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Fey<e ~<§llfil 
teh~ölke~ö 

Ademi müdahale hazırhkları devam ededursun 

Adan ada 
h"lii m e vcut 

ispanya asi lerin 
1yardını çogaııvor 

Almanlar cephane, ltalyanlar 
Setter tamir edilmediği için bu seferki 
~elln deha korkunç olması endişesi var 

lcld~na, 11 (Hususi) - Geçen büyük 
tdulll: ~arap olan setler henüz tamir 
~ ınııtir. 

Bu sene, Toroslara şimdiye kadar 

misli görülmemiş şekilde yağan karlar 

bu endişeleri çoğaltmaktadır. Çiftçi te. 
Hiştadır. 

Sel esnasında evleri yıkılanlara Kızıl 

ltıııd~c tnahallesi ve hastahanenin bu. 
te11 }>o\ u kısımlarda set vazifesini gö. 
Ustfi lar da dümdüz olduğundan "Nar 
'tt bu" denilen selin yakında geleceği ay tarafından yeni bir mahalle inşa 
~laca~tıun geçen selden daha müthiş edilecek ve burada herkese istihkakına 
~maktadır. göre ufak evler yaptırılacaktır. 

Sabıkalı paşazade 
ev soyarken 
/arkına varllması üzerine 
yakayı ele verdi 

(Yazısı 6 ıttetda) 

son 
" N.~·· "'ltt '""Us .. 

li mücahid·~ 
dakikaları 

~ en c:: un damadı ve Hahe~ista · J 
~ ııl:\ı C csur muharibi olan Ras Des ı 

i:İ}q;; taçyani tarafından ne şekil· 
~ -.rtti.i'"·· 

lıı_~ ener 1 gu malumdur. 
tı'ı ~a a ~>rens Desta, biittin yok
r°-trıı~ " tagrnen silahı elden bırak
~latkc e Habeş - ltalyan harbi 
\ llıtıınn tP.srnen beyan ettiği gibi 
\>~ son damlasına kadar harbe 

I~ l~İ·h c~iştir. 
lıı 1}'all ~ ta e~vel Adisababada 
~b ~~biy a~eşalı Grazyani ile erka
rl. ~on esıne Yapılan halk hücumu 
~lt Jii~~rtip ettiği söylenmişti. 

a'-'q prensleri ve general· 

leri Hiperit zehili gazlarından ve 
kurşuna dizilmekten korkarak ltal· 
yaya itaat ettikleri halde Ras Desta 
tam bir milli reis gibi hareket etmiş 
Ye elde silah sonuna kadar mi.icadele 
ye devam etmişti. Grazyani Habeş 
milletinin göz bebeği haline gelen 
bu kahramanı, derhal kurşuna diz
dirtmiştir. Yukarıdaki resim Ras 
Destanın muhasara edilip teslim alın 
dığmı ve alttaki resim kurşuna di
zilrnezden beş dakika evvel "son 
sözünüz nedin., sualine tam bir sü- ı 
kut ile mukabele ediıini tcsbit et
mektedir 

l spanyol asilerinin koğutarı 7-.-rallo 
beraber oldukları anlaş-ıl1yor: 
Geçenlerde :zıapteAl.ilcn Malaganın a.s
lrıeri valiliğine sabi k k-ralın yeğeni 

Sevil dilkii tayin edilmiştir. 

Türkçe konuşmak 
mecburiyeti 
etrafında 

Neşriyatımız 
lngilte rede 

nasıl karşılandı 'l 

• ISTA.~BUL, Mnc.>ı 1. 
l:i.•1 lı.c~ng 0 t:ııı •• Hnbc·,• 11 J•rse:y 

• l'1lad 1ııa.ıbut 0-ıly, th!- Brus.,'ıı munı,1. 
~:_ p,a-!IQ' hi,ıı dı!clded 1o Sitol\lbıt \oo pub:ıe 
>rl- -uıe Qt:t@' ı•nıuııı.t buı: 'rurki&h, :ır.d tQ 
ttr. tUılfüt ı &o on 'aeybody who tıreau \lıo 
aı reg•ılat!o.n, 1'.lıvelleı:s, JW\';ever, •re 

Ntrmpl. 
t• T:lıe '"H11ter," \'11htch favo~bıv <»m

meıııs otı tııu d~ısıon. r~ıı.ııı Uıııt tb~ 
~&:n<: ır.crınul"I.' lıt<s ıılready be.in :rpplied 
by tli~ ) eklrda' znuoıc1pp'1ı.r • .and ex
J'.lr'.$11t~ t.tıl' wulı tb.at st:cJ:t ııttorı.s ı:ıou:d 
ıı<so bf' t:ıkın at lf!ınb.t 

Al Ult preıeııt t.imt', 3{) ~r cent ot the 
lştanbu.t tı0ı>uıııtı<>u iııı~~ a l)(ltl·Turltuı!ı 
mnther t«'lll"· "hk't tÖl'.Y freely tısc 
w! Llıouı any r~t!:1tUou. • 

J.·;:"l iz ga::;etcsinin tıcşriyatmıı::daıı 

balıseden kısmı 

(Yazısı, 2 incide) 

