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~&t · . . . '· Buyük şef 
ti _ ı hn m~tresını bır ATATORK 
~lıkan ı ı le beraber 

~u Yaka anıasıdır 
t t libaıı 

tıa:ıd sat on buçukta Zeyrek 1 dan ve hemşerilerinden biri ile ıon 
,~Utı" .,~kanlı bir vaka olmuştur. günlerde münasebet pey4da etmiş ve 
0~~ ııı.ç b~nlı bir vaka,, dan ziyade pek tabii olarak gizlediği bu macerası-

~· ~İta .'.r .. kasaplık,, demek doğru- nın Halil tarafından keşfedilemiyeceği. 
~ ~lla-ygozu 'dönen katil kanlı kama. ni, iki tarafın da gönlünü hoş edebile-
~~ "e a sallaya kıırbanlarını kova- ceğini sanmıştır· 
? tiıı~~aladıkça şişlemiş, yakala. Fatmanın gönül verdiği yeni "Don 
~ t; llk l?ııgtir. Juan,, ın adı Mehmet oğlu Mehımttir. 

ha~,. ll'lahallelerini heyecana veren ve 320 dogyumlu olwıı.una bakılırsa 32 • 
i.t.:"'t IÖ ,.. 

t.t·'~tl'aı/le cereyan etmiştir: 33 yaşlarında olduğu anlaJılan bu M eh-
'ttlıı~liı 

0 
n l'epeköyilnden Kiiçük met oğlu Mehmet dün geceyi Fatma 

tal'd •tnanın Fatma adlı bir met. i~ birlikte geçirmİJtir. l) ~.Fatma, Halilin tamdtldann (Devamı 6 ıncıda~ 

~ enıir gömlekliler 
~~·000 Türkün t esantidü karşısında 

~ iyeye g·derek nümayiş 
--- yaptılar 

Serserilerin niimayişine 
tehammill edcmiyenlerle 

çarpıştılar 

8 kişi öldü ve 
30 kişi 
yaralandı 

Hataym anayasasını hazırlamak
ta olan mütehassıslar komisyonu 
Cenevredeki mesaisine dün de de
vam etmiştir. Fransız murahhası 

~ Caix'in komisyona Türk tezine mu-
~Q kabil hiç bir teklifte bulunmıyacağı-
~bMt t'oıı lkO li')) tar ıre S D nı bildirmesi üzerine komisyonun 

"1Sllfl ~ Türk murahhas heyeti tarafından 
Ankarada açıldı j tanzim edilen anayasa projesini mü-

(Ya.zt..!t, f incide) (Devamı 6 ıncıda) 

enıleketimizden 
l~l>anyaya gönüllü 

Sakıt i spanya 1.-rah A1fon~ım oğfo 

Don Joon 

IS tUJ sa lb'> a lh1 
AIMlkaırayaı '\'#alSDD 

olldlYIOaır 
Dünkü nüshamızda haber verdi. 

ğimiz gibi bir müddettenberi şehri
mizi şereflendirmekte bulunan Ata
türk, l<iün öğleden sonra Ankaraya 
hareket buyurmuılardır. 

Atatürk beraberlerinde hemşire. 

leri Bayan Makbule, Vali Muhiddin 
Üstündağ ve daha bazı zevat bu
lunduğu halde Akayın Heybeliada 
vapurile Dolmabahçeden Havdar
paşaya geçmiJ ve orada alkışlarla 
karşılanrruıtır. Haydarpaşa garının 

methalinde ve etrafınlda kalabalık bir 
palk birikmişti. Halk, Büyük Önde. 
ri şiddetle alkışlamış, "yaıa, varol !,, 
ıeslerile karşılamıştır. 

( Arka.'tt iç sayfam1zda 

: 

~ 
~ 
: ..... ..._.... ............................................... ~ 

M aı ır.n kem e ne ırldl e 
Pendik b e lediye

sinden ihtilastan 
suçlu 

Belediye ld\ tibln lo 
muhakemesine 

başlandı 
Penldik belediyesinden iki bin liraya 

yakın parayı ihtilas etmekten maznun 
belediye katip ve veznedarı Hasan Rı
zanın mevkufen muhakemesine bu sa
bah ağır ceza mahkemesinde başlandı. 

Hasan Rıza Pendikte oturduğunu, 

iki çocuk babası bulunduğunu, şimdiye 

kadar hiçbir mahkumiyeti bulunmadı. 
ğını söyledi. Bundan sonra, Üsküdar 
ıorgu hakimliğinin son tahkıkatm a
çılmasına dair kararnamesi okun!du. 

Bunda Hasan Rızanın irsaliye koçan
larındaki numaraları atlamak, koçan. 
lan nok3an doldurmak suretile kendi 
ba~ına 1288 lira, tahsildar Yahya ile 
müştereken 460, tahsildar Şefik ile 130 
lira ihtilh ettiği, hakkında mülkiye 
müfettişi tarafından tahkikata başla

nınca ortadan kaybolup aylarca ele 
geçmediği, nihayet evinde yapılan bir 
arama esnasında tavan arasında gizlen 
mif olarak tutulduğu bildiriliyor, su· 

(Dm.'<lmı 6 ıncıda) 

ltalya Dışbakanı 
Bu ay içinde Vugos

lavyaya ~idiyor 
Bu aabahki posta ile gelen The Ob-

8erver' gazetesi yazıyor: 

"İnanılll' bir kaynaktan a.lman ha
bere göre, İtalyan Hariciye nazırı 
Kont Çianonun, mart ayı çıkmadan 

evvel Belgrada gelmesi beklenmekte. 
dir • 

Bu ziyaretin, İtalya ile Yugoslavya 
müna.qebetlcrinde yeni bir devir açma
sına ihtimal \•eriliyor. Bu sebeple, 
İtalya Hariciye nazırının Yugoslav
yaya gelmesine, siyasi mahafilde hay. 
li ehemmiyet atfedilmektedir. 

Diğer taraftan Kont Çianonun bu 
ziyaretten maksadı. Yugoslavyayı 

Fransadan ve Küçük itilaftan ayırıp 

"Ro1!1a - Berlin mihveri,, ne yakınlaş

tırmak olması ihtimali de ileri silrill. 
mektedir.,, 

Tam Dır e©'IDDeını 

Süleymaoiyenin 
bir sütun başlığı 

Ancak 7 ayda yaplldı 

Türk ustası tam yedi aydD viicıuw getirebfldiği 

retöşlerini yaparkeıı 

sütun ba§lığın.oo 

~lb>D <dleDeırnm nzn 
'1'Slf1) n neştn ırmelk 
bDır mDOy c lli1 Dnıra 
noe kabRB mndn ır ? 

İstanbul şehrindeki mühim tarihi 
anıtlardan bazıla.rıru evkaf, tamir et
tiriyor, bu meyanda Sinanm ölmez 
eseri Süleymaniyenin son cemaat ma
hallinde de bir iki sütun başlığı de • 
ğiştirj lmektcdir. 

Zelzeleler ve zaman ile çatlamış 

olan bu stalaktitli sUtun b~hklraı 

cidden mahirane yaptlmış sanat- eser
leri olduğu için yerlerine konulacak
ların Süleymaniyeye ne derece uygun 
olacaklarını anlamak istedik 

Sülcymaniyeye gittik. Büyük bir 
memnuniyetle bildirmeliyiz ki genç 
bir Tür kustasınm eseri olan yenı sU. 
tun başlığı eskilerinden fena olmak 
şöyle dursun başlı başına bir sanat 
eseri addedilecek derecede güzeldir . 

Marmara adasından getirilen bir 
(Devamı 6 ııtı.."lda) 

Parisin 

reni yapı7an siitu n 'xrş1ığı i§te buraya. 
yctlcşt irilccckti-r 

Berlin ve Romaya 
.verdiği cevap: 

1Millivahdet 
(Yazısı 6 tnC1da) 

Gazetemizde yarın başlıyacak olan 

Papaz Osman 
Garp milelliflerlnln iddialarına nazaran 

(Osmanh hanedanından 
bir papas) dır. 

Halbuki bir iddiaya göre de, o, kızlar ağası Sünbül ağanın oğh!dur. 
Bu yaman herif hakkında bütün tarihlerde ittifak edilen nokta fU· 
dur: 
Osmanlı padiıahı onu kendi ıcr·i evladına bile tercih ediyordu ... 
Bu oğlan, hıristiyanlarca esir cdilmi§, papa tarafından evlat edinil· 
miştir. 
Bütün Avrupanrn en meıhur kadınlarını kendine meftun etmiş, 
zamanının Don Juan'ı kesilmiştir. 

Papaz Osman 
Nihnyet büyük muaıekalannm kcrafetini pek feci surette vcrmİ!tİr •.. 

Yazan: ( Va - Nü) 
BlYI uınHYıhlm eseırln tefrDlkasoınıa 

YARIN Başlıyoruz 



Faşiznı ve krallık 
Tacsız Faşizm olmuyor. f atist ltalyanm Musolini tarafından kurul

masına ve bu Musolininin haklı halsız bütün töhretlerine rağmen kral 
Yiktor Emanucl ltalyan Faşizminin Putudur. 

Nasyonal Sosyalistlerin Almanyaya günün birinde bir tac giydirmele
rini beklemeliyiz. Holanda da (Dum) şatosunda, atJannrn gübrelerini okka 
okka satıp muntazam bir .. yevmiye defteri,, tutmakta olan sabık Doyç
land Kayzcri Vilhelmin kulaklarım kiri§te tutması, Berlin tarafından bir 
davete intizarı hiç de alay edilecek şey de~ldir. Nazi Almanyamn Hitlet 
tarafından kurulmasına ve bu Hitlerin haklı haksız bütün töhretlerine rağ
men Cermen diyarında bu rejim Hohenzolern hanedanından bir Put bu
lundurmak için fırsat kollamaktadır • 

Eğer Vilhelm veya oğlu henüz davet edilmem.itse bunu Münihdeki 
Nazi merkezinin zamanı ve halkın temayüllerini müsait bulmamasına ham· 
letmelidir. Cumhuı:iyet ne kadar otoriter ise daima demokrasinin kendisi
dir. (Siyasi - İçtimai) bünyeleri sol fikirlere fazlaca uyan memleketler 
de hem (Nasyonal) hem (Sosyalist) bir ideoloji zaman ile mutlaka Nasyo· 
nal tarafını bırakır ve Sosyalist tarafına fazla meyleder. 

Hitler ve arkadqlannm bugüne kadar (~syaliat) vaatlanndan adım 
:adım gerilemif olmalan bu hakikati bilmit olmalarından ileri gelir. Binae
naleyh bugünkü Alman otoritesi zaman ile yalmz (Nuyonal) kalmağa 
mahkumdur. Alman Naıyonalizmi ise açıkça anlqıhyor ki harai olmakb\n 
ziyade müstemlekeci ve harpçidir. Münih Nazi merkezinin iç Alman ıiyua
m11 tamamiyle Pancermanist bir aavle te kalkıımağa müsait bulacağı gün 
Hohenzolem·li bir Kayzer'e tac giydirileceğini tahmin etmek gülünç olmaz. 
Bir Fon Makenzen ve bir Fon Blomberg T anenberg abidesinin ziyaretine 
Hitlerden ziyade bir Fon Hohenzolern ile birlikte gitmeği dütüncelerine, 
zevklerine ve telakkilerine daha uygun bulurlar. 

lıtte bunun içindir ki bugünkü gazetelerde sabık lspanya kralı Al -
fons'un ikinci oğlu Don Juan'm lehine saltanat haklarından feragate davet 
edildiğini veya edilmesi dü,ünüldüğü nü görünce bunu bo! bir şayia, bir 
balon olarak telakki etmedim. 

Eğer tali ve kader Franko•yu bugünkü mevkiinden düıürmezse, yani 
ispanya hükumeti bu asiyi tamamiyle mağlup edemez veya asiye mağlup 
olursa ispanyada Burbon krallığmm iadesine muhakkak nazariyle bakma • 
lrdır. İspanya Fqizminin de bir Puta ihtiyacı olacaktır. 

Frako Malagaya Alfons'un yeğenlerinden birini vali tayin etmiıtir. 
Burgos, Sevil ve Salamang'cla krallık mar§I çalınmaktadır. Franko'nun hü-
küm sürdüğü yerde Fqizmin hüküm ıürdüğünden bahsediliyor. Halbuki 
yepyeni bir idare ıekli olduğu aöylenen bu Frankizmin eski krallıktan far 
kı nedir? .. 

ŞEKIP GONDUZ 

Hitlerin yeniden kurduğu 

İTTİFAKI MÜSELLES 
Avusturyada krallik hulyasını 
Şfimdlllk ortadan kaOdııroyor 

Hitlerin gizli diplomasi yoliyle 1 tecrübenin Çekoslovakyadaki tatbi· 
~manya, Avusturya ve ltalya ara- ki için yol hazırlamaktadır . ., 
sında, harpten ~vvelki "ittifakı mü- A vustu ryada krallık 
sell~.. ~rupunu yeniden vücud~ Ancak 8 - 10 ay sonra 
getırmege muvaffak oluıundan ban dil Ü fil b·ı k i 
seden lngiliz gazeteleri, Rusya ile ş n e ı ece m Ş 
b. h da s·b· ld Paris 9 (A.A.) - Jules Sauverwein 
ır arp anın ı ıryaya sa ırmaat . . ~ . 

b ki J da b •tti'~- ,__ Pans Soır gazetesinde yazclıgı hır ma-e enen aponyanm u ı UUU1 • • 

lı l dak. ·· 'tl d '--h kalede, Şuşnıgın geçen sonbaharda a nması yo un ı umı er en oa -
sederken bu ittifakın, her ıeyden ev- İlviçrede Arıidük Otto ile görüştüğünil 
vel Avusturyada krallık hulyasını ve Aqidükün kendisine muvakkat bir 
ortadan kaldıracağını yazmaktadır. plan verdiğini bildiriyor. 

The People gazetesi ıunu diyor: 
"Almanya, Avusturya, ltalya a

rasındaki misakın neticeainde, Avus 
tu~a tahtına Habsburg hanedanının 
ge~bilmesi tuavvuru gayri muay· 
yen bir zaman için geri atılm1t olu
yor. lıte bu sebeptendir ki, krallık 
"\ıraftarlan ve İtalyan devlet adamları 
tarahndan tesci edilerek hududa ka· 
dar kotup davet ipretini bcklemiı 
olan Aryidük Otto, timdi tekrar Is· 
viçredeki ptoauna çekilmi§tir. Tahtı 
yeniden ele geçirmek için heri üz mü· 
nasip zamanın gelmemi§ olduğu ka
naatine varmıı bulunuyor. 

Bununla beraber, Alfonsun is
panya tahtına getirilmesi, Musolini 
tarafından düıünülmektedir. ltalya 
batvekili, siyasetini tamamen ltal· 
yan menfaatlerine uygun bir ıekilöe 
tayin edeceği ve kendi kontrolü al
tında bulunacak bir kukla devlet 
yaratmağı tahayyül ediyor.,, 

Moscow Daily News isimli Sov
yet gazetesi Almanyanm Avrupada 
güttüğü ıiyaaetin diğer bir aafhasr 
na temas ederek onu §Öyle tavsif et
mektedir: 

••Alman ıiyaaetinin prensipi 
her tarakta bezi olmaktır. F ranko 
karargahında Alman sefiri general 
F aupel, İspanyayı Hitler için zaptet
ıneğe çalıtırken, Alman propagan
aa nazırı .. la. buna benzer bir 

Sauerweinin iddiasına göre, Şuınig 
:Avustury.wda monarşinin ancak sekiz 
on ay sonra iadesini derpiş etmektedir. 
Çünkü bu müddet nrfrnda İtalya, 

Franu ve İngilterede geçecek hadise. 
ler Avusturyanın mukadedratı üzerin
de müeuir olacaktır. 

AyaQı kaydı, 
gözünden 
yaralandı 

Kadıköyünde Mesihpapda oturan 
Hidayet isminde bir kadın dün akpm 
üzeri miaafirlikfen dönerken ayaft 
kaymıı, yere ldütmilt gözüyerdeki up 
çarpmııtır. 

Hidayet gözünden ağır surette ya
ralanmı11. Haydarpap hastanesine kaL 
dmlmııtır. 

Kureun çalmıeıar 
Süleymaniyede oturan Ahmet ve 

t.mail isminde iki çocuk Süleymaniye· 
deki medresenin üzerine çıkmışlar, 

kurıun çalmışlardır. Çocuklar dam
dan inip kaçarlarken zabıta memurlan 
tarafından yakalanmıılardır. 

Ders verirken 
yakalandı 

Balatta oturan Mişon, Kuleldibindeki 
havrada Musevi çocuklarına ruhsatsız 
olarak ders verirken yakalanmııtır. 

HABER - ~kpm poıtur 

•• 
Uzüm kongresi 

bugün açıldı 
Kongre 4 gOn devam edecek 

OzUm ihracatı tanzim olunacak, 
mahsul staodardlze edilecek 

UzUm kongresi bu sabah saat 10 da 
An.karada İktisat vekili Celil Bayann 
bir nutkile açılnuıtır. 

Kongreye İzmir, Manisa ve Aydın 
mebuslan İzmir üzüm tacirleri, Mani. 
sa mıntaka müstahsilleri, ticaret odası 
reisi ve umumi katibi, Borsa komiseri 
reis ve azaları,Ziraat vekaleti mütehassıs 
lan, iktisat veklleti alakadar daire mu 
dür ve şefleri de ittirak ctmiılerdlr. 

Kongrenin bu sabahki toplanbtunda 
encümenler seçilmiştir. 

Encümenler 4 gün çahıuktan sonra, 
14 martta son bir toplantı yapılarak, 

Kongreye nihayet verilecektir. 
Kongreye İzmir ticaret odası, iş ve 

Ziraat banaklannın teşkil ettiği ilzilm 

kurumu, tüccarlar ve müstahsiller na
mına raporlar verilmittir. Bu raporlar. 
daki dilekler şu suretle hilliu edilebi
lir.: 

Göktış, kükürt, potas, sergi kağıdı 
fiyatları konulması, yahut bu malzeme 
nin gUmrüksüz olarak ithali, gene bu 
malzemenin kooperatifler delaletile 
getirilerek maliyet fiyatile bağcılara 

dağıtılması; ii%ümler için her sene mu
ayyen tipler tesbitf ve bu tiplerin tes. 
cili, üzüm çuvallannın küçültülmesi ve 
bu suretle hamal çenıellerinin tahriple
rinden kurtarılarak bir çok paramızın 
harice gitmesinin önüne geçilmesi; is
tihsal mıntakalarındaki amele buhra. 
nmın izalesi. 

Vail ve HUseyln Cehit davası 

Valiyi tenkit eden 
yazıyı kim yazdı ? 
Mahkeme Necmettin Sadıkın 
masuniyetinin refini meclisten 

istemiye karar verdi 
Muharrir Hüseyin Cahit tara· 

fından lstanbul valisi Muhittin Ür 
tündağ ile bazı lstanbul gazeteleri 
aleyhine açılan hakaret davasına 
dün lzmitte devam edilmiştir. 

Valinin vekili olarak eski ceza re
isi Ahmet Refik, avukat Hamit, 
Son Posta gazetesinin vekili E.sat, 
Akşam gazetesinin nC§riyat müdü
rü Enis Tahsin ve Hüseyin Cahit 
JlMlhlı.emede hazır bulunmuıla.4 

Vali Muhittin Üstündağın Hü
se~ifi Cahitle A1c:§am gilitesi al 
hine açtığı mukabil hakaret davası 
evrakı, bu dava ile alakadar görül· 
düğiinden lzmite gönderilmi~ti. 

Hüseyin Cahit bundan haberdar 
olunca §Öyle demiıtir: 

.. _ Bu davanın bana taalluku 
yoktur. Binaenaleyh hikmeti vücudu 
da yoktur. Ak§am gazetesinde "bi
riken para,, baılıklı yazı namı müı
taarla yazılmıştır. Bunun mesuliyeti 
varsa matbuat kanunu mucibince 
gazetenin sahip ve neşriyat müdü
rüne aittir . ., 

Enis Tahsin de, iki dava arasın
da bir rabıta olmadığım söyliyerek 
bunun ayn olarak lstanbulda görül· 
mesini istedi. Bundan sonra valinin 
vekili Ahmet Refik çok heyecanlı 
bir şekilde şunları söylemiştir: 

··-Evvelki celselerde Hüseyin 
Cahit, müekkilimi devlet otoritesi· 
ne sığınarak istediğini ve dilediğini 
yapmakla itham etti. Şimdi müsaa
deleriyle ayni suali kendilerine tev
cih etmek mecburiyetindeyim. Çün
kü yazdıkları yazılardan dolayı olan
ca suç ve günahı başkalarının üze
rine yüklemeleri kendilerinin de 
devlet otoritesine sığınmak mecbu
riyetinde kaldıklannı gö~terir. Hü
seyin Cahit, Muhittin Üstündağa 
hakaret etmiştir. Bu hakaretin ce
zasını görmesi lazımdır.,. 

Hüseyin Cahit - Ben nasıl ve 
ne gibi bir cürüm işlemişim. Cürüm 
nerede işlenmiştjr. Muhittin Üı
tündağa nerede hakaret etmitim. 
Kahvede mi, sinemada mı, nerede? 
Hayır böyle bir !iey yoktur. Akşam 
gazetesinde akşamcı imzasiyle yazı
lan yazının bana taalluku yc•ktur. 
Valinin a!eyhimde a: tı8ı davayı ka
bul etmiyorum. 

Valinin avukatı - Matbuat ka· 
nununun 27 inci maddesi Hüseyin 
Cahide siper olamaz. Demek oluyor 
Hüseyin Cahit herhangi bir rumuz· 
la yazı yazsın. Hakaret etsin. Sonra 
hakaretin sucunu da kendisi değil, 
başkalarma yüklemek istesin. "Ak
şamdan akı..ma,, sütununda Akşm
cı imzaaiyle yazıyı Hüseyin Cahit 
yazal§tıılr. Bunu erkekçe ve mertçe 
söylemesi lazmıdır. ~ ,... 

Hüseyin Cahit (Heyecanla) -
Muhteref reis l Görüyorum ki ka
bahatim kanuna hürmettir. Eğer 
kendileri kanun ıpac:İdelerini değir 
tirmek iıtiyorlaraa bunu inşallah 
mebus oldukları zaman yaparlar. 
Mertlikten, erkeklikten bahsediyor 
lar. Bu donkitotluğu da geçti. 

Valinin avukatı - Hüseyin Ca
hit Ak§am gazetesinde devletin 
halktan aldığı vergiye lstanbul valiııi 
keyfimayeıa tasarruf ediyor, teklin
de gösterilmesinden huıumet ve ha
karet etmiştir. Gazete ile Hüseyin 
Cahitten 10.000 lira tazminat iste
rız. 

