ray mey- 89 _ Halime Edirnckapı Gülçetrıı~. 
danı caddesi 64-2 31 - Selma Kumka- kak 42 90 _ Şermin Ak:ıaray 64 
pı tık adım apartımanı 3 32 - Aziz ~ ilk okul. 
öncel Beşiktaş Sporcu Adil sokak 19 - ----------- .-f 
33 - Osman Dikmen Sarıyer orta çeş- ZAYİ - Ycdikule - Sirkeci trıd' ııı 

34 Sal O . ·rıde . .A me sokak 47 - ahaddin K. O. larının Bahçekapı durağında ıçı J" 
306 35 - Cahit Okay Şehremini 36 - miktar para ile senet ve bazı e1ff' ~ır 
Ayten Bağlarbaşı 37 - Nuri Ülkümen bulunan çantamı zayi ettim. Paralıt ~ 
Beyoğlu !talyan lisesi 38 - Rıdvan lana ait olmak üzere senet ve e\f~d;JI 
Sirkeci EbU3SUUt caddesi 39 - Ruhsar adresime gönderildiği veya ge .. t~ i jf 
Edirnekapı Sarmaşık sokak 40 - Bur takdirde ayrıca memnun C'dilecegif1 
han Sezer !stanbul erkek lisesi 41 - ederim. . r'~ 
1smet özdem yüksek ticaret mektebi Yedikule - tramvay caddesı ff11 
1118 42 - Uitfullah !stanbul erkek No. 144 Vasiliki. __/ 

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

Mi ki Afri ada haydutlar pesinde 
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tvlukadder 

Ton Tcoıı amca 

DyDODk e<dleynm 

deırk&liilaaa 

[DilnJc ... A gün 
~ Hıkôyenin hülO&wı] l 

~. ~ 'a&de Mitat, gayet ruüsteblt bir 

"iti il Ob altı yqlarmdaki Zeynep, 

ı.t be,~ renç H\lrtlUe aev1§miller. w. 
lılıı..u " f&rkederek Hur§idl ko&mUf ve 

... ~ Şlnıdı ben (ki lhUyar ve bu. 

' ) kıza hocalık ediyorum. Ve 

'. ~ Jlek sat ve eaaaıı old\llUDU an. 
"'n ~ eaJı.1 ~giltaine aralarında muhabe. 

. edecetımı aöylllyonım. . o . . . . . 
tttı ~~~en tizi yok, daha henüz ders. 
~-"§tun ki, }ıcmen tahkikata gi. 
IİıQ. On liur!idin izini buldum. tık i
~ un hakkında el altından tetkike 
ClıJt 0~k oldu. Gayet namusklr bir ço. 
-. ~~u öirendim. Mektepte da. 
biç bir c~ çıknu§tı. tçkiıi, kuman, 
~ ltyı Y~ktu. E§raftan olan 
bir li1 ~de Mıtat bey için, pek fakir 
tıı..L •• ettin ve öksüz çocuğu olmak özür 
-,ıqı edebili 
' il r. Fakat ben, o ıeraite rağ-
Grta,_ Urtidin kendi kendine yetitip 
ki llıtıi Çtlcnuı olmaaını kuııır değil bel. 

aııı. 1Yet sayıyordum. 
Oldu~ııaleyh, onu buldum. Halefi 
'-dııııı u •öylemekle beraber, mak. 
teııcı . lnlattrrn: Mitat bey, bu ilci 

~dlği kadar blriblrine uygun 
.._llkad ben, muvafk, buluyorum. 
o ~dr ıün,, elbette gelip çatacaktı. 
't\ııı d kadar da, bu, bu aaf, lekeaiz 
' trtaız, elemıiz devanı etmeaine 

lıit 'caktuıı. Bunda zihnimce hiç 
iJQ ıönnUyoruın. 
t~ da bana mektuplanıu açık 
le ~ Bunlaıldaki atk, tamamir 
~ llhutt bialert taf1Yordu. Oku-

S •tırtar, benlaa de ruhumun bu 
ıı. ,..._ Sbidnukıertndeıı temizlenmesi. 
-~._ ediyordu. 

~tırı-.lene mi. bir buçuk •ene mı, iyi 
_-,,.~orum, bu variyet devam et-

~~ nihayet, ıWıUn birinde 
lferq. Pttlak verdi: Harp ..• 

~ti)'Je bir yana dağıldı. Hurıidi de, 
lar. ~· ı~ oMuğu için, aakere aldı.. 
ba.tahtııe u~, yaıuna rağmen asker! 
bıır ~ hizınetıerinde çalıımafa mec. 

ııı~ ~ meier .. 
dt bfUt t ilk ~ bili eski kasaba· 

~ Cbııet tabipliği yapıyordum. 
~ebe ders vermekte devam edi. 
~ Rızcağır, arada sırada, benim 

1-t ~ lllilatakbel zevcinden mektup. 
det lliıı..Ordu. Bunlar da hep''Mukad -

11'~ den bahsolunuyordu. • 
~il. t bu ideal, anaum huıufa ui
~ Zira, Hurıitten ıelen ınek. 
~ lrkqz lıeaildi- Ben, dotnnu 
...._.. ~ilttünı. Ukin, Zeynebin ula 

, 
8 

lnuyordu: 

'tın UlUfacapz .. Buna imkln yok .. 
'1ı Oa 1 - diyordu. . 

~ de, tabiatiyle onun cesaretini, 
"'rtba..~~\'ale uğratacak tek kelime 
o-~ .. 

t\t ~ llıracta, baıka bir hadise oldu. ML 
' d' e\'Velce ı8ylediğim crı'bi, tit • 
lrlft_' CQı • 11· 

-:•ıttilaı evı bır adamdı. Herkesi za • 
~ n harp ' onun miza.anda deği. 
~di. :~eh. Çünkü, ticareti yerin • 

boıllbrı"ındeki yemek, içmek reji. 
il· •dı. 

ı lt~ • 
ı.~dlllı •ı ' Mıtat bey, sevdiği yemek. 
~diabte ıcııc fazla kaçmmı.. Halbuki .. 
her )'oıı_ kaç defa pehriz tavsiye etmiş. 
~ ~lar. Bir de gittim ki, rahmeti 
• ~ 0vtıırnuı bile!. 

sııı içirı: 'il •cınnuı gibi oldumsa da, i. 

·~~iıa aerbeat kaldı 1 • diye dü. 

~!~· bq 
)Q~ lak llralardaydı ki, beni de, bah 
~1-t ert hastahanelerden birine " . ~ ı~ U.ere, Zeynebe gitti • 
~ Ud 16s iki çqme ağlama-
~ 4tıt larıhnala bafladı: 
>ııı._ ~ ~lfbnt timdi hlaaedece • 
~ 8- de ~ tek bapma bırakma
~ ~ ~e beraber celmek is-

'~ lbı kurm? .. Nereye?. -.,.... l 
-..,.. bet?. 

laaata bakıcılık yapacafım. 

Peki ama, evlidrm, lstanbulda 
kalmadığmu bilmiyonun?.. lki günlük 
yola gidiyorum.. Hem de deniz a~n .. 
Oranın ıeraıtine dayanamanm. 

- Dayanrnm... Dayanmm .• GörUr • 
sllnlb:. 

Baktım: ısrar, ıarar .. 

- Eh, haydi bakalım, gel .. • dedim. 
O zaman, kızcağızın sevincini gör-

meliydiniz ... Ne oluyordu. Yaralılar ara
aında ıevıil:sini görmeği mi?... Yoksa, 
benim kendiıini baba tefkatiyle aevdi· 

ğim gibi, o da beni hakiki evlat g~bi mi 
seviyordu. 

Her ne ise ... 

Gittik ... Söylediğim gibi, pek ağır 

§erait vardı. Zeyneb, canla başla çalış· 

tıysa da, ancak bir sene kadar mukave
met edebildi. Sonra, y1prandı, bir kuş 
gibi serildi, yattı. 

Çok üzülüyordum. Ona cesaret ve 
kuvvet verebilmek için, sözler, veıilelet 

anyordum. Fakat ne yalan aöyliyeyim. 
bunlan bulmakta gUçliik çekiyordum. 

Nihayet, itte bir tanesi zuhur etti .... 
Hem de en parlağı ... 

Hurıitten mektup ... 
Evet. .• Cephede kUçUk bir mOtareke 

aktedilmlt alil zabitleri mübadele etmit" 

ter. Bu meyanda, bizimki de ihtiyat za

biti olarak, deiittirllmiı .. fakat, bacağı 
keaİk··· 

Dofruau, ben kendi hesabmıa mem
nun oldum. Zira, onu bU.biltiln ölmüş 
anıyordum. Boyuna ''Mukadder gün,, 

dememise rafmen, bunun bir tiirlil gel 
mlyecefini anıyordum. Demek ki 1mm 
hialeri dofru lmlt ... 

Bin tilrlU girizkMılardan ıonra, ona, 
mektubu okuttum ... 

Hasta yatağında dirildi. Gözleri tfil
dadı: . 

- Ben onun her ıönderdiği yere ci
derim. •• Ona bakanm.. Tahta bacak yap.. 
tınnz. •• • diyordu. 

Hulha, hiç bir ceaarett Janlmadı. 
- Acaba o beni na11l bulacak? ... Çok 

zayıfladım, çlrldnlettlm. Onun bıraktığı 
gibi değilim 1 Ne deninir, doktor .• 

- Sadece zayıfladın, kızım.. tyile
tindye kadar toplanır, fstanbula d<Sner
sin... O zaman, biribirinize ]ravuşursu-
nur .... 

Yerinden 11çradı : 
- O zamana kadar beklemek mi? .. 

Kabil delil·· Hemen ilk vapurla gidece· 

ğinı.. Zaten ıizin de mezuniyetiniz yok 
mu? Beraber gider~ •.• 

- Xmm. .. Evladım. .. Beni dinle ... 
Dinletmek kabil olmadı. Batheldm 

de aös geçiremedi. BUtiln arkadatlar: 

- Belki burada kalsa, kederinden 
CSUlr ... Yola ıedye ile çıkma1t daha isa
betlidir 1 - dediler. 

Böyle de yaptık. Zeynep, alil Aşığı
na kavuımak için, sedye ile vapura bin· 
di. 

Fakat ~eğer pek ihtiyatsızlık etmi
ıtr. Yolculuk kızcağızı sarstı, o gecl' 
dünyaya ebediyen veda etti. 

Marmarada tahtelbahir korkusu var. 
dı. Onun için, vapurumuz. ötede beride •·c·o . 
gizlenmek mecburiyetinde kalacaktı.--------------
Buna rağmen karayla da irtibatımır ola· 
nuyordu. Emir, katt idi ''ölenlerin de. 
nize atılmuı 1,, 

Bütün ısrarlar:ma rağmen, Zeyne
bin de bu kaideye uydurulma11 lhım 

ıeldi..... • • • ı 

Vapurumuz, Karaköy nhtımma var. 
dığı vakit, kalabalık araaından Hurıldi 
aeçtim .• Koltuk değneğe dayannuı ... 
Gazleri Umit içinde •. Nihayet gelen "Mu. 
kadder gUn,, Un aaadetlni bekliyordu ... 

Hayatımda unutanuyacağım bir al
çaldık lJledim: Onun yanma sokulama
dım ... Görünmeden kaçtım .. Hırsız gibt..j 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

-BİTTİ-

HABER' in 
GUzalllk Do'(toru 
Kuponu: 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutusu 1 lllanbul 214 

Telgraf aoresı . ıstanouı HA6ER 
Vazı ışıerı telefonu . 2:tı<72 
ıoare ve ııtın .. : 24370 

ABONE ŞAR TLARL 

Senelik 
• aylık 
3 eylık 
• eyhk 

Türıı11r c,.nr6ı 
1400 t<r 2700 Kr. 
730 .. 14~0 
400 .. aoo ,, 
•60 •• 300 •• 

Salıı6ı H Nepıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı 11er (YAKIT) matbaası 

IHl!Jll 
Yazan: Niyazi Anmet 

469 sene evvel bugün 

Osmanlı sarayında terbiye 
gördükten sonra isyan eden 

lskender Bey öldü 
BUlUn hayatında ne kendi rahat etti, 
ne de kimseye rahat ettirdi ve blrşey 

yapamadan öldtt 
1467 yılı 14 ikinci kanun günü, kedonya kralı ile ittifak ettiği halde 

469 ıene evvel üçüncü Muratla ikin- Romalılara mağlup ve esir oldu. 
ci Mehmede uzun müddet mukave- Hammer·in ne demek istediği ko
rnet eden lskender bey, altmış üç layca anlaşılıyor. lskender bey, bü
yaşmda öldü. tün didinmelerine, yakıp yıkmalanna 

İskender bey Osmanlı tarihinde ve sayısız tebaa öldürmesine rağmen 
mühim rol oynar. Paditah Murat E- bir muvaffakıyet elde edemeden öl
pire girdiği vakit onu üç kardeıi ile müştü. Hammer onun vah§iliğini de 
birlikte rehin alınıt ve sarayda terbi- tafsilatiyle kaydediyor. 
ye ettirmiş, islam dinini kabul ettir Jskender beyin en büyük müdafa
mişti. Asıl adı Jorj Kostryati iken ası Kroyada oldu. Balaban seksen bin 
sarayda lskender bey adım almıştı. kişi ile bu §ehri muhasara etmif, kar-
18 yqmda Seyhan beyliğine tayin c- deşi Yunus beyin getireceği imdadı 
dilen lskender bey bir gün silahını o- beklemeğe başlamıştır. lskender 
muzladığı gibi kaçmış ve kendisini bey, vaziyeti haber alınca Yunusu 
büyükten, besliyenle~e harp ilan et· hareketinden evvel karşılamak için 
mişti. bir gece sabaha kadar bütün askerle-. 

.. Onun ~lümünü ?'~n Hammer rini yürüterek Yunusun kuvvetlerini 
§oyl.e ~er.: Pyr~us ~ıhı ~~sım me- sardı ve oğlu Hızu ile beraber esir e
m?lıkinnın kalbıne ıaalı sılAh e~~~.e- derek zincirlere vurdurdu; Balaba
mıı ise de Gentiusdan ~a . bu~uk nm öniine getirerek göstereli. 
görünüp mağlüplann neticeı halıne B \aban b h 1' .. .. k eli • 
d l 

a u a ı goruncc ·en sı-
uçar o mamı§tır . ., · d d eli 

B be t. l . •fad-' •u. nı zap e eme : u nze ı§ enn ı ...... ~ · .. dam b · 
P h k. lper kralıdır. Ro- - Nankor a , en senın ceza• yrr us, ea ı ... y kla 

malılara kartı muharebe ederek ltal- ru vereecgun.. aptı rm yeter ar· 
Y n f thin t bbüı etmiıı:ı ve mi- tık .. diyerek atmı Kroya duvarlanna 

a m e e eşe ~ d .. .. d"' F k J . Al k . . l"ttan ·· 279 --1-da A.culum ogru sur u. a at orJ e sının 
a once yaaa• .. b' k la bo.. da .. 