Şehir tiyatrosu 
• • •• •• 

reıısoru 

Ertuğrul 
Muh sin 

Hal>cr yazı ail.csinc intisap cfmi§tir. 
Yazı.Tarını bundan scmra Haber'de 
Ml§l~r. 

asker gönderdiler 
Valansiya hükünıeti 

protesto ediyo r 
Algerias 11 (A.A.) - Dün akşam 

Cadixtcn buraya gelen bir tngilizin 
söylediklerine bakılırsa, bayrağı olma. 
yan ve ismi yağlı boya ile kapatılmış 
olmasına rağmen İtalyan olduğu anla. 
şılan üç vapur geçen hafta sonunda 
Cadix'e İtalyan kıtaatı çıkarmıştır. Ke. 

Resmi bir menbadan bildirildiğine 

göre, hükumet kuvvetleri, biraz nef C1l 

alabilmek için mukabil taaruz~ kalıc;t
lardır. 

Milisler, bu mıntakada bazı mevzile. 
rini ıslah etmeğe muvaffak olmuşlar. 
ldır· i 

Mukabil taarruzun şiddeti karşısın. za, Doçland cep kruvazörünün son 
günlerde Algesirasa top ve mühimmat 

da sürprize uğramı§ bir vaziyete düşen 
otluğu zanedilen esrarengiz bir yük çı. 
kardığı bildirilmektedir. asiler, hücuma kalkmışlarsa da ilerle. 

Mukabil taarruz meeğ muvaffak olamamışlardır. J 
Madrit 11 (A.A.) - Diln Guadalaja. Gece hulfıl ettiği zaman, muharebe. r 

ra cephesinde mütemadiyen tiddetli ler şiddetini kaybetmiş bulunuyordu. ' 

1 

muharebeler olmuştur. . (Devamı 6 tııetda) ı 

Musolininin gayet 
orijinal beyanatı 

Tehlikeli değil: 
Bu sefer çaydan, ıhlamurdan, 
şarap ve cazdan bahsediyor 

Milano, 11 (A.A.) - Popolo 
D'ltalia gazetesi, Duçenin United 
Press'in muhabiri M. \Vehb Millere 
vaki beyanatını yazmaktadır. Düçe, 
şöyle demiştir: 

" - Alkolu, ferdi ve içtimai sıh-

hat için tehlikeli addetmekteyim. 
tütünün itidal dairesnide kullanıl
masına muarız değilim. Bana gelin· 
ce ben, kuvvetli li!:örler içmem, yal· 
mz resmi ziyafetlerde biraz şarap 

(Devamı 6 ıncıda) 

Zavallı damat .! 
Evlend iği kadın, nih ahtan bir kaç saat 

sonra dört çocuk birden doğurdu 

TI.omanya aşk diyarıdır. Romen ka

dını güzeldir, tatlıdır, ince ve zekidir. 

Ve Romen genci Eevmesini bilen iyi 

erkektir. Köstencenin o güzel pi.iı..jla

rıru gezip görenler tabiatı11i burada 
oturan insanları mütemadiyen "ço. 

cuklatmak., "üretmek., için çabaladı
ğım 

0

santrlar. İşte ajanslar bu diyar. 

da bir haf ta. ev\·~.11 b~ka memleket
lerde ~.arip addedilecek bir hMi.ec ol. 

duğunu haber veriyorlar. Mesele ŞU• 

dur: 1 
Romanynnm küçi.ik bir köyünde 

bir kadın dört çocuk doğurmuştur,. 

Bunlardan üçü kız, biri erkektir. 
Garibi şu ki, kadın doğurmadan bir 

kaç sn.at evvel evlenmiş ve nilefd.lu 
mliteakip derhal hastaneye gitmiştir, 

Desenize ki Romanyada çocuk yap
mak için asgari mliddet olan 9 ay on 
gUıılUk rekor bir hayli kınlml§br~ 
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Türkçe konuşmak 

Japonyanın yeni hariciye 
nazırı ve bir hatıram ... 

Japonyayı uzun zaman Milletler Cemiyetinde ve Pariste temsil eden 
Bilyük Elçi Na.otake·Sato birkaç gündenberi Hayaşi kabinesinin harici
ye n:ı.zırlığmı yapmaktadır. 

Sato'nun çok z.eki ve sanatinde mahir bir diplomat olduğu söylenir. 
Bu rivayetin ne dereceye kadar doğru olduğunu bilemem ama Montrö 
konferansı esnasında her gün birkaç kere göz göze geldiğim bu diplo. 
matın benden ve arlmdaşlanmdan hiç de fena bir not almamış olduğu
uu hatırlarım. Biz, dudaklarında ve gfü:lerinde her nn manidar bir te
bessüm dolaştıran ve kimseyle konuşmadığı halde herkese çok tanıdık 
gözlerle bakan bu ekseHi.ıısı bir hayli nazik, mültefit ve çelebi bulmuş
tuk. ~aten bu nazikliği bu ~lebiliği yüzünden ibir de mühim siyasi gaf 
~pnııatı ya. .. 