Hüseyin Cahit - Ben Hüseyin 
cahidim. Aktamcı değilim. 

Bu sırada müddeiumumi Hüse
yin Cahide "yazıyı siz mi yazdınız., 
diye sormuştur. 

Hüseyin Cahit - Devll!t em· 
niyetine, esrarı askeriyesine ait ya· 
zılar için müddeiumumiler bu sorgu· 
yu sorabilirler. 

Bunun üzerine müddt:iumumi, 
yazıyı kimin yazdığının gazeteden 
sorulmasını istemiştir. 

Neticede mahkeme heyeti, Ak
Jam gazetesi sahibi Necmettin Sa
dık' ın dft bu dava ile alakası olduğu
na, masuniyeti teşriiyesinin ref'inin 
istenmesine ve muhakemenin 16 
marta bırakılmasına karar vermiştir. 

Atatürk dUn 
Ankaraya hareket 

t>ltl 
Büyük Önderi teıyi edenler arasında 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, Vali Mu
hiddin Ostündağ, Harp Akademisi ku
mandanı general Ali Fuat, General Ha. 
lis, Cemil Cahit, General doktor Sup
hi Bakar, Univenite rektörU Cemil ve 
daha birçok mülki ve askeri erkan 
bulunmaktayldr. 

Büyük Önder garda teıyie geltnle. 
rin ayn ayn ellerini sıktıktan sonra 
kendilCTine teıekkilr etmiı ve vagon. 
larına binmi9lerdir. Saat 15,20 de hu
sust tren, alkı9lar arasında, hareket 
~tmittir. 

Izmitte ıamimt bir hasbıhal 
İzmit valisi Hlmit, Amiral Mehmet 

Ali, Büyük Şefi Pendikte kar11lamı19 
lırdır. Tren İzmit istasyonuna ıeldiği 
vakit Büyült önder vagondan inerek 
kendilerini karıılayanlann elelrini ıık. 
mıı ve iltifatta bulunmuıtur. 

Tren İzmit istasyonunda yarım saat 
kadar kalmıttır· 

Büyük Önder, amali erbaa, hendese, 
cebir rstılahlannm türkçe brtılıklan 
baklanda General Mürsel ve Vali Hl
mitle uzun musahabede bulunmuıtur. 

Tren hareket ettili zaman İzmit çar-
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dla daie (lalıı ....... 
Lazım olan bit 

heyet , 
Kitap pfya.sumda bir can1dJk 1' 

ğu inkar edilemez: Caıne~ oJll" 
ni bir kitap görmediğimi& haf" -" 
yor. Remzi'nin kurduğu~ 
lekaiyonu, daha iki ay bile terli ıc
dördüncü numarayı buldu. 
man ve hikA.yeler de çoğaJıYO~ 

"Çoğalmaaından ne çıkat~yed' 
iyile§iyor mu?,, demeyin: ~ 
de kıymeti vardır; hatta k ~· 
keyfiyet elde edilemez de d ufıl I' 
Hem doğrusu kemiyette old terel • 
keyfiyette de ilerleme: ~ .. ,.,,/J/11 
me için seçilen kitaplar, dilJllCW""
üstün. ~ 

Fa.kat bu tercüme tşim:de bit~: 
zorlukalr var. Bir kere fıat ıo _,,.. 
kitapçılar, pek haklı olarakı , 
tap çıkarmak istedikleri lçiJI ,td: 
edilecek eeerlerin de ıM-200;"" 
geçmemeaini istiyorlar. ~ 
man, Franaız, İngiliz, RUI ooJll'f' 
nm iyilerinin çoğu usundut· ,. 
bırakmak, yahut kısaltmak~ 
liyor. İkisi de doğnı değil. fi//' 

Bizde, kitabın muh~ fl/I 
onun varislerinden izin ~ ~ 
olmadığı için mUterciınler, eıoll il' 
rmm boşa çıkmıyacağındaıl ~ 
mıyorlar. ''Ben bunu~ 
ama ya bqka biri de ~ 
Benden evvel bitirip çık ~ 
Kitapçılarımız da bunun lçlıl ~ 
da anlaşamıyorlar. Belki ani fil wiitl 
da kabil değildir. Fakat bu il ~ 
çaresi var: Devlet bir heyet~ 
edip ona, muhtelif dillerden flflll". 
edilmesi mUnaaip olacak edebi ;,Al 
rin bir listesini yaptırır. ~.,,, 
bu listeden intihap ettiği i8 , 
yete bildirir; heyet de, 0 ki "ifrt 
tercüme ettirmemeler\ırl ctftıt~-'.~ 
çılara bildirir • tl'tl!J1 

Bu suretle, ltızuın8UZ _. _ • 
Um1t olu.• ;'.Jıiıl mesinin de önUne geç .,.,..:r;J 

rige,, edebiyatm mahztıtlatl ~ 
fakat "dirige,. tercUmede ~ ti, 
lar çok azalır ve temin ~ 
danın yanında hiç ka.billılclellerl .,J!, 

Devlet bu heyete, ~erctlJrl:
trol vazifesini de veriı'M el ~ 
iyi olur. Heyet, yanlıtlatl ~ 
bilsbUtiln fena tercUmeJeri de ~ 
der. Bundan hem kita.pc;ılat• dflll ~ 
tercimler, hem de kariler, ~ l'Ji!J', 
edebiyat alemine ancak fyil 
lir • rf,o) 1.#1 

Nurtı ftl!: 
B_a_t_k_a_n_•_u_ne-,,-d~ 

ıerinde mo•t• 
tarif• ~ 

· Balkın memleketleri f~''\~ 1' 
de mi.iıterek bir tarifenın tı fll" 
Bulgaristanda Türk ve B~~ ,,ti 
rahhaslan ıraamda nıusak o# ~ 
mıştır. Bu müzakerele~de udur4 JI"" 
miryollan tarife dairesı 111 '°"'""" 
ve milnıkalat dairesi ınUd~i.r· 
Şerafeddin temsil etınekte 

"''' Dahiliye Ve .,.ı 014' 
Bu sabah Ankar•Y8 v ~ 

Bir müddettenberi cenu~i81' ~ 
mizde seyahatte bulunan t tt•ıı!' I' 
kili ŞükrU Kaya huiust ~ .,e btJ 
danadan dUn hareket etJll tot• 
bah Ankaraya ~ 

~ binlere' ..... _..,. 
şısı ve tren ıüzerıihı ol ı,, ,,.,.-
dolmuıtu. Halk "Yata, .,ar tttt· 

d A .. k'" ug~urlıdll 
arasın a tatur u it 

Eskişehirde , ~,,,o; 
Büyük Önder Atatürk sa•~ 

k' bire hussui trenlerile Es ııe kal' '1' 
mu,ıar ve saat ikiye on trfl'6'~,.~ 

türle YJ. 
den ayrılmışlardır. At~. ~ ~ 
li Kadir, Belediye reı~ebit ~"J;,J 
kumandanı Zeki, EskJI Jl.jl/Y 
Osman tayyareci Nih•l ~-dit: 
kabul ederek görUımü!İer ,.,,,,,,, 

Ankarada .,,,.- ,_..;.. 
Ankara 1 O (Telefoııla~ 

ör!der Atatürk An'dt81!-



• 
t 

(lı.... .. •• 
<QUtnı • 

lıy~i lı e ıneseıeıerinde Fransa ad-
tııerh aya ge"""'kt· Çünk' •• • ••• 

~etli . ''="" ır. u Jurı 
?ııa ilnıı . dır. Cinayeti yapıp kurtul-
~ı~ıdiJe b. . • 
la..~ ırçok kımseler sUah 
~ acı . göze alırlar. Fakat lngiJ. 
bıı.,.;:" 8.clhye a.d ··ıd·· · 'd 
111~."ltllıacı ~ am o urenı ı amsız 
01ıı~. lğ'ı için, orada cinayet az 

~. gö 
llıa.:u olu Zlerin kızma.sına k'lrku 

Yorıı 

\>eı:ı.i .• .. •• 
~ l'eJ1?1iıniz bize en medeni ka
l'ılltı lıa.ıf etitnıi§tir. Suç faillerinin 
~ "~~rı inceleniyor. Öyle, ka.ba-
8-ı keeiıı: kısası,, denip katilin ka. 
Dr-~ . 1.vor. 

ald~~: -y· 
' ıne de her katil hemence 

eli nir etlıelidir. 
a hor ~ Yaratılış noksa.nla.rı ve 
bltııak, lht· lnııııer, yahut zulümdide 
l~e d ıınaı katili, maktulden daha 

ttt . • aha • 
ıl'ir. lnağdur bir halde tecelli 

(a'''ö ld~i de l~nde mi, öldürende mi?,, 
(~t-tkat, Cldden cari olabilir .. 

,~ "e c~F ltesaf ette nüfusu olan 
'ltıildd kaza.larmm birincisinde, 

)'eı ot!' 7.a.rfmda 2, diğerinde 200 
hı~ıı ta . ası, ne demektir? .. 
~eli.ıı.~ tabiilik, canllerin "ferdi,, 
t~ 'bııııu hen nıI ileri geliyor? Ha
~· bı avsaıa alamaz. Bunun "iç... . ş se~p olduğunu kabule 

ı~ıa· "-ll.e 
~ ~ıı.ı ~ n (A) ve (B) kazalarının 
~aıbır lıılllı~rrım. (A) da daha med~ 
hoı~• kat Va.rdıt'. B de ise, ka.n da
~ boı ev(i badayıhklarile, fırsatında 
t~ ~ ~a.ıa.rne, Kurunu vusta. da. 
~ <>ıd .. ~atnaktadrr. Öyle ki, çok 
,, ~fiş bir ca.ni cahil halk 
~~ lt liitbe ın edilmek şöyle dursun 
•ita ~Uir ll bir kahraman gibi tak
'i~~le ·~~tta gıyabında bile ondan 
bıı:~ n.~ilir. Birçok köylerde 

l!t 'l...~e l1ı edinen de bunlardır. 
~~ar ' dernekte, kasabada köy
~iıı la l>en~ k()şeye buyurtulqrlar. 
~~bil h h· habasetleri olunca ca. 
;~llıa. :berin hükume~e duyul