§ehrinde büyük zayiat He muharebe- attıgı ır urşun gazın n agır 
yi kazantmtb Pyrrhua 0 vakit §Öyle surette yaralandı. Kahraman ku .. 
d · t' · mandan, bu yara ile mukavemet ede· 
emış ı: . .. . . 1 d V ki 

_ Böyle bir muzafferiyete bir mıyecegını an ıror u. ... a t g~«: 
c1ah ·1 1 · · b· ....... :.tir den atını ordugahına dogru çevirdi. 

aYnclia~ o uraam ıtım ı .... b .. uy •• k· b' Dört nala ko§turdu· Çadırmm önüne. 
e sene sonra gene uyu ır b' h ld 
ff · t k dı Fak t Ar gelir gelmez atından cansız ır a e 

muza erıye azan . a gos l d Öl" .. ·· l d" 
§Chrine girerken bir kQCll ~m dam yuvar ~n ı. ~s~nu o sun u§ına"' 
üzerinden attıgı.. bir kiremit ile yara- na teslım etmemışti. ••• lanarak öldü. işte büyük muvaffakı-
yetler pefİnde kO§Brak neticede bir 
şey yapamıyanlara .. Pyrrhua' un mu
zafferiyeti gibi., denir. 

Gentius milattan iki asır evvel 
lllirya kralı icli. Zalim ve aarhoı bir 
hükümdardı. Kansını almak için 
kardeşini öldürmüştü. Romalılar, te-

lskender beyin hayatı °ba§lı başr 
na bir eser dolduracak kadar uzun .. 
dur. Fakat netice, ancak Pyrrhuaun 
muzafferiyetleri gibi olduktan aonra 
tam yerinde olarak: 

Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi 

baasmm deniz haydutluğuna nihayet Yıkıldı gitti cihandan 
huzur 

dayansın ehli 
kubur. vennek için 1 71 donanmasını zaptet 

tiler. Milattan önce 168 yılında Ma- diyebiliriz. 

4ıhmalih n1 Üh atl'6ele'ıi 
~l<Jl4-ıc)l6 ~ 

~ r i Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
~ Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomaa 
- - 71 - Dilimize çeviren: A. E. 

Daha geri:len 3000 ile 4000 piyade- Nakliye ile topçu kollan prkta Şen· 
den mürekkep ikin:i bir kol. Süvarilere aya doğru giden Ferveh yolu üstUntde 
bombalanmm verdik; piyadeleri ise ma kaçmağa teşebbüs ediyormuş. 

kineli tüfeklerimizle orak biçer gibi biç. Burıısı çorak, girintili çıkıntılı ve ar· 
tik. habet ettirm~ek ihtimali yoktu. kadaki Bazalt dağlan arasında bir top. 
Ancak cephane bittiği vakit onların ya- rak parçası idi. Dağlann hepsi sarp, 
kalarmı salıverdik. Cephane yüklemek yamaçlarına trrmanrlmazdı. Yol vı:ıdile
için tekrar tayyare meydanına döndük; rin, daha doğrusu geçitlerin yatağtllI 

on dakika sonra da gene havada idik. takip ediyordu. Az sonra orada idik. 
Vuracak daha çok hedef, atacak daha Bombacının cennetine vannIJbk. Dokuz 

çok bomba ile cephane vardı. Bu tam mil uzunluğunda kocaman kırçıl bir yı-
manasile bir facia ı:ünii oldu. lan altımızda kıvranıyordu. İleri doğru 

:,. :,. :,. yürümüyordu. Vardığımızdan birkaç 
Ertesi günkü akınlanmız Afule - d::ı.kika sonra ise artık geriye gidemez 

Samarya yolundaki ricat eden kollara oldu. 
idi. Teıkilitı bozulmuı, darmadağın ol. 
muı ve maneviyatını kaybetmiı kıtalar 

saatte 160 mil hı.ıla uçan tayyarelere 
karşı hiçbir ıey yapamazdı. Fakat dü~
man makineli tüfek takımlarından bir 
çoğu kaçmadı, sonuna kadar harbettiler. 

Ricat eden kollar nihayet yollarının 

ölil ve yaralılar tarafından tıkanmrı ol
duğunu gördüler. Bizim için tehlikeden 
sakınmak üzere yükseklerden uçmak 
mevzuubahs değildi. Sadece bombaları_ 
mızın inti~r sahalarından uzak olacak 
kadar yükseklerde uçtuk. Bu da ancak 
50 metre kadardı. 

Eyltl: 21 in pfak vakti.. 

Bir Bristol tayyaremiz ne var ne yok 
diye Nabliae uçtu. Çok geçmeden telsiz 
telgrafı tıkm:lach ı · 

En kalabalık bir sokakta ba§ta iki üç 
otomobilin ateı almıı olduğu zaman do. 
ğac::ı.k kargaıalrğı gözönline getirin. 

Ayni zamanda burada arkalanna ağır 
yükler vurmuı binlerce insan var. Da~ 
yamaçlarını bina farzedin. Yukarıd::ı. dal 
gıçlama inerek bomba atan ve kurşun 

yağdıran ıruıkineler uçuyor. 

Küçücük yuvarlaklann vızlayarak a
ıağrya düştüklerini görüyorsunuz; bu 

yuvarlaklarm her birisi birer bombadır. 

Yüzünüzü nereye çevirirsiniz? Boyu

na büyümekte olan ilerideki korkunç 
kümeye doğru mu gideniniz? SiJ:i mU

temadiyen ileriye dolru iten kuvvete 
karp mı ıelmek iaterıiniz? 

(Devamı 1'Cl1') 



------· _.,_ ~ fk!ncikln~ 

Kaı' devalll Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreye gidiyor 

ispanya işlerine k ll' 
edecek k eles·nde ,oğuk sıfırın altında rışma mes ı 

(Baştara/ı 1 incrde) 
heyeti dün saat 15,SO da toplanmış ve 
19,30 a kadar süren bir toplruıtı yap
mıştır. Bu uzun toplantıyı müteakip 
bir müddet Başvekalette çalışan Baş
vekil İsmet lnönü beraberinde Harici
ye Vekili Tevfik Rü~tu Aras ve Dahi
liye Vekili Şükrü Knyn bulunduğu 
halde dün gece hususi bir trenle !stan
bula harebat etmi§lerdir. 

nevreye gideceği haberleri teeyyüt et
memiştir. 

dört dere<~eyl buıdu ~oma ve Beıronını veır®«:e~oeırl 
üç gündenoori devamlı bir surette e- C<e"Vlal ~'U:aı aı"ıro 0 o ~<Q> ırOa ır Gene bir netice 

alıııamıyacak mı ? 
Paris, 13 (A. A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

sen karaycl durmadı. Hava dün çok so • • ı • 
ğ~k ve ka~aıı. ara.sıra kar serpmesi i- lspanyol Fası na bır lngı ız 

Başvekilimizi ve vekilleri Ankara 
istasyonunda uğurlıyan şahsiyetler a
rasında bilhassa Fransız ve İngiliz se
firleri göze çarpıyordu. Fraruıız ve ln
giliz sefirleri Hariciye vekilimize ve -
da ederken Cenevre syahatinde iyi yol 
culuk ve şans temennisinde bulundular. 

Doktor Arasın cumartesi veya pa
zar günü Ccnevrcye hareketi ihtimal 
dahilindedir. Milletler Cemiyeti kon -
seyinin içtimaından evvel, ayın 19 un

da hariciye vekilimiz her halde Ccnev
rede bulunacaktır. Yann Ankaradan 
hareket edecek olan hariciye um.umf 
katibi Numan Menemenci oğlu da ha
riciye Vekiline Cenevre seyahatinde re 
fa.kat edecektir. 

Başvekilimiz İsmet lnönünün Ce-

Petit Parisien, Kahire muhabirine 
atfen Türkiycnin daha uysal davrana
cağını, yarı resmi Ankara haberlerine 
nazaran Sancağın Fransa ve Türkiye 
himayesinde idarl muhtariyetini talep 
edeceğimizi, ve fakat Suriye vahdeti
ne siyaset.en ilhakına razı olacağımızı 
yazmaktadır. 

Bu mülhem neşriyata Fransız nok
tai nazannda bir tebeddül olmadığını 
gösteren dünkü Temps'in makalesi ila 
ve edilir ve donanmanın hazırlıkJan
na bakılırsa ba.5lanacak müzakeratm 
bir netice vermiyeceğinc şimdiden bük 
medilebilir. Anlaşılıyor ki maksatları 

vakit kazanmak, ayni zamanda Anta.k
yada heyecanı yatıştırarak tahkikat 
komisyonunda müsaid rapor almak -
tır. Gazeteler Reyhaniyede, bir ölü ve 
birçok yaralı hfı.disesini komisyonun 
önünde silah kavgası diye anlatıyor -
lar. 

çınde geçtı. 

Rüzgar '5alliycde 14 metre süratle 
esmektedir. Bu sabah onda devnm.lıca 
kar ynğrmya başladıysa da yerler tut 
mamaktadır. Karın d vam edeceği an
laşılıyor. 

Hararet derecesi sıfırdan aşağı 
dört dereceye düşmüştür. 

J{aradenizde fırtına bütün ~iddetiJe 
hüküm sürmektedir. Tipiye yakalan
mamak için hiçbir küçük vasıta boğaz 
dnn dışarı çıkmamaktadır. 

Sofyadnn gelen haberlere göre Bul
garistıının her tarafına kar yağmak
tadır. Hara.ret sıfırdan a.~ağı 20 - 25 
derN·eyr! düşmüştür. Soğuktan ölenler 
çoktur. 

ün r-kş:::-m 
Şirkef'ihayriye 

v apurun da 
Sarıyerli bir talebe 

Arkadaşını 
kolundan yaralad ı 

Antak Yada ki• fecı• zuıu•• m Dün akşam Uz.eri Şirketihayriyenin 
67 nwnaralı vapurunda bir yaralama 
h{ıdisesi olmuştur. 

ı ı ? Vaka.nın kahramanı bir talebedir. 

nası yapı 1 yor . :::~~~~t. da mektep arkadaşlarm-

(BCI§ tarafı 1 incide) Hakimin bitaraflıktan ayrılmış olma- Sanyerde oturan bakkal tbrahimin 
Antakya salı günü Türkler tara- sı ve niyetini izhar etmesi dolayısiyle oğlu Süleyman ile C~mal diin mektep

hndan sabahleyin saat dokuzdan öğ- bu hakime itimat edemiyeceklerini ten çıktıktan sonra Ortaköy iskelesin
leden sonraya kadar muazzam bir Türk halkı müşahitlere bildirmişler den vapura binmişlerdir. 
nümayiş yapılmıştır. Havanın kar fır ve tahkikat heyetine bir Türk haki- Vapur Tarabya önlerindeyken iki 
tmasiyle kapanmış olmasına rağmen minin ilavesini istemişlerdir. çocuk arasında kavga çıkımı:, Süley-
nümayişe 20.000 den fazla insan iş- Tlirkler dağıWdıktan sonra man yanında taşıdığı çakı ile Cemali 
tirak etmiştir. Kadınlar, erkekler, Vuku bulan hadiselerden sonra kolundan yaralamıştır. Vakaya zabıta ı 
mektep talebeleriyle muazzam kafi- Türk halkı Suriye zabıtası tarafından el koyınu§, ynralı Tarabyaya çıkanla
leler halinde nümayiş kafilesine ka- silah kuvvetiyle dağıtılmış ve bunu ra.k Beyoğlu hasta.nesine kaldmlmış
nşmışlardır. Kadınlar bile nümayiş müteakip bir Arap heyeti milis ku- _ tır. Suclu talebe yakalanmıştır. 
kafilesine katılmışlardı. Antakyadaki mandam Kapiten tarafından müşa- Go·· ring ltalyaya 
bitaraf müşahitler nümayişi köprü hitler heyetinin huzuruna çıkarılmış-

civarmda bir binanın çatısından ser tır. gı•ttı• 
tmi~erdir. Kendileri halk tarafın- Halkevinden çıkanlrnıyor 

dan selumlanmışlardır. Halk, nüma- . Reyhaniyede grevler başlamıştır. (Baş tarafı 1 incide} 
yiş esnasında: Polisler ve jandarmalar, milisler kol mış bulunan general Göring, musoli-

kol Türk evlerini basmaktadırlar. ni ve kont Ciono ve diğer faşist erka
··- Yaşasın Atatürk! Yaşasın 

istiklali Yaşasın Hatayı,, diye bağır Halk sokaklara çıkmamaktadır. nı tarafından karşılanmıştır. Halk ge-
mışlardır. Türklerden Altunioğlu Abdurrah- nerali şiddetle alkışlamıştır. 

man, Sım, Kürt Hamidi tevkif er General Göringin Roma seyahati 
Gör"llmemiş küstahlık : mişlerdir. Birçok Türkler de aran- hakkında Romaclan verilen maluma-

Türkleri dövdüler maktadır. ta göre her iki hükumet için M. Cia-
Reyhaniycdeki kanlı hadiseyi ta- Kırıkhan mesalihi hassa zabiti; nonun Berlini ziyareti tarihi olan 23 

kip eden günün akşamı Kmkhan me- muhtar Abdurrahmanı 1 O sonkanun- teşrini~vvelden bugüne kadarki Al
salihi hassa zabiti jandarma vasıtasi· da geçen hadiseler hakkında Türkler man - ltalyan münasebatmın göz
le Türk ileri gelenlerini toplamış ve aleyhinde şehadette bulunması için den gecirilmesine bir vesile teşkil e
Suriye aleyhtarlığı yapmamalarını tazyik etmiştir. Ağır yaralılardan l\1e- decektir. 
söyliyerek kendilerini kamçılarla döv miş ismindeki Türkün ika~et ettiği Romanın siyasi miişahitlerine gö
müşler, aleyhtarlık ettikleri takdirde yere doktor getirilmesi için müracaat re ltalya, Fransız - Alman müna
akıbetlerinin feci olacağını söylemiş- edilmişse de zabıta müsaade etine- sebatında hakiki bir gevşeklik husu-
lerdir. miştir. Yaralının hali fecidir. lünii müsait bir nazarla telakki etmi-

Hadiseden sonra Türk mahallele- Gazebe uğrıyan tercümanlar yecektir. M. Cöringin M. Mussoliniye Al-
ri jandarma ve polis tarafından kon· Antakyadaki Türk heyetinin mü- man _ lngiliz ve Alman _ f ransız 
trol altına alınmıştır. Kanunusaninin şahitlerle konuı:malarmda tercüman· b ı · · h l'h dak ~ münase et ermın a ı azır i vazi-
onuncu akşamından itibaren Türk lık etmiş olan Memduh ve Ali Mür- yetiyle Almanyanın lspanyol işlerin-
mahallelerinde dolaşan devriyeler ta- sel, Bereket Fransızlar tarafından tev deki müstakbel komünizm aleyhtarh
rafından raslanan Türklerin üstleri kif edilmişlerdir. Bunların kabahati ğı siyaseti hakkında sarih malumat 
aranmıştır. Ve sıkı inzibati tedbirler Türklerin dileklerini olduğu gibi söy- vereceği tahmin edilmektedir. 
alınmıştır. 1 • l 1 dı - emış o ma an r. • Göring Ronıaya vardı 

Soysuz bir hakim 

Hadisenin müsebbibi Araplar 
olduğu halde mahalli hükumet tara· 
fmdan Araplara bir sorgu bile sorul
mamıştır. Buna mukabil Türkler 
aranmış ve bunların arasında tevki-
lat yapmıştır. Türklerin şiddetle ce
zalandınlmalan hakkındaki emirler 
bütün adliye, ve hukuk esaslarının ! 
hilafına olarak verilmiştir. 