Enteresandır anlatayım: 
Boğazlar muahedesinin bütün delegeler taraf mdan resmen imza 

edildiği gece her murahhas heyetinin reisi temsil ettiği devlet namına 

birer güzel nutuk söylemişti. Herbiri Kemalist Türkiyenin bir başka 
millet gırtlağından çıkan 'bir şeref senfonisine benziycn bu nutuklar ara.. 
smda bilhassa mUttefik ve dost Yunanistanın murahhası Politisle, Fran
SJZ delegesi Pol Bonkur'un, ve konferansın Avustralyalı Reisi Bruce'ün 
hitnbelcrl ve Tevfik RU.~Ul Aras'm verdiği cevap cidden hitabet sanatı
nın !birer güzel nümuncleri olmuşlardı. Bu meyanda S. E. Sato da söz 
alnuştı. '.Avrupa. dillerini çok iyi bilen, Japonların ve Çinlilerin dahi bu 
~illeri konuşmakta güçlük çektikleri rivayet edilir. S. E. Sato fransızca. 
yı bütUn bu rivayetleri tekzip eden tatlı bir ahenkle konuştu. Fakat yu
lmrda (la: söyledi~>iın gibi !her zaman fazla. nazik olmaya çalıştığı için 
d<'bşetli ibir gaf rya.ptı. Biryerinde: 

"Japonyanm Milletler Cemiyetinden elemli ve betbaht ayrılışı ... ,, 
Diyecek oldtL Yanında oturan ikinci Japon delegesi sapsan kesildi, 

eteğini~; gazeteciler ve diğer !bütün delegeler kulak kesiliverdiler. 
MalQm a. .. Diploma.si işleri tuhaftır. Bir kelimeye bakar. Bana öyle 

geldi ki herkes bir an: 
"Acaba Japonya ani bir kararla. Milletler Cemiyetine mi giriyor?,, 
Diye düşün.dil. Fakat 1biltiln bunlar ancak bir saniye devam etti. 

Sato dudaklarındaki manidar gülUmsemeyi değiştirmedi ama bitireme
diği cUmleyi gu şekilde tashih ederek tekrarladı: 

mecburiyeti 
Bu sabahki posta ile gelen İngiliz

ce Thc Observer gazetesinde okun. 
muştur. 

IST AN BUL, Mart, 1 

Istanhulun büyük miJcyıd.sta oku:nan 
hakild a~m gazetesi "HABER,, ~ 
Bursa belediyc.!'inin umumi yerlerde 

Türkçe.den başl«ı bir dil konu.şu?ması
nı mene ve bu niromı bozanlardan pa. 
ra ~ a1matja 1ro.rar uerildigini 
Oild.4riyor. 

Bu. kararı terviç eden "HABER,, 
Tekirdağ belediyesi tarafından da ay-

nı tedbirin alındığını hatırlatarak, Is
tanbulda da böyle bir tedbir alınması 
lazım geldiğini ileri 8Ü1'77!.ektedir. 

Şimdi1ci halde, Istanbul nüfusunun 
yüzde 30 zu Türkçeden gGyri bir ana 

dile malik lrnlunmaldadırlar ve lrnn. 
Zar kendi dillerini Jı.i.çbir 'kayda tabi 
olmaksızın kıtllanıyor'Ulr. 

• J(. ,,. 

HABER işte birçok meseleler gibi 
bu meseleyi de beynelmilel platforma. 
çıkannrş ve dilnyanm her tarafına. 

aksetttirmiş bulunuyor. Observer ga
r.etesi HABER taraf mdan ortaya atıl
mış olan fikrin aleyhinde bir Jl\iltalea 
serdetmemektedir. Zira Türk memle. 
ketinde umumi yerlerde bütün vatan
daşların Türk dilini kulla.nma.larmı is
temekten tabii bir şey olmadığını 1n. 
gllizler de bizim kadar bilirler ve !n
gilterede de umumi yerlerde fevka
lade bir ihtiyaç olmayınca lngiliz dl.. 
tinden l:aşkasrnm kullanıTmasma ta
ha.mmül edilemez. 

Dizrael i tbrant dilile konuşmamış
tır, Bitler Almanyadaki mü.seviyi Al. 
manca konuşmamakla itham edebil
mek şöyle dursun Alman diline Alman 
edebiyatına mılsevi Alman vatandaşı
nın yaptığı hizmetlere teşekkür et. 

mek mevkiindedir. Dört yüz bin nü
fuslu Atinada Türkçe bilenlerin sayı
sı 280 bindir, fakat evlerinde Türkçe 
konuşan ve hatta çocuklarına Türkçe 
öğreten mahallelerinin kahvelerinde, 
gazinolarında ve diğer Yunanlı top. 
lantılarında ancak Rumca konuşurlar. 
Zira bir milletin içinde o milletin dilini 
bilenlerin başka bir dille konu§malan 
bir hakaret olur. 

HABER "vata.ndaş Türkçe konuş!,, 
şiarını dünyanın her tarafına, müs
bet tesirler vererek yayabildiği için 
memnundur. 