ter tı-a~ ııe Çalışxralr .• 
~ 1 ~8.tınak değdirıneli: Bazı 
~~, kaı.a.larımızda, böyle bir 

~~~~8.Sen, mtifettişliklerin 
~ rıe '1" i sebep de, mevzii 
~~ ~a.k değil midir? .. An
\ ~ "ila kı, adliye bakımından da 
lf_ llı"aı ~etlerimizde bu "fevkali. 
~ıa " ırı .. __ ı. • ' • 1 tm ı·d· 
ta~ • llUt ~ nı gen19 e e ı ır. 
~ 011~ ~a nazaran cinayetlerin 
hı~~ husll8i bı.r Yer görülünce, oralar 
Se'· lttU~birler almalıdır. Artık 
'ı ıı. l'tli i, askeri ve beledi amir-

i 1. <>111- b' 
~ 'Olltııar ~- ır nevi jüri teşkil et-
~ ~ıdrı-'ı adeta bir "adli tethiş., 
'~erıi h ar. (Bclediye dedim. fa. 

~. ~~ birinin bu gibi iş-
~ ~ ibSIJ~ası daha iyi olur 
~ litıeri a mevzu .. ) 

'idd.et~İ l.Oı-baıann hem çabuk, 
~ • lta.lkrn c:aıa.ra çarpıldığı gC:rü. 
tll~ teıakkt a onları birer "yarım 
~~ \'e bu::bnelerinin önüne ge-

" dan sonra yetişenler 
ıl. Yuınru-'Q>b.... e o;: gumun, silılhımın 

""ll c:ı"ve · \ l~ltt ttı..,, ter nı~, ~rtalığı susta dur-
•,1 ~ n· alıuru kalmayacaktır. 

h_.-. oı... 1Sbctine 
~ "q,f\ }'erı nazaran çok va. 
t~ ~ teqb:rde behemehal f evka-
bt "l°oı-.. ırlere 'hti -,~ · ı..ıltt. İılg· ı yaç oldugunu 
f\)ı Citıa,, ılteredeki kanuni sıkı
\ "it k. .,etlere 
"~"il ~etli . mani olduğundan 
' bı lrtlltııa, eekıl bizim kabadayı 
~"' l' ~ l'llUessir t kt B -~11 e tlluta: o aca ır. u. 

dfrıer hassıslar göz<lcn ge-. 
(VA - Nt1) 

imtihan günleri 

Maarif vekaleti li!lelerin ikinci ya· 
zıh imtihan sualleriyle imtihan gün
lerini mekteplere bildirmiştir. 

23 mart: Birinci sınıf cebir, ikin 
ci sınıf kimya, üçüncü sınıf {fen) 
kimya, (edebiyat) fizik, 

24 mart: Birinci sınıf tabiiye, 
ikinci sınıf kimya, üçüncü smıf 
(fen) fizik, (edebiyat) kozmoğraf
ya. 

25 mart: Birinci smif hendese, 
ikinci sınıf tarih, üçüncü sınıf koz
mografya, kimya. 

26 mart: Birinci sınıf fizik, ikin· 
ci sınıf cebir, üçüncü sınıf fen ve e
debiyat, tarih. 

27 mart: Birinci sınıf edebiyat, 
ikinci sınıf fizik, iiçüncü sınıf müş
terek coğrafya . 

29 mart: Birinci sınıf tarih, 
ikinci sınıf coğrafya, üçüncü sınıf 
cebir, edebiyat. 

30 mart: Birinci sınıf coğrafya, 
ikinci sınıf tabiiye, üçüncü sınıf ede
biyat, cebir ve nazari hesap. 

3 1 mart: Birinci sınıf kimya, 
ikinci sınıf hendese, üçüncü sınıf 
müşterek tabiiye. 

1 nisan: Üçüncü sınıf hend:::se 
ve müsellesat. 

Sualleri vekaletten gönderilmi
yen derslerin imtihanları mektep ida 
relerince uygun görülecek günlerde 
yapılacaktır. 

iÇERiDE: 
• Hail~ §lrketl heyell umumiyesl toplan• 

mtş ve mutat me!leleler görUşUlmüştUr. 

Şirket yeni bir imtiyazla l§e başlamak için 
mahkemeden yapıln.n tal .. bln sonuna intizar 
etmPktedlr. 

• Eski telefon şlrl,eti tMfiye heyeti dün 
toplanmıştır. 

* MUnhal iki valillktr.n birine birinci t'• 

muml mUCettlşl!k başmüşavlrl Naci Kıcı

ma.nın diğerine de l!ICCerberllk mUdürU Hl'• 

aam,.ddlnln tayin edilecekleri umulmakta 
dtr. 

* Ticaret odası §chirde nakliyat işlerinin 
tanziınlnl tetkik etmektedir. 

• Dün sabah Londradan gelen altı klşlllk 
mUhendiı heyeti akşam Uzer! KarabUke 
hareket etmiştir. 

* Sanayide müstamel pamuk \pliklerl me 
selesinin halli için uyuşturucu maddeler 
müdürü Hamza Osman Ankaraya gitmiştir. 

$ Yeni Cazı k1SprüsünUn Almanyada ya• 
pılmakta olan dubalarından bir kısmı yakın 
da gelecek ve dubnlar burada monta edile
cektir. 

• Belediye bina ve arazı vergileri tahsild• 
tmı şubelerin dı>#ll tahsildarlar vuıtaslle 

yaptırmağı dllşUnrnclctedlr. 

* ÖnUmüzdekl hafta içinde belediye me. 
murlan ev kunturatlıırını rnuayen,.ye baş
layacaklardır. 

* Çöplerin muhafaza ve U>planma ~ekille 
ri hakkında :,·e.nl tedbirler alma('aktır. 

o Karabük fabrikamnı yapan grup mti• 
dUrU Makenzl bu ak§am Londraya harekP.t 
edPcektlr. 

* Jandarma kanununda 7.aruret halinde 
jandarma 7.abtUerlnln \'ali, kaymakam, "" 
nahiye mUdUrli\klcrfnıl'l bulunabilecekleri 

Bunun d a kalbt 
sağdaymış 

lnegölde Mustafa isminde bir 
şoförün kalbi sağ tarafta bulunmak· 
tadır. 326 doğumlu olan bu gencin 
kalbinin sağda olduğu ancak asker 
1ik muayenesinde anlaşılmıştır. 

Kalbinin sağda olması Mustafa
ya hiç bir zarar vermemektedir. Ken 

disi iyi bir futbolcudur. 
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VÜnc,ıın B alı~ı 
ııı.n 

~ ::0 5,01 12,2• lMO 18,11 19,39 •.•3 

GEt_EN SENE BUGUlli NE OLllU~ 
Fransız Ayr.nı Sovyet paktınr mUtte!il:an 

tasdik etti. 

lıakkmdıı. 1 'r n-aı:d~ !:onulara!t ~adllit y:ı· 

pılacaktır. 

• Yeni kAğıt paralarımızın basılması için 
bir tngtllz finnııslle m•1kavelP. akdedilmiştir. 
f'aralarm §eklllerl tesblt olunmaktadır. 

* Kaçakçılığı önleml'k için şark ve cenup 
'l-11Ayetlerlmlzdo bn.zı lktiımdt tedbirler aır. 

nacaktır. 

• Ünlverıılte radyoloji ve blyo!oji enstitu
l<'rinln ln~aatı bitmiştir. 

• Edirnckapı dışındaki meydan gı>nlşlı>· 

Ulmektedir. Buraıu asfalt döşenecek ve ka
leden yeni bir kapı açılacaktır. 

* Lokantacılar <'cmlyetlnln eski idare 
heyetinin müddeti bitmiştir. Yeni idare hC'• 
yetinin sC'çlml tlnllmUzdcki paz:ırrtesi gll.• 
nü cemiyetin dördüncü Vakıf hanındaki mer 
kezinde yapılacaktır. 

Ressam - l~tr. l;u1wı ~ıhrscrim: Gö
riinmc:: adamm pCJrlrcsi! 

i k i yaralam a vakası 
Birinin kahramanı kadın, 

ötekinin de erkektir 
Kocamustafapaşada oturan Petro ile 

Mari dün gece sinemaya gitmek yü~ 
zünden kavgaya tutuşmuşlardır· Kav

ga pek çabuk büyümüş, gözü ıclönen 

Petro eline geçirdiği ekmek bıçağını 

Marinin koluna saplamıştır. Marinin 
feryadına komşular yetişmiş. Petronun 

elinden bıçağını alarak kendisini polise 

teslim etmişlerdir. Mari tedavi altına 
alınmıştır. 

Dün gece buna benzer bir vak:t da 

Topkapıda olmuştur. Topkapıda otu

ran Yani ile beraber yaşadığı Marika. 

nın arası bir müddettenberi açılmış· 

tır. Yani kadını korkutmak için demir 
bir muşta almış, ikide bir bununh ka
dını tehdit edermiş. 

Dün akşam aralarında kavga çıkınca 
Marika daha evvel davranıp muştayı 

kavramış, Yaninin yüzüne cloğru savur 

muştur. l\luşta Yaninin yüzünü ehem. 

miyetli surette yaralamıştır. 

Marika yak::lanmı~. Yani tedavi al
tına alınmıştır. 

DIŞARIDA: 
"' Ccne\'TCde toplanan iptidai maddeler 

okmlsyonunda <!Un, Japon mıırahhaı<ı tamıı 
mıle keşfedilmemiş araziden her millet ve 
ırkın lstlfndcslnl istemiştir. 

~· Bağdattaki !ngillz askeri heyeti r"'l!ll 
general H . \V. \\'atson İrak ordusu mUşavir
liğinP- tayin edilmiştir. 

* Ilırvattarrn şefi Mnçcck \'iyanayıı gidı-

rek hıırlçtcld Hırvatların şefi Kcrmeniç ile 
görUşmUştur. 

• Hindistandıı. bllhnııııa Yezlrlstan cer
he.dnılc yeni kıırışıltlıklara intizar edilmek
tedir. 

ııı Amerlkada grevler bUyUmektedir. 
Crcvlere mani olmak lııtlyen Kall!ornia 
mildedlumumlslne bir suikast teeşbbllı<ü ya 
pılmtş \"I' müdedlumuml hafifçe yarnlanmı:
tır. 100.000 kişi grev halindedir. 

* Fransanın Ha\•rc llmanı işc;:l!cri de 72 

sııal1 1lc gr1.." llAn etml~tlr. 

• Frruısız i~ı;llerl bir mayısın resmen 
hnyram olarak llftnını istemişlerdir. 

* Lltvımyn hnriciye nazırı l.a7arıılti!1, 

Alınnn harldye nazırilc Uerlinrle uzııo boylu 
gönlşınUşt.Ur. 

• lnıtiltercnln Ak<lenlz ve ana\·atan filosıı 
Atlıınttk 111ane\·ralan ıc;:ln Ccbellittarıka 

hareket etmiştir. 

* Ma'iy,. vekll.lctı maliye memurları ara• 
sında tasfiyeye devam ctmd<tcdlr. Şlmd'• 

ye kadar 70 memur ta!lfiyP.ye tabi tutul• 
mu,tur. 

*· Yunan kralı Glrittc ftwkalflde bir ~e 
kiltle karşılanmaktadır. Kral zlyar<>llcrin 'e 
devam etmektedir. 

* Ylstol nt>hrl tımdiyr. kadar görülmemiş 
derC"ced,. yllkıı lmiştlr. Sular on metre 20 
ııantlm .}1lkselmiştlr. Müthiş bir feyczandan 
kol"lrnlmaktadır. 

AKŞAM.da: 

Rom a nya v e 
Macaristandaki 

s on buhran 
Akşam refikimiz bir hayli temkin 
lidir; "en ~onra gelir bezme eka
bir,, hikmetini bozmaktan çekinir. 

· Her siyasi hadise hakkındaki dü. 
şüncelcrini o hadisenin ilzl'rinclc 
bir asır geçtikten sonra bE>yan 
eder. 15tc "Romanya ve Macnris. 
tandaki buhran,, başlıklı bugünkü 
"siyasi icmal,. i de bu meyanda 
addedilmelidir. 
Akşam "Faşistliğin muhtelif 

memleketlerde :taraftar kazanmış 
bulunduğunu., bize bildirdikten 
sonra diyor ki: 
"Soıı giin1cr<le nomanyanm geçir

ditii bııhran l\'a..-1.liiJin bıt mcmlckcffc
Jd miifrit sağ partiler tarafmdan tak. 
lit edilmesinden nc:ct ctmi~tir. !r!a
caristaıı daha biiyük bir buhran gc
{'irmcldcdir. 

Na::iliği ta.klit eden miifrit sağ ııar. 
tiler V-O bıwl.arın arl.asııula bıılıınan 

::ab"trrn grupu uc eski. m~ıhariplcr Baş 
1ıck!i'eti uc biiWn kıcıbiııeyi ııc hüldi
nıeti de cıc gcririı> Almanyailaki reji
min bir aynını .ıtaoari'!ltanda kunrı"Lğa 
teşebbüs ctmi.~lerdir .l<'akat bu hükü. 
met darbcıd tcşebbü.sii -n~ütcyrıl:kı:: 

bulwuııı Rasuekil Duranyi tamfı:ıdan 
akim 1ııroT:ı1dı. 

Akşam muharriri "hükümetin 
icnbında komünistlere karşı 1'ul· 
)anmak için Nazileri tamami!c im· 
Jıa etmek istemediğini .. de ilrriyc 
~iircrck yazısını şöyle bitiriy•'r: 
Maoari~trm bilyiik bir buhran geçi. 

riyor. Bıı nıiinasebdle Frmıstzlıır Na~ 
:;:Z:fjiıı orta Aurııpa?•n yay1laca<"j111daıı 

cnd'.şc ediyorlar. Almanyanın il:lısa

di 11c asl•cri tcfaı•vu1."1t ile dcjjil 111mı 
::-ımrııu'.a fil:ı<yat salıasrnda da1ıi orl•t 
Aurııpnıgı sol:ı•lnwsı ilıtima1i At·rıı. 

pa politikamırla yeni b:r amil lı'ş1ı."il 

ctmc1:tcd=r. 

Etem rzzeti 
Cemal Nadir 

na:ıı Ç";örüycr? 
Cemal Nadir Karikatür süturııın

da Etem tzzet Bcniccnin b:r r·ır
trcsini yapmış sonra bu poı t reye 
bakarak Açık Söz b~ muhmriri. 
nin karakterini tnhl!l etmcğe ç:ılış
mış. Diyor ki: 
l'crt>ıUJı: uc dobra b:r 1•araktc.-. Sü

tün rikknt t'C edebi '11cdiğinc ra; ,,en 
en 1.·örpc çamUırt bile bir lıamlc.lr. de. 

virmcktcn rekfmnc::! .. (Ağaçlan T·w
rmn.a cemiyetinin na::an dikkati ccl
bolırnıır !.) 

(Devamı ~ iiJıcüdc) 



Bizt Jora?Jaz,Jjzt CtıvaJ? '\krızlim ... 
Kızın size aşkını itiraf etmesini 

bekleyecek değilsiniz ya 
Okuyucularnnızdan (F. ER) im

zuiyle aldığımız bir mektupta de
niyor ki: 

"On sekiz ya,mdayon. Uzun 
zamandanberi kalbimde bir rumba
yanına karşı derin bir aşk la!ıyorum. 
Benim bu aşlmna karşı lakayt olma
dığını birçok denemelerimle l>iliyo
rwn. Bir türlü cesaret edip biribiri
mizle konuşamıyoruz. Ne yapmalı
yun?,, 

CEVABIMIZ: 
Mademki onun da size kar§ı la

kayt olmadığım tecrübelerle anla
mışsınız. Niçin tereddüt ediyorsu
nuz. Bunun bir rum "kızı., değil de 
"bayanı,, olmasından dolayı mı} Ya 
ni bu bayan sizden çok yaşlı olduğu 
için mi i Eğer böyle değil de o da yaş 

Filistin müftüsü 
lngiliz menfaatini korumak 

şartile 

Kral veya Emir 
olmaya hazır 

Londrada bulunan Filistin heyeti 
Filistin mUftüsil ve Filistin Mdiseleri

nin tefi bulunan Cemal ElhUseyni'nin 

kral il~n cldilmesi için teeşbbüsatta bu 

lunmuşlardır. 

Arap davasına müzahir olarak belle. 

nen bazı İngiliz ricalile yapılan müza

keratta, Filistin meselesinin yegine hal 

çaresinin, Filistinde bir Arap kralhğr 

vücuda getirilip Kudlis Müf~silniln de 

Kral veya Emir ilin edilmesinde oldu
ğu söylenilmiştir. Bu mtinascbetle, müf. 

tünün, Filiıtindeki tngili% mcnaiüni 

tamamen koruyacak mahiyette bfr mu

ahedeyi İngiltere ile akdetmeğe amade 

bulun!duğu da ilbe edilmi§tir· Londra

daki Arap propaganda bürosunun res.. 

mt direktörü M. Emile Gaury da, ayni 

tezi, bazı mali mahafilde izah etmittir. 
Bu mali mahafil, İngiliz: ve Arap ser-

mayedarlar tarafından bazı müşterek 

mali ve ticari §irketler tesisi arzusunda 
bulunmaktadrrlar. Bu fikir, ancak bir 

İngiliz mebusu tarafından terviç edildi

ği için tatbikmdan sarfınazar olunmuş. 

tur. Müftüntin Filistin kralr ilanı fikri
ni ortaya sürmek üzere bazı Arap li-

derlerinin İngiltere tahkikat komisyo. 

nuna tahriren müracaat ettiklerine lcla

ir olan §ayfalann, Londrada yapılan te· 

ıtebbüslerden galat olması imtihali var. - -drr. 

Veni neşriyat 

Yeni Türk 
EminönU Halkevi ta.r&!mdan her ay 

Çik&rılmakta olan (Yeni Türk) tın 151 ncl 
aayll!I ççıkmı§trr. Bu sayıda.: 

Ziyseddln Fahri, H. Na.mık, Nahit Srrrı 
AgAh Sım Levend, M. Halit Ba.yn, Rıı.şlt 
GöMemfr, Rızıı. Çavda.rlr, Tllhsln Baguoğ'

ıu, Mel~& Avni Sözen, gibi tanmnuı tmıa
larm ya.zıla.rı vardrr. 

itibariyle size yakınsa hislerinizi söy 
leyebilirsiniz. Bunu yapmak size dü
şer. Kmn "ilanı a§k,, etmesini bek
liyecek değilsiniz ya! ... 

• • • 
(Okuyucularımızdan S. A.) im

zaaiyle mektup gönderen zata ce· 
vap: 

Pazartesi günü öğleden sonra 
saat üç buçukta geliniz. Doktoru
muz bu malumatı şifahen verebilir. 

• • • 
Sultanahmet 44 üncü ilk okul 

karşısında okuyucumuz M. Geçkin
liye: 

Herkese yüzde 25 olduğu halde 
size yüzde 40 gelen nesnenin ne ol· 
duğunu mektubunuzda yazmağı u
nutmuşsunuz. Bir şey anhyamadık. 

Vindsor Dükünün 
Madam Simpsonıa 
nikAhtarı neretle 

yapılacak 

F ransada T ours şehrinden bildi
rildiğine göre sabık İngiliz kraliylc 
evlenecek olan Madam Simpson'un 
bugün veya yarın bu şehire l 5 kilo
metde mesafede bulunan Cande şa -
tosuna gelmesine ·intizar edilmek 
tedir. 

Şatoda çok büyük hazırlıklarda 
bulunulmuş ve hizmetçiler miktarı 
yirmi beş kişi fazlalaştırılmıştır. 

isimleri gizli tutulan birçok Fran· 
sız ve yabancı yüksek zevatın da şa
toya geleceği bildirilmektedir. 

Nihayet \Vindsor Dükünün Ma· 
dam Simpson ile nikahı merasiminin 
Cande şatosıv.ıdaki ufak kilisede ce
reyan edeceği söylenmektedir, -

Çocuk Esirgeme 
Kurumu balosu 

Çocuk El!lrgeme Kurumundan: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun bu yıl kr§ 
!Ik balosu Vali ve Belediye Başkanı Muhid-

din UııtUndaltm değerli himayesi altında 
13 Mart cumartesi akşa.nu Tokatılyıtn st • 
!onlarında verilecektir. Hem eğlenceli bir 
gece geçirmek, hem de kimsesiz fakir yav
rulara ve annelere yardım etmiş olmak için 
ba.lomuzu şeretlendlrmenlzi muht('rem ha'
kımızdan rica eyleriz. Çocuk E'slrgeme ktı• 

rumu balosu mevsimin en eğlenceli ve ne
zih ba.loııudur. 

Bir kl§lllk bilet Uç lira ve iki kişilik bilet 
beş Ura.dır. Biletler Olyon, Galatuaray 
Pa.s R&pit seyahat acentuı Bahçeka.pr yer 
11 mallar pazarında ve Cağa.loğlu çocuk esir 
ge kurumu lııtanbul merkalnae ve TokA.tıi 
yan Baker, Karıman, mağazalarında aa.tıl 

ma.ktadtr. 

•iŞ • Anadoluda. bulunan di§ tabip-
• ]erine beraberinde götüreceği 

malları satmak üzere 300 veya. 500 
lirası bulunan faal bir kimse aranı. 
yor. t,, karlı ve devamlıdır. 

1.stanbulda Mısır çarşısının ya
nında Makulyan hanmda Diş depo. 
su Mehmet 1brahime müracaat 

Boş durma ••• Para kazan 
Hafta.da iki akşam derse ge1erek. 4 ay sonra. muhasebeci ııehadctname- ı 
si almak için, Sııltanahmet, Alcrr:dar caddesinde No. 23 Amerikan Ti
caret dersanesine baş vunıp parasız bir program alınız. Hususi ders 

de verilir. 
...... E!'J!l ........ I .............................. .. 

MÜNiR NURETTiN-• 
Ve Aırlkaı<dlaşDcaıro 

KONSERİ 
FERAH SiNEMADA: 13 MART CUMARTESi 

BİLETLER ŞiMDiDEN SATILIR. 
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H'ABER - ~'kşam postası 

Şikdyetler, temenniler 

Kumkapıda 
tehlikeli bir 

duvar 
Kısmen yıkıldı ve 
sokağı kapadı 

Kumkapıdan dört okuyucumuzun 
imzalariyle aldığımız bir mektupta 
bir tehlikeden bahsedilmektedir. A· 
lakadarlarm nazarı dikkatlerine koy 
duğumuz bu mektup şudur: 

"Bizler Kwnkapı ile Bayazıt, 
Çarfıkapı Gedikpaşa arasında Mit
hatpaşa caddesi nihayetinde Kumka
pı civarında Saraç lahak mahalle ve 
çeşmesi kar,ısmda mahalle camiinin 
bulunduğu İ§başı sokağında 9 nu
maralı evde oturuyoruz. Tam karşı
mızdaki mahalle camünin bu kış baş· 
langıcından beri dıt, ve mezarlık du
varı yıkılmıştır. Bu sokak dar
dır. Bir araba, kamyon ancak geçe
biliyor. Çok işlek bir yoldur. Gü
nün her saatinde yolcu geçer. Du
vardan dökülen büyük büyük taşlar 
sokağı kaplamaktadır. Her gün biraz 
daha yılalmaktadır. Duvardan yıkıl~ 
mıyan az bir parça kalmışbr. Ne be
lediye, ne evkaf idaresi bu duvar iti· 
ile meşgul olduğu yoktur. Bir gün 
göreceksiniz ki duvar tamamiyle yı
lalmış, albnda da birkaç kişi kahnış 
ve yaralanmı§br. Çünkü bu vaziyet
le uzun müddet dayanamaz. Ve 
yıkılır. Bir kaza ohnadan ya evkaf, 
veya belediyenin ehemmiyetle naza
rı dikkatini celbetmenizi rica ede-. nz.,, 

Kadıköy cinayetinin 
iç yüzü 

Emniyet Müdiirlilğü bildidiyor: 
Dört beş gün evvel Kadıköyünde Yelde. 

ğirmenlnde zuhur eden yangın mUnasebeti• 
le bazı gazetelerde görülen heyecanlr neı 
rtya.tm herkeste bıraktığı yanlış tesirleri 
ortadan kaldırmak ve hakikati bildirmek 
için bu ha.dlse)-1 anlatma.ğ'I faydalı gördUm. 
Vaka kısaca şudur: 3- 3- 937 tarihinde 
Kadıköyünde Yeldeğirmenlnde el!klden Pa. 
ris sokağı denilen Ayyrılık çeşme sokağın• 
da tren yolu Uzerindc bir evde ka.cıten yan 
gın çıka.rıldığc haber e.lmdı. AIA.kadarlar 
tara.!mdan hemen mahallinde yapılan tahk!
ka.tta yirmi ııenedenbert ayni mahallede ve 
aynt evde oturan ve başlarında erkekleri ol 
mayan bir Ermeni ailesinin ötedcnberl kom
§Ule.n ile olan geçimsizliğinden dolayı ruhi 
hallerinin ve husus! hayatlarının fena bir 
tcza.hürtl olarak içlerinden birinin cehalet ve 
fazla asabiyeti neticesi tl\posu kendi Uzertn. 
de olan bu eve nteş vererek yakmakla bera• 
ber kendisini de evin içinde öldUrdUğll mey 
da.na çıkanldr. Bu suretle bir aile fclAkeU 
den başka. bir mahiyeti olmadığı açıltça. gö 
rUlen bu yangının sebep ve sureti vııkuu 

yukarda. bildirdiğim veçhile Ül!kUdar adliye 
sile blrJlkte tesblt edilerek rA.porları ayni 
günde alt olduğu makamlara aru-dlldl. E
suı böyle olA.n bu hMl~ede resmi tahkikat 
sonunu öğrenmeden kendi muhbirlerinin 
blldlrlşlerine mUstenlden bazı gazetelerin 
yaptıkları asılsız Ye yanlış ne§rlyat halkın 
haklı olarak tellş ve endlş~lnl mucip oldu. 
HUl!sa. bllinmlyerek !ena bir iş yapıldı. 

Ha.kikl vaziyetin blllnmcsl için bu tebliğin 
aynen yazılmasmı rica ederim. 

Emniyet MlldtlrU 
SALİH KILIÇ 
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SAV OV OTEL 

10 MART - 19~ 

~a..G&ı ~ Teşkil8b esası· 
~ ~2 ye kanunu. 

Etem izzeti 
Cemal Nadır 

nasıl görüyor ? 
(B~ tarafı 3 üncüde ) 

Mücadele ve mübarezeyi çok SC;.ü<' r . 

Fak.at, <Nİ§manıarı daima kendhıe gö. 
re seçer, en a..Jağı bir milyo;ı 1il a.n 
olmayan vafandaşıa miiııa.ka§><.ıyrı t e. 
nezzül bile etmez! .. 

Giri.Jtiği kavgalar 11.e kadar şiddetli 
olursa olsun asla 'korkma:~, çiüıkil na
sıl ol.sıı birtarziye ile partiyi kazana. 
oağı11a inancı oordır! .. 
Hakikateıı bir "ıztırap çocuğu,, dur! 

Fakat ıztırap, b-ıı ÇOC'ltğıın anası mı

dır, babası nı1dır ve ıztırapıa olm• ka
rabeti meşru mııdur, belli değitdri!. 

Çalışmasında hiçbir mcslel-.:ta.'?ında 

bultmmayan bir hıısusiyet vard?r, 
hem r:muın, yazar, politika ya~ı.r. il. 
mi makaleler yazar, hem de mahhc
mc lerde dava peşinde lWŞ'J,r ve srığa 
sola tarziycruı.nıelcr yetiştirir.' •. 

G<ızetcciUkte1ci. metodıt Anıeril<ıalı 
gazete kralı (Hoarst) ile at başıdır! .. 
Talii. (Hearst) ün taliine çok ben:;::rse 
de Açık Söze ilaveten çı1uırdığı gaze
tenin Son Telgraf değil Son koz olma. 
.'lı m1ıhtemeldir!. 

CUMHURIYET'te : 

Hamallardan ve 
eşeklerden önce 

dilenciler 
kaldırılmalıdır 

Abidin Da ver diyor ki: 
"Sırt hamalları ile eşeklerin şe

hirlerimizde dolaşrna1arını menet
mek için ileriye sürülen sebepler. 
den biri bunların medeniyete ya-
raşmayan çirkin manzaraları değil 
midir? Ala .. Ya bu dilencilere ne 
buyurulur? 
BiUihı gezdiğim Avrupa mcmT.: k.et

lerinde, bana en çirkiıı gelen .şey, ·mu. 
hakkak ki <liümcilik olmu§tur. Lon
dra<la, Paritıte pis bir aytJG:!Hı para 
istcme~i, Bcrlin.de ıiri bir k-Opc{jin hi

mn.ycsirıdc k-.örlcrin dı?enrncsi, Viya-. 
'ıada, Napolide, bir takını adanı~rın 
sigara istemeleri .. Atin.ada ka.dınlarm 

dilenmeleri ii.::crim.dc daima feıı11. te
sirler mrakm1§tır. llfıS'lrd.a cıı z.iu:ul.c 
sinirime dolwnaıı ~C'IJ, cşc/:.lcr, entari. 
lcr, h.amallar değil, at sineği gibi ya-
7ıış<m dilenciler oluw§tıı r . 

Ben ki clilcncisi bol bir mcmlckc. 
tiıı cvlaılı!Jını . Bıııılal'm ban.rı .. h crlıan

g& bir A tn-upalıya nazaran dalıa az 
fcn.a geldiği muhakkrıktır • 

Şimdi <lr. lstmımd sokaklamul.a gö
zihnc. en fazla batan §ey, itiraf <ele-
rim. 1d clilcncilcrdir. Bil~scr. Beyoğ
lu caddesinde insana kene gibi yapı
gan, kilr.a l~la1·ında t cya k.aruılarında 
birer çocıık ta.~ıyan siyah Ç{ır§aflı ka. 
dınlar •. 

Bu sapsağlam çingene lrorıları pro
f esyÖncl d ilcncilcrrlir ve karlın, erke/\ 
herkese: 

Allah .~eni !]İizcl sctıg ilinden aınr
ma.sın, ~' m.nksırnu; yii::: pam t•cr! 

Diye yılı§'lk ve <1.rsız musallat olur. 
lor , 

Abidin Daver Dahiliye Yckilin
dcn: hemen hepsinin profesynncl 
olduğunu söylediği bu dilencilerin 
"caddelerden süpüriilmesini,. :sti-
yor. 

• 
Bu sabahki gazetelerde bunlar. 

dan başka iktibasa şayan ne bir 
fikir, ne bir müşahede vardır. 

Diş Doktoru 

Cumartesinden maada hergiln 
hastalarnı kabul eder. 

müzakereıerı~ 
C 

.. - ı. ı.ıriyet , 
Arkadaşlar; Türk uıı.u• sipJerlı 

k d ~ . . . e pren • 
oy ugu re1ımın esasr v . . rniş s~: 

evvelce de arzettiğim gıbı. geç ıteııdi 
. ..1 manıll manlarda fılozoflann , u e . ağla· 

hücreler inde hassas vicdan ve dı~uııı • 
rında hazırladıkları mücerret rne 'fa• 

1 ınışttr· 
]ara uydurmak için yapı rna ıarııı ' 

·ı . . d ıztıra? s rı un yem şartlann an ve f cSZ • 
ıdan ve zaruri icraattından a~ın~riirii • 
]arıdır. Realiteye müstenit bır Ykcn fi • 
~ün bir tatbikıdır. Tabii konur·ıaıca t' 
kirlerden y üksek nazariyeler rnu ııadi • 
dilmiş diğer meleketlerde geçen nasarl 

seler ve görülen tecrübeler ded·ıen 11" 

itiba ra almrnıştır. Zaten elde e ~eıcte • 
ticed~ki isabet de bunu gö~t~ esaslı 
ıclir. Bizim Cümhuriyctirnızın ları11 • 

. eydan ı. 
prcnsıp ve vasıflan harp m a··şuııu· 
da, meydan muharebelerinde a':ı,ili .,c 
müş ve tatbik edilmiştir. Zafer dır· ıııı
zafer eseridir. Kuvveti de bunda atıırd•• 
nun ilk esası İnönlerinde, Sakar~ 

:fi iştı!· Dumluprnarlarda tesbit el 1 rn .. 
11 

di' 
Onun için reeldir ve onun ıçıdall s· 

namiktir. Devletçilik vasfı da ora tatbİ~ 
lrnmıştır. Her devletin bir zaınan zat'~ 
edeceği yegane yol bu olacaktrr· . se-r 

g hanetı · i 
devletlerin g~dişi budur. e . ıeriı1liJ. 
mediğimiz ve kendi prensdıp t<eıııll 

. k ka ar . 
başkasına telkin etmıyecc ·pi1 
. 1 . . 1 v v tercih etti . e 
ış erımız e ugraşmagı . eıııiııı 

için kendimizi bunun harıçte : titl f" 
mükellef addetmiyoruz. Bir dev ~g"'e tfıO· 

v •• k'"l . çok teknı tc. 
pacagı en muş u ış en . . . pe" 
tevakkrf iş, ordu kurmak işıdır. ~·• P 

· or .... _uı 
tin eline ordu ve hükfımet verıyda ııv-
ordu işlerinin bin'de biri kadar ya~• 

• • 1 • devlet •• ~ 
ehemmıyet olmıyan ış erı ·r tefP'" 
maz diyoruz. Bu lojik ile kabı 1 pi' 

l trneZ· 
değildir. Mantık bu~.u.~~~u e"le rnsdtJ' 
let bugünkü teşekkulu ıtıba.rı gıfl' 
ki ordu gibi gayet çetin. ı~c:, t JI 

· ıstına · ~ 
modern tekniklerin hepsıne autıJY:.. 
nazik bir makinayı elinde bulun b~ 
ve Türk devleti de en ziyade d~._, 

· · Türk' muvaffakıyet göstermıştır. ffa~ 
. . . ı· 1 da nıuva ..s 

tının ıcabında e rne a ıp 0ta!P"'" 
lamryacağı hiç bir iş yoktur ve )rta' 
Bir taraftan Türkte ordu yap~ af1'~ 

a·v r tar ol' 
büyük vasıf görülürke~ ıge. i eti 
en küçük bir işe devletın ka~ıl yedilird" 
mcıdığı fikri bize daima tclkın ·re I/' 
Uzak değil 1912 tarihinıde ızrn'.. ıcıeti" 

k ·çin 'fur 01~ 
Türk makasçrsı koyma 1 di e 1 
şimendiferciliğe aklı ermez }' afrfıdl 

. · iz tar fi 
komiseri, bizim komıserım biletl 
. d d"l . t. Bunu ,_, 
ncamız reel e ı mış 1• ıarı.,.. 

. . . d arkada~ _,,J' 
derhatrr eden, ıçımız e ge~, 

. . beş sene "" 
vardır. Aradan yırını ·rnil , 

. . B .. ·nıendiferlerı .• 1e 
mıstır. ugun şı ·•C tf' . ıl kta y ' 

Türkler tarafınıdan yap ma ·ıe e" 
k •• 0şletJtlC 1 iÇİi' 

tilmektedir ve bugün u 1 '"rnıelc , 
velki işletmenin farkı nı goıdu~ı.I e ~ 
Nafia Vekaletinin ~ıkarmıŞ 0111 ,ıı: yo1' 
serlere hı:kmak kafidir ve ya ) 

olmak da yeter. '1< ol•r' .. 
· · · istatı t•• Biz bu prensiplerınuzı . f tı11UI 1• bır 0 ·ıı • almadık. Yani muayyen b fa içi. , 

d. n ı:nu a rıfl 
bik ederek onu ebe ıye . · uretl' ~ıtl 
matlık. Hayatın gündetık zar 13~,ıı~ 
den mülhem olarak aldık. inl<ı i~,j f 

· en / ' 
d D .. ya içın c• esas ruhu bu ur. urı .. bıırıe ?Je 

Pılan kanunlar hugürı ıı:ütU~1 . ....ıur· ., 
örtU ll'"' • b'' 

mekanlarında tozlarla l<i JııÇ f· 
aı1drr 1,tı mükemmel sistemler v ıarnJı1' 1,ıı 

b.k h . kanı bu ·.ri o tat ı sa asr ve ım . erı ır 0 • 

En iyi kanunlar maddelerı ıı'/gı.ıfl e'' 
kanunlar değildir. Millete e:.·ııet 'rd eli 

) ve l,.ı t 
lan kanundur. (Alkış~ar • illetlerı.tıf· 
tisinin en büyük vazıfesı nı yaPıııY, • 
muvafık gelen kanunlar~. ıe ys?~f • 
ve bizim Meclisimiz de bö~ 111 fil0~ııı'' 
trr. Millet Meclisleri bir ta 

1

11
i içt• i, 

aba uıt 
larrn ve hukukçuların 111• urıiil'I ,ı, 
değildir. Millet Mcclisler~e~ıerirı~'~ffı 
yaçlarından hayatın zar~ tin ıfl ııef' 

1 kl "lh ·· · c rnı!le ··ıct a ı an ı am uzerın rt1\I . ...,il 
aJt}S cljflV" 

Edirnekapı, Karagürnrilk Tramva)i ıçın en iyi kanunu yap~ rA' tJ)f 
. b" . B.. ..k :Mıtlct .. ı.t ~.t 

Durağ, No. 95 tır. ve ızım uyu l<ıt"'" ·yW 
de doğduğu güruden bugii~c -rarl<

1 

1,ı• 
le kanunlar yapmıştır. btıı~0 

böyle kurtarmıştır. (Alkışlar r 

leri). pr•lc "'ıısı 
• •C tO 1"11 

Toprak Kanunu. çiftçıY. ıci ~-!~ 

• 
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Bu alqam saat 9 da Hans Albers - Ba-igitte Hormey - Kate Dorsch 
Bütün kadınlar onu istiyor. Üç kadın onun a§kt için mücadele ediyor. Birinci kadın ona kocasını öldürtmek 
!stiyor. 2 nci k1dın onun katil dıye mahkumiyetini istiyor. 3 üncüsii onu s evdiği için ondan kaçıyor. Hepsi 
onun aşkı için ... MUthiş bir facia. Aşk, merak ve heyecan filmi. .Rus miiziği B:ılalaiku. İlaveten Ekler dünya 

mek kanunu, çok isterdı~jlastı ol ' 
dairei intihabiyc arkadıışıı:rı berııbt~tll~ 
Menteşe de esasta bizil1l1 ~. Un ç', 11' 
sun. Çünkü Türk koylU~un çcıcti'1.1e • topraksız Türk köylüsU~U~ inti11':ıiJI'• 
tırapr, bilhassa kendi daıreı gortSl ) 
mizde benim kadar o d~vı1ııı ()4f. 

Tu··rk Sinemasında 

lıab-~rleri. IM••ı• 
(/Jf5VV-
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lntikariı 

tııerittin 
>'org~ fazlalxğr dolayrsiyle çok 1 
~trhcu o~du.ğ~ . iç~, doktorlar ona ' 
•ı)'e e.! gıdıp ıstırahat etmesini tav-

" ""lll§İerdi. 
~.ııri 

Ye lta.r derhal bu nasihatten istifade-
~trd~r ~erdi. Zaten adalan da pek 

büıa.r .~\ik{}na da ihtiyacı vardı. Son 

ili alı:n:~~lc:111in güzelliğinlden nasibi. 
,.. . lStiyordu. 
~tıçiik . 

lfer lehahbrr evde pansiyoner oldu. 
dcıttıı Yi.i .erkenden kalkıyor, çamlara 
da otı.ı rüyor. Orada ağaçların altın-

rarak .... 
tata.;ıt onunde yayılan latif man-

l'ı tilc:ı::;cdiyor, hem de temiz hava-
() ıne bol bol çekiyordu. 

• Sibab . 
ll'ltihap Yıne bermutat, her zaman 

ctf ~· tııcy .
1 

ıgı yere oturduğu zaman, 
k ıcrde ğ 
ildıııın d a açların arasrn:da bir genç 
\>u ., a uzanmış olduğunu gördil. 

~unu 
ttııç it nı.erak ediyordu. Lakin 
lU Siı ~dın Yan oturduğu için bir tUr. 

gııeri . 
llokttd nı ıeçemiyordu. Artık o 
~lttt aıı gözlerini ayrrmaz oldu. Ni

- 9'batının müldfatma eri§ti. Bir 

I' :rıı n li"\l ©! e ırıı ya Q 

aılFDalfi'l yoll©Jo~ 

!! ari V i1.san 
ltoı· 

~tiyı~ 1"ı.ıt film aktirislerinden gUzel-

ViıSotı• lllcşhur yirmi yaşında Mari 

~}t~. na~ik bir beyin ameliyatı ya. 
k. · Sa u genç artist, Uç otomo
~}'a. rpışrnasından mütevellit bir 

'1 llı'.ati ;~lrnıştır. 
~~da, an ıls?n, kazanın vukubulduğu 
~· ltıobili ~c~ı Ye rejisöriyle birlikte 
;•tııa 

11 
.1Çındc eve gidiyordu. Çar • 

~ttı ~htc · 
,, ·~ dı. sınden otomobilinden şid. 
ıtri! ~ar:ı 
t· t11 b atudL Ve sonra dü~tüğü 
'iltUr aygın bi ttlı>a r halde hastahaneye 
b . 

~at 0ktorıa 
~I Ça.~ı gi t: kafatasına bir maden 
~~ t?ııı Ya,

1
:1 _olduğunu keşfettiler. 

~tar~lt . akı sevimli kızın hayatını 
CJi,, IÇin b"' "k ~ .rat :ıra 

1 
uyu ve ehemmiyetli 

tiıı ari v· P ldı. 
~tk· ılson b 'lh 

ltıııt 1 Ytld 1 assa "Brodvey tize-
'· ızlar., filminde şöhret al-

aralık bayan döner gibi bir hareket ya
pınca, Fahri onu iyiıdcn iyiye gördü ve 
kendi kendine hayretle: 

- Allah aUah. .. Suzan 1 • diye söy. 
lendi. 

Kalbi şiddetle çarptyordu. 

Eski kansı .. Mu~allakasıt ... 
Vç senede?beri aynlmışlardı ve ilk 

defa olarak kansına şimdi raslıyordu. 
Bu ana kadar genç kadına ait olan ha
vadisleri yalnız dedikodu kabilinden 

duymuştu. O ayrıldıktan sonra evlen
miş, yakaladrğı arkadaşı Kenanla bala. 
yı yaşamış, aile kurmuşlardı. 

Fahri karısına rasladığmdan dolayı 
hayret etmiyordu. Fakat bu mevsimsiz 
zamanda, şehirden uzak, ne yapıyordu? 
Yoksa o da mı hastalanmıştı da dok
torlar tavsiye etmişti? Yoksa yeni ko
casiyle a~k h~yatma kanmamıştı da bir 
kaç gün yaşamak için mi beraberce 
buraya gelmişlerdi? 

Ya şimdi o herif de buraya çıka ge
lirse? Vaktiyle arkadaşlrk ettiği ve ka. 
rısını elinden alarak kendisine ihanet 
eden o adamr görmek istemiyordu. Git
meğe karar verdi. 

Tam o esnada bir erke~ln Su.zana 
yana~tığınr gördü. Bll, Kenan değildi. 

Daha genç, !daha zarif, daha sporcu 
bir delikanlıydı. 

Gelen, genç kadının elini hllrmetle 
öptU ve tam yanma oturdu. 

Tatlı tatlı konuşmtya başladılar. 

Fahri oturduğu yerde onların muha· 
verelerlni taklp edemiyordu. :.Fakat 

hareketlerine bakarak, delikanlının Su
zana kur yaptığım anlıyordu. Genç ka~ 
dm da mükemmel kırıtıyordu 1... • 

•- Hiç değişmcmiı... Çapkınlıkta 

devam c4iyor,,. 
Bu fikir, onu meyus etmekten ziya

de memnun etti. S!lzanın uslanmayışı, 
kendi yC'I'ini alan herife karşı ihanet 
edişi yüreğine su serpiyordu. 

Mırıldandı: 

.. _ Parayla değn, 9ırayla ... ,, 
ilerde, çiftler, a?mrş yürilmüşle~i 1 

Delikanlı harıl hanl konuşuyor, 

genç kadının adeta ağzına giriyordu. 
Suzanın asabi kahkahaları i§itiliyordu. 

Fahri, bu gülüşlerin manasını çok 
iyi bilirdi. Rakibinin nefret ettiği ha
yali gözünün önüne geldi. 

"- Hapı yuttu I" dedi. 
Bazı hayvanatın alınlarını sllsliyen 

çıkıntıların Kenanda da belirldiğini ha
yalinde canlandırdı. 

Aman yarabbi ... Bu delikanlı ne ııe. 
vimli, ne cana yakın çocuktu... Fahri 

gidip onun ellerini stkıp tebrik etme
ye, teşekkür etmeye niyetleniyordu. 

Fakat ne oluyor? 

Genç adam Suzana doğru iğiliyor. 

Kollariyle onu ııarryor 1 Tövbeler olsun .. 
A öpüşüyorlar ... 

Birdenbire Fahrinin kalbinlde çok
tan unuttuğu bir his kabardı. Kalbi • 
hızlı hızh çarptı. Yanakları kızardı, sa· 
rar~ı. Kıskançlık buhranlarına kapıldı. 

Gayriihtiyari hızlı sesle öksürdil: 

- Öhhö !... öhhö f .. 
Ortalığın silkfitu uasında bu seda 

iki işıkı ~rkiltti. ürkerek biribirlerin. 
den çekildiler. 

Fahri ba§InI sallıyarak s6yleniyor
du: 

' - Bu eşek Kenan tda kansına daha 
dikk3t etse olmaz mı? 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

VAK \IA~ Çt>~ 
8~5Ri'kıiDi 

~· 