Esc:ısen Kmkhandaki Türk haki 1 
mi Türklerin aleyhinde olduP:unu 
müteaddit defalar bildirmiştir. Bu a-: 
dam son hadiseler dolayısiyle, Tilrk
leri şiddetle tecziye edeceğini açıkça 
ve herkesin yanında ifade etmiştir. 

Fuat Ağrah 
Küçük bir rahatsızlık geçirdi 

Şehrimizde bulunan Maliye vekili Fu
at Ağralı hafif bir rahatsızlık geçirdi-ı 
·inden istirahat etmektedir. 

Tütün bakım evi yaptırı ıyor 
inh · sarlar idnrcsi Ma 'tepedeki tütür. 

enstitüsü yanına bir de tütün bt1kımevi 
inşa ettirmeğe karar vermiştir. Bu yeni 

1 
bakım evi 20,000 liraya mal olacaktır. 

Para ile niimnyiş Roma ı ı (A.A.) - B. Göring, dün 

Türklerin nümayişlerinden bir akşam saat 22 de buraya gelmiştir. Bü-
1 yük bir istikbal merasimi hazırlanmıt 

gün önce Araplar tezahürat yapmış·! . t 
lardır. Tezahürata istirak edenlerin idi. İstasyonda tenvıra yapılmış ve her 
sayısı gayet azdır. Bu yüzdendir ki tarafı süslenmiş idi. B. Musolini ile B. 

Çiano ve birçok yüksek zevat, B. Görin
nümayişç.ilerin miktanm fazla gös- gi getirecek olan treni istasyonda uzun 
termek için Araplar saatlerce şehri müddet beklem'şlerdir. 
dolaşmağa mecbur olmuşlardır. T eza Göring ile Çiano. bir otomobile bin
hürata iştirak eden Aranlar köyler- ntlşlerdir. Bu otomobili Madam Göring 
den cebren ve para zorilc getirilmiş· ile kontes Edna Çinno"nun binmiş ol
lerdir. 1 1 sonkii.nun tarihli Antakya duklnn otomobil tnkip ediyordu. Mus
Arap nümayişi için Araplara 2000 solini, misafirlerin istasyondan haro-
Suriye lirası verilmiştir. ketlerini bekledikten sonra berabcrin-

Yaralanan Araplar de faşist partisi katibi bulunduğu hal-
Reyhaniye<le yaralanan Araplar de vava olarak dönnıiiştür. 

hükumet ve meselihi hassa zabitli~i Bü~k bir halk kütlesi, Göfing ile 
tarafından itina ile tedavi edilmişler- Musoliniyi uzun uzadıya alkışlırnışlnr 
d'r. Arap ynrahlardan 8 kişi halkı _d_ı_r·------------
tahrik maksa.diyle Vato.niler tarafın.! iJ1!7!"'~~-llr'MmJ 
dan l lnlep hasta! nnesine na!dedil 
mişlerdir. Hatta doktor getirilmeh 
istenilcli;J.j zaman mahnl'i hükumet 
t-.r:-fmdan mi;manc:ıt edilmi-::tir. Çün 
k "j bu zaman ela halka verilC"n cevap 
-.:·ı C\lmu~ .. t,,.: 

"- Do' tor mesalihi hassa zabıt· 
lerinin yanındadır, gelemez. ,. 

müşahit heyeti gidiyor 
İspanya hadiselerinin ve bunu müte- Londra 14 (A.A.) - BrumhilJ İtlr; 

akip İspanyol Fasının vaziyeti mesele- vapuru, açık -denizde Tarifa hurnu tJi 

sinin doğurduğu siyasi ~ekil gittikçe şa- zasında bir İspanyol asi gambotu 
yanı dikkat bir safhaya giriyor. fından tevkif edilerek ve aranmı§ -1e 

Pariste çıkan Oevre gazetesinde ma- raz sonra yoluna devam etmesine ııı 
dam Tabouis, M. Hitlerin general Fran- ade olunmuştur. Bu arada. vakadall 
ko tarafından istenilen 8,000 kişiyi han- berdar edilen Sussex İngiliz krU\" 
gi şartlarla göndereceğini yazıyor: hadise mahalline gelmiş ve gambot 

11 

1 - Harekat bir Alman - İtalyan er- )aşmıştır. ../ 

:i:~ıharbiyesi tarafından idare edilecek-ı 1 s an aya 
2 - Bitler gençliğinden 300 mualilm ' J p y d8 

tarafından yetiştirilecek olan Falan- a p 0 n yadan 
şistler kazanılan arazide teşkilat yapa- • • • • ı ı ·. . d. yor 
caklardır. gonu u gı 1 

3 --: Al~an gönüllüleri İspanyol Fa- (Baştarafı ı incid~) ~ 
sında ıdarı ıslahat yapacaklardır. h k 'k A 'kt t "h tmeJ11lŞ• 

4 - İspanyol Fasında Alman - tspan- akı 1 mıl: atnnfı kasrı ebu •roikl)' 
. . . • . ca sosya ıs ır asının ,_,.i: 

yol şırketlerıne ımtiyazlar verılecektır. ~ OO k v l v nı ve 17"' 
. :J e çı armaga ça ışacagı 

5 - Zaferden sonra sulh tamamıle l ı· d d b 1 8ğıııı 5 
avdet edinceye kadar Alman kıtalan ıs- lara.mt:ı 1 yGa~dım ka ul unaco··ııiiJI~~ 

emış ır. ı ece o an g 
panyada kalacaklardır. b'lh t k · J d' . . . . ı assa e nısyen er ır. 

Bu had'.~eler dolayısı~e. in.~ı.ltere ıle iki taraf birbirini gözliiyor ,. 
Alman. munasebatının ıyıleştıgı fak~t Mndrit, 14 ( A.A.) _ Havas 
Jtalya ıle Almanyanın arasının açıldıgı · h b' · d 

•.
1 

kt . 1ansı mu a ırm en: , .rt 
göru me edır. H l" h dak. · bA ··k·ıı !'il", . d . . . a ı azır ı nıs ı su u • 1, Berlın e aıyasi mahafil, M. Hıtlenn k" t d ld v tinde 
son beyanatının M. Eden tarafından tas- .a ınd.l urmt;Ş .0 

ugdu suAre·ıeriniJe 
. . . . . sır e ı memeK ıcap e er. sı .11 

vıp edılmesı ve tngılterenin beynelmilel h k ti · k 'dd'd' B dafl ll" . . . . . . • . arc e erı co cı ı ır. un · ıı 
ıktısadı teşnkı mesaımn ıslahı maksadı- • d • 1 k · t -eltfl . d . • mı ran ıman ama ıs eme... h' 
le elın en gelem yapmaga amade olma- t' l d h·ı· d d v·1a· A ~ .. t- tf. . . . ıma a ı ın e egı ır. n....-
sı dolayısıle memnumyet ızhar etmek- k.. t k tl · d ·dd" b. tııB • d' ume uve erı e cı ı ır ~ 
te ır. . . daha hazırlamaktadırlar. Son h " 

İspanya ışlenne kanşmamak husu- h · t · T 1 · d h ft}' 
sunda tngilterenin teklif ettiği kontrol ~'!n;. ~rıyel Ç1 .mıd:herın. ad 

8 ele!~ 
hakkındaki İtalyan cevabı, Almanya ile ır ka e ge mış,ld kla zıy~ e t e~ 

.. . . yet azanmış o u arını ıspa "-_.il' 
muşterek bır mahıyette olmayacaktır. . l\1'1' k ti · · ıı~ 
M fih bu 

. . . . tır. ı ıs uvve en, arazı .1 aama , Roma ıle Berlının noktın d · •f d t · · ·•ıı .:t rm nn ıstı a e e mesını, me• il" 
nazar teatileri yapmayacakları demek tahkim etmesini hilen ve 0to~ı-ı' 
değildir. ve bilhassa siyasi mahafil bu- silahlarla Ünsiyet peyda etmiş 
nun Alman - İtalya arasında bi r ihtilaf hakiki bir ordu haline gelmişti!z 
gibi telakki edilmesinde ısrar gösteriyor Şimdiki halde iki taraf, ytl"' 
Mezkur mahafilde ehemmiyetle kayde- rini tarassut etmektedir. ,.e' 
dildiğine göre, bugünkü ahval ve şerait Mndritin kahramanca rnu1'B ıtf 
26 kanunuevvel 1936 tarihli Fransız - meli, Verdun'un rnukavemetirıe j' 
İngiliz notasının verildiği zamanki ahval d M d f 1 r 
ve şeraitten büsbütün başkadır. İngiliz bih edilmekte ir. Ü a 1 e 'tiifl e 

ruhte etmiş oldukları tarihi r? Jel· 
notası, dostane bir usulde ve teşriki me- hemmiyetini takdir etmektedır 
saiye müsait bir şekilde İtalyan Harici- Madritin Sa'-'livesi harabe 
yesi tarafından tetkik edilmektedir ve " " 
bu seferki İtalyan notası da geçen sefer halinde / 
ki notaya mümasil bir tarzda yazılacak- Avaraca cephesi 14 ( A. p.J 
tır. Maamafih İtalya cevabını vermeden Havas Ajansı muhabirinden: 11' 
evvel diğer devletlerin ve bilhassa Fran- Pozuelo - Aravaca mmtnka51

• 

sız - Sovyet birl;ğinin fikirlerini öğren- mamiyle harnbe ~a~in.e gcl~işt6el 
mek arzusundadır. Hıwas muhabırı dıyor kı: if 

Tetkikat yapılacak ral Argaz'dan aldığım meıı11\ 
üzerine dün cephenin bu mıntı:tkl'~,fi'. 

:tspanyol Fasında ali komiser vekili 1 sl" 
gezdim. Madritin gayet güze 

tarafından Fransaya yapılmış olan dave- l 
. d ye erinden olan ve çok şık ve f3tl 

te mümasil bır avet, İngiliz müşahitle- köşkleri bulunan Pozuelo, bir h!.}di" 
rinin Fastaki Alman faaliyeti hakkında enkazından b:ıı:ka bir ı:ey defP .._f 
haberleri tevsik etmelerine medar ola- ~ ~ e ,.-

İspanya dahili harbinde topçu v 1 
caktır. btl 

· yare kuvvetleri hiç bir yerde Bir İngiliz torpıto muhribi birkaç gün 
rece tahribat yapmış değildir. ,,()'lf 

sonra Melilla ve müteakiben Ceutaya J r_-, 
gitmekp üzere Cebelüttarıktan hareket Cebelüttarık, (Hususi) - .~ ~' 
edecektir. Bu iki şehir ziyaret edile~e!ı: vndan gönderilen 3000 gönüll

0
• 

ve ihtimal tngiliz zabitleri otomobille diks ile Herese çıkarılmışlard!r. ··ıı 
şehirde bir teftiş turnesi yapacaklardır. Gönderilen on bin ecnebı .. ~"iill 
İngiliz zabitlere mürur müsaadenamesi lü ile birleşecek olan Japon g?flce~ 
verilecek ve bunlar istedikleri yere gi- leri l\1adrit cephesine gönderılf ı1'JI 
debileceklerdir. !erdir. Son günlerde General. 11111 

koya birrol< t;wvare ve mühırıl 
Poı t ·kiz razı değil harbiye gelmiş~ 

Tali ademi müdahale komitesinin 
dünkü içtimamda Portekiz kendi top- Çin de . 
rakları üstünde herhangi bir yabancı Eroin kullanan beş kiŞI 
kontrolü kabul etmiyeceğini bildirmiş- idam edildi çıl 
t. Pekin, 14 (A. A.) - Şimali ,.1 ı~ s~ ~ 

Portekiz bu fikrinde ısrar ederse ko- keyif verici zehirler aleyhine ıŞ 
mitenin Cebelüttarık müstesna olmak mücadeleye fiili surette başln~:ı\d 

Pekinde eroin kullanan beş kı..<U üzere bütün İspanya ve Portekiz sahil- /. 
terinin kontrol altına alınmasını ıderpİ§ olunmuştur. ___....-:-lf 
edeceği tahmin edilmektedir. 8 kilo kaçak z9b tlr 

Tali komite dün Valansiya hükümeti yakaian_~ ı ...,.,l 
tarafından ecnebi hiikCımetlere yatmlan J'' Bu sabah Emniyet, İnhisar ve ?ı4 
altınlar meselesini de tetkik etmiştir. hafaza teşkilatı memurları kuru tc•., ~t 
Sovyet hükumetinin sefiri M. Maiski bu rı 1" 

hanında ıtriyat üzerine iş yapa 
meselenin tetkikine itiraz ederek de-
miştir ki: ı' poda araştırma yapmışlardır. 1 11 

Abdullah isminde birine ait o ~•f 
''- Bu hususta Moskovadan talimat ııı .. poda 8 kilo kaçak zaharin bulul'l %;1 

almadım ve istemiyeceğim. Me§ru ts- ~.f 
panya hükumetini parasından mahruml ZAYİ - Eyüp maliye §ll ·t 1 
ctmeğe kalkmak tecviz edilmiyecek birı• 7612 numaralı tekaüt maa.~ına. sı t11U 
şeydir.,. danla. birlikte kullandığım tn.tbıJc ~ 

Fakat meslektaşlarının ısran üzerine rlimü zayi ettim. Yenisini a.lBc 
M. Mniski nih"yet Moskovadan talimat! dan eskisinin hükmü yoktur:. ~f. 
istemeğe razı olmuştur. J. Emine MuZC. · 



Pa . 

l\t~h;.;;~tA;ii:n;gi;~ 1 

Maçı hakkında Fransız 
sog~zeteleri ne yazıyorlar? 