Parti vatandaşlan tenyir edecek 
Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşla. 

nn bir kısmının Türkçeden başka bir 
lisan kullanmalarının önüne geçmek 
için en sağlam yolu bulmuş bulunmak. 
tadır. 

Bu vatanda~lann harsi ve içtimat 
sahada diğer vatandaşların seviyesine 
getirilebilmeleri için Halk Partisi ve 
Halkevleri çalışacaklardır. Bunun için 
de esaslı bir program yapılacaktır. 
Parti umumi idare heyetinin önümüz

deki 17 martta yapacağı toplantıda bu 
mühim mevzu üzerinde görüşülecek ve 
bir karara varılacaktır. 

Çalışmaları Ankaraıda Parti umumt 
merkezinde teşkil edilecek bir komite 
idare eldeccktir. 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekre. 
teri Şükrü Kayanın Adana Halkevinde 
Adanahlarla yaptığı hasbrhalin sonun. 
da bu yolda faaliyete geçmek üzere bir 
kaza komitesi teşkili ve kaza komitesL 
nin Seyhan mebuslarının da dahil ola.. 
caklarr vilayet komitesine bağlanması 
takarrür etmiştir. 

Şimdiden teşkil edilmiş vaziyette 
olan bu komite ile lüzum görülen 'diğer 
vil!yetlerde teşkil edilecek komiteler 
merkezi komiteye bağlanacaktır. 

"Japonya İmparatorluğunun .Milletler Cemiyetinden ayrılışı ilah ... ,, 
"Elemli ve betbaht'' kelimeleri hazfedilmişti. İki saat sonra bu nu

tukların fra.nsızca. ve ingilizce za.bıtlan dağıtıldığı zaman bu kelimeleri 
dikkatle aradık. Fakat bulamadık. Zira Japon murahha.sı gibi "Konfe. 
rans umum! kA.tipllği,, de neTAkete Hl.zum görmemiş, J aponyanm Millet. 
ler Cemiyetinden a.ynlışmı "elemli ve betbaht" bir hadise addetmediğini 
ihsas etmi~ Ip~iliz güzellik kra

Pazar günü ya-ı-ıa-ca-k Jiçesi tevkif edildi 
Kendisile evlenmek isteyen romancı 

hava hayra m 1 denize kaza ile mi düştü, yoksa? 
Fransız bandıralı Parls transaUan_ 

Tren, otobüs ve otomobiller halkı 
YeşilkUye tenzllil.tla götürecekler 

Pazar günü Y eşilköyde yapıla· 
:ak Türk Kuşu bayramı için hazırlık 
lar ikmal edilmiştir. 

O gün Sirkeciden kalkacak sekiz 
tren, halkı yüzde elli tenzilatla Ye
yilköye götürüp getirecek, Eyüp, 
T aksinı ve Sirkeciden gidip gelme 
60 kuru§a yolcu taşıyan otobüsler 
t.-..alkacaktır. Ootomobiller de Y qil 
köye dört kişi ile. adam baıma 125 
~Uru§la gidip geleceklerdir. 

Bugün Türk Kuşuna mensup 
üç tayyare ve iki planörümüz daha 
Y eşilköye gelmi§tir. Yarın beş mo
törlü ve üç motörsüz tayyare şehrin 
üzerinde uçup ve beyannameler ata
rak halkı bayrama iştirake davet e
deceklerdir. 

O gün bayrama iştirak edecek 
üniversite ve yüksek mektepler tale
besine Türk Kuşu tarafından mecca
ni bilet verilmittir. 

atayın ana . yasası 
Dünkü içtimada bitaraf müşa
hitlerin mütaleaları dinlenildi 

Hatay anayasasiyle statüsünü 1 
tetkik edecek olan müteha.ssuılar 
heyeti dün ~nevrede bir içtima da· 
ha yapmıJ ve bu içtimada bitaraf 
:nüşiıhitler ~at vermiıtir. Bitaraf 
müşahitlerin bu izahatı Bayır, Bu
cak ve Hazne nahiyeleri hakkında 
"Jlmu_ştur. 

Cenevre, 10 (A.'A.)' - Anado
lu ajansmm nususi muhabiri bildiri-
yor: .. 

Sanc.ağm statüsünü ve teşkilatı 
esasiye kanununu hazırlamakla mü
k'dlef olan eksperler komitesi, dün 
Sğleden sonra mesaisine devam et
:niştir. 

Komite kendisine çizdiği çalı§
ma usulü dairesinde Numan Mene
menci oğlu tarafından tevdi edilen 
ve komitenin çalışma unsurlarından 
birini teşkil eden projenin lüzumlu 
ve esaslı hükümlerini müzakere et
mek suretiyle konsey tarafından 17 
kanunusanfde tasvip ·edilmiı bulu
nan rapordaki prensiplerin tetkikine 
devam eylemiştir. 

Bu suretle, komite, Sancağın 
harici i lerinin müstakoel idarcs1ne, 

beynelmilel anlaşmalann imzasiyle 
katiyet kcsbeditine v«; Suriye dev
letiyle para sistemi ittihadına dair o
lan meseleleri nazarı dikkatten geçir 
mi§ tir. 