-
~~~. 

Yazan~ Niyazı Anmet: 

315 sene evvel bugün 
Ayda iki defa padişaha hediye 
vermekle sadrazamhğını mu
hafaza eden Ali paşa öldü 
Paşa bir gün. padişaha 14 at, 18 kız, 

.100 kat eıoıse hedıye verdi 
Venedik hükOmeti sadrazamı 10000 

duka ile harpten vazgeçırmeğe 
muvaffak oldu 

1621 yılı 1 O mart günü, 315 se
ne evvel bugün Sadrazam Ali paşa 
öldü. bu ölüm, o vakit büyük bir ha· 
dise olarak telakki edildi. İstanbul 
nüfusunun çoğu bu ölümden mem· 
nundu. . 

-. Sadrazam Ali paşa ölmüş .. 
Diyen: 

- Cezasını allahtan buldu. 
Ceabı ile karşılaşıyordu. 
Bu ölümden müteessir olan bir' 

tek insan vardı: Padişah ... Fakat pa
<?-işah Sadrazamın ölümünden niçin 
mahzundu?. 

lyi iş bilen ve alim bir adam oldu
ğu için mi? .• 

Hayır.. 1 

Büyük muvaffakıyetler başar -
mı§ bir adam mıydı? .• 

Hayır ... 
Tek bir meziyeti vardı. Çok ha· 

sis olan padişahı ayda iki defa ziya
ret ederek yükte hafif bahada ağrr 
hediyeler vermesi. 

Fakat asıl mesele, Ali paşanın 
bu hediyeleri nasıl temin ettiğinde -
dir. 

işte burada onu anlatacağız. 
••• 

Ali gene padişaha hediye götü· 
recekti. 

Ak1ma yeniçeri kışlalarına et ve
ren mültezim Skarlato geldi. 

- Bu adam bu kadar Y eniçe· 
riye et verir. Elbette kazanır. 

Diye düşünerek yanma çağırttı. 
Şöyle dedi: 

- Skarlato efendi .. Bütün Yeni
çerilerin etlerini sen veriyorsun değil 
mi? .. 

- Evet ben veriyorum. 
- Peki koyunların derileri ne 

oluyor? .. 

- Koyunların etleri olduğu gibi 
derileri de var. Çabuk bütün koyun· 
larm derilerini getir. 

Skarlato şaşırmıştı. Başa çıkamı
yacağım biliyordu. Fakat derileri 
nereden bulacaktı 1. 

- Derilerin hepsini sattmı .. De
di. İsterseniz bedellerini vereyim. 

Ali paşa gülümsedi. 
. - Haydi senin dediğin olsun. 
Ama hatırın için yapıyorum. Bir da
ha kabul etmem .. llle derisini iste-
rım ... 

••• 
. Ali paşa gene birgün sıkışmıştı. 
Aklına Metropolid geldi. 

. - Metropolid efendi, dedi. Seni 
on yıl içinde üç yüz tevcihat yaptın 
tabii. .. 

-Evet.. yaptık. 

kayı vermek mecburiyetinde idi. Bir 
an düşündü. Sonra: 

- Çok cahillik yapmışız da bu 
usulü öğrenmemişiz. Sizden geçmiş 
seneler için olduğundan bu sefer 
otuz bin kuruş almanızı rica ediyo· 

rum. Otuz bin kuruş az para değildi. 
Ona da: 

- Haydi öyle olsun Metropolid 
efendi, dedi. 

Fakat bundan sonrası için kabul 
etmem .. Öyle bilmiş olasın •. 

••• 
M~hur Hersek Ahmet paşa aile

sinden biri birgün bir suçla hapsedil· 
mişti. Adamın zengin olduğunu bi
len Ali pa§a, derhal işe aziyet etti 
ve adamcağızdan yüz bin altın al· 
dıktan sonra serbest bıraktı. 

Ali Paşa para kopacak yer bul· 
du mu durmaz, hemen elinden ge
leni alırdı. Birgün Mısır valisi Cafer 
paşanın terekesinden iki yüz bin al· 
tm, Mustafa paşa adında bir ku • 
mandandan da 15 bin altın almI§tı. 

Ali paşa, bir bayram günü padi· 
şaha on dört at, on sekiz kız, yüz 
kat elbise göndermişti. Sadrt.\zam, 
gene bir gün padişaha toplu bir he
diye dü~ünürken defterdar Baki pa· 
şa aklına gelmişti. Baki paşa, zaten 
Sadrazamın yapmakta olduğu mali 
tedbir ( 1) i beğenmiyordu. Bu, onun 
Y edikule zmdanma atılmasına kafi 
gelmiş ve Baki paşanın tam iki mil
yonu hazineye yatmlniıştı. 

Sadrazetm, Saray hocası ile uyu· 
şarak Kızlarağasım azil ve nefyettir
miş, buradan da iki buçuk milyon li
ra ele geçirmişti. 

Ali paşa tercümanını boğdurdu· 
ğu için Venedik hükumeti ile rnuha· 
rebe istiyordu. Vezir Nakkas ve gür
cü paşalar, Lehistan ile muharebe ya
pılmasını ileri sürüyorlardı. Neticede 
iki paşa azil edildi ve Venedik balyö
zü (sefiri) tarafından paşaya on bin 
duka verilmekle muharebeden de 
vaz geçildi. Sadrazam, bin bir da
laveresini bulup hükumetlerden ce 
para ve hediye koparmanın yoUarr 
nı buluyordu. Aşağı ve yukarı A • 
vusturyadan birgün gümüşten bir 
Argonon, yetmiş iki saat, gümüş ba
lıklar, altı hokka, altı büyük ayna, 
altı doğan, bin duka kıymetinde 
zümrütli.1 bir saat gelmi~ti. 

Mi ki 
Yediler 

- Peki her tevcihat için bin du· 
ka vermen lazım olduğunu hiç dü-
şünmedin mi? · 

- Fakat böyle bir usul yoktu ki .. 
- Usul mü yoktu? Ben usul-

İran elçisi Necel Koli bey lstan· 
bula yüz yük ipek, yüz yirmi Sahur, 
on iki siyah tilki, kırk Vaşak derisi, 
iki yüz parça muslin, renkli altmış 
kumaş, otuz Şam kumaşı, sekiz yüz 
yirmi dört kat elbise, bin iki yüz 
elli parça boğa, iki yüz boyun sargI"' 
sr, bin fağfuri kase, kırk ipek halı, 
deve yününd~ kırk hah, iki at, dört 
fil, bir Gergedan, iki kaplan hediye 
ile gelmişti. 

Ali paşa.bütün bu hediyeleri 
toplıyarak padi§aha vermek suretiy
le Sadrazamlığını muhafaza edebili· 
yordu. .arasında süz söz söyler miyim? 

- Haşa .. 

43 - - O halde üç yüz bin duka .. 
Tabii Metropolid üç yüz bin du-

E'~ SONUNDA 
l(A~~ ı L.A ~· 
,..,~ \~le 

\..\A "'1'0' . • · 

Padişahın Sadrazamın ölümü için 
müteessir olmakta hakkı vardı. 

• 



T ·· k. d 1 ! Musolini ur ıye en spanyaya Dün Trablus Garba hareket etti .. .. 11 .. • d . k Jngl liz gazeteleri 
g on u u g 1 em 1 ye c e do~~ı!ıe:s:a:em;:e~:j:::na 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
mekte olmasr, sulhun halen mevcut 
tehlikeden korunması emelile İspanya
ya gönüllü asker gönderilmesine mani 
olm3k için azasmdan bulunduğumuz 

İspanya işlerine a1:lemi müdahale kon. 
t.rol komitesinin de kararlan neticesin-

keyfiyetin Resmi Gazete ile ilan edil-
mesi. 

4 - z~bıtaca bu hususta lazımgelen 
tekayyüdatm icrasr. 

5 - Bu babda diğer devletlere ve 
İspanya işlerine ademi müdahale kon
trol komitesine tebligat yapılmasr.,, 

ispanyadaki vaziyet 

Hüyük ehemmiyet 
veriyorlar 

İtalyan Başvekili Musolininin dün 
Büyük Faşist Meclisinin son içtima. 
ına riyaset ettikten sonra lıibyaya 

(Trablus garbe) hareket edecrğini 

bildirmiştik. Musolini bu seyahatine 
dün başlamıştır • 

. i~pa~yada~i harp vaziyeti büyük Faşist meclisinin son toplanusı 
bır ınkışaf gostermemekle beraber,Mad- A h'll St , · f · t t' · . . • c ı e arace nın aşıs par ısı-
rıt sehrı ası topçuları tarafından ye- . f ı· t' h kkmd k' . - . . .. . . nın aa ıye ı a a ı raporuna 
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de devletlere~ te§rii ve idari yeniden 
bazı tedbirler alrnmasmr icap ettirdiği 
ve esaGen hükuemtin müsaadesini al
madıkça yabancı devletlerin askerlik 
hizmetine girenlerle memleketimizde 

asker yazan yerli ve yabancılara karşı 
kanuıılarımrzda müeyyedeler bulundu. 
ğu cihetle aşağ~da yazdı hususlanr. tat 

bik ve ilanı icra Vekilleri Heyetince 
20 şubat 1937 tarihinde kabul edilmiş-

nıden bombardrman edilmış uç kışı ya- t h . ed'l · t· B .. a sıs ı mış ır. u rapora gor~ par-
rabnmıştır. 

tinin azaları "mücadele müfre:v.::Jeri,, 
nde 2,000,000 dan fazla, ünıversite 

gruplarında 75,000 den fazla, gençlik 
teşkilatında 1,270,000 den fazla, kadın 
müfrezelerinde 1 milyon 300,000 den 
fazla, muhtelit teşekküllerde 700,000 
yakın ve "işten sonra,, isimli teşekkül. 
lerle sair teşekküllerde 4 milyoı:.a. ya
kındır. 

dilft ~ 
lzmirde ve Bursa.da hava şenlih1Rri yapo.n Türk kuşu fi'losunıııtt tJ,ÇlıC1l' 
şehrimize geldiğini yazmışt~lc. Re.~mlerimi.z filomuzla gelen ':ii~k 1cı~ rtıJcibi~ 

~ir: 

ı - İspanyada cereyan etmekte o-
lan muharebeye ne bir tarafa, ne de 
diğer tarafa yardım etmek üzere vatan. 

· daşlarımızm i§tiraki caiz olamıyacağı 
gibi Türkiyede gerek yerli ve gerekse 
yabancılarm bu maksatla asker yazma
ları memnu bulunduğu, 

2 - Bu memnuiyete rağmen giden
ler olursa haklarmda kanunlanmrz ah. 
kammm tatbik edileceği, 

3 - Halkça malUm olmak üzere 
-------- --~---

Kovulan Kralı asiler de 
beğenmiyor 

İspanya kralaı tekrar getirmek yo. 
lundaki faalj;:et de azalmayıp bilakis 
artmaktadır. Ancak sakıt kral Alfon-
sun avdetini istemiyenler vardır. 

Paristeki kraliyet taraftarları mah
fillerinde söylenldiğine göre, bazr nü. 
fuzlu kimseler, sabrk İspanya kralı 

Alfonsa müracaat ederek oğlu Don 
J oan lehine tahttan feragat etmesini 
istemişlerdir. 

Bu mahfiller, eski kralm oğlu lehin-· 
det ahttan feragat etmesinin İspanya
da saltanatın avdetini kolaylaştrracağr. 
m iddia eylemektedirler, 

Demir Gömlekliler 
(Baştara.fı 1 incide) 

zakereye esas olarak kabul ettiğini 
dünkü sayımızda bildirmiştik. Proje 
mizin madde madde müzakeresine 
başlanmıştır. 

Ne yapmak istiyorlar 
Suriyeden gelen malumata gö -

re, Suriyenin Türkiye hududu üze· 
rinde yer yer çete teşkilatına devam 
olunmaktadır. Suriyedeki Türkler 
nleyhine tedhiş hareketi cetelerle te
min edilmek istendiği gibi diğer ta
raftan da Türklerin minarelerde oto
moöil kornaları çaldıklan propagan
da vas!tası olarak ku1lanılmaktadır. 