8abakaJ gunlerde Paristeki güreş mü- Mehmet Arif en tehlikeli rakiplerim
tıı Meh arında _parlıyan Türk pehliva- den biridir. Sonra şunu da unutma-f 
Piyonu bt Arıf Ş~mdi de Fransa şam- malı ki bir Türk güreşçisi daima nıu·ı 
tedir y eglane ıle karşılaşmak üze- ammadır. Ben bunu ta küçük ya
}'\ıCUİ· arın ve yahut öbür gün oku- şrmdanberi biliyorum. Çok iyi hatrr
McL <u"trnıza tafsilutmı vereceınmız lıvorum. O zamanlar biitün dünv_ a 

•ıınet A ·r o • ·J 

evvel F n - Deglane maçından güreşçilerini karşılarında titreten 
güreşç· ~a~sız gazetelerinin bu Türk 1 Türk pehlivanlan ringe çıktıkları za
rı tıC§r~stırnla~l~nda yazdıkları yazıla- man, müsabakadan evvel, ben de 

"O eyı aydalı bulduk: dahil olduğum halde bütün seyirc:i-
~ .. to., dan: } l b b d d k ll ıvı h er gi.i er ve em eyaz, i.im uz o u 

karşı ~ nıet Arif Pnriste Mikeve bu pehlivanların rakipleri karşısına 
~al&d~~:-Hş o~d~ğu ilk maçında f~v- ne cesaretle çıktıklarını kendi kendi
ı.ıetrni r Betıy e nazarı dikkati cel- mize sorardık. Fakat bu alayımız u· 
İçitıde§ •: l' b:ıdamın, sakin tavırle.rı zun sürmezdi. Çi.inkü bir iki dakika 
Var. -'·~'l. 1 ır enerji ve dögw üşçüli.ik k ı 
~ ı Urk .. sonra o bir çift bembeyaz kadın o u l\1alrnbe gureşçisi bu meziyetlerini 
rnacta r~e karşı yapmış olduğu son 150 kiloluk en müthiş Avrupa pehli-
bir §eki'kıun.akaşa kabul etmiyecek vanmı bir çöp gibi ringden dışarıya 

J" e ıspat etmiştir. fırlatır, yahut kemiklerini çıtırdatır 
Urk gü · · · o b l d }'aPaca... reşçısının eğlane karşı ayı tır ı.,. 

Buna gı _?1aç kolay olmıvacaktır. ---------------
rıu h ta.Rrnen Mehmet Arif bize şu-
" atırlattı ki s 1 b" .. d" .ra gür . . ~ ~ne erce utun un-
banıa C§çılennı tıtreten Türk pehli-

rının soyundandır. 

• • • 
Ccne ''OT M h o., dan: 

)ilk b~ ket Arifin Malmbergi hi.i- :~~ı::~;;~:iiil':~~=~I' baYt l olaylıkla yenmesi herkesi 
et er .. d 

lattıpiyo ıçın e. bırakmıştı... İsveç 
~ete . nunu hır yıldırım surativle 
l g~l . 
l(U\'v eycn Mehmet Arif yalnız 
bit tc~te.~eğil, ayni zamanda büyük 
<JnU.n :ge sahip olduğunu gösterdi. 
ıilr n maçını seyreden Fransa 
.:ı ~ fcderasyo · · E ~ol\ ··a nu reı ı ugene Man-
lnckt u adam bir ka)•adır de-

trı 'k di . .. t" en nı alamamıştır. 
"c D ~" A.tif 1 tglan ıakikat n bir kayadır 
Yctckti e onu kalı-~- kolay yenemi· 

Dan ö~j ~atta bize öyle geliyor ki, 
Meh"" 0 a K varvanı Deglan icin . ·•ıet . • -
dır. Arıften daha hafif rakipler-

"p . ıt: * * 
f\11\atıs Soire ı dan : 

~tı ga~ç ha~kında kendisiyle görü
~~tir ~tecılere Deglanc şun lan söy-

''l't" ll}j ıvıa~ • 
llde b .ın netıcesi hakkında bir talı 
~unmama imkun yoktur. 

Yiy ::--------
3neh patinaj 

1( ş - rnp.yonu 

lsveçli bir 
güreş takımı 
Pehlivan la r ı mızla 
~arşılaşmak üzere 
şehrimize geliyor 

Avrupada bir turne yapmakta o· 
lan İsveç gi.ireş kulüplerınden Brovd 

Karen, mart ayı içinde güreşçileri
mizle Jstanbulda birkaç müsabaka 
yapmak için fr.ierasyona müracaat 
etmiştir. 

Brovd Karen kulübü, Berlin olim
piyatlarına iştirak etmiş olan İsveç 
milli giireş takımına bir kaç oyuncu 
veren çok kuvvetli bir takımdır. 

Alman 
güreşçileri 
lsveçte mağlup 

oldular nu arı Se öfer 
te ~ene Y H 1n1 z gös laşm~~n~izs;r:e~~ec.i~kg~~:üs~~li:a:~: 

"•~ •• C> 
'il ın usa b. k a 1 arı reş takımı çok kuvvetli olan lsveçli-

D.. yap t ca k Ier karşısında mağlup olmuştur. 

~ r:nya Patinaj şampiyonu Viya Bayan N·lsen 
~~Ctcİr~f Kar] Schöfer Avusturya 

hu&ttı e~~everdiği bir beyannatta Buz üstünde 500 
~iİtıi ~lıç bir .?'1üsabakaya girmiye- l k k d 
'~Yle .. nız gostcrişler yapacağını IOC re re Of UDU lf l 
tıı Ye~ıştır. ··Bundan maksadım ye- Buz üstünde 500 metre kadınlar 
filllıl>·ışrnekte olan gene istidatlara lar rekorunu madmazel Laila Sehon 
f~tlYon olup meydana. çıkmak için Nih~en 48 6/ 1 O ile kırarak yeni bir 

~~:r;nektir . ., demiştir. diinya rekoru tesis etmiştir. 
~kaiara e~ gelecek kışa gene müsa· G 

1 ,~Ya ÇQ~ırecek ve Titre'ini muha- a atasa ray 
~. 1§acaktır. 

dq IVte~JtA ı>~ • • ı 1 1 
&~t ~t Sporcu halen Almanya- _.I) zcı er n n çayı 

to") Ct1A} • • 
14 CUnaJt :ı: er yapmakta ve takdır GalatMaray klübü denizcılik şubesi 

tadır. tarafından her sene verilmekte olan 
senelik çay, önümüweki cumartesi gü
nü TokaUiyan salonlarında yapılacak
tır. 

Sunderlan - Arsenal 
Takımları berabere kaldılar 

Yazması benden~ 

Futbolu 
öldüı ü.1101 uz 
iki sene var ki, hi.ç farkma oorma

dan futbol varlığımızı öldüriiyoruz. 
- Şimdi durup dururken, bu da tıe

redc>t çıktı 1 !. diyocek.siııi::. 
Fakat bakın, Jı..aksı.:; mıyun: 
En yüksek, en n~ikemnıel futbolcu

larımızrn nasıl yetiştiklerini, birinci 
takrnıl11ra 11A1s1l geçtikl.erini hepimi:: bi

1 Bu haftaki lik maçları 
'Galata aray - Fener 
Beşiktaş - ,üneş 

Müsabakalan tehir ediliyor 
Şehrimizin en kuvvetli dört ku Hakem komitesi reisi ve saha 

lübünün 6 kanunuevvelden tehir e- müdürleriyle görüştükten sonra kati 
dilmiş olan lik maçları önümüzddci karar bu akşam verilecektir. 
pazar günü Taksim stadyomunda oy- Geçen hafta Galatasaray::::- Be-
nanacaktır. şiktas ve Güneş - Fener muhtelitle-

liriz. 
Bu maç Galatasaray, Fenerbah rinin Romen takımiy]e yaptıkları 

, çe, Güneş ve Beşiktaş takımlarımız maçlarda Taksim stadının ne kadar 
B " n l a r h e m en hemen, kep için milli kümeden hariç kalmak teh- oynanılmaz bir halde olduğu göriil

gerıç takımdan do{jrıulan d<Jğruy<:ı bi. likesi olmamakla beraber, ezeli iki müştü. 
rinci frıkınuı atlatn.ış ve kısa bir ~man rakip olan Galatasaray - Fener ile, Bir haftadanbcri havanın bir an 
ifinde da takınılnrmın en iyi elemanı bu iki takımımızın derecesine yi.ikse-

1 
bile açmamış olduğu nazarı itibara 

olmu.şla.rciır. len Güneş kulübünün de Beşiktaşla 
alınırsa, stadyomda futbol oynamak 

Senelerce (B) tak"ınmıda r>'lnuuiıktan yapacağt müsabnka bütün spor me· d l d k b ] k b 
-:;1· kl l b ki d eği • a ım atma i e a il olamıya· sonra birinci takıma geçebilenlerin a- ra ı arının avlardanberi e · e ikleri 

t • l · · · ·· d t h · cak; bu suretle yukarıda da yazdıg""ı· dedi çok olmadığı gibi, (As) ded;ği- - ne ıce erını on en a mıne ım· 
k A l k ı 1 d mız gibi binlerce meraklının aylardan miz yilksek kabiliyetli fufbolcıilardı:ın an o mıyan - arşı aşma ar ır. 

böyle yeti.şen hemen de yok gibidir. İstanbul futbol ajanlığının ha- beri bekledikleri bu mühim müsaba-
Yani genç tak1mlar, kWplerimizin e- varım günlerdenberi fena gitmesi yü- knlarm heyecanım eksiltecektir. 

sası, futbol varltğımızın temelidir. zünden bu maçlan tehir etmek arzu- , Binaenaleyh bu karşılaşmaların 
Hele son gıinlerde adeta birinci ta- sunda olduğunu memnuniyetle öğ- tekrar tehir edilmt>.si en doğru bir ha· 

rendik. reket olacaktır. kımlarda eynamak kabiliyetini göste - --:---------::----::=--:-::-::==--------------
remi.yen, cslci ve yaşım baş-ınt almı§ o-
yıı ncularla doldurulnuya başlad.1ktan 
sonra, (B) takımları (ycti§tirici) hiç 
b-ir 'kıymet ifade edem.emektedir. 
Ok:uyıwulamn pek ala bilirler 1d, bu 

wme birkaç kW1'ii m.fiz mü.ste..ma, ara-
1.a.r-ınd.a lJirind kiimcnin en başlarında 
gid.cn. bazı klii plcrimi:: de dahil oldu -
fi"· hal"lr., ekseri (B) takımlarının kad. 
rouırı, bir gii.n .ctm'ra (A) tak-ınım.<W 
yer alaoak 4-5 f'YIJl111.mı il.e d<Jldm·ı.tlmak
tadır. 

Bu gidi.11.c rı.rtık o beğenmethğirnıiı 
(B) ta~mlarını da, yak:mm; ortaya çı
kım-mıa.k imktim knbn.ır,yaaıktır . 

Çünkii, ( A) fa1cımlanna oldıığı( gibt. 
(B) takrm7amııı da oyuncu yetfatircn 
ancak geııç tak'tmlar olabilirdi. 

Fakat ne çare ki, 'Qi:::do genç ta.kı1n
lar etrafıııd.a h.a::ırlanmıJ en kilçiik bir 
faaliyet bile yapılmıyor. 
Artık teşkilat /1dbol idarecileri de 

bu en mühim işin yaka.'ttm ik"i .'Umed:ir 
lnralcm~ lmlwıuyorlar. 

Geçen sene l><ı::ı kliipleriiı gayreti ile 
bir fa,aliyet gösterilcbilmişH. Fakat Oıt 
sene genç takımlar, genç oyuncular, 
futbol ~lcrimizin ruhıum teşkil edene
lcmanlarmı tam bir afrı.let içinde bt -
raktılar. Ve btt vazi.yet en hafif tabiri-
1.e fut1>ol 1'°rltğm11:xı yapılan bi1· katli. 
am oldu. 

Biz de bili.yorıı.z lv"i, genç takımları 

faaliyete geçirmek için, sa.ha, para ve 
birçolc m ii ş k ü l a t , Yenmek ve 
lmnun için de çok çalışmak lii.."'l.mdır. 

Fakat, lstanbıtldA /llfbol i.'lerinin i
drıre:ti yükihıiı iistil?ıe almak mes'uliye
tine bir kere katlanmış olanUırm genç 
fak-ımları faaliyete gctirm.ek yolmuia 
meıJdmuı çıkacak liütiitı 'Y<Yrgunlu.klara 
da seve seve boyun eğmeleri irop eder. 

Futbo1ıınmzu ilerletmek azmindey -
sek, ilk 1>azif e olarak gençlere ehemmi
yet vermeyi kabul etnwliyiz. 

Eskiler, kemale ermi.J ol.anlar, ken
di kcıul.inc de yilriiyüp gidebilirler. 

Fa1«ıt aralarında kimbilir kaç ume 
yük..wk i.'>lidatlı eleman bulunan genç
ler mıdl1.ık bir 1ıimayc uc 1rontrol.a rnıth 
façtırlM. 

l:;tfc, bwıım içindir /.:i, her şeyden ec
ucl, gen.ç tak-ımlarınl!IZt ihmale ıığrat. 
mamam.t: icıap eder ... 

izzet Muhiddiıı APAK 

940 olimpiyadına 
hazırhk 

Japon 
Federasyonu 

N orocçin Skıi yıldızlarından biri zikzaklı 7roJıdla 

Kış sporları - Beyne"m~lel 
yeni dünya rekorları 

1936 senesi nihayetine kadar buz üzerinde patinajla sürat koşularında tesis 
edilen muhtelif rekorları kabul etmek üzere beynelmilel kış sporları federasyonu 
toplanarak aşağıdakilerin tasdikini tamim etmistir. Bu rekorların ekserisi ge
çen sene Almanyada Garmisch Partenk'teki kış olimpiyatlarında elde edilmişti. 

Bütün kış ~porlarında olduğu gibi bu koşularda şimal memleketlerinin ön safta 
bulunduğu görülüyor. Dereceler arasınd::ı en dikkate değer olan Norveçli Oskann 
(1500) metredeki rekorunun 1914 senesindenberi elan yaşamasıdır. Amerikall
lar yalnız 500 metrede yani buz koşularının en kısa mesafesindeki rekoru muha. 
faza etmektedirler. 

Beynelmilel federasyon tarafmdan kc: bul edi len rekorlar: 
(Eıkckicr) 

Atletin ismi .~ 1ıilleti Mesafe Rc.!rnrlan 

lngiltcre profesyonel likinin en e -
hcmmiyetli maçlarından Arsenal ile 
Sundcrland karşılaşması altmıs bin 
seyirci önünde yapılmıştır. 

t\ vrupadan antrenör
ler gelir ti yor 

Potts Amerika 
Thunberg Finlandi}'a 
Oskar Norveç 
Ballangrud Norveç 
Ballangrud Norveç 
Cer1son Norveç 

500 metre 
1000 met-e 
1500 metre 
3000 metre 
5000 metre: 
10000 metre 

42,4 s. 
l ·28,4 D. 
2.11,4 D. 
4:14,6D. 
8,17,4 D. 

İlk devre sıfır sıfıra nihayetlenmiş 
ve çok heyecanlı olmuştur; ikinci haf
taynun yirmi beşinci dakik:u:ında Ar-1 
S('nal sol açığı Milnc bir gol. atmıf'.ı::a 
da ~undcrland sağ açığı dn bir frikik 
cezasından istifade ederek beraberliği 

' temin etmiştir. 

Tokyoda yapılacak olan 1940 olimpi
yatlarına Japonların şimdiden ve çok 
muntazam bir şekilde çalıştıkları ma
lCımdur. 