Komite, bugün, müşahitlerin 
Bayır, Bucak ve Hazne nahiyeleri 
hakkında mütalealarmı dinliyccek
tir. 

Vergilerin 
tevhidi 

Maaşlardan tevklfat 
bir rakamla 
yapılacak 

ötcdenberi tetkik mevzuu olan ver. 
gilerin tevhidi işi nihayet tahakkuk et. 

mektedir. Maliye vekaleti bu hususta 
bir proje hazırlamıştır. Proje üzerinde
ki son tetkikler bitmek üzeredir. 

Projeye göre tayyare vergisi dt da. 
hil olduğu halde maaşlardan yapılan 

tevkifat bir kere de alınacaktır· Bunun 
için bütün vergiler tek bir rakam ha. 
linde tesbit eldilmektedir. 

tiği ile Amerikadan gelirken, viskisi 
ve şampanyası bol bir gece cğienti-

sinden sonra İngiliz güzellik kraliçe.. 
!erinden Mis Oksford'un kamarasın
da esrarengiz bir surette kaY.bolan 1n. 
giliz muharrirlerinden Frank Vospe
rin macerası Paris ve Londrayı alt 
üst etmektedir. 

Evveli hadiseyi kısaca ruılatalrm: 
Muharrir Frank Vosper ile İngiliz t 

güzeli vapurda verilen bir mUsame. 
rede tanışmışlar ve İngiliz gil?.eli ba
lodan sonra rnuharrirle diğer iki er. 
kek arkada-5mı kendi hususi salonu
na davet etmiştir. İçkiye bu salonda 
devam edilmiş ve bir aralık hava al. 
mak behanesiyle balkona çıkan mu
harrirle Mis Oksford arasında şu kı. 
sa muhavere cereyan etmiştir: 

- Mis ... Benimle derhal evlenmeli-
siniz. ı 

- Olamaz Mister Frank. 
- Öyleyse Allaha ısmarladık MLs 

Oksford! 
Muharririn bu vedamı genç kızm 

çığlıklar bastırarak imdat araması 

takip etmiştir: 

- Yetişiniz! Yetişiniz! Denize dUş.. 
tü ! DeniZe düştü! 

Salonda bulunan diğer erkeklerden 
biri muharririn açık pencereden öte 
tarafa geçmesini gayet tabii addetti
ğini, zira bu pencerenden yandaki ka
mara balkonuna. çıkıldığını sandığmı 
söylemiştir. Bunun üzerine geminin 
her tarafı ve deniz tarafı aranmış, 

fakat muharrir bulunamamıştır. Aca. 
ba muharrir kazaen denize mi düş
müştür? 

Fransız ve tngiliz polisi bu işin bir 
kaza olabileceğini kabul eı".ememekte. 
dirler. Çiinkü Paris transatlantiğinin 
süvarisi ~u beyanatta bulunmu~lur: 

- Muharrir Vosper genis omuzlu 
ve iri vücutlu bir adamdı. Onun 37 
santim genişliğinde ve elli santim ir
tifrzıda bir yerdPn tek baııına ve kcr 
laylıkal geçebilec»ğinc inanamam. Za. 
ten bitişik kamarada. pulunanlar Mis 
Oksfordun kamara.<mıda bulunanlar 

"' 

Mis Miiriyel Ok.'lf ord 

arasında bir müddet kavgalar oldu
ğunu, birtakım güriiltülcr işittikleri_ 
ni de söylemişlerdir. 

Bunun üzerine adliye bir başKa ta

raftan hadiseyi tetkike başlamıştır. 
Hadise esnasında kamarada bulunan 
Mis Oksf ord ile diğer iki İngiliz er. 
kelt fovldf edilmişlerdir, 

~ 

dlayata daie 
...... mı:J~SD--1115% ...... 

Dünya azıkl~!~ 
- Şair 'Mithat ceı:na çolU 

Bilmem nedendir? insan oğlu cılı 
zaman seçmek, bir şeyi ötekine tertJU. .. 
etmek hevesindedir. Ya !u, yaıca.nı• 
Birinin ötekinden iyi olduğUila. ıneJl 
at getirdller mi? ötekinin ıı:,ı.er
düşmanı olur, otıun kalkmasını er-
ler. Gerçi bu huyun ıa.zım old~u }~er 
ler de vardır; fakat insan og.u. }" 
zaman, her yerde tercihe kalk~: yı 
aruz, ya hece; ya mevzun ş }leP· 
serbest nazım. Halbuki bunıa.ı:zn ı>ei5 
sinin de ya.~amasında hiç bır 
yoktur. ~eceıc 

Fa.kat ben cdeblyn.ttan ba}ı!!d rdiJJl 
değilim. Dökülecek b~ka. edıren 
var, bugünlerde beni sinirlen a.ng• 
başka bir münakaşa oldu: a.l~~ }tet 
yemek mi? alaturka yemek mı ·ideJl
iki tnraf da, kendi hoşlarına. g da!l 

· orta. 
!erden · başka yemekicrın ıca a· 
ka.ldmlmasını istiyordu: a.lııtu~ seb
ğır olurmuş: alafranga aŞÇılık 
zenin yeri yokmuş. ed ,,lfll 