Bu delice propaganda herkesi 
ancak güldürmektedir. 

Hatayın dii~manı Hasan 
" Cebbare 
Sancak maliye müdürü Hasan 

Cebbarenin İstanbul gazetelerine vu· 
ku bulan beyanatı Hatay halkı ara-

emda garip bir his ve nefretle karşılan 

mıştır. Hasan Cebbarenin Sancağı 
temsil edemiyeceği ali komiserliğe 
bildirildiği gibi Fransız hariciye ne
zaretine ve milletler cemiyetine de 
t~lgraflarla protesto mazba talariyle 
m üracaatlar vaki olmuŞtur. 

Gene Hatay Alevlleri Hasan 
<?.cbbarenin maruf bir Alevi düşma-

m olduğunu ve bu adamı istemedik· 
lerini Milletler Cemiyetine protesto 
telgraflnriyle bildirmişlerdir. 

Dayağı hak ettiler 
Hataya nümayiş yapmak ıçın 

gelen Demirgömlekliler , 200.000 
Hataylı Türkün vaziyet almaları ü· 
zerine cesaıeleri kırılmış ve Lazkiye
ye gitmişlerdi. Lazkiycde bir nüma· 
yiş yapmak istiyen bu serserilerle 
Türklük aleyhinde nümayişe taham
mül edemiyen halk çarpışmış, neti -
cede sekiz kişi ölmüş ve otuz kişi 
yaralanmıştır. Halktan fena haldf" 
dayak yiyen bu serseriler de Şama 
ve Halebe kaçmağa mecbur olmuş· 
!ardır. 

Ötedenberi Sancakta tahrikat ya
pan Suphi Berekat ve mal müdürü 
Sadık da Halebe firar etmişlerdir. 
Sancak Türkleri bütün tahrikata 
rağmen yekvücut bir kütle halinde 
tam bir vekar içinde sükunetlerini 
muhafaza etmektedirler. 

64 vatani mevkuf 
Geçen ay Halepte Vatanilerin 

Faşist teşkilatı olan Demirgömlek1i -
}erle F ransrz zabitleri arasında vuku 
bulan müsademe neticesinde 64 Va· 
tan1 tevkif edilmiştir. Bunların mu· 
hakemeleri Halep askeri mahkeme· 
sinde görülecektir. 

Fransanın Berlin ve 
Romaya verdiği cevap 

Fransa milli tehlike günlerinde 
gÖsterdiği vahdetin yeni bir mi8ali
ni verdi. Fransa maliyesini ıslah ve 
(stikraz akdi için Leon Blum kabi
nesinin hazırladığı projeler parla -
m ento tarafından ittifaka yakın ezi· 
dbir ekseriyetle yani 4 7 muhalif re· 
ye karşı 4 i O reyle kabul edildi. Ayni 
projelerin bugün ayan meclisi tara
fından tasdiki beklenmektedir. 

Leon Blum hükumeti meclisten 
afclığı bu reyle bir kat daha kuvvet· 
lenmiş ve bu hal ile halk cephesi bir 
an için adeta "millet cephesi,. man· 
zarası almıştır. HükUınetin proje
si en müfrit sol cenah partilerinden 
merkezin sağ cenahlnrm yakın par
tilerine kadar bütün siyasi temayül
ler tarafından tasvibe uğramıştır. 
ll<tidar mevkiine geldiği gün kazan· 
drğı reyleri pek yakında kaybede· 
ceği söylenmiş olan Blum kabinesi 
şu anda en kuvvetli devresine gir -
m~ bulunuyor. Fransız parlamen· 
tosunun verdiği reyler Roma ve 
Berline meydan okumak manasına 
gelir. 

Maliye komisyonu reisi Jemi 
Şmit söz alarak demiştir ki: 

"- H ükumet milli miidafaa 
masraflarını karşılamak için milletin 

bütün kuvvetlerine müracaat etmek 
tedir.,, 

Merkez partileri namına söz a· 
!anlardan Lui Bolen buna şöyle mu
kabele etmiştir: 

··- Milll müdafaa istikrazmın 
muvaffak olması lazımdır. Buna 
bütün gayretimizle çalışacağız. Bu 
istikraz layihasını parlamentonun 
ittifakla kabul edeceğini sanırım. 
Y almz milü kalkınma F ransanın bü
tün iktısadi cephelerinde tahakkuk 
etmelidir. 

Bundan sonra sabrk bahriye nazrrı 
Piyetri sabrk müstemlekat nazm Re
no ve sabık başvekil Flanden de ken. 
<lilerinin ve temsil ettikleri partilerin 
hükumete rey vereceklerini ayrı ayn 
söylemişlerdir· Flandenin daha birkaç 
gün evvel Bluma şiddetle hücum etti 
ği unutulmamalıdır. Bu, Fransamn Al
man ve İtalyan tehlikesi karşrsrnda ne 
derece müteyakkız bulunduğunu gös
teren bir misaldir. 

Saylav Peze de şunları söylemiştir: 
"- Gene Fransanın ananevi ş~armz 

tatbik edecek devrelerden birine girmiş 
bulunuyoruz. "Zeka ve tedbir,, den 
ibaret olan bu şiar tahakkuk etmeHdir. ,. 

Bundan sonra Blum kendisile bazı 

arkadaılar~ arasm da bir münakaşa mev 

lı<ırını ve Y e§ilköyde yapı'lıaoak bayram,q, iştirak edecek pıanorÜJ 
gösternııektedir. ~ 

Tamir edilen 
Musolini, raporun okunmasmdan 

sonra, partinin istikametini ta.cırih et
miştir. Mareşal de Bono, bugün Lib· 
yaya hareket eden Duçeyi parti namı. 
na selamlamıştır • 

anıtlarımız 
bir ı.ş de 

Musolininin seyahati 
İtalyan Başvekili Musolininin Af

rika seyahatinde ve İtalyan donaııma
sımn manevralarına büyük bir ehem. 
miyet atfetmektedirler. Bu münase
betle !talyanm ahiren İngiltere ile Ak
deniz hakkında akdettiği anlaşmaya. 

( Baştara/ı 1 incıde) 
metre murabba büyüklükte bir mer
mer külçenin dehşetli bir sabır ve ta
hammülle aldığı şekli gururla seyreL 
tik. Bunu yapana bizim memlekette 
neden taşçı ustası diyorlar? Taşa is
tediği şekli vermesini bu kadar iyi 
bilen bir mileltin büyük heykeltraşlar 
yetiştirmesine emniyetle intizar edile. 
bilir. 

Bununla beraber evkafın İstanbul 

itimat etmediğini ve kendi ku vvctin. anıtlarını tamir edebHmek için daha 
den başka hiçbir şeye güvenn1ediğini geniş ve iyı düşünülmüş bir program 
isbat etmek Uzere Akdenizde Mı1soli- hazırlaması ve daha. çok parayı göz. 
ninin huzurunda büyük manevı:ala.r den çıkarması 18.zım.dır kanaatinde-
yapmakta olduğu ileri sürülmekt~dir. yiz. lstanbuldaki cami, türbe ve se-
Aynı gazetelere nazaran, Ak:leniz bitlerin bugünkü feci hallerine bir ni. 

anlaşmasına rağmen !ngilterenin si- hayet vermek bir milyon lira ile kabil 

lahlanma işine ehemmiyet vermesi Z k . . 
ttalyada gayri müsait tesirler yap. ey re cı na yetı 
mıştrr • (B t f 1 . "de 1t ı t vü Ü? aş ara ı tncı ) 

a yaya eca z rn tl Halil eve gelip de Fatmayı bulama. 
Mareşal Graziuniye karşı ya.p an ymca aramağa koyulmuş ve zaten son 

suikastten ve bu suikast dolavısi1e .. 1 -'d .. h tı·-· · · b. d b' . . . . .. • . gun e1· e şup e e ıgı ıçın ır en ıre 
alman mukabeleı bılmısıl tedbırıPrm- b' k k 1 k b h t t 1 k k . . ır rs anç ı u ramna u u ara a-
den sonra Adısababada bır takım ha- d 1 .1. · · t d k ld ~ 

ın a sevgı ısını or a an a rrmaga 
diseler çıkmış olduğuna dair T..ord karar vermiştir. 
Granborne'un Avam Kamarasında va. 
ki !beyanatını Roma gazetelerinin Halil niçin Malatyalr hemşerisinin 

evini bulmak zor olmamış ve bu sabah Londra muhabirleri, ''hainane tcsvi-
birdenbire Zeyrekteki ''aşk yuvası,, nm liit,. diye tavsif etmektedirler. 

Piccole gazetesi, İngiliz H;ariciye kapISindan içeriye dalarak: 
milsteşarmm bu beyanatının ttalyaya - Sizi namussuzlar sizi! Seni kah. 
karşı yapılmış tavsifi gayri kabil bir be seni 1 
tecavüz olduğunu yazmaktadır. Diye haykıra haykrra Fatma ile Meh-

Bir taltif medin üzerine atrlmrştır. 

Habeşistan umumi valisi mareşal Birdenbire neye uğradrklannx anla. 
Grazianiye İtalyanın en yüksek askeri yamayan iki sevgili kaçmağa çalışmrş-
nişaru olan Savoie nişanının büyük larsa da Halil atik 1davranarak Fatma 
salip rütbesi verilmiştir • yı saçlarından kavramış ve sivri bir ka. 

Almaoyada paçev
racılık A imanlara 

mahsustur 
Berlin, 10 (A.A.) - Paçavra ve 

"artık,,larrn dört senelik planın çerçe
vesi dahilinde toplattmlmasmı derpiş 
eden bir emirname neşredilmiştir. 

Bütün paçavracrların ari ırkına men 
sup olmaları iktiza etmektedir. 

Haber - bu emirname Almanyada 
Yahudilere yapılan iktisadi tazyikin 
son derece şiddetlendirilldiğini göste. 
rir. Zaten siyasetle uğraşmayan, dev. 
let memurluklarında ve ordulda hiz
met alamayan Yahudilerin eskicilik ve 
paçavracılık ta yapamıyacakları anla. 
şdıyor. 

zuu çıkartrp projenin reye konmasını 
geciktirmek istiyen bazı müfrit sağ ce. 
nah mebuslarma şu cevabr vermiştir : 

" - Sizinle münakaşa etmiyeccğim. 
Size evvelce had buhran devrelerinde 

bütçe muvazesei yapılamıyacağmı ve 
muvazenenin buhranm izalesile müte
nasip olarak tedricen kurulabileceğini 
söylemiştim. Hadiseler meydandadır, 

iktisadı buhran en asgari halddine in
miştir.,, 

Ve Fransanm her mühim devrede 
gösterdıği milli vahdeti istediğini söy. 
liyerek nutkunu şöyle bitirmiştir. 
"- Hükümet parlamentodan her 

milli me!:elede olduğu gibi tam bir it· 
tifak ~eklemektedir. ,, 

Bluınun bu sözleri sürekli alkışlarla 
sdambn;rs ve :-c4 icede parh:.mento 
hakikaten milli bir vahdet göstermiş
tir, 

mayı zavallı kadına iki kere daldmp 
çrkarıruştzr. 

Fakat bu sırada Mehmedi elden ka
çırdığını anlamrş ve Fatmayr kanlar 
içinde bırakıp aşıkını kovalamağa baş 
lamıştır. 

Mehmet yan mahallelere giden dar 
sokaklara dalmıştır. Halil melun bir te. 
sadüfle betbahtın kaçtığı istikameti 
keşfetmiş ve müthiş bir süratle z-ıval. 
hyı takip ederek bir köşe başında üze
rine çullanmıştu. Kanlı kama bu 3efer 
de Mehmetli yaralamrştrr. 

Fakat Mehmet can havlile Halile bir 

yumruk aşkederek yakasrnx kurtarmış 
tekrar kaçmağa çabalamıştrr. Bu çaba. 
]ayış beyhude olmuştur· Zira yirmi beş 
metre kadar kaçtıktan sonra katil onu 
tekrar eline geçirebilmiş ve kanlı kama 

bir daha, bir daha dalacak yer bulm!.1§· 
tur. 

Bu sırada bu kanlı sahneyi pence
relerden seyreden kadınlar çrğlıkları 

basıyorlar ve çocuklar korkularmdan 
kaçışıyorlardı. 

Nihayet orada doalşan seyyar satı

cı Sabri hlldiseyi görüp koşmuş ve 
katili tutmağa çalışmış ise de katil 

bu sefer de ona saldırarak: 
- Yaklaşma yakarım! - diye bağır 

mış ve zavallıyı kaçırtmıştır. 

Bu sırada bekçi yet'şmiş, bir ta
raftan da karakola habtr verilmiştir. 

Azılı aşık güçlükle yakalanmış ve 
iki kişinin kaniyle ıslanmı§ olan oluk 
larmdan çıkan kan boğulan tüten 
kaması elinden almmr:;tır. 

Fatma Haseki hastahanesine, Meh
met Cerrahpaşaya kaldmlmıştrr. Her 
ikisinin haY.atı tehlikededir~ r 

olamaz. Bu üç beş günlük 
değildir. . bir ııU· 

Süleymaniyede değiş:irıle~ usta.O!Jl 
tun başlığı için sanatka': b: gelJJ'lf 
tam yedi ay çalışması ıazı 

tir. erildl-
Bu sanatkara günde üç lira ~etiril• 

ğini farzetsek taşile ta.Şının ra.fls.T~e 
mesi ve yerine konulma mas 1 01• . ı· 'ifa nııı. 
birlikte bu başlığın bın ~raJutun b!IS' 
duğu anlaşılır. Yalnız bır 9 usteSııJ 
lrğı bin liraya mal olan şu :ın lrilesl· 
anıtlarımızın bugünkü hale ge 
ne nasıl teessüf edilmez? dığt 

d yaptır 
Yarın Evkafrn camiler e .. i y•• 

b. tetkıkır\ 
tamiratın daha esaslı ır ,. dert' 

. "nki.1 
pacağrz. Ve faaliyetın bugu. ıer ııtf' 
cesini tesbit eden birçok resım rıo~· 

"hirn 0Ja11 
redeceğiz. Fakat asıl m~ değildif• 
ta evkafın giriştiği tamırat . tıf• 

taınırat,. J 
"Girisilmesi Jazrmgelen )'ııt ~ 

- . . dah tekrar ede ı tt 
Bu vesile ıle bır a b·r 1'ıJ 

· · k berbat 1 U· tarihi ese-rlc:rımız pe )Cİ S 
.. .. .. ·c:ııerle, ı • 

gelmişlerdir. üstunkoru ı,.. \flit 
~. . k bir sı11a bi' 

tun başlığr degıştırrne • ]orıal< .;e 
mak, bir minareye alem ta derde 

1 akla bl.1 kubbeye kurşun kap aın 
deva bulmuş olmuyoruz. 

"u6 
Pendik beled11 

katibi . ) 
(Baş tarafı 1 iııcid.eJ:l1alı-

. - ır ceza i'' 
çun mahiyeti itibarıle ag trıası 

başlan 
kcmesinde duruşmasrna 

teniyordu. ra rJıı'3" 
d ktan son et' 

K.arcırname okun u e"aP "' . Şö le c v 
Rıza sorguya çekildı. Y 
di . ~ tıııı1--

• •· d erica tr 11.tı "- Kararname ınun ra e& , 
'kten son dıl'ıl men vukuf peyıda ettı · dol 

.. .. 1. b'l' · irsaliyeleri ı.tııt• soz soy ıye ı ırım· . ,. yo" 
. ihtılaS 

yordum. Yaptığım ışte 
. · 0rıım·" ,, 

Yanhşhk varsa bilm1Y \f\"eJc~ ' f 
nunun e '~tıl• 

Bundan sonra maz da da w ıcıtı 
lman ifadesi okundu. Bun dan ı:ıalc . 1 

d - .. f ttı'ş tarafın ı J • ı~ yapma ıgı, mu e rı!1ıl w .ı. 
a tsta 'il.,. 

da tahkikata başlanrnc t'şten iı1 ,1 .. . "fet ı . dı>" 
olduğunu söyleyıp ınu , ile& ıo </' 

· ıdiğinı, d tt 
drğını ve istanbula ın baıcıan 3 • 0ı 

d·- d .. üp de e# sonra Fen ıge on .. _ nirıce rı• 
ild. - . i o gre t<lll kif karan ver ıgın de ıııı _. 

k. bölll1e ıltıl 
bir dolap arkasında 1 :rrıa yııP et 

de ara jJıll1 dromı birkaç defa ev rı 
"' . dığıJ1lı 

sma rağmen bulunama ğ1 
ele geçtiğini söylüyordu. o1tı1aÔJ 

'f d . . dog~ ru olUP Bu ı a esının 

soruldu. Maznun: ·~I 
• reı 

- Doğrudur, dedı.. betedi1e ıı•" 
Şahit olarak Pendı\ gelıtlettı1f• 1,tı. Abdullah çağrrldı. Şahı ö11der1X'~19ı 

· por g Jrılw· ta olduğuna daır ra . ~ag 
h·tıerın / Muhakeme bazı şa 1 d / 

için başka güne bırakı} ı. 1' 
orttt 

Io~i it e re ue t 
b• devle ot"' 

1 r serbest Ji'' 
) - J11e' Dublin, 10 (A.A· . rojesi, . ıcıırıı.1• 

}etin yeni kanunuesası...P_ ~erli a· 
d·ı cektır. tı1lf' 

11 martta sevke 1 e ·ıtere ,. 
l da tngı ı.ııWJ'l 

nuesasiye göre tr an ·nde 11 ıjt• 
.k aziyetı ı·si • ratorluğu ile şerı v Jllec 1 11ıP ayan . ,. 

cak ve geçt>n sene . . JllecUSı1 

·d'ld·-· . . ''ikı'ncı bır ve ı ıgı ıçın 

laca~rıi · 
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N Mektepıeırnmnzcdle 

.e Alman ne de Fransız sistemi 

~lATlİRK SİSTEMİ 
aarn Vekili Arıkan dün maarif işlerimiz 

hakkında esaslı maltlmat verdi 

Muallim kadrosu nasll 
. ~hr· . genişletilecek ? 
~U SaE/rnızde bulunan Maarif ve- mesi için lazrm gelen vasıtalar önü-
0ilc ;: et Arıkamn nezdinde, dün müzdeki sene bütçesinde derpi§ o· .,:z:e. P 
)\l>tltı'\ rı, arkotelde bir toplantı lunmuştur. 
~rbiyc

1

tır. ~u toplantıda talim ve ilk tedrisat müfettişleri 
~driaat eyetı reisi İhsan, yüksek tık tedrisat müfettişlerinin umu-
~f nC§ • urnurn müdürü Cevat maa· mi bütçeye alınması hakkında bir ta
s;t \tc ~Yat umum müdüri.i Faik Re- savvur vardır. Fakat tarafımızdan 
t!ıııo~~r. aha bazı zevat hazır bulun· meclise aevkedilmiş değildir. llk ted-

•vıaa · f risat programmm değişeceğine dair 
~ctec·)ı Vekili kendisiyle görüşen verilen haberler de asılsızdır. 

.. _ı ere demiştir ki : 
J Bu d Muallim ve talebe sanatoryomu '<Ct~c ·· . ra a bulunduğum müd-
l ·ı \ltıı\f · lstanbulda muallimler ve talebe "ICağı oersıte işleriyle meşgul o· 
~ tı'\, n· · d l k için 150 yataklı prevantoryomun a bin l ıversıte e yapı aca ye-
~lCtck :r için, hastahanelere ilave razisi dahilinde yüz kişilik bir sana· 
~U o)llıak ~? Yataklık ilaveler de da- toryom yapı1acaktır. Bu sanatoryo· 
~'P ed U:zcrc daha geçen sene mun temeli önümüzdeki cumartesi 
~ b;n tahsisat verilmiştir. Yapr günü atılacaktır. Vaktim müsait o
lııck ·• ınalarrn plan ve keşifleri bit· !ursa hen de merasimde bulunaca· r \ı~cr d' 
;ıtedeth c .ır. Bunlar şartnamesine ğım . ., 
~tc lal bal .ı~ale edilecektir. Üniver- Ne AJman ne Fransız sistemi 
•ıa.kika cd·~~ ıcin yurt me!elesi fil- " k 
)et alnı uşunülmeğe değer bir mahi· Atatür sistemi " 
tı '§hr. Alman mektebi muaJlimlerinden 

&eler v l' 1 birinin Alman terbiye sistemi hak· 
· lia J • e ıse muallim eri kında bir rapor hazırlıyarak vekalete 

ti dô~ erın 1 2 seneye iblağı habe· 
~~!\ ltıUt değildir. İki ay evvel topla- göndermek üzere olduğunu ben d~ 
~ ~k Cschassıs1ar komisyonunda bu gazetelerde okudum. Şimdiye kadar 
lıC\ıda aslı surette incelenmiş ve böyle bir rapor almadığrm gibi, böy
~ der f cti.ri~en programla okutula- le bir rapor gelceğini de zannetmem 
Ilı l ı "a er ıçın liselerin bugünkü gi- Çünkü müsbet ilimler müstesna; 
1;t~tct\e kalması yerinde görül· kültür işi srrf milli bir iştir. Türkiye· 

1-: ~ de ise, Büyük Şefimiz Atatürkün 
,11: illa!~ llluallimlerine gelince; bun- bütün millete aşıladığı yüksek kül
b~ ti\ tı'\ olduğu üzere yüksek mu· tür heyecanında Atatürk sistemin· 
~ltiliııjt~~Plerini veya Avrupacb den başka yabancı bir sistem asla 

l\'l>ttı ıtırenlerden seçilir. Bu se- düşünülemez . ., 
~kia?an 32, "Ye yüksek mualJS ı.~bınd~n de 37 genç arkada

"'ll\, 1\ildroya girebilecegini umu· 

Orta Orta tedrisat 
~~ İçin ~e~ı;:tep ihtiyacını karşıla· 
~~ ll'ıij3~ta~ ede~ ta~sisat, bütçe

~i tCtlir desı nısbetınde alınmak 
'tiı• ın%·l Şurası unutulmamalıdır 
~ktcllle e~etteki inşaat imkanı, bu 
~~ tn.etı hemen iki, üç sene zar
~1ldir. ğdana getirecek derecede 
~t eıı b 

1
llnun için en sıkışık yer 

>rı k bi~ arnak üzere en az beş se· 
t. Program göz önüne almı-

t Orta 
~~ •c:'ektep kitapları hakkında 
~ ~ı •ıt e meclisteki bütçe rnüza· 
~ı:ı c .taJıa~1n9a söylediğim· usul b'.l 
~ti ' 18tetlli ~~k ettirilmiş ve tek ki
~tclllc . ı.ı:zerinde çalışılarak bu 
)~ ıııa tın bilhassa mi..:sbet ilimler 
~~ tqb~tarıi, riyaziye, fizik, kim
~Q ı:ı tn ~Ubclerine lüzumlu olan 
~~.lat tn•~ 2:eınesİ hi'\Zırlatılmıştır. 
~I k1Jın\ltchassıs öğretmenlerden 
\ ~aye~cak komisyonlara talebe-

~tı~tak.açık anlıyacaklarr tarzda 
\ ttılaL ı trr. 