Japon federasyonu ı:porcularını çalış

tırmak iizcre Frı:nsa. İtalya. Alman va,: 
İsveç gibi memleketlerden antrenörler! 
getirtmeğe karar vermi~lcrdir. l 

Nie1sen Norvec 
Kit - Kte:n A mcrika 
B''ken Norve<' 
Kit • Klein Amerika 
Lcsch Finlandiya 

c< .. dınl;ır) 
500 metre 

1000 metre 
lSOO metre 
3000 metre 
5000 metre 

17 :17,4 D. 

49,3 s. 
1 :42,3 D. 
2 :40,0 D. 
6:12,0 D. 

1<>:15,3 D. 
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14 Yazan : A. Cemalettin Saracoğlu 

Milli mücadele senelerinde Macera ve aşk romanı - 61 - Yazan : (~a~ 

sis vapuru nasıl O gece kandil o duvu iç~n şeyhten aldığı bif1 

Barba ~0«;!~.!!s~:~~!:i:~!ıo~e saklı bir tane İ es İhİ çektiğ"ni Söyleyen kadml'1 I 

En 

gümüşıerı nasıı haber verdi? boynunda bir haç vardı. Bu, yaman bir casustLlıııı 
Bir akşam ani bir şimşekle zihni raz daha yakla~arak acele acele bir Geçen tefrikaların hüliisası: Yaşmaklı kadın, yaşmağını çıkarır- Bu zat, kırk yaşlarında kadar, 

d 1 d' l Yaşmaklı bir kadın, esir taciri hacı ken, yine elile: sakallı, zeki yüzlü bir adamdı. 
ay m anıver ı. şey er anlatmıya başladı. Elleriyle Mustafanın konağmdakl venedildl bir i · 1 1 . t De · ı · 

O k 1 d d Y ld k l 1 · ı b" k h k l - yı. şaretı yap ı. mm u papas:ı: . e" a "§anı su ar urgun u. ı rr o a ny e ır ta ım are ·et er yapı - nsilzadeyle nıtı.kadar oluyor. Bir harem d-~uct " 
1 T b b. ··1 h k d 1 b k Sonra, parmağile i~aret etti: - Bizi ualnız bırakınız! . t.-u ar ra zonun ır go sat ı a ar yor , mu 1ata mr i na etmek için bü- ağası ltendlsinl ta.kip ediyor. Fakat, ev .T 

k. t l l ld l rd ·· 1 v · • · ·ı vclce casusvarl hareketler '-'anmra olan - Merdiven! sonra, kadına: 
ra ı su arınc~a pırı aşıyor a ı. tun var ıgı ve samımıyetı ı e çene bu yaşmaltlı Jrndar, pek ı:u"rı::ı.zc~ izini _ Şimdi! Simdi.. _ Oldu mu? • dedi . »-

"Preveze., bu durgun sular üze- çalıyordu. ·~ · w 
. l k b d kaybediyor. ~imdi, sandalla' IIıılice doğ Çok g"""meden, papas, b:ıhreye indi. _ Evet a.saletma.ap .. Yarın gorı 11• rıne yas anmış, urşuni ir eniz ca- "Preveze,. nin doktoru Yunanlı ~:. :. J 

navarı gibi sessiz uyuyordu. Uzak- ser tayfanın if~aatım ehemmiyetli ru gitmektedir. Yerde yatar vaziyette duran bir mer- receğiniz herhangi bir mektup, e.c 
ta şehrin ışıkları göriinüyor, daha bulmU'• olmalı ki onun da yuzu dh·eni, kadının penceresine dayadı .. O metle Kontesin eline varacaktır. 

'): Bir hayli ilerledikten sonra, İstabull d ı d da uııcım • f · · N ı ·ıd b k ? uzaklarda göklerin üzerinde nurdan ciddileşmi~ ve biitün ciddiyeti ile sıra a, m ın .T....., agım, eracesını - e şc n e, a ayım . . bit' 
birer çizği halinde projektör ışıkları 1 kulak kesilerek Bmbayı dinlemeğe sahilinde bir yalı gösterdi: çıkarmıştı. Göğsünde blr haçın parla- Mari'a, o günkü meseleleri bıt t' 

hayal meyal farkediliyordu. bl')slamıştı. - Şuraya!.. dığı göründli. Bunu, aynadan farkedin- anlattı. Elçi, gittikçe memnun oıııY0 
• ·ı· l · R ı· ı · - Orası, elçlnin ya. Iısı, bacı.. cc, sapsan kesildi: du · 
Jngı ız erın arasıra us ıman nrı Bı'raz sonra }'Üz b:'!sı 0··nde, esı·r · ı.Jel'• 

· -. - Canım .. Elcinin yalısına mı diyo- - Buırün dalgmlıklarım, ihtiyatsız- - Kilisenin sjze sarfettifri cr:rıeı- t• açıklannda karakol eden harp gemi - ser tayfa arlmda "Preveze,,. grımbo - • ~ ~ ~~ 
1 · "t l b k · kt"' rum .. Onun yanındaki küçük evi gör- lı!darıma payan yok .. Haçımı da çıkar- beyhude deb<rilmic::. Bizzat Papa hıı»'t-llP 
erme aı o an u uza proje or zı - tunun süvari kamarasma gidildi ve "' ek 

yalcm da yavaş yavaş sislendi kay - vaziyet süvariye de anlatıldı. miyor musun? .. Oraya.. mağı ımutmu~um.. Neyse.. Bereket !erine sita.yişinizle dolu bir n:ı ıılle 
boldu. Sandal, küçük evin, rıhtımına ya- versin ki ta.liim var, ba.~ıma iı:ler açıl- yazacağım .. Sizi herhangi bir ın~ Jı{ll 

$imdi sessizlik daha derin, dahn • * * naştığı vakit, elçiliğin pancarları ara- mıyor! kadınından ayırt.etmek cidden JllUş • 
mutlaktı. Barba Corci yalan söylememiş • sında gölgeler dolaştı. Heyecan göster- Siyah bir örtüye biiründükten son- dür .. Buna rağmen, Cenevizli ~ldll~ 

Barba Corci gambotun baş kasa- ti. dikleri belliydi. Fakat, sandalcılar bu- ra, pencereden harice çıktı. Elçiliğin nuzu, katolik rahibesi olduğll~, 
rası altındaki üsera koğuşunnun mi- Artık "Trabzon., ismini almış o- na dikkat etmediler .. Bu derece vaz h binasına indi. unutmıyor, müslüman hayatının 
ni mini lombozundan hem bu sakin ]an '"Enosis,, in sintinesinde, civata- Türkçe konuşan bir kadmdan şiiphe Aşağıda b~kliyen papas kılıkh ad::ım bes'ne kapilmıyorsunuz.. .,rO' 
suları seyrediyor, hem bu berzahtan lanmış demir levhalar altında bir etmek kimin aklına gelirdi ki .. Nete- sordu: Mariya. t.ıüyük bir imanla ista 
n:.ısıl kurtulacağım düşünüyor • ho.yli gümüş çubukla altın meskukat kim, bütün devlet tcşkilfıtınm kulağı - Bir şeyler yapabildin mi bari, Ma- çıkararak: stil' 
du. bulundu. kirişte olduğu halde, elçilikte casuslar riya?.. - Asla! - dedi. - Tlirkler ve tJlU ıı# 

Birdenbire Barba Corci olduğu Barba Corci, Türk.e karşı bir daha si· kullanıldığını ve bunların da mahalle Demin Türlq~eyi fasih fasih konu- manlar, istedikleri kadar zengin °19
" 

yerde zıpladı ve bütün kuvvetiyle 15.h kullanmıyacağma dair kendisin • arasındaki kadınlard::ı.n olduğunu kim- şan yn.§makh kadın, bu zefer, tam bir hı.r, onalrm hayatı bizimkinden jsıe:. 
bağırmamak için dudaklarını mrdı.. den söz alındıktan sonra, ihbarına se düşUncmiyordu. Vcneclikli şiyvesile İtalyanca dedi ki: ği kadar cazip olsun, ben. değil Jc el' 
Aklıma bir fikir gelmi§ti: mükafat olarak serbest bırakıldı . Bacı, parayı verdi. Sonra, anahtari- _ Ben gittiğim yerden eli boş döner sene, onlann arasmda bir asır Yp 

Vepur "Nevrosisk., ten hareket et- Ve Türkiye Millet Meclisi hüku· le akpısını açarak evine girdi.. miyim? .. Bu, görülmüş iş midir? .. El- sam, yine on beş ya.sıma. kadar aJd:tY 
mezden evvel geminin sintinesine bir metine mensup iki mini mini motor· Bütün odaları dolaştı: bette yn.ptım... Hiç meraklanmayın.. sıkı hristiyan terbiyesini unutınaY"" 
ÇO k gümü§ çubuklan saklctmı§tı. botun zaptettiği "Enosis,, vapuru - Daha kimseler gelmemiş.. 1sa- Elçi cenapları beni kabul edecekler ğım .. Asla, asla .. 
Üzerleri cıvnt.:ı!ı plckalarla örtülmüş bu suretle ikinci bir defa daha olmak bet! • diye söylendi. Sonra, penceresin- mi Bir haç hada çıkardı. 
olan bu gizli hazineyi Türklere ha- üzere Ankara hiikumetinin hazinesi· deki kafesi açtı. Bu pencere, elçilik - Tabii değil mi ya .. Heyecanla bek- Elçi, onu takdis etti • ,J~ 
ber verecek ve bu suretle hürriyetini ne gümüş ve altın yatırmak suretiyle bahçesinin koytu bir köşesine bakıyor- liyor.. - Peki, hemşire Mariya .. Ver:~!jjo• 
satın ~lacaktı. yaı:drm etmi§ oldu. du. Öyle bir köşe ki, havada uçuşan Merdiveni, her ihtiyata riayetten tafsilata te~kkür ederim.. Gi 

1 
_. 

Etrafma bakmd:: Yunanlı tayfa B d k"k d b k "E Ben, icap edincce, pencereye i~areti • ugün ~u a ı a a sa ı no· kuşlarla karşıki binadaki papas1arclan yerine yatırdıktan sonra, casus kadın, s 

derin bir uykuya dalm:şlar, gürültü sis,, ve lahik "Trabzon,, vapuru do- başka hiç kimse, deminki kadının pen- elçilik binasına girdi: rmı .. Yine sizi çağırtırım .. 
11oTUltull)r\a "'yuyorlardı. Biraz Ö • nanmamızda kömür gemiliği ederek cerede belirdiğini göremedi. Bir takım dehlizlerden, koridorlar- - Baş üstüne.. -# 
te<le kapının önUnde esirleri muhafa- hayırlı hizmetlerine devam etmek- Karşı tarafta, sakallı bir adam, eli- dan geçtikten ve merdivenler çıktıktan Elçi, masasının ba.~ına geçerek 
za altında bulur.duran Türk nöbetçi· tedir. le: sonra yaldızlı mükellef kapılar açıldı. bir mektup yazmağa başladı: 
si, knsatura takılı madnnvzerin

1
i omu- _ SON _ - Ne haber? • manasına sordu. Elçinin yanına girdiler. '

0
' ı~yoenbaşteslaceynaanplbarıu m ... e,,ktubu bilAb,ıe 

zuna asmı~ muttarit n lar a gidip ------------------------------------------------
geliyordu. okudu.. rı" 

Bmba Corci .. Bir müddet daha Bu esnada ise, Mariya, elçilik birdi' 
denizi, uyuyan arkadaşlarını seyret smdan çıktı. Deminki dayama ~~i~ 
ti; Scnr.:ı l:cndi kendine mırıldanır ve~c odasına girdi. Kafesi' indı 
fJibi: vakit, dışardan bir ses: 

·- Mutlaka tahliye ederler, diye - Anne!.. . rJJ'' 
söylendi.... Mariya Türkçe olarak, tam bır 

Ve uyuyan arkadaşlarını hiddetli halle ağzile: 
hiddetli si.izdükten sonra prandasma Alman hüküm eti, ;sterse, semradan :····· .. ·············· .. ······--00

·--.. ················: - Ne var yavrucuğum? J<İ' 
uzandı... pekala j Stifade edebi 1 İ r ~ l'a=aın: a - Neredesin yahu? .. Yine odal1ı 

11- • • : tskendnr F. SertellJ : litlemişsin. ~ 
Ertesi sabah kalk borusunun made - Nerden anladınız bunu? - Senin tasnifine göre bir san derili : _ 5g _ ~ - Ben sana kaç keredir söyliY~1~ 

ni uğultuları henüz ihtizazlarını kay- - Çizgilere bak. Ne kadar kalın ve insanın. : ................... ................................... : ya, çocuğum, odam kilitli iken, bjl!İ 
betmemi"'ti ki, "Preveze,, gambotu- aşınmış .. Halbuki bir genç kadının par- - Ne münasebet, üstat!? Harp zama efendiden aldıgı~ m binbir taneli tcS .... ,,ııi 

:ı: - Ne gibi? ır 
nun doktoru yüz başı Şakir beyin makları bu kadar aşınamaz. Bu, ancak nmda burada Amerikalının ne işi var? _ Bt~nu anlayamadın mı? Bu kadı- çekiyorum .. Zikir ile meşgı.ııun:ı .. flJ1' 
kamarasının kapısı vuruldu. bir işçi parmağıdır. - Beni dinle, gözüm! Bu, muhakkak nın zeka ve istidadı bizim işimize yara· taciz etme! .. Demin sen kapıyı vtl 

_ Gel... - Belki de bir işçidir. surette adalı bir insanın parmak izidir. yacak kadar yüksektir. Bu işin içine is. ken de yine zikrediyordum. d&I'' 
Yanık çehrelı' r~tık kaşlı babayı·. - Hayır. Olamaz. Bu kadar mühim Çünkü adalıların derileri daima gergin s Odasını açtı. Otuz yaşlarında l<fl r- temiyerek karıştı.. onuna kadar onun 

ğit bir Türk bahriyelisi eli selam va- bir vazife ile buraya gelen ve bunca olduğundan, bu çizgiler dünyaya •doğ- yakasını bırakmağa gelmez. Hakiki in- bir delikanlı içeri girdi. . uır 
ziyetinde, dim dik günün sıhhi vn- entrikalar çeviren bir kadın mükemmel dukl:ırı zaman böyle 10.12 arasında tehrı giliz casusunu bulmak hususunda onun Bıyıkları ve sakalı sünneti E~ri! 5'1',J 
ziyetini rapor ediyor: tahsil görmüş zeki, tecrübeli hatt! çek lüf ediyor. Doktor Şmitin karısı rolünü yardımım da istemek fikrindeyim. re kesilmişti. Baı:ımcla küçUk bır 

- Gemide hasta yok, yüz ha • diplomat bir insan olabilir. Dediğim gi. oynayan bu kadın, eğer bir İngiliz casu. _ Hele bir kere İstanbuldan müsbet vardı. 
şun. Ynlntz esirlerden birisi hasta· bı,· za!Jtıayı günün birinde şa~ırtmak su degwilse .. Egver t.ıir adada dogwmamıcı.- B Annesinin elini öptü. s ,. cevap gelsin.. unu ondan sonra dü~ü-
yım diyor. maksadile daima eldivenle gezdiği için, sa, ben bileklerimi kesmeğe razıyım. nürüz, üstat! O da onun alnından öperek: 