. •irak eJ 
Ben de münakaşaya ış.. ya.na. 011· 

dedim. Alaturkacılardan 1 r gcl
caktım: gözüm Un önüne r?s~ 8 ıco)'ll 
di. Şöyle dilim dilim kesılın ş, "aınıl 
salçalı, bol garnitürlü ros~··· :a.1dJr• 
o kadar mı? kasenin kap::ı.gını bU" 
dığımız zaman etrafa bur:ıaııı.tf 
ram nefis kokular saçan baŞ . oJ1J 
sevmez misiniz? Yazık ki bı:t 
lahna karıştırmayız. cıtstl• 

Bunları düşünüp aıa.fr~ga "nune 
beraber olacaktım: gözüm un °~ 
güveç içinde türlU, sarnıısak~~ gel• 
du ile mantı, börekler. dolıll a,ıg~ 
di. Onların da hiç birinden .,, fJ.., 
medim. :Rahmetli üstadım Ahtn~g"rl• 
. k~a. 

şım, yalancı dolmanm . d kUn.nıı• 
böbrek hastalıklarına bılc 0 

..:.et• 
<trııSU Vl 

yacağına kani idi; daha do_b· -
le gözükmeği tercih etmiştı. ,·1$1 

Hayır, hiç birinden vazge<;etlme~~ 
• v• ıeızc 

İnsan oğlunu kcşf ettıgt . Jef' v v·ı yeni yenı -~ mahrum etmege degı · :auttlP" 
zetlcr icad ctmeğe çalışmaıl. • 
içindir ki münakaşa edenlere: · 1,., 

_ Ben, dedim, Çinlilerin, Ja~rÇI 
rm vemeklerine taraf tartın'. .,,.r :31 

" Ik' bır r onları hiç tatmadım; be l raJ<'' 
önüme getirseler yiyemeın:yorı d"' 
bunca milyon insan onları yı u1 011' 
mek ki bir lezzeti, bizce m~ # 
bile yine muhakkak bir le 

dır. ı Ol'ısıs 
"İnsan oğlunan inanın yahu dar ti' 

üzene bezene, kim bilir ne. ~a Jl'le~· 
reddiltlerden sonra icad e:~gı :yiYIJll 
leri hor görmeyin. Bifte~ d,, ye.fil"' 
döneri de ... Ben size ''puddıngydir. f"' 
yın. demedim çok Jezzctli şe .,;rıı fe' 

' ·· Je1--' kat a.~urc de, hakçasını soY 

na rn ı ? . . aJa.turJcf 
"Şimdi itiraf edevim kı ~ bif 

~ ılI!ı-
yemeğin değil. alaturka a.Ş<;).rtllt 1'lf 
kusuru var: duruverıni§. wstf' 

· • loktıJl Al' şey icad etmiyor; en ıyı ayıt' r 
mızda bile hemen her gll~·~el' 
mekler var. İşte bunu degıel< ıçi!St 

·ncelITl bil 
çalışmalıyız: zaika, 1 aŞÇıJığtt' 
tenevvU ister. AJafranP ~ıbsP' 
·· tü l"'ğU" l"rda her '' oJ.r us n u var, on .. ..potctor 
nm bir iki ica.dı vardır. da!e.J tt' 

mak için bir tez y~ n:ıU 1_})11.Şı ~· 
mek lazım olduğu gıbı ~ ics.d ed f' 
mak için de yeni bir yeIIlek 

beğendirebilmek lazım. f 'dit• .ı~ 
"Yoksa alaturkası da Y1 de J18~ 

· ·ntn rangası da ... Hattn ikısı 
b·1 · ·a· Jifr.9 ı e ıyı ır.,. NurııUc1ı 

. ...... ...... , 
············· •••······••••··········•····•• 1 

Osmanlı 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

hanedanındart-
Papa~ 
osmal"I"" 

A evladı, "l" Papanın manevı ol . 
larağası Sünbül ağanıl1 t<eııdi 
ve Osmanlı padisahıil~ği bit 
çocuğuna tercih etti 

gençtir. :ı...- ~ f 
Zamruunm Don. _.ı:de ~ 1 

~ yaman adamın hariıcı;-ci ,-1'" İ 
ii ceralannı bugün 7 1'111"'1-~ / 
: fada muhakkak 0 

... ,..-,"" 
: ............................... ..... 



Nl~ART-1937 

~enim t1ödişüm : 
~~'-- - - ~ ~ k'\C Y [ğ) lY1 - ırll as 7ô 
,\?~~maıOo '? 
~t~ nispeten çekik 'bir hayat ya,_ 
~ ~: llazaruıda mektubun kıyme. 
~ ;:ı.şka ~oluyor. Hem daha. fazla 
' ti ~aga hevesleniyor, hem de 
~ ~adc cevap almıya... Sonra, 
tı. ııo~calıyan her sualin cevabı
~e bek ~n getirdiği zarfların i
~ot ... ~ıyor. Alamazsa sinirleni
~ Usus sorduğu suallerin ~ 
t ı-n.... ' gelen mektupta atlnnn'ITQ . ""~ le ' ~·--w 

liaJ'a Uplerc biniyor. 
'ııtnn tınıi. elimde kalem olarak ka.. 
~ ~ içın, kendime ait zamanla. 
~ /arrrı.atrm biribirinden ayrık 
~J'e ~a.ınak isterim. Onun için, 
"Y~ d~ benden iki satır bek. 