~ı:ıı 1ı.:at.. • 
tı.ıt' t ~"\>' Uzerınde son zamanlar· 
:~~l "'IQ 
ltıı ~b\ch \re esaslı çalışmalar yu-
~:zı1~· B~nun için bu kitapla· 

~tt' l.talli~ı .bu: zaman meselenidir. 
~lı erı :z· ıhtıyacımız bilindiği ü-\ lııı 1Yad 
'~b·ll icindj e ~rta mekteplerdedir. 
~v..1}"c r;-n ~ kı Ankaradaki Gazi 
~· "t ~ Stıt" .. 
ııo~11 erı ilk Us 1.ınden çıkacaklar, 
\~ltı §a ıılekte~ muallimlerinden 
~ Cak lt arı haiz; yapılmış ve 
\ 01arıı 1J an inıtihanlar<la muvaf-

~k .. ardan t b" d 
rlı~I l.t:zcr arn ır sene evam 
'i 1ll\ kad kursa tabi tutulareık 
~~-~lıtırn rosunu genişletmek ted-
ıl 'qı.ı' 1§tır B -
":t, 1.~ Ca · _ u sene 110 kadar 
~~Qtnıek~ı ı. erbiye Enstitüsünde 
.~· k di.. edır. Bunlar enstitüden 
~ı~t tn~aerll' arkadaşları gibi orta 

ııır..ı ırn)'"· k ~'Ut. B ıgı ·adrosuna alma-
~ erıic1..... u hurs işi için bu sene 

~-~, "'•• tn"' 
fttt clqha d .. 0 sabaka imtihanı açı· 

11-ıeıııe ort ay evvel bütün ilk 
"-}(!>dre tamim edilmiştir. 

~· q e . 
-.ı: '.ıqdiI·k lllule ıslahat 
"tıı 1 c·· ı I\ ın· lı:zel Sanatlar Akade-

t ~ı.: 1rnar .. f ·•tıe b 1
• resim, heykeltraş 

t1::at' ~et'e~l elmilel tanınmış üc. 
'•ı ı:> ırı rn· . · 

~lll.. ıştır. Bu profesör-
1 flUtette istifade edilebil-

Romanya Hariciye Nazın 
~ınıteliiles~o 

Salı gllnü şehrimize geliyor 
Memleketimizi ziyareti beklenen 

Romanya Hariciye nazırı Antenesko 

gelecek salı günü şehrimize gelecek
tir. 

Bu seyahati Romanya vapurile ya
pacak olan Romen Hariciye nazırı he. 
men o akşam ekspresle raptedilt>cek 

hususi bir vagonla Ankaraya hareket 
edecek ve Ankarada üç glin kalacak
tır. 

Dost ve müttefik memlektein Hari
ciye nazın Ankaradan cumartesi sa
bahı şehrimi?.e dönecek ve o günkü 
vapurla Romanyaya hareket edecek
tir • 

Romanya Başvekili Tataresko biIA
hare memleketimizi ziyaret edeeek. 
tir . 

inhisarlar Vekili 
Alpullu fabrikasını 

gezdi 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana 

Tarhan beraberinde gümrük başmiidü

rü Mustafa Nuri olduğu halde Uzun

köprüye giderek oranın gümrugunu 
tetkik etmiştir. Bundan sonra .Ltilebur. 

gaza giden vekil oralda umumi müfettiş 

Kazım Dirikle buluşmuş ve dönüşte 

Alpullu şeker fabrıkasınr gezmiştir. 

Ronıanva 
Milli takınıı 
Bu sene kimlerle 
karşılaşacak? 

Bükreşten bildirildiğine göre, Fran
sa, milli takımı, Balkanlarda bir tur
ne yapmak istediğini ve bu sırada Ro. 

manya takrmile de karşılaşmak arzu
sunda olduğunu Romen futbol fede
rasyonuna bildirmiştir . 

Fakat Romanya buna menfi cevap 
vermiş ve bu seneki milli temas prog. 
rammın tamamen dolu olduğunu bil
dimiştir. 

Filhakika Romen milli fatbol takı
mı, bu mevsim zarfında, Çekoslovak. 

\ ya, Belçika, Polonya ve Yugoslavya 
takımlarile karşılacaktır • 

Güreşçilerimiz 
Almanyaya gittiler 
Şimal memleketlerinde turne yap. 

makta olan güreşçilerimiz Finlaudiya 
ve lsveçte yapmış oldukları 7 4 müsa

bakadan; kırk ikisini kazanıp otuz 
ikisini kaybettikten sonra Almaryaya 

hareket etmişlerdir. . 

-Güreş taknnımız şimdi Berlinde bu
lunmaktadır. 

Tokyo ollmpiyadı 
için tahsisat 

Tokyodan bildirildiğine göre Japon 

Maarif nezareti parlamentodan 1940 

olimpiyat masrafalrma karşılık olmak 

üure (2,343,000) liralık tahsisat ta

lep etmiştir. 

Amcrilcanm 100 metre sırtüstii yiız. 

me !Jllilı::ı, yeni rekortmen matmazel 
Gohonna Knapek'in güzel bir re.'lmi. 

Yii.zme şampiyonu bu genç kız qynı 

zamanda Kalif orniyanm en güzel kızı 
olmakla maruf tur. 

Yunanistana gelecek o1an 

Cim Londos 
s. Louis ile 
karşılaşacak 

Cim Londosun rakibi Strag Louis, 

yakında meşhur pehlivan Dan George 

ile Amerikada bir müsabaka yaptıktan 

sonra Yunanistana hareket edecektir. 

Şimdiki halde Afrikada yabani hay

van avcılığı yapmakta olan Cim Lon

dos da bir aya kadar memleketine dön

müş bulunacaktrr. 

Bu suretle Cim Londos ile S. J ..ouis 

Atina stadında karşılaşacaklardır. Fa

kat Louis'nin evvelce Dan Georgeyi 

yenebilmesi şartile .. 

- Yahu bıt sahada hiç çünc:ı J•nk. 
- Ne ofor1 Buraya otlamağı..ı yel-

mcdiniz ya! 

;w ezn ·r·aa ez~ 

Izmir klüpleri 
birleştirildi 

Üçok, Doğanspor ve Yamanlarspor 
ismi altında üç klüp kuruldu 

lzmirdeki bütün kulüpler lağve
dilerek yeniden yalnız üç kulüp ola
rak teşkil edilmiştir. 

Evvelki gece İzmir valisi ve Par
ti başkanı F azlr Güleçin riyasetin· 
de bütün kulüplerin murahhasları· 
nm iştirakiyle yapılan bir içtimadan 
sonra İzmirdeki kulüplerin lağvına 
karar verilmiştir. 

Yeniden kurulan üç kulüpten 
birinsici: Altay, Altmordu ve Yüce 
kulüplerinden müteşekkildir; yeni 
ismi Üçok olmuştur. Forması siyah 
ve sarıdır. 

İkinci kulübe Doğanspor namı 
verilmiştir. Rengi kırmızı beyazdır. 
Bu kulübe; Göztepe, lzmirspor ve 
Egespor dahil olmuşlardır. 

Siyah kırmrzı renkler altında ve 
Y amanlarspor ismiyle de; eski Kar 
şıyaka ile Burnova kulüpleri birleş
tirilmişlerdir. 

Izmir kulüplerinin bu yeni şekli 
merkezi umumiye bildirilmiş bu-

lunmakta olduğundan yeni kulüp
ler, yt!ni formaları ve yeni isimleriy
le milli küme maçlarına iştirak ede
·ceklerdir. 

Milli küme 
maçları 

Bu hafta tehir mi 
ediliyor? 

Pazar günü sabahı Yeşilköyde yapr• 
lacak olan Türkku~u uçuş bayramı do. 
layısile bu hafta başlayacak olan milli 
küme müsabakalarmm tehir edileceği 

rivayeti devran etmektedir. 
Uçu§ bayrammın sabahleyin yapıla .. 

cağına göre milli kiline müsabakaları
nın geri bırakılmasına lüzum hissedil. 
memekte ise tde İzmirdelri klüplerln 
bir1C1meleri işi yüzünden milli kilme 
fikstürünün yeniden tanzimi lazmı ge• 
leceği için bu müsabakalar, daha illi 
haftasında tehir edilmiş olacaktır. 

Sinek sıklet boks şampiyonu 

COŞKUN 
Sabahattinin "Defi,, sine cevap veriyor 

Sinek siklet bok-
sörlerden Saba -
haddin Kalkanın 

kendi kilosundaki 
boksörlere defi et. 
tiğini bildiren mek 
tubunu evvelce der 
cetmiştik. 

Bugün 1de : Sa-
ba 1::...~dinin bu 
meydan okum~sı

na cevap veren fs_ 
tanbul sinek siklet 
birincisi Coşkunun 
gönderdiği mek
tubu aynen neş

rediyoruz: 

Sayın Bay, 

Sinek siklet şampiyonu Coşkun 
den sinek siklet boksör Sabahaddin 

Gazetenizin 1845 sayrlr ve 7-3-937 
tarihli nüshasın:n Beşiktaş spor klübün-, . 

Boksör Cihat Vıınıcıt 

Parls ser~isinde 

Serbest güreş 
dünya 

şan·ı piyonası 

Pariste kurulacak beynelmilel sergi 
esnasında 28 temmuz tarihinde bir de 
dünya serbest güreş müsabakası ~·- ::ıl

ması için teşebbüşJere başlanmıştır. 
Bu müsabakaların yalnız profcsyo. 

neller ve ağır sikletler arasında yapıl
ması düşünülmektedir. 

Kalkan tarafmdan kendi ağxrhğındaki 
bütün yumrukçulan er meydanına ça
ğrıdığmr okudum. 

Ben bu maçı kıvançla kabul edlyo. 
rum. Her ne vakit isterse aralarında 
kendisile karşılaşmağı kabul edeceği .. 
mi saygrlanmla sunarım. 

İstanbul sinek siklet 
· Şampiyonu 

Coşkun 

Coşkundan başka Güneş klübü yum· 
'Ukçularından (Cihat Vurucu) 'da Sa. 
~ahaddin ile karşılaşmak istediğini, a
şağı yazdığımız mektubile bildirmiş

tir: 
Muhterem gazetenizin 1845 sayı ve 

7 mart 937 tarihli nüshasında Beşik. 

taş klübü boksörlerinden Sabahaddin 
Kalkanın bütün İstanbul sinek siklet 
boksörlerini defi ettiğini okudum. Ken 
di arzusile rakip istiyen Sabahad1dine 
cevabım şudur: 

Kendisile iki~er dakik:ıhk sekiz ra
vunt teklif ediyorum. Arzu ettiği tak
dirde maça hazır olduğumu ilan etme. 
nizi saygılarımla rica ederim. 

Güneşli Cihat Vurucu ... 

Hongaı·ya 
Vunanistana gaii)1 0r 
• Paskalye tatillerinde Yunan muhte. 
lit takımının Mısıra giderek Kahire ve 
iskenderiye karışık takımJarile çarpış· 
ması düşünülmekteydi. İki taraf ara· 
smdaki muhaberat neticesinde bu mü. 
sahakaların icrasına imkan olamıyacağı 
anlaşılmış olduğu11dan Yunan kliipleri 
bu tarihlerde Macaristanm tanınmış 

takımlarından Hongaryayı memleket
lerine davet etmeğe karar vermişlerdir• 



8 PIABl!R- !OKAM'--

NA MUS 
"" 

Tefrik& numaraaı - 46 -

l'iAZAN: Edgar waııace ÇEVlREN: fa. 
Bet sün aürecek ima bir ramanı 5 Nakleden: Hatice Süreyya #' 

UG o~ U N 
- mç de culbell detfl. 
Con Vud, aolgun ytlzU ile Valertn.tn de~ 

hal nazarı dlkkaUnl celbetmı,U. Genç im 
llk defa g!lrdtiğ'U bu adama karp bUyOk 1ü 
cuibe duyuyordu. 

- Yavrularmızm yanma dönecek mlal
nfs m8ayö Vud? 

- Daha değil. Birçok lflerim T&r. Bu 
garip m~ma ne denlnbı mı. H09et? 
81zl çocuklar alAkadar eder m1 ! 

- Pek çok. Hem de tuaYVUrUDmdaa 
ful&. Bunun lçln, eğer k&bUH, 1*tmle 
yemeğe kalmanIZI rica edeceıım. Hem ba. 
na te§kllAtmızdan bah11edersfntz. 

Con Vud tereddüt ediyordu. Fakat k.,. 
bul ettJ. Beraber .,,e gtttller,. n hararetli 
bfr mllnakqaya strtftller. Valerl, 8IJıs aramı 
da 80rduğu suallerle Con Vudun o &kf&lll 

ııerbeat olduğunu aııtam•ıtı.. Ve o tarzda 
hareket ettl ki, ma.yö Hoftt, Con Vudu 
akp.m yemeğtııe de davet etmek ve alıkoy 
mü '\'Ulyetınde kaldı. 

Flter yemeğe davet edllmenılttl. Bu ae
bepten dU~Uncell dtlftıllcell d&ıerken, için
den bir kıskançlık dotdtJlunu farkeW. Km 
dlnl bu hisse koyu"ttrmemek lçtD bOyQk 
bfr cehd ısarfettl. 

DUVARDAKi DELiK 

Savinl yaradılq itibarile oldukça fi
lozoftu. Bunun için içine dil!tillderi va. 
ziyetf silkQnetle karplaımftı. Hem o 
kadar ti bnsı, onun bu haline hayret 
etmif ve hayran blauftr. 

1ki gUndilr mahpm idiler. Bellaml
niıı yüziinU g&nnemitJerdL Aç blma
nuılardı. Zira, mahpealerinde old~ 
mühim miktarda muhtelif konaene n 
bisküit vardı. BuluDduklan yerde DL 

zarı dibktlerine çarpan bir f8Y, Ahel 
Bellaminin geceleri niçin çabıtığnu 

onlara izah et:miftL Dtwann en kalın 

tarafında bir ~ otus santim genif
llğinde ve yüksekliğinde bir delik aça
bilmifti. Demek geceleri BeU..a bu. 
nunla meşgul oluyordu. ~e lfittilded 
çekiç darbeleri buradan a-H1orda. 
Fakat delifin bir ıarafma C!_.. par 
maklıklar ko"'""'Pdo 8ıwlnl baDJan '51· 
le tartakladı. YerlDclen klpırdafnwnm 
lmk&ıu olmadıgını derhal anladı. Bu 
parmaklıklı delik, Mis Hovet, ıueteci 
ve Bellami ile beraber tudtkleri m.h. 
nnlere açıhyocdu Te SaTini, mııhafa
lar salonundan inilen ba yerin merdi· 
ven bapnm da tJp1a b&;ple bir parmalr. 
Irkla kapalı oldupu c8rmUftiL Snl
ni tahminlerinde al~u: 

- Fay, dedi, ihtiyar bu delltl niçin 
açtı ve 90nra ne eli,. parmaklık koy· 
mak için çabpp durdu bilmi;porum. 
Bildiğim bir te'Y varta, buracla, biz bO. 
tün manasile bir delikteyis~ :Valda Use
rimde bir taı,.nca n •elds ete Jmrtun 
var ama, bunlan kullanaıbileceğimid 

ümit etmiyorum. ihtiyara, yanımda si
l!h olduğunu göstermekle aptallık et.. 
tim. Yapılacak en iyi teY elimizde mev
cut erzakı iktiutla kullanmaktır. 

Savini tabanc:aıile bpmm kilidini 
ktrmağı dütünüyordu. Fakat bu, JdHdi 
]armuda sadece bozmakla iktifa eder
se, o zaman Bellaml istese bile onlara 
bpıyı açamudr. Zira bu kapıyı kırabil. 
mek için eıı u dCSrt bet qi lbnnch, 
Yahut dinamitle uçurmak icap edecek
ti. Fay: 

- Be lld, dedi, bizi korkutmak için 
böyle yapıyor. 

UJdn bu .CSzlere kendi de fnamm· 
yordu. Kocası acı acı ıWdG: 

- Ne oluna olsun, elimbden geldL 
gı kadar yapmeğa çalrıınz. Herhalde 
Fiter vaziyti anlar. 

- Fiter madam Heldin de ptoda 
bir yerde saklı olduğunu anlaınıttı •· 
ma, nerede olduğunu bulamadı. Fakat 
kabahati yok doğrusu. Asıl beni dU 
ıilndiiren mesele, madam Heldin bu.. 
radan nasıl kaçabildiğidir. 

Kan koca dütilndüler ve fU kana· 
ate vaıtdılar ki, buradan kaçmak müm
kUndür. Mademki onlardan evvel birisi 
kaçmqtı, herhalde ayni yoldan onlar. 
da kaçabilirlerdi. Savini: 

- Böyle şatolar arı kovanlanna 
benzerler. Her taraflarmda gizli yol, 
bir gizli kapı vardır. Bütün mesele 
bualardan birini bulmaktadır. 

ikisi birden aramağa baJladılar. Fa
kat yarım saat sonra, bu araıtırmanın 
ne kadar lüzumsuz olduğunu anlamıı
lardı. En iyisi beklemekti. 

UçUncG gUn, Fay, kadınlara mahıuı 
merakla 8fe11. ~riyi kanıtınrken, yL 

W.: odnmC1a bir çekmece, bir defter 

buldu. Bu defterin içi, ıık ve ince bir 
yazı ile dolu idi. Hatıralar vardı. Fay 
kocasına seslendi, gCS.terdi, Savini: 

- Bu, cMJdi, madam Heldin hatn'a
lan. Eğer buradan çıkabilirsek iıtik· 

bal!miz mil~ demektir. Bu defter 
elimizde olduğu müddetçe, yüzbinlerce 
lira emrimize i.madedir. 

Savini defteri aldı ve okumafa bq. 
ladı. Bir saat okudu. Bu hatıralar 

müthit ıeyl~rldi. Savini titriyordu. Ni
hayet defter bitti. Kalktı, gerindi. Ka-
nama: 

- Fay, dedi, defteri bir tarafa koy, 
sakla. Buradan çıkacağmıuı pek um. 
muyorum. Ukin çıkaruk, Monte Kar
loda bir aayfiyemiz, Berkley Skua.rda 
da hususi bir ikametgahımız ola~ğma 
emin olabilirsin. 

Bütün ıün, kan koca hatırat defte
rini biri.birlerine okudular ve her ihti. 
male karıı, defter kaybolacak olursa 
akıllannda kalsın diye, mühim bir kıs
mını ezbere öğrer1diler. Sonra, saat o
na doğru artık yorulduklannı hissetti. 
ter ve yatmağa karar verdiler. Mahpe&
leri ufak olmakla beraber, havasız de
ğildi. Bellami öyle bir hava tertibatı 

yaprmftr ki, &ima hava temizdi, Savini 
ihtiyann ne yaman bir adam olduğunu 
bir ke~ daha anlamıştı. Savini yere 
arrtihtU yattı, hava bacasına alttan ba. 
karak: 

- Herhalde, dedi, bu bava tertibatı
nı yapmak için çok uğrafDU1tlr. Zaten 
kapıcı bana, Bellami ptoyu aatm al. 
ldıktan ıonra Ug, dört ·ay tek batma 
bunda kaldığını, eonra uıak falan 
tuttuğunu eöylemittl. Demek burada 
lıcaldrğı e.nada buraarru haz:ırlamıf. 

(.Deucıml mr) 

""Bu üç gUn bana uırlar kıdar ıı.. r buma koy, ~ddeye- kadar indir. ().. 1 "Aliye hanmı, çorap~ or 
zun geldi. Evin içinde iş gören, ben. l'ldan da ta.ptırmn.. i8e oturınut faaulye ayuur-blf "'1". 
den başk& kim.ae yoktu. Ben de anca.it .. _ Pel:.i efendim ama, ara.bayı e. lan böyle görilnoe ~-~..ı.-» 
mutt&Jda bahQe arumda gezirıebili· 've kim geri getirecek? aldım. Haphrt.iler ama,_~ı'r .,._ 
yordum. Dışan çılmuyordum. Hanı. "-Ben. korktuğuma uğramamıtı---
nıefendi beni görünce hiç llC!"I çıkar. "- Aman efendim'! Sizin gibi bir ri ayn ayn, sakin eeeıe: di4f11'_• 
mıyor; yalnız: hanımefendi?... .._ GUle gUle, Fatma! • .M '!"' 