Getl·r de go"reyı'm deri üzerindeki parmak izleri aıı::ınmıs,.. C k r·r fen adam ·· - Berhüdar ol yavrum! • dedi_. . ·'' 
- .• s - ~o yaman 1 • ısınız, us - Mahcup olacagwımı mı sanıyorsun' :.ı ~ 
t:' - 1 ••p · hl"k 1' b d - Bu aksam, kandil olduguw ıÇ...,... c.nir erin reveze,. gambot unda işte, te ı e ı bir casus una erler! tat! En meşhur ve hazık hekimler bile ·1 k ·• ., Semranın bir <ıı e ızı olduğuna dair •t ld 

yerlcştiklerindenberi gemi doktoru Götenberg muavini (karanlıkoıda) dan bir hasta üzerinde bu kadar kat'i teşhis benim elimue yeni vesi~alar var. mı a ım.. Jdıı$1' 
b d l 1 k h l - İyi ettin .. Ben de kand;l o "''' u a am arın yı ancı tan asta an - çıkmıştı. Götenberg de biraz sonra onu koyamazlar. o halde İngiliz casusunu - ..,,,.~ 

1 b k. 1 d 1 - Nasıl ? icin okudum .. Merhum babanın ı~ ma arma, tı ·ıtap arın a yeri o· takip etti. nasıl bulacagvrz? istanbuldan telgraf ·· ~ 
f k d 1 d l d - Bu sabah oteldeki odasırııda sıkı 11 d 

mıyan a at aüssı a eni en erdin Şimdi parmak izleri üzerinde tetkikat gelmesini mi bekliyeccğiz .. ? na yo ::ı. ım .. 
k l d b b b h l 

hir araştırma daha yaptım .. Bazı notlcı.r 
tazyi i n tın a in ir a anc er yapıyorlardı. Götenberg sordu: - Bu işin istanbuld:ın gelcce~: cevap 
uyduruşlarma çoktan alışmıştı. buldum .. Ilunlnrd:!n birini tercüme et-

B 1 l \ ! d I - Bir kadrnın şahadet parmağının u- la hiçbir atakası yoktur. tirdim. Semra çok iyi bir aile kızıdır .. 
İnaena ey 1 ar iyanm kene İ - cunda kaç çizgi vardır. Parmak ucunun - Semranın casusltığur.•:lan şüphe et-

sine esirlerden birisinin hastalandığı- Cebindeki k:i.ğıtlard:ın birini açtı .. 
nı rapor etmesi Ti.irk zabitinin dudak merkezinden, ba~layarak sağa sola ay- miyorsunuz de:nek?.. Okumağ:ı başkdı: 
l d h f f b b 

rılan çizgilerin sayısı hazan sekiz hazan - Kat'iyyen .. Semra saclece macer:ı ann a a i ir te essütn yaratmış- " •. Sclıne hayatı insan:n hüviye:.ini öl 
tı. ı on olur. perest bir artisttir. Fııkııt.. clürüyor Aliycciğ:m. Ecer babam yük-

Biraz sonra Vardiya önde, Bar- - Bu tuhaf neden? - Fal:at .. ? ::ek rr.cımıriyeıtlcrde bJlunduğu zaman 
ba Corci arkada kamaraya girdikleri - Parmak izi profesörü Haydelber. - Alm:ın hükumeti, isterse, Semra. l>iraz d:ı bi::im, cvlatlanrun istilchalini 
znman yüz başı Şakir: gin verdiği fenni izahata göre bu bir ırk dan pekfila istifade edebilir. düı;ünm.üş olsaydı, timdi ben bu sah~-

- Ne var bakalım Barba .. Ne- meselesi imiş. Sekiz çizgiler ekseriya - Ne gibi .. ? Icr üzerinde sıçra:;:ıı·ak, zıplayarak para 
ren ağrıyor? diye sordu. 15ark kadınlarının parmağıdrr. On çizgi- - Mükemmel casusluk yapabilir de- kaza.-ı."n<l~a çalışır mıydım?,, 

- Ben hasta efendi... liler merkezi Avrupa1ıların. mek istiyorum. _ Sernranın İstanbullu bir kız oldu· 
Hem bu cevabı veriyor, hem de - Bundnn başka çizgi mikyası yok- - Bunu, dün tevı::flıanede kendisini ğuna, B'rline para kazanmak için gel-

göz uciyle yanındaki nefere bakıyor- mu? biraz tazyik eden sivil kcmbcrimiz ele diğine bundan daha mühim ve esaslı bir 
du. - Amerik:ıda sarı derililer arasında söylüyor. vesika tasavvur olunur mu? 
Yü~ başı bir isaret etti ve Vardi- on iki çizgililer de varını~. Fakat, bun- - Bir daha, komisere söyleyin de o Götenbergin muavini ağzını bir karış 

yan emrini selfımlıyarak kamara - !arın pa~maklan çok geniş imi~. zavallıyı tazyik etmesin. Bir insa~a bil- açarak bağndı: 
dan çıktı. Götenberg gülmeğe ba:Iodı: mediği şeyleri söyletmek gülünç olur. - O halde bu vesikayı derhal askeri 

Barba Corci Türk zabiti ile yal • - lşte bir parmak izi daha.. Biz Semradan istifade etmeğe çalışaca. divanıharbine götürüp Semranın tahliye 
ruz kaldığını görünce kendisine bi- - O da kimin? iız.. emrini almalısınız! Bu vaziyet karşıım. 

(Devamı~ 
da Türk dansözünün bata mevı~f ı.;~ 
şı Berlin z::1bıtası irin pek iftihar 
lec~k bir hadise olmas:ı gerek.. 

111 
ı• 

- Ben de senin gibi düştinüyorı1sl,~I 
ma .. Divanıharp reisine bu i~in rtle 

incelikle;;ini anlatmak kabil değil· ttıt' 
- Ben sizin yer:nizde olsaının se 

nın tc:.hliyesinde ısrar ederdim! . ji~ 
- Ben senin kadar cesur değih111~J' 

i~te teenni gerek.: Başımı yenidefl 
ya sokmağa niyetim yok. 

;y. .. ,,. 

"Türk cİansö~O 
tahliye edildilı• J 

O akşam çıkan Berlin gaıeeel 
garip bir haber ne,rettikr:' ı,J1I 

''Türk dansözü Semra bugüJı öi 
ıonra tahliye edildi!,, ,, 

. . ( Devamt ""'~ 
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etmemiş olacak ki, yumruğunu kaldıra-
rak ÜZerın' e .. "d'. • yuru u. 

Fakat o anda, masalarından fırlamış 
0~~n silahlı adamlar, genc:n üzerine 
Yuklendiler ve bir hamlede, ellerini ayak 
larını sararak kılıcından te;rit ettiler. 

Büyük bir kuvvete malik olduğu anlaşı
lan zavallı genç bu fena vaziyete rağ. 
ıncn üzerine saldıran on k·şiyi viicudu
nun harekctler:ıe yere deviriyor ve: 

b :- B·r--k·n .. Bırak n a 1c:aklar! diye 
ag rıyordu. 

k F;ıknt, genci büyük bir maharetle kıs 
. l\Trad: bağl.,mış olan adamların, bunu 
ıstc · tnıyerek yapmış oldukları anlaşılı-
Yordu, nitekim içlerinden birisi: 

- Senyör, dedi, emini olun ki si::e 
el sü~mey . . . k B' " • ge myetımız yo tu.. ıze mu. 

~3ddes ofisin emri budur! .. dediler. Biz 
c gidip o ölüm hücreler:nde mahvol

lllaktansa, itaat etmeğe mecbur olduk. 

Bu aralık sıkıca bağlanmış olan za. 
•aı1ı gen · b"· •· k · ·· · cın utun mu avemetı, uzerıne 
Söken altı k" • • y 1 y ·1 kı 1 
0 ışının agır ıgı e rı mıştı. 

. zaman adamlar, yere yatırdıkları gen
c:ın Yii .. 
1tla zune dikkatle baktılar ve ayni za-
tı. nda bütün ağızlardan şu sözler çık. 

-;- Don Sezar 1.. El Torero 1 .. 
c hemen bu isim takip etti? 

- Jiralda: .. 

lca~Ünkü zavallı kızcağız, kend:sini ya
Sı~Yan adamın elinden kurtulmak için 
diııi~?ırken yüzü açılmış ve herkes ken-

1 tanımıştı. :a .. 
tile UtUn bu hadiseler bir yxldmm süra. 
huı olmuş ve bu müddet zarfn!:fa, meç
bunıadarn elleri göğsünde olduğu halde 

barı azametle seyretmişti. 
~ld 0,'.1 Sczann bitkin bir halde yerde 
t\ı_ ıgını ve üzerine yüklenen altı kisi-
""'! aı · tından kurtulamıyacağını anlayın. 

ca ileriye doğru bir adım attı ve kızı 
bileğinden yakalıyarak bağırdı: 

- N·hayet seni yaknladım 1 Şimdi kur 
tul b;:ıkabm. 

Zavallı kız, kell'disini tutan elden kur 
tulmak için çrrpındrysa da bir şey ya
pamadı ve bu temastan fksinmiş gibi 
başım yana doğru çevirerek güzel ve 
masum gözlerile kendisini kurtarabile. 
cck bir mucize aradı. 

Kızc.,ğız bütün gayretine rağmen, 

kendi ini r~kabyan kuvvetli adamın =-
lin ·en kurtulamıyacağını anladı ve ü-

mits:zlik icinde, etrafa son bir naz•tr 
atfetti , fr kat hickimse korkusundan kı. 
mı'd:ımadı bile .. 

lCızm yorgunluktan bittiğini anlayan 
adam: 

- lfaydi bakalım! Boşuna uğraşmd 
ve beni tak'p et! d'ye b<:ğrıdı ve onu 
kolundan sürük'iyerek kapıya doğru 

yollandı. 

Fakat oraya gelince durmağa me btır 
.olrlu. 

Pardayan, ellerini göğ~ünde kavuştur 
muş olduğu ha!de tenbel bir tavırla ka 
pıya yaslanmış hiçbir şeyin far!:ında c:e 
ğilmi§ gibi kendisine bakıyordu. 

Engizitör, kendi .. ine hürmctsizl:k gös 
termck küstahlığında bulunan bı.ı ecne
biye sert bir tavırla baktı. 

Fakat Pardayan hiç m~hcubiyet es~ 
ri göstermeden karşısındakine rr.asum 
bakışlarla bakmağa devam etti. Pard~. 
yanın dudaklarında öyle ma:mm bir te
bessüm vardı ki, onun fena maksatla yo 
lu kapadığını zannetmek imkansızdı. 

Zaten herkesin. korkusundan cleh~et. 
le titrediği bir idarenin mümes"İlİ ... e 
knrşı hürmetsizlik etmek cesarefrıi "'ÖS 

terecek bir adam tasavvur ed'lehi1ir mi? 
Bu o kadar im1dinsız bir şe}~di ki, ~·J· 
kaddes ofis ajanı bunu aklına bile getir 
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Pardnyan içeriye giren çifti ~örme

miş olmakla beraber sonradan gelen es
rarengiı adam, gözünden kaçmadı. 

- Bu adam da kim, diye düşündü, 
5.deta biri::ine saldıracakmış gibi oturu. 
yor ... Mütemadiyen de bir yerlere bakı-

yor ... Acaba nereye.? Ha, anladım, a-
ğacın arkasında oturan aşıklara. Tuh~f 
~ey bu çifti içeri girerlerken görmed'.m. 
B.ı aclam da kıskanç bir aşık olacak.. 

Sonra Servan tese dönerek: 

- Anlatın dostum, sizi dinliyorum. 
- Biliyorsunuz ki şövalye (Şato • 

E:ambrezi) muahedesi mucibince, o za· 
man on beş yaşmda bulunan Don Kllt· 
losln, Fransa kralı ikinci Hanrinin :m 
dört yaşnıd1ki kızı Elizabetin evlenme. 
leri jcap ediyordu. 

- Evet biliyorum! F3kat Fılip of;.· 
kn•ın evlenmesi i ap eden bu kızla b:
l[ih ,re kendi-i evlendi. 

- Evet! Fakat sizin bilmooiğiniz hir 
şfty v:ırdır: Don Karlos, niş:ınlısını ç;l. 
d rısıya seviycrdu. Bunun için btt 
focbyı bilenler, size demin söylediğim 
g'bi, csn.:engiz bir şekilde ortadan kıy 

boı ·uıar ... Diişünün bir kere, bu facia
yı dti .. üni.!n .. Don Karlos gayet yakr§•k
lr. zeki ve cesur bir clclik.ınlı idi. Ve F.. 

li .. nbeti çılgın bir a~l:'a seviyordu. Pren 
ses cle onu seviyordu ... Evleneccklerdı, 
2'aten bun1nrı aşl:tan ba~ka, muaheı1e 

c:~ biribirlerine h:ığlıyordu. Fakat ev· 
lenmctl·ıer, çünkü kral Filip kansı Ma
ri Lüdoru kaybettikten hir müddet son 
ra oğlunun ni~anlısmı gördü ve . 

- Ve ona a~ık oklu! 

- Evet! r.batecssüf aş.k oldu ve bil 
tiin beşeri kanunları ve bizzat imzala. 
dığı muahedeyi çiğniyerck, oğluyla ev
lenecek kızın desti izdivacına talip o~:iu 
ğ·ınu resınen bildirdi... Prenses Don 
Karloau ıeviyordu .. Fakat henüz çocuk 

tu.. Ve annesi Katerın oo lvıeuıçının e-
mirlerine itaat etmek mecburiyetinde 
kaldı .. Zavalh prense gelince .• 

- Muhakkak olan bir şey varsa o da 
bu faciaya tahammül edemediğidir 1 

- Peki ne yaptı? 

- Ağladı, yalvardı, bağırdı, tehdit 
etti .. En katı kalbleri yumuşatacak, en 
ı:alim insanları merhamete getirecek bir 
lisanla aşkından bahsetti .. Fakat babası 
bunların hiçbirisine aldırmadı. Bunun ii. 
zerine prens, Elizabetin de kendisini 
sevd'ğini b:ıbasma bildirdi. Bu itiraf 
prense pahalıya mal oldu .. Gayet mağ

rur olan ve kendisini Allahın yer yüzün 
deki mümes!:ili addeden kral, oğlunun 

kendisine ter.::ih edilebileceğini aklına 

bile get:remezdi. Oğlunun bu tedbirsiz-

ce itirafı kralın gururuna müthiş bir 
darbe indirmiş ve içinde büyük bir kıs. 
kançlık, kin ve rrcfret uyandırmı~tı .• 

Baba ile oğul, birlbi::lerine kaqjı müt-
hiş birer düşman kesildiler.. Sarayın 

bahsesinde, iki rakip arasında, yalnız 

ağaçların §:ıhit ot:Juğu müthi§ sahneler 
cereyan etti .. Bir müddet sonra prenses 
EPzabet kraliçe İzobel namını almıştı .• 

Fakat bab~yla oğul amansız birer dül
man olarak kaldr1ar. 