~~ nı:k çok nevmidilere düş~
""l, be Uştur. Hele biçare annccı-
" • 1ıa~en sıhhat haberimi aylar
' ll ~bir kere Uç sene _ alama. 
'ıı e~~ UzUJ.m~<rti. 
~iy tecrtıbeıenince, akilleşip kft.. 
~or. Eskiden yaptığı bazı ih-
' de' kaıp kırmalara da üzülüyor. 
~ ~ektup hususunda intibaha ~ 
~ ıih ~d~larmı arasında benim 
~~ıYetiznae olanların pek çok 
~Çok kihiliyorum. Dahası da var. 
i::te~ ... lllsen.in umruniyetle muha
~ta~i bilmediğine sık sık ras. 
e~ Onun için şunları tav. 
ı rl'ıı : 

' 1ı.,~ıl~ ''na.muskarane yazıl
~~. ·.;:ektub:ı. cevap vermelidir!" 
~ "eıt· kaideye riayet etmelidir. 
~- \tnd~l~t sandalyesini bile işgal 
~~ h . 13~~e ö?.Cnilip bezenilip ya. 
lıt ~,~Uitiyetli bir mektubu, ve. 
~ ~ kAtibi vasrtasiyle iki sa-
l ~İıde lıunalıdır. . 

S h. bahusus yeni harflerden 
~ ~U hatta ve yazı eşkfıline 
\~ ll.ler pek azaldı. Muhabere
\i~k laubali zevahir altın
~ Uc ediyo.r. Halbuki eskiden 
~~ k!VJnr, ikinci kısmın baş.. 
~ ''ef:ndhn" diye girişirlerdi. 
~.,,~ huyUk bir kısmı, ilk sa.y. 
~· ~1 de bir boşluk bile bırak. 
~ J\lı~ satır başına gecmiyor. -. llıj;;:r başa yazılır,, kaidesini 
~~ ak, her cümlenin iptidası
~ tq hart koyacak yerde her sa
.. ~l~~a koyanlar eksik değildir. 
~~~ e kaide şöyledir: (Bilen 
~~~bu fuzuli tafsilatrmı affet
~:' "e tarihi en tepeye, yeni 
~~. ~ sağ mUntehaya 
il~ tıo~t!Unhı.rm arasına üst üste 
~~ ar değil, virgül koymalı. 
tt...:l>ııı, l.: l. liisan 937) değil de, (İs
~~ i~sa.n 937) Tabii kere ve 
~ ~ eı. Sayfanın dörtte biri 
litı~· ttı. lak bir yere ticari milka
' ~e,~tubu yolladığıruz §8.hsiye. 
~ ~ ~ Yazmalı. Hususi muhabe-
d,1 :ınez, Fa.kat satırlar §U yol. 

~~~ i: 

r11~~~-takrıben üçte birinden 
~'~re (Sayın bayan) yahut 
' · .. ~babacığım) nevinden el
~~~ltt . sonra da, gene çift nok. 
,ıaıı 'liı-ll.i?a işareti konmıyacak. 
~ llıtıtı,,_~ de istemez. Virgül koy. 

b:"lt tllt~ kaidedir. 
~~baş t.arafmda, be§ harf 
~ bl?t 8() k bir yeri boş bırakmalı. 
,, tı~:1: ~rgülU oturtup iki~
'7ıı.~( kJElı}tıgıruz vakit, on h:ı.rf gı.. 
,~ ~~bir boşluk bırnklıktan 
\~ aı giri~eli. Yani, elkap 
~tııp b tıncı hn.rf i hizasından asıl 
t~a~lti~1Y~. Bir fikir grupun
~~l d geçınce satır başlarına 
~~ lUc e Unutmamalı. Her satır ba-
~. e~nı, füli satırlardan başka 
~· );a ~ satırmm hizasında ol
~t\ 8o nı, beş harf boş b7rakıl. 
'tı.ftı ~··· Bu takdirde, mektup 
~~beş ll"inci satır ba.şısı, diğerle. 
\:,~ hart içerlek olacaktır. 
~~la.rı 0kunalı:Iı atınız. Sizi tanı
\~ lh~ ~dresinizi unutmuı;, ol. 
~·11iıı alını düşünerek, iı::minizi 
~b.~ ,. tnektubunuzun c.n son 
~~'Qe )a-n~_~n dibe, ayrı bir satır 
~,z. 
\ıtt.~ ~ ~nrşısmda. kurşun ka
~~la.r 1 .a.ca mecbur olduğunuz 

>~J?ı. daçın itizar ediniz. 
lı bırak Ustteki Uçte bir kısmını 

Ul-ak postacılara damga 
<Devamı 4 ilnciUlc) 

(VA· Nil) 

Şark demiryollannın Yunanistan
dan geçen kısmına dair 

Müzakerelerde 
çıkan ihtilaf 

Vaziyet . Nafıa 
\VekAletlne blldlrlldl 

Şark demiryollanrun Yunan top
ra.klarmdan geçen 33 kilometrelik ve 
bundan sonra Türk topraklannda bu 
lunan 7 kilometrelik kısmı için şehrL 
m.iUJe yapılan müzakerelerde bUtün 
noktalarda anlaşıldığı halde esaslı bir 
noktada ihtilaf çıktığını yazmıştık. 