"- Tepsi hazır mı? "C.evap vermeden arkasını döndü "Ellerini öptUm. Biri at.el ı-
"- Tepsiyi ver! • den bqka eös gitti. Biraz aonra tekrar yanıma gel. myordu. öteki buz gibıydL ati ı": 

söylemiyordu. dl. "İşte 0 gUndenberi ~ .. ıdll tol-
"Geç vakit usullaCik çıkıyor; mer- "-Dinel beni, Fatma! Bu evin ha. medim ve bugUne kadar~~· 

diven bqla.rmda. dört kulak kesilip yatı tamamen değişecektir. Fa.kat bu tum. Hiç kimseye bu feci 
dinliyordum. Hiç ama. hiçbir çıtırtı L cihetler Belli ali.kadar etmez. Yalnız bahsetmedim. tJI 
tftmiyordum. Ne bir öksilrilk, ne bir burada olup bitenlerden hepsini ak- " Sustum, fakat M;lıllde ~ d 
çekilen iskemle patırtmıı lından silmeni istiyorum. korku vardı: Aca.ba bU ~· '°' 

"Bir aralık hanımefendi, elinde bir "Sert gözleriyle bana. dik dik bakı. nı muydu? Bu yüaeleD ~ 
zarfla sokağa. çıktı. Ben Malik beyin yordu. vulan uşağın, boşalan ~.'.......d1J. ~ 
geleceği günU sa.bırsız.lıkla bekliyor. "-Şayet bu evde olup bitenler pencereler zihnimi k~~~ ;...c 
dum. Acaba onunla karşılaşınca iş ne hakkında. (ki bunları yalnız sen bili. larmı öldUrmediğlne enw--
renk alacaktı? Fakat delikanlı gel. yorsun) hiçbir ferde bir söz söylemi. ne oluyordu? • ~ 

medl. Sonradan öğrendim ki hamme- yecek olursan as.na kasaba.da küçUk "Siz onlan gördilDÜI mt1. 
0 
~ 

fendi mektubu ona yollamış. O, bize bir ev alının. ömrUnUn nihayetine fendi? Madem ki ölmem.itW• ~ 
gelmek değil, kuaıbayı bile terketmif, kadar rahat ederBin. Şimdi gel bana şimdi onlar epeyce ya.elı bil«' 

'1.tc;Uncll gUnil :Esma hanım yam. Kur'an Ur.erine yemin et ki, bu söyle- efendidirler. . __ ,_ı ~ 
ma geldi; dedi ki: dikleri.mi harfiyyen ifa edeceksin. Hiç Çocukları var mı?~~-

••-Bu bahçenin etrafına öyle yl1L bir ferde bizim hakkımızda en ufak onları ne zaman affetnıif! ~ .... 
lleık bir duvar çektfrecetim ki, kim8e bir telmihte bulunmıya.c&kam. ııene, iki sene aUrmtıe mU? ~-
ioeırlye atlıyamıyac&1L Bu il ı.na ''Ta.bil, yemin ettim. lAkin ona ba- kalplidir, bilirim. 
çc>k pahalıya m&1 olac&k ama, sarar kıl1anmd& öyle bUyUk bir etıphe • • • ~ 
YQk ••• Bizim gibi yalmz kalacak kadın. vardı ki, korkup bir ttirlü 10ramadı. İşte otuz senedeııbel'İ ~ "tJJfl 
lar için, böylesi llzmı... ÇUnldl artık fmı suali anlatm11ım galiba. tepesinde cereyan eden 1!!1~ -..tl cl/JI 
kıl yu burada kalaeatız, Kuabadaki "Gitmeden evvel, iateraen Çik, kil. bitmemişti. Kadın onl&n ~~ _., 
eri aattmyorum. çök hanmılarla veda et! - dedi. ıarma çıkardığı mm&D ··arı-~ 
"- Pek AJA, efendim. "Acaba yukarda ne görecektim.! dan hiç dışarıya çı~ 
"Ne cevap ~bilirdim! K&rlısm- Çarpıntı ile c;ıktun. KüçUk hanmıla. demi§ti. Acaba. 0 zaman o -:: 

da durm111, abdal gibi btlayor, eöyle. larm odalarmm kapılan kilitliydi ve lar buna inaıımJllar mıydJ · '-
diklerini an1amıya çabalıyordum. Fa. değlşlklik olarak yalnız pencereler, sözler lif diye söylenir· sonrt...., /,' 
k&t bir Ulrltı bu ite aklım enntyttrdu. bllyUk kalaslarla mıhlanmıştı. En te. geçer, unutulur!,, diye ta.I& 

"-Sen B&Dıdığmı huır1&. Artık bu pede ufak bir delikten hem hava, hem mişlerdi mutlaka. · _.Jt 
g(ln gldendn lnmn.. s.ndJlmJ el HL lflk giriyordu. Gilnler, aylar, .,.ıer ~ 

Yazan: EdprRiceBwı.... du. Kızlar hep Umldile ~ 
~: A. E. dı. Fakat kapılar bir ttıııtl ... ~ 
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du. Yavq y&ftl sl)ıiDlel' -...1Ad. 
Konueınak melekMl b)'U'--
mUstebit kadmm kalblDdx:-ı "J 
bir merhamet~ •• ,o~ 
larl& birlikte ıztJn.P çeki':.~ 
h&yatm bUtiln nhatJDI 

Tarza·n canavar arkadaşlariyle 
Mugambiyl yanına a larak, o Qlunu 

kaçıran b ü yük düşmanının 

nm& feda etmJt mı,di ! y~ 
blWln hararetJeriyle, Jnllal'bu _..,.-_. 
riyle ~iyor, geçiyor ... ~ ,.... 
kadın, bir bekçi gibi, 

yordu. - ~~ 
Kendi kendime '10Yle aıtr'· ~ 
BirgUn belki bu aııııe ~ tııl 

sız iki mahlQk, o sanıan ::en ı~ "; 
Biri biribirinden nefret tJI) ~ 
pek gibi biribirlerinf ~ ~ 
Yahut senelerce çe~bfriıdJl.,. 
dehşetini anlıyarak b~f,.. 

peşine düştü 
Kapının yanında yapılan savq 

çok kanlı, çok korkunç oldu.. Fa
kat nihayet Yamyamlar içeri gir
meden vaz geçerek ormana doğru 
çekilmeğe mecbur oldu1ar. 

Bu kanlı sav8§ta T arzanm eline 
Yamyamlardan biri esir düımüıtü. 
Delikanlı buna, bir gece önce yan· 
larmdaki Rokoffla . arkadatlarmm 
ne olduklannı, nereye gittiklerini 
sordu; Eğer bildiklerini doğru söy
liyecek. oluna canım beiıtlıyacaiı
na da söz vereli. Yamyam bunu du
yunca, Rusyalı hakkında bütün bil
diklerini anlatb. 

Y amyamm anlattığına göre, gün 
açılınca Yamyam befbuğu. Rokof f
la arkadatlanna. kendileriyle birlik
te köye uldmnaiı ve Avrupalılarm 
tüfeklerini kullanarak köyü kurtar· 
ma1amu söylemifti. F abt Rokoff 
T arzanla, kudunnut maymunlarm~ 
dan o kadar korkuyordu ki, Yam 
yam hetbuğunun sözünü dinlemek. 
bile istemedi. O, köye ve T arzanla 
canavarlanna saldırmak değil ya, 
köyü bile görmeyi istemiyordu. Bu· 
nun için herif, gemicilerini heİnen 
yanma toplamı§ koşa koşa derenin 
kıyısına inip oradaki kayıklanna 
atlamıtlarclı. Esir Yamyam, Rokoff
un Ugambi ırmağından yukan git
tiğini söylüyordu. 

• • • 
T arzan, yerliden, her ıeyi öğ • 

renince canavar arkadaılariyle Mu· 
gambiyi yanma alarak, oğlunu ka· 
çıran büyük düımanmm pqine 
diiftü. 

Günlerce, kimsenin oturmadığı 
onnanlar içinden, w kıyılanndan 

l ilerilediler. Bu kadar zorluk çektik- 1 tanıdı. Bu oynak mavi gözleri, bu 
ten sonra yanbt bir iz kovaladıkla. san düşük bıyıklan, bu çirkin yüzü, 
nnı anlamqlardı. T arzanın yoldq. kendisinin tıkıldığı vapurda çok gör 
larmdan üçü eksilmitti; Akut' un müıtü. Bu adam Rokofun vapu· 
arkadaşlanndan üç maymun, köyde runda bizim de tanıdığımız ve ço· 
yerlilerle olan boğuımada vurulup cuk ile T arzanın karısı Ceyni gemi
ölmüşlerdi. Şimdi Akut ile bq den kaçıran İsveçli Anderson idi. 
büyük maymun, Pars Şita, kahra • T arzan bu Avrupalının kim ol· 
man yerli Mugambi kalmqlardı. duğunu düşünüyordu. Yamyam kö-

Tarzan önüne çıkan yerli köy • yünde Rokof ile adamlan eline düş· 
lerindeki yerlilerden Rokof' dan ka- tüğü zaman, bu yaralı adamı onlar 
çan üç kişi hakkında malumat 80• arasında görmemifti. Bu iki manaya 
ruyordu. Fakat hiç bir şey öğrene- delalet edebilirdi. O da şuydu: 
miyordu. Okuyucularımızın elbet- Rokof'dan, yanında bir kadın ve 
te akıllannda kalmıştır. Rokoffun bir çocuk bulunduğu halde kaçan 
arkadaşlarından biri vapurdaki ka- ve Rusyahnın kovaladığı Avrupalı 
dmla çocuğu çalıp kendi batma işte bu adamdı. Bu adam karısı Cey
kaçmqtı. ni kendisiyle birlikte kaçmağa mec-

Rokoff'dan kar"1n bu erkekle ka· bur etmişti. Tarzan şimdi Rokofun 
dmın kim olduğunu T arzan anlıya- ne demek istediğini iyice anlıyordu. 
mıyordu. Fakat çocuğ1'1n kendi Maymunların oğlu, her kötülü-
oğlu olduğuna hiç şüphesi yoktu. ğü yapmağa elverişli görünen sol-

Delikanlı, Rokoff'ıın da kendi gun ve çirkin yüzüne baktığı za· 
hesabma bu üç kaçağı kovaladığını man, kızgınlığından kıpkınnft:ı ol· 

muştu. Bu adam kendi elinden 
pek iyi biliyordu. Onun için eğer başka birisinin eliyle ölmemeliydi. 
Rokoff'un izini kaybetmeden arka- Yıldınm hıziyle ileri sıçnyarak yerli 
sından gidecek olursa, ayni zaman- savqçının, aşçı Andersene mızrağı 
da ogvlunun aralarında bulunduğu 

da savuran eline vurup çeldi. Herifin 
kaçaklar takımına doğru gitmiı işini bir saniye içinde bitirdi .. Sonra 
olacağını düşünmüıtü. da lsveclinin başına dikilerek: 

Delikanlı birgün bir Afrikalı 118· - Karım ve çocuğum nerede) 
V8§çmm izini kovalıyordu. Diyerek gürledi. 

llerideki kara derilinin birdenbi. Andersen çalılığa doğru, ne de· 
re durduğunun ve önüne baktık· mck istediği anlaşılmıyan bir işaret 
tan sonra kargısını hızla savurup yaptı ve kan pıhtılariyle dolup ta
attığmı gördü. Üç adını daha iler• şan ağzından: 
ledi. Afrikalı kargısını ilerideki bir - Rusyalı ... Rusyalı, onlan e· 
çalının dibinde bir Avrupalıya fır. limdcn aldı! mmltılan döküldü. 
latmqtı. Bu Avrupalı zaten yara- T arzan elitlerini sıkıp gıcırdata-
Lydı. rak: 

T arzan bu Avrupalıyı görünce - Sen buraya niçin geldin) 

arasına mı ağlaflP d 

_ 8 oN-

il 
-•awıaııa ızı""'•ca 

varı'1 
Bu sOtunfar!': 
Çok gnzeı ve 111~;0..-• 

bir tefrikaya b8fl 

Papa~ 
Osnıafl.,., 

(VA· NO > nr;',.1'1~ 
y eni eser i" """., 
edin iz, "'"~ı.,,

t:eQenec• 

==~~ 
Sen niçin Rokofun ya ~ 
sin) . bİJI bİf 

lsveçli. T ~1•• ~,)' 
le itidebilcliii bir~;.......,... ,-

-Onlar bizi~~ 
laddar .. Ben .. On~~" 
ma, yannndaki yer~~ 
b .. Sonra ben~ ~'il( 
tular. Rokof belll ~, 
)ara yem olsun diye~.,-
ledi. Herif~ 

J • eli -·~ geçır ... (~ 
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~ kızdırır, yore.r fakat hiçbir uman 
öldUrm.ezdi. 

• lYtaiyeti ancak iki ldfiden miltqekkil-
~ Fakat Don Sezar bunlann müdaha. 
e?erine hiç meydan vermezdi. Bunlan I 
ltkt yerini bulsun diye yanında bulun
~Ururdu. Azgın boğalar bütün kurnaz
ı]c \re gayretlerine rağmen, ona bir ııey 
)'a_paınazıardı. 

Boğaların hangi taraftan ve ne ıu. 
~~: kendisine taarruz edeceklerini en 
'llÇuk hareketlerinden bile anlardı. 

1'ehHke vukuurida, iki arkadqı, bo
laıun nazarlannı ondıan ayırmak için, 
tile · dı nndeki kırmızı kurnqlan sallarlar. 
ı» Bütün vazifeleri bundan ibaretti. 

1 °n Sczar boğaya en küçük bir darbe 
lldirtnclerini bile menetmiıti. 

bon Sczar, kendisine tahsis edilen 
)ere gelince, bu yerin yanındaki ça1dı· 
tın Üzerinde, Barba Jojarun armalanru 
ccs J• tdü •e canı sıkıldı. Barba Jojamn 
lraydaya Atık olduğunu ve onu defa. 

~C& kaçırmak tel}cbbüsünde bulundu
bc ~ pckiJA biliyordu. Binaenaleyh, 

Jaı!ki de bir mabadı mahsusla hasıl o· 
trı bu k~uluk hiç de botuna git. 

etnlfti. 

lt"Fakat eli~den bir şey gelmezdi. Çün 
lt u, boğa güreJÇilerinin yekdiğerlerile 

l\rga ve münakaşa etmeleri büyük bir ::p Bayılırdı. Hepsi kralın misafirleri 
,..~l~ıklan, için, yerlerini de kral veya 

lı yani baıengizitör ayınrdı. Bi· 

~enaıeyh Don Sezar da bu nahoş kom· 
ri uğu çarnaçar kabul etmek mccbu. 

Yetinde Kaldı. 

..!an Franaisko meydanına gelmeden 
tiddeı, ~~n Sezarla Jiralda arasında 

C etlı bır münakap. cereyan etmi§tir. 
tcq ere~ içiddeki hissikablelvukuu. ge

e, nışanlıamın güreıleri ancak halk 

arasından seyredebileceğini nazarı iti· 
bara alan Don Sezar onun otelde kal. 
maaını aöylemi.1ti. 

Fakat Jiralda muhakkak orada bu· 
lurunak istiyordu. Boğa gilreıinin teh·" 
tikeli bir ıey olduğunu biliyordu. Sev. 
gilisinin tehlikeye maruz kaldığını bir 
sırada, orada hazır bulunmaktan, ken
disini hiç bir kuvvet mcnedcmezdi. 

Don Sezar kalbinde bir elemle ni
şanlısının arzusuna boyun eğmeğe mec. 
bur oidu. 

Jiralda, en güzel elbiselerini giyerek 
nişanlısıyla beraber sokağa çıktı. Ve 
halk arasına karıştı. Don Sezarın onun 
yanında olması en ön sırada bir yer 
bulmasını kolaylaştırmıştı. Gürel} baş
layıncaya kadar geçecek olan uzun 
zamanı rahat geçirmek için kabil oldu
ğu kadar rahat yerleşti. Vakıa fazla 
rahat edemiyordu. Fakat bunun ne 
ehemmiyeti olabilirdi? Mademki, sev. 

.gilisinin boğaya karşı yapacağı müt-
hiş mücadeleyi az çok görebilecekti. l 
Diğer tcferrüat onu alakaldar etmezdi. 
Satlerce değil, günlere• bu sıkıntılı 

vaziyete katlanabilirdi. 
Vakia, ötede gördüğü süslü tribün

lerde oturmayı tercih ederidi. Fakat 
bunun için kral tarafından davet edil
mesi lazımdı· Halbuki buna imkan 
yoktu. Çünkü asil değildi. Sadece ba. 
sit bir çingeneydi. Bunu biliyordu Ve 
bunun için de hiç acı ve pişmanlık duy
madan kal:lerine ~ükretti. 

Fakat, ne de olsa talii vardı. Jiral· 
da nişanlısı Don Sezar kadar seviliyor 
ve tanınıyordu. Bunun için halk ken. 
disini görünce, bir nevi prestitle ona 
bakıyor, herkes ona yerini terketmeğe 
çalışıyordu: 

Genç kız böylelikle ön sıraya kadar 
gelmişti. Büyük bir tesadüf eseri ola
rak, yapyalnız erkekler arasında kal· 

. 
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Hürmet ve bUyük bir itimada del3.let 
eden bu sözler şövalyeyi son derece 
mütehassis etti. 

- Göreceksiniz ki, dedi. Böyle ha
reket etmeniz sizi çok sevindirecektir. 
Dikkat ettim maruz kaldığımız bütün 
akibctler, yaptığımız iyi ve fena hare. 
ketlerin neticesidir. İyilik sevinci, fe
nalık ise bedbahtlığı tevlit eder Siz 
dürüst hareket ettiğiniz için mes'ut O· 

lacaksmız. Benimle Fransaya gelir ve 
orada güzel Jiraldanızla evlenirsiniz. 
Bahtiyar olursunuz ve ... Bol bol çocuk 
larınız olur. 

Ve Pardayan bunları söyliyerek iç. 
ten gelen samimi bir kahkahayla gül
meğe başladr. 

Bu samimi kahkaha Don Sezara da 
sirayet etti ve o da güldü. 

- Ben de öyle zannediyorum. deldi. 
Çünkü evvela bunu siz temin ediyor
sunuz, sonra, başka bir sebep daha var. 

- Neymiş bu sebep? 

- Sizin bütün söylediklerinize ina. 
nıyorum. çünkü öyle hissediyor ve an
lıyorum ki, siz dostlarınıza uğur gcti. 
riyorsunuz. 

Pardayan ona bir müddet dalgın 

ld2lgın baktı ve sonra: 
- Gariptir, dedi, bundan iki sene 

evvel Saizuma isminde bir çingene ka
dın bana aynen sizin Eöylcdiklerinizi 
söyledi. Yalnız şunu da ilave etti ki, 
içimde. bir felaket taşıyorum. 

Ve Pardayan bunhırı :>yledikten 
sonra elemli bir rüyaya dalmıt gibi 
başını önüne eğıdi. Herhalde. baştan
başa mücadele, ve tehlike içinde geçen 
mazisini düşünüyordu. 

Don Sezar onu birdenbire müteessir 
görünce, istemeden, onda acı hat·-1-
lan uyandırdığına son derece pişman 

oldu ve onu rüyasından uyaridırmak 

için: 
- Faustayla olan sergüzeştimde en 

fazla nazarı dikkatimi celbeden şey. 
neydi biliyor musunuz? 

Pardayan birdenbire silkinerek u. 
yandı ve sordu: 

- Nedir? 
- Faustadan evvel katibiyle kar-

~ılatmıştıın.Bu adam bana mütemadi· 
yen ''monsenyör,. diye hitap ediyordu. 
Fakat bunu bir maksadı mahsusla söy. 
lediği zavallının yüzünden besbelliydi. 
Sonra madam Fausta da bana "mon-

senyör,. diye hitap etmeğe başlamaz· 

mı? Fakat bu kelime onun ağzında öy. 
le bir ahenk alıyordu ki, çok asil ve 
yüksek bir şahsiyet olduğuma adeta 
kanaat getirmiştim . 

- Evet, bu kadın bir tek sözüyle 
bile insana istediği tesiri yapabilecek 
kabiliyettedir. Maamafih, alay etme· 
yin. Bu lakap sizin hakkınızdır. 

Don Sczar gülerek sordu: 

- Nasıl, sizde mi bana monsenyör 
diye hitap etrmğe kalkışacaksınız? 

Pardayan ciddi bir tavırla cevap ver
di: 

- Öyle hitap etri'lem lazımdır. Fakat 
kuvvetli düşmanlarınızın nazarı dikkat. 
)erini celbetmemek için bunu y;ıpmı· 

yorum. '" 
- Tehlikede olduğumu siz de mi id

dia ediyorsunuz şövalye? 
- İspanyayı terketmcdikçe hakiki 

bir emniyet içinde bulunamıyacağını. 
za kaniim. Bunun içindir ki benimle 
beraber Fransaya gelmek hususu:ıdaki 
teklifiniz beni son derece sevindirdi. 

Don Sezar dikkatle Pardayana bak
tı ve hazin bir sesle: 

- Düşmanlarımın beni öldürmek is
temelerine sebep doğuşumdaki esrardır, 
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Bu esrarın iç yti%ünü &iz biliyoraunuz 
Pardayan. Benim senelerce uğra§arak: 
8DTit1I çözemediğim bu esrarı, 9iz bir 
kaç giln içinde nasıl öğrendiniz? Yok. 
sa bu yalnız benim İ!jin m1 bir ınrdrı? 

Mütemadiyen bunu bilen ve her· §eye 
rağmen sfikitt ~den insanlarla ım kar
tdaşa.cağım? 

Son derece mütehassis olan P arda
yan tatlı !bir se11le cevap verdi: 

- Billlis, bunu pek az kimse biU. 
yor. Ben de bu hakikati çok büyük bir 
tesadüf eseri olarak öğrendim. 

- Bunu bana söylemiyeeek misiniz? 
Pardayan bir saniye tereddüt etti ve: 
- Evet, dedi, sizi tereddüt içinde 

bırakmak çok güç olacaktır. Binaena
leyh size ibütün hakikati anlatacağım. 

- Ne zaman? 
- Frans.ada olduğumuz zaman. 
Don Sezar teessür içinde başmı sal

ladı ve: 

- Bu vaadinizi unutıruyacağmı şö. 
valye. 

Dedi ve ilave etti: 
- Madam Fausta ne iddia ediyor 

bi1iyor musunuz? Benim ölümümü isti
yetı ve en büyük düşmanım kralmış. 

Halbuki siz, onu öldürmemin bir cina
yet olacağını söylüyorsunuz. 

- Söylüyorum ve bunda musırrrm. 
Don Sezar, Pardayanm kendi suali. 

ne cevap vermek iste;"">rdiğini anladı. 

Bunun için ısrar etmedi. 
Pardayan, kısa süren bir süküttan 

sonra sordu: 

- Yarınki boğa güreşlerine iştirak 
edecek misiniz? 

- Tabii 

- Buna kat'iyyen karar verdiniz mi? 
- Başka türlü hareket etmeme im-
~ yok ki, kral iştirak etmem için 
~rlcrde bulunmuş. Sonra, itaat 

etmemde başka bir sebep daha vardır. 
Biliyorsunuz ki zengin bir adam deği

lim .. Bunu herkes de biliyor. Güreı 

meydanına çıktığım zaman oraya para 
atmak adet olmuştur. Ben bu paralar 

sayesinde yaşayabiliyorum. Hıalka, bu. 
nu yalnız bana yapbğı halde bundan 
izzeti nefsim kırılm:ryor. Zaten buna 
kral önayak oluyor. 

- Pekm, şu halde ben de gelir bu 
boğa güreşlerinin ne biçim şey olduğu· 
nu yakından görürüm. Hakikaten me
rak ediyorum. Çünkü şimdiye kadar 
bunu görmek nasip olmadı. 

İki dost, bütün günlerini otelde, 
gevezelikle geçirdiler. Akşam olunca, 
her ikisi de, ertesi günü bütün kuvvet. 
lerine muhtaç olacaklarını hissederek, 
erkenden yata,klarına girdiler; 

v 

DöCOŞ MEYDANINDA 

Anlattığımız hadiselerin vuku bul
duğu bu devirlerde, halk .arasında en 

fazla rağbet gören şey boğa güreşlc

riydi. 