Servantes bir aralık durdu, Pardaya. 
nın doldurmuş olduğu kadehi bir nefes• 
tc içti ve devam etti: 

- Prens Don Karlos yavaş yan1 
hükumet işlerinden ve saraydan uz:ık

la~tmldı, zaten başta türlü olmasın~ 

imk5n yoktu. Çünkü iki rakip, babayla 
oğulun her tesadüfte yüzlerinde nefret 
ve kin okunuyor ve hatt~ biribirlerine 
!aldıracııklarmış gibi vaziyetler alryor. 
tardı .. Bütün bunlar saray halkınm ı:ö• 
)erine batıyordu .. 

Aradan aylar, seneler ı:eçti ve bir 
ıUn. bir ıim;ek tesiri yapan ıu habor 



.,, 
CD ., 
c: 
N 
CD .., 
:J 
a. 
ro 

5· 

~. ,.... 
tr. 
:;, 
a~ a 
o s 
il 

'Z 
o 

-

-

54 HORTLIYAN FAUST.A: 

duyuldu: Prens Don Karlos yakalan
mış, ve mahkeme kararile idama mab
kı1m edilmiştir. 

- Hakikaten mahkememi katar ver
mitti? 

- Evet 1 Babanın alçakça bir intika
mım alet ederek, oğlunu ölüme mah
ktim ctınek cesaretini gösteren Uç adam 
bulundu: tspanyamn bat cngizit6rü 

Espinaza, Elbali prensi RUy Gomez dö 
Silva ve husust komite azası Birvieskıı, 

- ölüme mahkQmiyeti için ne gibi 
sebepler ileri sürüldil? 

- ispanyanın düşmanlarile birl~
mek suretile vatana hiyanet, Flanldr mm 
takasında hazrrlanan bir isyanın ele ba-

şılığı, halbuki hakikat başka olmak!a 
beraber daha müthişti: Don Karlosun 
pe~inde bir sUrU casus, kraliçenin yanın 
da da bir sürü gözcil bulunduğu halde, 
kralın hırsile ayrılmış olan iki sevgili 
yekdiğcrini görerek derin aşklhnnr iz. 
har etmek fırsatını bulmuşlardı. Nerede? 
Nasıl? .. Bu ancak samimi ve ateşin bir 

aşkın yaratabileceği meçhul mucizeler
dir. Yalnız muhakkak olan bir şey var
dı: Don Karlos kraliçenin aşıkı olmuş. 

tu ve kr~liçe ondan bir çocuk bekJiyor
<lu. Bu sıra!da bir tedbirsizlik mi yaptı
lar? .. İtimat eftikleri bir iki hizmetçi 
onlara ihanet mi etti? .. Burası daima 

meçhCtl kaldı .. Bir gün krnliçe ftşıkına, 
kralın kendisini gizlice manastıra ka. 
pamak istediğini söyledi. tki sevgili kra 
lın doğacak çocuktan şUphe ettiğini an
ladılar. Don Karlos, çocuğunu kurtar
mak için derhal icap eden tedbirleri al. 
dr .. Bir iki gUn sonra kralın adamları, 
•Qnyaya gelmi§ olan çocuğu annesinden 
ayırmak için geD:lilerse de hiçb· ~ şey bu 
lamaddar.. Ertesi gün de Don Karlos 
tevkif edildi. 

Zavallı gen~! .. Babamın hakkıı 

varmı~. adamcağız her fırsatta, kadın

lardan sakının diye nasihat ederdi. 
- Söylediğim gibi, Don Karlos mah

kemece ölüme mahkum edildi. Fakat 
muhakeme, perde arkasında oynanan 
faciayı maskeliyen komediden başka 
bir şey değildi .. Bu facia, hatır ve ha. 

yale gelebilen bütün faciaları gölgede 
bırakacak kndar müthi§ti. Mağrur kral, 
kendisinin bu şekilde aldatılmış olması
na bir türlli ihtimal veremiyordu .. Bun

dan §Üphe ediyor ve ayni zamanda haki 
kati CSğrenmek istiyordu.. Bunu öğren
mek için de oğluna sual sormaktnn çe
kinmedi. 

- Nasıl? .. Oğluna mı? .. Oğluna sor
mak cesaretini gösterdi 1. 

- Evet 1 Bu tasavvur edilemiyecek 
şey tahakkuk etti, çünkü babası en 
tüyler ürpertici i§kencelerle oğluna bu
nu itiraf ettirdi. Ah 1 Şövalye, bu tüy. 

ler i.irpertici sahne!.. Feryat ve iniltile
ri boğan kıılın duvarlar içindeki o hile. 
relerin birisinde, Don Korlos i l:ence 
masasına uıatılmr§tı. Yanında duran 

cellat demirleri mtıyor, karşısında du
ran kral bu feci sahnenin bir tek çahid:. 
Hakim ve celladıdır ... Ve zavallı genc:n 

kemikleri çekiç darbeleri altında km
hrken ... vücutdu kızarmış demirlerin al. 
tında kavrulurken .. Bnba. bu alçnk ve 
vicdansız baba, 1stırap içinde krvr:ınn:ı 
kurbanının üzerine eğil mis vnhşilcşm · ş 
sesilc: 

- Söyle .. İtiraf et! .. 1tirnf etsene se
fil! .. diyordu. 

Ve işkencenin dehşeti ve ıstırnbı içi:l 
de ne ynpt•ğmı bi!miyen zavallı evl:.t, 
kızgın bir h:ırcketle di~l erilc dilini ko· 
parıyor ve bu kanlı et püre"' mı b:b:ı:ıx. 
nrn suratına t ükürerek cevap veriyor 
Cellnt b:ıhJ. bu fev!:elbe er ce~arct l: .. r
şısmda mağli\p olarak kon ve ter içinde 
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kalmış olan yüzünü silerek bir el işare
tile celladı durduruyor. 

- Yarabbim 1 Ne feci bir hi1:5ye ! .. 
Fakat bu kadar tafsilat ve tcferrüatı ne. 
reiclen aldınız? .. 

Servantes duyr.ıamıış gibi devam et
ti: 

- Bunun üzerine, kralın oğlunu af· 
!ettiğini ve ölüm cezasının yerine milel•. 
bet hapis kararı verildiği ilan edil.!i 

Birkaç gün sonra, yani 1568 senesinin 
temmuz ayında Don Karlosun öldügü 
haber verildi. Buna sebep olarak da, 

2.avalh prensin sakin bir hayat sürmedi
ği, çok içki içmesi ve lüzumundan faz. 

la meyve yiyerek sıhhatini bozmu1.:i oL 
cluğu, gösterildi. 

- Ya kraliçe ne oldu? 

- İsp:ınyoda kraliçelere •dokunma'-
lar .. Kraliçe rahatsız edilmedi. Yalnız, 

zavallı kadın, Don Karlosun ölümünden 
iki ay sonra ve yirmi yaşında olduğ:.ı 
halde dünyaya gözlerini kapadı. Onun .. 
doğururken öl c1ü~ü söylendi. 

- Evet hakikaten monah bir tesadüf. 
Ve hemen ilave etti: 
·- s:z ki şairsiniz dostum, söyleyin 

bakayım. laftan daha söyliyen sükutlar 
bulund~ğuna dikkat ettiniz mi? 

Ve P:ırdaynn, gözüniin ucuyla, biraz 
evvel g ürültüyl e konuşurl:cn, şimdi 

sUt dökmüş kediler gibi sessiz oturan, 
r.il:ihh adı:.ml:m gösterdi. 

- Hak:katcn bu adnmlar birdenbire 
ne diye sustular? .. Acaba bunda mühim 
bir sebeb mi var? 

- Yavaş konuşun dostum, burada 
hirisine pusu kurulmus gibi bir vaziyet 
görüyorum. 

Ser'vnntes Pzrdııyana Don Karlosı;n 

feci hikfı.,-e::ini anlatırken. portakal ağa
c·..., ·n arbs·r. :h g'zlen~ıiş o!:ın meçhfıl 

;ıahıs, silahlı adamların yanına sokularak' 

avucunda tuttuğu şeyi gösterdi ve on. 
!ara bir §eyler söyledi. Onlar da, başl!l
rını öne doğru eğerek korku ve dehşet 
içinde sustular. 

Bunun üzerine adam, onlara doğru 

eğilerek, ıimirane bir şekilde bazı tali
mat verdi. Hepsi birden, itaat ettiklerini 
ı::östermek için başlarını salladılar. Yal. 
nız içlerinden iki kişi. adnma doğru dö

nerek bir şeyler söylediler. Vaziyetlerin 
den itiraz ettikleri anlıışıhyordu. O za
man adam hiddetle doğruldu ve parma

ğını yukarıya doğru kaldırnrdt bir şey
ler söyledi.Bunun Uzcrine bu iki ki i .ie 

ötekiler gibi korku ve deh§et içinde 
başlarını öne do~ru eğdiler. 

Ad1m buradan ayrıldıktan sonra ya
nından gegen hizmetçi kızı kolund&n 

yakaladı ve kulağına bir şeyler fısılda· 

dı. Hizmetçi de müşterileri gibi, korku 

içinde eğildi ve ko~arak odı~nrrya çıktı. 
iki dakika sonra tekrar içeriye girerek, 

getirdiği ip yumağını masanın üzerine 
bıraktı. 

Adam l~kayt görilnmeğe çatışara~( 

kapının önüne otu~u ve bekledi. 

f şte o zaman, gürültü ve kahkahalar 
içinde çalkanan taraçada bi:az sonra 

kopacak olan fırtınayı haber veren bü
yük bir sessizlik çBktü. 

Bu esnada, hiçbir şeyin farkına var
mamış olan iki sevgili, ayağa kalkaralc 
dışarıya çıkmağa hazırlandılar. Kap:ya 
iki adnm kala, esrarengiz adam karşıla· 
rına dikildi ve elini uzatarak sakin fakat 
korkunç bir sesle: 

- Ey genç kız, seni mukaddes ofiı 
namına tevkif ediyorum, dedi. 

Kızın yanında bulunan genç erkek, 
sevgilisinin koluııdan tutarak yana
doğru çekti ve önUnden duran bir tele 
adama karşı silah kullanmağa ~ene.u:Ul 

1 
ı 
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lS'tl\~'lıtJJ.. 

ıs,ao c11n' 
8oıu Ba..ı.-_ eş kIUbUnden naklen konferans· 
~e s ~ Cevat Ab"'-- · Porttn .,.... tarafından (spor 
'da) en kelhnelerinln tUrkçe olduğu 
tb • ıoao k '""buı tutıeaı 'b ontero.na: TUrkku§U ts 
den :aay ~urt ll§kıını cınekU tayyareciler 
cla,,ıa:ı tara.; taratmdan. 20 Rıfat ve arka 
flrkJaırı, 20·:<2a:ı, Ttırk mus.tkisı ve halk 
~dan '1'11rk ' Safiye ve arkadn,şlan tara 
ll&at '""- lnUSlkiSi Ve halk oarkılan 21 
lıerı #...,, ve Ork ' 
la Crf va ı::rtesı estra, 22 njıuıs ve borsa ha 

leılo1ar 23 gtlnUn programı, 22,30 pltık 
\'tr~ •son. 
]D A. ..... ~ . 
~ ~ devtrde Carla.mı dllğünll 18,215 
'ltr ~e ~ı' §nrkı1ıır ve §lirler 19,0:S haber
~ lıa!ıerı haberleri 19,10 Uyatro haberleri 
h\'f ı:0,.,;r 19040 hayat ve lllbhat 19 M ter-
~ ... eranıı 20 ' ~ 20,a5 k ,05 Program haberleri ve 
h ea 23,:?:i tn °tıser 21,150 gramofon 22,10 pl-
'berıer. UslltJ 24 eğtencell musiki 24,36 

ll~N· 
la QR • t . u lııl2gj :a OJ>cra ld 18,35 seyahat l9,0l5 gramo. 

ha :ı.o Pi~ Parçaları 20,05 denizci §arkıl&rı 
~ bertcr 21 konscrı 20,150 gtlntın ııldslcrı, 

Ratre 23•!5 
dans havalan 23,0:S haberler 

lltrn >J>t:.·~ 5 koruıer 
lS,05 ,;j "-9'l'E: 

~llıa r;:t Yo.Ynu 18,3:5 koro konseri 19,20 
!ar g~5

2 Balon orkestrası ~.20 sanaL 
' OtJtca~'Ui cazbant konseri 23,05 
'~ 1,10 haberler. 
ıs,,.. Ş: 
~ '"i> ltotıaer 
~ 20,os ko ' faUrnhat e.maamda hava ve '21 ltonr nternruı 20,20 gr~otonla şarkı. 
ıı- lllUaı:~ 21,20 ııcntontk konser 23,15 

bcrıtr 2f 23,50 Fran.tı1%ca ve Almanca 
l.oNI>R.\. ~on haberler. 

~ 21..05 ana· 
~ konre t. haberler, bava 21,33 gramofon 
lııı.." OrJc~ 22,20 orkC!ltra konseri 23,05 
i~~a l1 1 23,35 hava hUcurnınrmdan 
~ orkes~raı 24,03 luı.bcrlcr ve antre !M,ZO 
atııwon. ası 1.3:5 haberler ve aalre ı,45 
%ıtJ\_. 
ıo.ts · 

ııı...... .• ra.,lzın 

~"Pagll.ııd haberleri 20,10 spor, turizm 
~~O ha,.11~ 20,2:5 Yabancı dillerde haberler 
.,;:::- l'aYtn e Balrc 21,3:5 Habeş hnrbi 21,45 
~"l'll ~ 1' fatlrahat estıaamda konuşma 

lcr 24 a~ lnUııiklsl, lsUra.tınt cano.smda ha.. 
~dana muslklal. 
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81'1tô11ALA• 

BEYOCLU 
SARAY 
rORK 
.'KELEK 
IPEH 
~AKAUVA 

Vll.l>l:t 

tiUHEH 
4LKA'/.AH 
l'AN 
ŞJK 

ŞARK 

ı\.SBJ 

r Bebekler perfat 
Yılmayan adam 
Macar rapsodisi 

ı Çocuk hırsızları 
ı Beşizler 

ı Ave J.laria 
ı Beyazlı kızlar mektebi 
ı Yürüyen ölü 
r Hıı.lk opereU: Enayiler 
ı Margarita 
ı Kleopatra ve En bllyük 

tehlike 
r Altm zincir ve Ölüm 

uçurumu 
ASTORY A ı Mohikanlarm sonu ve 

Şarlo maskeli baloda • 
OU&IURtYET r Progrnmmı bl!dlrmemişUr 

FERAH 

ISTANBUL 
ErnJnönU Halkevi temsil 
beyeU tarafından: HJm. 
meUn oğ"lu 3 perde kome_ 
dl ve Mllrebblye 1 perde 
komedi. 