En büyüle asilzadeden en küçük si. 
lahşora kadar herkes, güreş meydanı~ 
na inerek boğayı öldürmeği bir şeref 
bilirdi. Bu moda ancak asil smxf için 

mevcuttu. Halk bun lan iştirak etmez 
ve kendilerine t;::ts:::; ct::lcn uzak bir 
yerden güreşi seyretmekle iktifa eder
lerdi. 

Bu güreşin en küçük teferrüatlanna 
bile büyük bir ehemmiyet verilir, teş. 
rifat ve merasime son derece riayet e
dilirdi. 

Meydana çrkan - kral, prens veya
hut basit fakat asil bir silahşor - gU.. 
reşç.iye Matador denirdi. Bu adam ay-
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ni zamanda Pikadordu. Çünkü süvari 
ve üzerinde zırhlar ve elinde rruzrak 
olduğu haBde döğüşe çıkardr. Bu dö
ğüşün hiçbir faydası yoktu. Postunu 

"'kurtarmak için her çareye başvurabilir. 
di. 

Döğüşççünün arkasında - serveti
le mütenasip - muhafız, seyis ve u
şaklardan müteşekkil maiyeti meydana 

çıkardı. Bunların vazifeleri efendileri. 
ne yardım daha doğrusu onu müdafaa 
etmekti. 

Boğa, ekseriya, boynuzlan arasın!da 
kordelalar veya küçük bir çiçek demeti 
taşrıdı. Bazan güreşçi, kxlıcımn veya 

'mızrağının ucuyla bunu boynuzlaımın 
arasından çkarrrdı. Fakat bu son dere
ce tehlikeli oyuna herkes cesaret ede

mezdi. Döğüşçülerin ekserisi boğayı 

adamlarınm yardımile öldürdükten son. 
ra bu şeref kordelalarım alarak beğen· 
dikleri genç kız veya kaldınlarm ayak
ları dibine korlardı. 

Gerek güreş meydanı, gerekse krala 
ve davetlilerine mahsus tribünler an. 
cak güreşten birkaç saat evvel inşa e
dildiği için gayet basitti. 

Boğa güre5Jerine, ancak kr.ahn da
veti üzerine gelinebilirdi. Tribünlerden 
başka, meydanın etrafında bulunan bL 

nalardaki pencere ve balkonlardan !da 
güreşi, ancak bu davetliler, yani asil 
sınıfa mensup olanlar seyredebilirlerdi. 

Kral, temaşaya, sarayın balkonundan 
iştirak ederdi. Çok geniş olan bu bal
kon bir nevi tribünü andırıyordu. Sa
ray erkanı kralın arkasında yer alrr. 
lardı. 

Halk, meydanm bir tarafında 

~oplanır ve bunların önüne mıJhahzlar 
yerleştiribdiği gibi, ipler de gerilirdi. 
Böylelikle güreşi seyretmeledne adeta 
imkan yok gibiydi. Maamafih boğanın 

gü· 
bir tek butizini görmek, vey: d 
rültüyü duymak bile onlar için kar ı. 

·1 adelcr, 
Güreşlere iştirak eden ası z 

d .. ı·· d 1 ı ,~•rarlar ve mey cna, sus u ça ır arın r.u ·ıe 
. . b .. akları bunları kendı armaları ve ayr 

yt1• 
süslerlerdi. Bu çadırlar onların so 

. . l . .. • ten evvel ve nup gıyınme erme, gureş ·ya 
. kserı 

sonra istirahat etmelerıne ve e ·ne 
. . d . edilrneterı 

yaralandıkları ıçın, te avı . vi 
bır ne 

yaraı:!dr. Bu çadırlar, kısaca, 
artist localarını andırıyordu. 

· · te
Asilzadeler kendi istirahatlerıııı 1 kuru • 

min edecek olan bu çadcrlann . çuı 
. . derlerdı. 

masnıa kendılerı nezaret e sinin• 
kü, herkes kendi çadnmn kornşu dik .. 
ken daha güzel olmasına bilhassa 

kat elderdi. . S ar 
. . pon eı 

Bu adeti 'Dozmamak ıfiın. drrı-
da erkenden meydana gelerek ça 1-i•· 

· Bıt )\"' 
nm kurulmasına nezaret ettt. • . nıa ..,., 
çücük çadmn üzerinlde hiçbtr ar -sade . 
~üs yoktu, zaten bu küçük ~e r .. .ra 

Ç .. kıl o <>J 

çadır ona kafi geliyordu. un . tbise• 
yerleştirec.cği bir tek şey ipeklı e 

siydi. 13 rr11a 
Filhakika, dişlerinlden tırna~r 5urii 

kadar müsellah ve arkalarında b gii• 
maiyctile güreş meydanına çıkarı ııa .. 

sezar 
reşçilerin aksine olarak Don aya o• 
fif bir gömlek, bir tek kılıç ~e.! uıc• 
larak döğüşürdü. Yegane susu: ekter1 
rindeki gömleğin en nadide ıp 
yapılmış olmasıydı. k gağ• 

Silah, olarak. küçük fakat çot<ııllatı• 
lam bir kılıçtan başka bir ş~·yiil< bit' 
mazdr. Bu krlıcr, ancak çok k:ııarırPa1'. 
tehlike karşısında kalınca ]3tl J<.l'" 

d Y0 rldll· üzere yanında bulun uru pogan~f\ 
hcım şimdiye kadar, ancak, k içııt 
boynuzlarındaki kordelayı ~ıınarıgırı1ılc 
kullanmıştı. Bazan cesaretı ; kordt• 
derecesine vardırır ve bu şere boğa•. 

. D se.ıar lannı elıyle ç1karırdı. on 
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~ 
ltr~"Buı.: 

la.ao PllkJ 
~hU a dana mu!!lklsi, 19,80 tayyare 
~ 20 Vllaınına konferans: Nuri Ktzılka 
llı.ıı 'l'urıc edfa Rıza ve arkadll§ları taratın.: 
Öıııer lb lllUslkJsı ve halk §arkılan, 20,30 
~~ ~ta laratmdıı.n arapça söylev, 20,t5 
~ v arkada.şlan tarıı.fından Türk mu• 
~ ' halk • 13 &Ja.n f!U'kılan, 21,15 orkestra 
tılııtııı p 11 ve borsa haberleri, ve ertesl 
"• °l>erc~tranıı 22,35 pl~klıı sololar, opera 
il Parçaınn 23 son. 
tıttı~: 
17 iti. 

•uv Op 
%~ bU era Parç&Jan, 19,05 Frankfurttan 
'ileııcpıı Yük kon-er, 20,05 konu§'III&, 20,.20 

' 21 20 YaYUı, 20,50 gtlnUn &ldalerl, haber 
t~ı.:.41 hgenç mllletlerln §&rkıla.n, 21,M 
~Os ha 1labe, ulusal şarkılar, ve yayın. 
'"Ya, haberler, spor, 23,35 eğlenceli 
llt().\ e dana hav&Jan, 

18 "'-Ş1'F,: 
"1 ,as Ply 
~ Ozı orıc ano ile Macar musikisi, 18,55 

.Qs t eatrası, 23,25 hava, gramofon, 

'~c:a. ve itaıyanca haberler, 24,15 
il~: ı,ıo son haberler. 

la.acı 
~.{3 ltort'&ınoton, 19,05 itaıyan muslk!8i, 
2t~ kn llferana, 21,05 orkestra kom;ert, 
~berter koııaert, 22,10 büyük konser, 22,35 
c;ı. 23~08Por ve sa!re, 22,50 balalayka kon 

'tt ll~ll?tıo!onla konser, 23,50 tra.nsız 
l.o~'b ca haberler, 24 son haberler. 

1 il.\: 
~ !.oa brı . 
~ a~ ı: YaYmı, 18,50 edebt yaym, 19,05 
~ .Os lıaııe l':aınanı, 20,05 orkestra koll8erl 
'e • 22,03 rıer, hava ve Sa.ire, 21,35 , hava. 
~ it karışık yaym, 23,05 orkestra 
~e 

2
°n crı, 24,05 hav&, haberler, spor 

"• ~30 orkestra konseri, 1,3:5 haber-
~~: l,45 gramofon. 

~"2() 
~O t~ nıuaıkisl, 18,55, kış haberleri, 
~ ~l i Propagandası, haberler ve 
~~ 1t' 5 ltarııık musiki, 22,05 piyes, 22,25 

" ııı~· 24,0ll haberler, hava, 24,20 
' • 24,85 Bari ıııtuyonunile bir 
~kls1, sonra hAva. 

~~betçi eczaneler 
'lıttxn 

1_ ~ ~ı Vchrin z:ıuhtelıt scmUerlnd~ 
~ a::ı eczaneler 11unlnrdrr: 

lhcUndel:ilcr: 

e !B~nsason), Beyazıt&& (Bel· 
·,.\il • r<lıı. (H. BulQs!), Eytlptc 

rif,) Şehremininde (Hamdi), KA 
<te 

"«!.ı (Suad), Sa.matyada (Teo!ilos}, 
!! ~lla (C:tcm Pertev), Fenerdi (Vltall), 
~ t.ıı <!::sat), Bakırkl5yde (Merkez), 

~heUndekiler: 
't~ r"'ıı,rı )'da (Ahmet Cevat), Bosta.nb~ 
(~~ 't'l • Gala tada. Topçularda (Hlda• 
ıı. i..loı de (Kemal Rebül), Kurtulu11ta 
ı."V~ tı ' :Ata~kada (Feyzi), Ha.sktsyde 
.... ~ • l{ 
lj S ı llsnnpa.şadn (!.llleyyet), Beşik .. 

•oı ~1rtıan 'l} llar Recep), Sanyerde (Nurt). 

ıt.~•:cuııa ' lrlldık5y ve Adalardakiler: 

~~~İskele caddesinde (Merke~), 
~ ), liij~' ltuvakkltho.ne caddesinde (Sa• 

Cli't~ı. klldada (Ş!na.sl Rıza), Heybeıı.. 

BEYOClU 
SABA'I • Katar mektebi veclna~te 

harp 
l'URK 1 Savoy otel 217 
MELEK • Sevifmek arzusu 
lP&K 1 Son casuslar 
SAKARYA ı Geceyarısı yıldızı ve aşk 

fUkranı 

YILDIZ • Saadetim sensin 
sUHJ:.R ı Kadınlığın SDTt 

.\LKAZAJI 1 Zafer gUnU 
rAN . ı Denizler per!.11 ve Bir 

mayıı gecesi 
ŞIK 1 Ehil a&llp muharebeleri. 
ŞARK • Kemanlar ç°aıarken ve 

Menun kafile 
ASRI • Fail Berzer ve Beklenm!• 

yen §ahit 
ASTORYA Ate§ kral!çesl ve Şa.-

takta s!IAh ııcsıert 
OUMuııtYET ı Yıldımn kaptan, Kukarlçe 

ve Mekaud 

ISTANBUL: 
ı Kan kard~ler ve Parlsl! 

rantöll 
ı Rus Japon harbi ve ç!n. 

geneler gecesi 
ı Hortlak 

ı Küçük §arkıcı Al Jolııon 
ve Denizaltı kahramanları 

ALEMDAR ı Samson ve İnsan kaçak• 
çılan 

K.EllALBEY ı Sefiller (tUrkçe 16zlü> 
\'e ôlUm uçurumu, De
nlı: kızı Eftıı.lya 

KADI KOY 

RALlC ı İ§te bahriyeliler 

OSKUDAR 

• Ehllıallp muharebeleri 

BAKIRKOY 
1'ttLTl'YADI ı Yeşil domino 

TiYATROLAR 

Tf.'f>F.H ı\S! DRAM KISMI 
~rJıirTılJatrosu Ak§am ııut 20,so da 

, 111111111111111 i Yazan~ ~~r~T Brensteln 

Ilı ' 111 Türkçeye tevi~n: IU j .Lı~;~:~lı~:::~~-
llJfft ıJ Operet krsrnı 

GUndUz 14,30 da 
Çocuk Uyarosu DOCANLA SELMA 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Müzik: Fehmi Ege 
Akşam saat 20,30 da 

DELIDOLU 
Yazan: Ekrem Re§it 

~stellyen: Cemal RC§lt 

Ferah sinemada 
·Münir Nureddin 

konseri 
Tanınmış sanatkAr MUnlr Nureddin 13 

mart cumarteııl ak~amı Şeh7.adeba§mda 

Ferah ıdnema.cıında İstanbul halkının talep 
ve arzuau üzerine bir konser verecektir. 

~ ı,Gemlik Belediyesinden: 
t( ıc_~ ~ernlik kasabasının hali hazır haritasmm Bayındırlık Bakanlığm-

93? ~~ilen Belediyede mevcut fenni prtname dairesinde yapılması 19 
~ tliniinden itibaren 21 gün müddetle açık ekailtmiye konulmu§tur. 

3 :: ~ali hazır Haritası yapılacak yerler tahminen 60 hektardır. 
"-~4. uther hektarı için tahmin edilen bedel 27 liradır. 
·"tıtt~ ~iltmiye girecekler bu baptaki fenni p.rtnameyi Gemlik U. 

\Lı S ......._ iorehilirler. 
~t ~~kailtmiye girecekler % de 7,5 hesabiyle 121 lira 50 ktını§ mu· 
~ 6 ......_ ınat vereceklerdir. .. 

~ ~e 1937 yılı martın 11 inci perıembe günü saat 14 de Gemlik 
' ? ......_ t ~inde yapılacaktır. 

~it a kaıltıniye gireceklerin bu i~i bqaracak ,eraiti haiz bulunduklan 
")lııdırlık Bakanlığının ehliyetnamesini haiz olmaları ıarttrr. 

liır Ha va K urum·~6S., 
~iııı~(jyük Piy~rigosu 
S d'.ye h adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
~:. 1nci keşide 11 Mart 937 dedir. 

~hı~~iik ikramiye: 50.000 Liradır. 
l1n.0oO ıs.coo, 12.coooo ıo.ooo liralık ikramiyelerle 

D·k\'e 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
ti· 1 kat: . l. İltt . 

\U~~ balan herkes 7 /Mart ı 9~1 günü akşamına kadar biletini 
• ulurunalıclır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

ft~BER - ~kşam postası 

lstanbul Harici As~ 
kerl kıtaatı ilanları 

.. ' - .. ,. 

Her bir kilosuna biçilen ederi 
240 kuruş olan 1 O bin kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla almacarC" 
tır. Şartnamesini parasız almak ve 
örneğini istiyenlerin ·hergün öğle .
den sonra komisyona gelmeleri. llk 
teminat miktatı 1800 liradır. lha· 
lesi 18/ 3 / 937 per§embe günü sa. 
at 15 tedir. Eksiltrniye gireceklerin 
2490 sayılı kanununu 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesikaları 

ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplannı ihale saattnden en az 
bir saat evvel Ankarada M. M. Ve· 
kaleti Satmalma komisyonuna vef" 
meleri. •"625.. ( 1119) 

Her bir çiftine biçilen ederi 450 
kuruş olan 30000 : 40000 çift as
ker kundurası kapalı zarfla alma • 
caktır. Şartnamesini 900 kuru!Cl 

almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin hergün komisyona gelme· 
leri. llk teminat miktan 10250 li
radır. İhalesi 2013/ 937 cumartesi 
günü sa:.t 11 dedir. Eksiltrniye gi· 
rec~klerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikaları ille teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satmalma komisyonu· 
na vermeleri. "626,, (1120) 

Her bir kilosuna biçilen ederi 230 
kuruş olan 25000 ili 30000 kilo sa.· 
n sabunlu kösele kapalı zarfla ah· 
nacaktır. Şartiıaınesini 345 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin hergün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri ilk teminat mik· 
tan 4700 liradır. İhalesi 24/3/ 937 
çarşamba günü saat 11 dedir. Elr 
siltrneye gireceklerin 2490 sayıh 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesikalarla ilk teminatlariy 
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel An· 
karada M. M. Vekaleti Satmalma 
komisyonuna venneleri. (629) 

(1243)' 

Adalar Sulh mahkemesinden: 
Büyükadada madende Yılmaz 

Türk caddesinde eski 48 yeni 62 
No. da sakin iken elyevm ikametga· 
hı meçhul Sava Patrikiyadis. 

·Hayretle şayian ve müştereken 
mutasarrıf bulunduğunuz Büyükada 
da madende Yılmaz Türk caddesin· 
de E. 48, Y. 62 No. lı ev ve bah
çenin ~ayri kabili taksim olduğun • 
dan açık artbnna ile aablarak §u

yuunun izalesi hakkında Hayretin 
aleyhinize açbğı davanın duruşma 

gününde isbatı vücut etmediğiniz -
den hakkınızda gıyab karan verilmi' 
ve gayri menkulün 18/ 3/ 937 saat 
13 de ehli ukuf marifetiyle keşif 
ve takdiri kıymet muamelesinin ifa· 
sma ve duruşmanın 26/ 3/ 937 cuma 
günü saat 14 de brrakılmasma karar 
verilmiıtir. 

Y evmü keşif le ve duruşma gü -
nünde ı:elmediğiniz veya bir vekil 
göndennediğiniz takdirde gıyabmız
da ke~if yapılacağı ve muhakeme • 
ye devam olunacağı tebliğ makar.u
na kaim olma küzere ilan olunur. 

(7504) 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

TTi 

Kendi kendi.ne 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Resim: 7 
La maison 

(Ev) 

• :ı.. - La mabon: ev. 2 - La villa: köşk 3 - Le rez..de.chaussec: ze. 
min kn.tt. 4 - Le premier etage: birinci kat. 5 -Le deuxieme (etage). 
ih,inci (kat). 6 - L'allec sablee: T.,-um döşeli yol. 7 - La pelouse: çi. 
mmı. 8 - Le vestibule: ta.şlık. 9 - L'escalier: 1ncrcliven. 10 - Le 
portc-chapcaux: clbi.se askısı. 11 - Le chapeau: şapka. 12 - Le par
<lessus: pardcsii. 13 - Le cart.el: duvar sa.ati. 14 - La serre: limon.. 
luk. 15 - La fleur: çiçek. 16 - L'cntree: giri§, kapı. 17 - Le jardin 
p•Jtager: meyva. bahçesi. 18 - Le partcITe de fleurs: çiçek tarhı. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir adet o p er at ör Ü r o 1 o ğ 
İngiliz mamulatı demir kasa ile bir Dok t:or 

SEZE 
baskülün 11/ 3/ 1937 tarihine mü· Süreyya Atamal 
sadif perşembe günü saat ondan iti 
haren Aksarayda Valde camii kar . Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkap1 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
şısmdaki fırında açık artbnna ile sa- kattaki 

tılacağmdan talip olanlann mezklır Muayene hanesinde hastalarını her· ı 
gün ve saatte mahallinde hazır bu· gün saat 16-20 arasında kabul 

lunacak memuruna müracaatları ilin • eder. 1 
olunur. (1315) 1--------..... -·---. .,, 

TERZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbu1 Yeni Postahane kar~nda 
Letafet hanında 4 No. l. 
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• 
1 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayımz. ( Posta kutueu 1255 Hormobln J -· 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çamalb tuzlumda sureti mahsusa.da tesis olunan ince tuz de· 
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzları 
yanmtu ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da ( 50) ıer 
kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde sahta çıkarılıruıtır. 

SofTa tuzlan (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara konarak 
ambalajlanmııtır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu Kabatat 
ambannda (9,50) ve mutbak tuzlarının beher kilosu (5,25) kurut 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuva.t. 
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiabna dahil 
olduğundan müıterilerden aynca sandık veya çuval bedeli aran· 
nuyacaktır, 

Tuz sabcılanıun inhisarlar lstanbul Bqmndürlüiii merkezind~ 
Kabataı ambanna müracaat ~tmeleri ilan olunur. (1184) 

- -----·---------------------

H LIPS Amputrar.ını 1 kullanınız. 

ELEKTRiK T AHSIL OARI GELiNCE YARI 
YARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

cın ISPIRALl.I 

LAMBALA,_! 

PET L iZA 1 

Saçları besler -
Kuvvetlendirir

Dökülmesini 
keser ... 

Oreloğ - Operatör 
•• on. OSMAN ONER 

idrar yolları, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLİK ~u·t~~z~:~~. 

Mua yenehane: Hebçl'lıııpı Anadolu iten 
kur~ı ~ırasında Arpal'ılar Han ll>o. 16 
Ev : lsllklıll caddesi \/ıldız Slnemusı 
yunındu Tokat Apartımenı No. 3 

r SoQuk 
ve rutubetli 
havalarda 

Grip, Nezle, 
Boğaz 

olmamak ve soğuk algmlığmdan 
korunmak için 

Kullanınız. Akridol, bulatıcı has
talıkların almmuma mani ol· 
duğu gibi boğaz ve bademcik ilti .

1 
haplarını da pek çabuk geçirir. 

Her eczahanede bulunur. 
Ufak kutusu 35, büyük kutusu 

70 uruttur. 

~---Dr.----
N l ŞAN YAN 

Hastalarım hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua

yenehanesinde tedavi eder. 
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Maliye Vekaletinden: 
1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kal~~ 

velce ilan edilmit olan nikel 25 kuruşluklar la bronz 1 O kurutluk~ 
kanunevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının 
etmiı olduğu ilan olunur. (443) (1103) ___/ 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

YALNIZ iı ~~ JA l A ~!~J!JJJ MI(~ 
~ "'* fl.~E~ l ~;; ~!::~~~~~ if ~~J ~ i! ?~ ~R-~ ~ 0;;?!yf ::??~ I ~~4 

~~~ ~R~~ PUDiiA~~VARôıR 
~'JI -~~ 
~(.~ 
Sabah dokuzdan akşam 

saat beşe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmrya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar • 

.. .. b. .. zellik ta 
gorunmez ır gu .\jıe 
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Kimyager -
dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli bir kim • 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan . 

bakası ile kaplar ve ~ "e 
b .• b. .. ıı·k verır ta ıı ır guze ı bı·r ··ze 

modası geçmiş ve yu deli . . 
3: t .. : ' ' • 
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HELIOS Müessesatı, Galata, Voyvoda caddesinde yeni binasında 
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dırılmış yegane hafif pud • 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası-

nın istih7,arında kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

mak.iyaj §eklini verflle 
ta -kalın adi pudr~rlardan • 

b. tesir Y" mamen başka ır d-
T k Jon pll 

par. Bu yeni o a Jdıit 
.. ık kıl 

rası yuze yapış d" 
'h tl b "8 atlik pll cı e e una sa k ıı•J 
..• b. d l ArU ~ ra ta ır e er er. ..,
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parlak burun, ne . ı-0ı • 
görünmiyecek, belkı 11jtı 

• - terierııe gar, yagmurun, .... rıı11t, 
icrayı tesir edemiycces• ö • 

f . 1. b" tefl g sa ve sevım ı ır 

rünecektir . 