Mtt,U s İnsan avcıları 
mLAL ı Yeşil domino ve Malek 

kaçakçı. 

Az.\.& ı Kansı ve DakUlosu, Suva 
rfler kralı 

ı\.LEl\IDAR ı Ye§ll dotnnlno ve Bltml 
yen ıstırap 

KEMALBF.JY ı Silah ~ma ve Kızıl alev 

KADI KOY 
llALB lla§meUI vali 

OSKl.JIJAR 
RALJ!) çapkm mUIA.zim 

BAKIR KOY 
MtLTtYADl Unutma beni 

BALAT 
MiLLi 1 Voron.zetlerln earan ve 

Kara od&nm esrarı 

TiYATROLAR 

.$rhiırTı'yilfrosu T E P E B A ş ı 

IJillllllll!llllllt ~~~:ı~ ıt 
lll.l,U.ılıttııı '";.:,.~::.-"" ~ LVKS BAYAT 

Son haftadrr 

JT" T,K OPERE'l1 

E. HalkeYi 

Bu &kpm uAt :!1 de 
Pangaltı Tan Sinema. 
smda Zozo Dalmasın 4'-

tlraklle Enayiler 
Operet 2 perde ı tablo 
FiaUar 60 _ 715 - 100 
Pıı.zarteııl Kadıköy SiL 
reyyada (Eski hamam 

eııkl tas 

~bafmda 
FERAH 

·rıya.tT()81lllda 

EmlnönU Halkevl 
Temsilleri 

l' UdnclkA.nun per 
oembe ge~ 

Himmetin oğlu 

3 perde komedi mtlzi 
kal, bUytlk orkestra 
ve koronun l§tlrakil e. 

ntveten: MÜREBBİYE 1 perde komedi .•• 

Umum Müdürlü .. " •• 1nh· s~ rJar 
9~rtden: 
"~ ...... ~ lt> .. l..!h bel . ,. • 

.. ,~\tr ,l\uatınuzda açık ve açılacak olan muhakemat ıu en amır 
"'1~ .~Uklan İçin imtihanla memur alınacağından apğıdaki §eraiti haiz 

t~~ ~çu 1?ta foto~fı v~ikiyle birlikte. ~9~1/937 tarihine kadar ida
~lil.~ tın §ubesme müracaat ehnelen ıktiza eder. 

·~a . 
l ......._ B•rnıe şartlan: 

liukuk mezunu olmak veya hakimlik ve avukatlıkta bir müddet 
~ ......._ ~~ife Yaparak tatbikat görmüt olmak. 

le . tuk mezunu bulunmadığı takdirde adliye mC$lek m~kt?ple • 
tınden mezun olmak §artİyle icra memurluğu, müstantıkhk ve 

a ......... ~~t k&tipliğinde tatbikat gömıüt bulunmak. . . . . 
Ilı"· Ye meslek mezunu olmadığı halde adliyenm muhtelıf ışlennde 
h'~ddeiuınuınilik kalemlerinde zabıt katipliğinde, icra işlerinde tat
'IQ\t •• 

V tık gornıüş olmak. 
4 

......._ liuı...~dal<i şeraiti haiz olmadığı halde lise mezunu bulunmak. 
ai ~ .. ~ siyasisine sahip ve hüsnü ahlik cshabmdan olmak, hay. 
z:~u llluhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derece ce· 
r l1i llıüstclzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sari hastalıkla· a :nı·· 
• b. Uptela olmamak iıı.ini mwıt.azaman ifaya m5.ni olabilecek s ~·(.[lj b" : 

......._ 2S ır hali bulunmamak. 
Ltı :a~nıdan nşağı olmamak. 

._,e tih:ln 20/1 / 937 çarşamba günü yapılaca}< ve kazananlar tahsil 
~ nı:sl:k bilgileri derecesine göre 60-125 lira ücretli muhake -

t lUııır veya memurluklarına tayin edileceklerdir. (992 

HABEK - Akşam pnstası 

'für li iye Cümhurl) et L\'lerkez Bankası 
9/ 1/1937 

AKTiF' 
"--• 

~tın ll&tl ldloı;ram 17.091.771 

• • 
.24.042.349.69 

,, ll.llS.768.-

l:lra 

Banknot. 
Utakl.ık. • • " i37.7 ı0.40 35.948.828.09 

Dahildeki Mu.tınblrler : 

l'Urk liruı: L. .630.292.07 .630.29'l.07 
Ua.rlçteld muhabirler: 

dövtzıer. • 718.08 
Diğer dövizler ve borçlu 1 

Altm sa!J kiloıraı 7.663.465 l 10.779.274.071 
Altma tahvili kabil sertıeat 

kllrlng baklyclcrl • • , • 34.779.082.79 45.559.074.94 
llıı.%lne t&hvWcrl: 

vazı yeti 
1-asıP 

Sermaye , , 1 

lhUyıı.1 akçeü 
• • • l 
• • •J 

recıa vWdekt BanknoUar: 
Deruhte e<1llen evrakı oakttye 
Kanuoun 6 ve 8 lncı madd& 
ıerine tevfikan haztne taratın. 
dan vakJ tedlyat, 

Deruhte edl.leo evrakı oakUye-
llL 158. 7 48.~63-

t. 12.064.611-

bnklyesı. L 146.683.952-
Karşıııgı tamameo nltın olarak 
tedavüle llAveten va.zedllen ı... 19.000.000-

11 

·ı 
• 

Lira 

1 'i.000.000-
1.551.182.53 

karşılığı. 158.748.563-
Deruhte edllen nralu nakUye ~ Reeskont mukablll ilaveten tcd.! .. 20.lOO.OOO- 185.GS3 952 • ...: 

vazed. il 
Kanunun 8 n 8 inci mad-
delerine tcv!lkan Hazlne tarzı.. 12.958.933.13 
tmdan vaki tedlyat. n 12.064.611- 146.683.952-

rtirk ı.ıruı Mevduntı 
Dö\'12 faahhUdııtJ: 

Altm tahvili kabil dOvtzler 
DlğE'r d!>vlzler ve alacaklı 

L 3.19J.56 ~nNtat el11dıuu: 

Hulne bonoıan, • • • /L. 2.47fl.14~.12 
1'1caı1 eenetler , • • , • "24.(:164.ti37.34 27.134.785.46 ldlrlnıt b11klyelcrf • • 

IJ 

L.23. r:85.6 W.6f! 23.588.801.25 
8l.13l.679.27 &ham ye Tabvtllt cU:ıdanı: ı 

~Deruhte edilen enakı n&k-1 
" lt1yeoın karoıııgı esham "' l .37.092.860.23 

MuhtelU ı ı ı t 

~ tahv1HU ttlhar1 kıymetli' 
e Serbest esham n tahrl!At L.. 3.965.882.62 41.058,742.8~ 

A vruııılar: 
Altm ve dLvl7. OzerlnE' 11Yllll~ 

Tahv11ftt llzerine avıuıa. 
L 186.874.16 
L. ~.095.'tt>J. ">2 8.282.137.!:8 

OJıM!dnrlıu 

Muht.eW 
YekQıı 

4.500.000-
11.116.784.7{) 

3ıt .tıı4."J9~. lb 
2 Mnrt ı 933 tarihinden tu~aren:=~---_:le::_k.:....o_n.:.:to_:_nıı.:..a:.:a.ı__:yuz:_a.:._e:_ıs_1_-2_-_A_1_0r __ nz_~_m-:-c-::-a 'l:_·n-:n_s_v-=U~zd_e_4-:l:-.. .l-:--:--;:-;:-;:-;=::-;::-;::=-

B eyo ğl u döıidü~cü sulh hukuk ha- cuttur. liradır. Buna göre be~te bir hissenin kıy-
Birinci kat .. Buraya bir ahşap merdi- meti beş yüz kırk sekiz liradır. kimliğinden: 

b Venle rıkıhr. Camekandan sofaya girilir. Satış bedeli dörtte üçü bulduğu tak· Mahcure Rebekamn beşte ir hissesi- :ı 
önde ve arkada birer oda sofada bor dirde en çok arttırana ihale edilecetkir. 

ne sahip bulunduğu Beyoğlunda Şahku- Rüsum ve tellaliye ve ihale pulu müştc· 
hela vardır. 

tu mahallesinde Şahkulu sokak eski 13 riye aittir. Müterakim vergiler mahcu-
İkinci kat: Sofa önde ve arka-da birer 

Yeni 19 sayılı nim kagir evin beşe bir reye aittir. Satış bedeli peşindir. Talip 
oda bir hela vardır. Birinci katın aynı-

hissesi açık arttırma suretile l /şubat/ olanlann mezkur kıymetinin 'iO 7,S ğu 
dır. olan pey akçesile beraber yukarda zik-937 tarihine miis:::dif pazartesi günü "~rilncil kat: Sofa, önde ve arkada bi-

u ::ı redilen giln ve saatte Beyoğlu dördüncü 
saat 14 de açıl: nrttırma suretile satıla- rer oda vardır. sulh hukuk mahkemesinde hazır bulun· 

caktır. Tavan arası katı arkada yanyana iki m alan ilfin olunur. 
Tafsilat: 

Zemin katta: Çift kanatlı demir kapı

ıdan girilir. Ve buradan çift kanatlı bir 

kapıyla zemini mermer dö§eli bir sofaya 

girilir. Bodruma bu sofadan girilir. So

kak cihetinde mutbak vardır. 

Burada bir hela bir odunluk mev-

Oda ı'le bı"r hela" sofada bir ufak mutbal:: ;;;.= ··············································-·· 1 • • , ...................................................... . 
ı· •• 

vardır. Bu katta bir taraça mevcuttur. :! Doktor H 
Evin elektrik ve su tesisatı ve aynca ;;omer Abdürrohmaıd~ 

sarnıcı mevcut olup, kat kat kiralanma- fi D E R M A N ~~ 

ğa müsnittir. Ve ayda otuz beş lira kira H Muayenehanesi - Eminönünde E$ 
. . •• c: 

getırır. . :: VALDE HANI içinde No. 21 fi 
Tamamının muhammen laymetı 2 7 99 C::::::::::::::a ••• u;::::::=::c:·-:==:::::rm: 
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ff A lJER - Akşam postam 

KT -1 DAR~ o' 

Ta~lellerl B Her eczanede arayınız. ( Pos!a ku usu 1255 Hormobln J Clfl'lli$ıl il 

Nafia vekaletinden:! 
::!ô/ lkincikanun '937 salı günü saat 15 te An.karada Nafıa Veka.Ieti mal

zeme eksiltme komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza Devlet or-

manlanndan veya hususi mukaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üze

rinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lira muham
men bedelli 16000 adet normal kayın traversin kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme p.rtnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankarada Vekalet 
malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1 740 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı Nafıa Vekalet:nden almmış 1937 senesi 

müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 ikincikanun 937 sah günü saat 14 e 
kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(2302) (98) 

Kimyager 

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

Bev Hanı. - 1 

VOG Kremi ve pudrası 1 38 mil
yon Avrupa ve Amerikalı bayanla 
rm meftun olduğu krem ve pudra- ' 
dır. Amerikalı ınilyarder HUGLl 
KRADFORD tarafından insaniyete 
hizmet maksadiyle yarım milyon li
ra sarfiyle VOG müessesesi vücude 

getirmiş ve bu müesseseye 18 mille
tin güzellik profesörlerini bir araya 
tophyarak gene hayvanatın vitamin 
hassasını haiz cevher as1ilerini kafi 
usullerle almışlar VOG krem ve pud-1 
rası formulüne ithal etmişlerdir. 

VOG kremi pudrası güzellik ve 
heyazlık yaratıcı hassası haizdir. 

Dünya kibar bayanları yalnız 
VOG müessesesi ınüstahzaratmı kul
lanmaktadırlar. Memleketimizin her 
tarafında VOG krem ve pudrasını 
arayınız. Yağlı VOG kremi gece i . 
çin yağsız gündüz için VOG krem 
köpüğü ile yapılmış pudrasını iste • 

Deposu: A. Emirze. Dikranyan han No. 3 Sultanhamam İstanbul _Y_ın_ı_z_. ---------

inhisarlar 
ğünden •• 

·ı 

Umum Müdürlü-

Muhakemat şu.melen amir ve murluklan ıçm evvelce yap~ş 
olan ilana ektir: ı 

1 - Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil hakimlik yapmış olan
lar imtihana tabi tutiılımyacaklarclır. 

2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu aşağıda gösterilmiştir. 
A - Kara ve deniz ticaret knnunhnmm nakliyata, avarya ve hasarata, 

ticaret taahhütlerine; 
B - Borçlar kanununun umumi !-ıüküm!eri ile icra, teminat, hizmet 

aki:leıine; 

C - Ceza kanununun es:ıs!ariyle d evlet emvali aleyhinde iş!enen cü -
rümlere; 

E - Memurin Muhakemat, tc.hs·•; errw:.'!I, icra ve iflns kanuni.arma; 
müteallik hükümlerle inhisar mevzuallnı ilgilendiren bir işte kanuni taibi -

kaL "206. 

Beyoğlu 

M KAZ BEK 

E MURAT 

c VE 

B Revüsü 
u Yeni 
R 
IE progrunı 

-2_4 tkincikfuuın - 1937 ~ 

Birahane"' 
sinde 

iVE 

-~ ~ s!!"/ 
--~~~~~~~~~~~---

Tramvay, Tren, vapur, sinema ve ...... 
-- kalabalık yerlerde başkala:-ı ıdan 

GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliyle 

gıren 

Bulaşıcı hastahldar kapmamak için 
Ağzınızda 

rı o 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 

boğazı mikroplardan temizlediği gib' 
boğaz ve bademcik iltihaplarını da pek 
;abuk geçirir. Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 

.. ......... 
7
•
0
.1curu .. lllliıı~•u•r ... ıııııa .. .a .... 111Emman••meım••ec:::im .. llim,~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ş· mdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişti! 
4. cü keşide 11 Şubat 937 dedtf• 
Büyük ikramiya: 50.000 Liradır~\e 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0GO liralık ikramiye1e1 

(10 OCO ve 20.000J liralık iki adet mükafat var~ 
. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 
The Brown family 

Resim: 2 

ı - The visitors: (misafirler). 2 - Mr Knight: (Mi.ster Nayt). 3..-: 
Mrs Knight: (Mi.stres Nwyt). 4 - Charlie: (Çarıi). 5 - Ja.ııe· 
(Oeyn). 6 - The maid: (hizmetçi kadın). 7 - The door: (k·apı)· 
8 - Mr Brown: (Mister Bravn). 9 - Mrs Brown: (Mis:'~! 
Bravn). 10 - The little boy: (küçü.k erkek ço<;•uk). 11 - The ııtt e 
girl: (ktüçük kız). 12,13 -The cousins: (kardeş 9001tldar-ı.) 14 - 'fl'l 
hand: (el). 15 - The gra.ndparents: (<rede ve nine)~ 