Nafıa vekaletine bildirilmiıt olan 
bu ihtilô.f öğrendiğimize göre inzıba. 
ti bir sebebe istinat etmektedir. Mü. 
zakerelerin sonunda Yunan murahha
sı trenlerde vukubulacak herhangi 
bir vakada eğer tren Yunan toprakla
rmdaysa münhasıran Yunan polis ve 
adliyesinin ve eğer Türk topraklarm
da.ysa münhasıran Türk polis ve ad
liyesinin müdahalesini istemiştir. Şim. 
diyse 33 kilometrelik kısımda vukua.. 
ta Yunan jandarmasiyle Tilrk poli.ı!l 

müştereken el koymaktadırlar. Yunan 
jandarmalan trene ~tıleliburgazdan 

binmekte ve Kara.ağaca kadar git. 
mektedirler. 

Bizim mtitehassıslar bilhassa kAmi
len TUrk tebaasiyle dolu olan F.dirne 
postalarında vukua gelecek bir hldt
seyc münhasıran Yunan zabıta.!ıı ve 
adliyesinin müdahalesini yerinde bul
mıyarak vaziyeti nafıa vekaletine bil
dirmi!'ilcrdir. 

Nafıa veka.Ieti bu istizana. henUz ce. 
vap vermemiştir. 

Boğazl~r ·mukavelesi 
hatıraları 

Hariciye veklleti Montrö Boğazlar 

mukavelesinin imzası münasebetile çı. 
kanlan sil~rjlı pulla

0

rdan 150 tane ra. 
rif albüm hazırlanmaktadır. 

Bu albümler Boğazlar muk.aveleıine 
iştirak eden bütün devletlerin reisleri.. 
ne gönerilecektir· 

Atatürk ve İlmet İnönü ile Heyeti 
vekile erkanına da birer albüm takdim 
edilecektir. 

Albümler Türk ciltciliğinin güzel bir 
eseri halinde olacaktır. 

Devlet 
sanatkarları 

Her sene bir jilrl 
heyeti tarafı oda o 

seçilecek 
Maarif vekaleti güzel sanat münte. 

ıiplerini te,vik edecek çok mühim bir 

karar vermiştir. Bu karara göre her 
yıl ~ütehassıslardan milrekkep bir jü. 

ri heyeti o yıl içinde vü~uda getiril. 
mit güzel sanat eserleri arasrnda bir 
ıeçme yapacaktır. En güzel eseri ve. 

ren ressam, muharrir, mus:kişinas ve 

heykeltraşa ''Devlet sanatkarı., unvanı 
ve büyük mükafat verilecektir. 

c·niversite 
Hukuk Fakültesi 
dekanı istifa etti 
Universite hukuk fakültesi !dekanı 

Sıddık Sami istifa etmiştir. Bu istifaya 

ıebep olarak bazı idari senetlerde de. 

kanla üniversite rektörü arasında ihti. 
llf çıkmıt olması gösterilmektedir. 

Yeni dekanlığa ceza hukuku profe. 
ıöril Tahir veya medeni hukuk pro!e. 

aörü Samimin getirilmesi ihtimal dahL 
!indedir. 
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Berdelacuz ipUdam 

ı!:J ,59 12,24 llS,U 18,12 19,40 4,U 

GEÇEN BE..~ BUGUN NE OLDUT 

Belçika, ordu.wıu arttırıyor. 
.Almanya lse ecnebi memlekeUerdeki t~ 

baumı aakerlik hazırltğma davet etU. 

Eski kanuna tabi 

Mütekaitlerin 
maaşlarına zam 
Şimdillk mevzubahs 

değil 
Hükumetin yeni mütekaitlere naza_ 

rn.n az m~ sahibi olan eski müteka
itlerle dul ve yetimlerin maaşlarını 

çoğalmaktan ziyade başka suretlerle 

terfihleri imkanlarını araatırdığı ha
ber verilmektedir. 
Maaşların çoğaltılması için de mü

nasip bir z:una.nda bir çare aranılma
sı muhtemel olmakla bera.l>:-r mütekn
idin, eyUı.m \'e eramilin aldıkları ma_ 
aşlar yekununun bütçenin yüzde on 

beşini tuttuğu beyan edilerek son se. 
nelerde fazla ihtiyaç dolayısiyle şim

dilik b;J.tçeye yeni bir şey ilave edile
miyeceği tahmin edilmektedir. Filha-

kika bu mll11.6lar bütçede 16.000.000 li
rayı bulmaktadır. 

Başvekilimizin 
Belgrat ziyareti 
Nisanın on beşinde 

yapılacak 
Başvekilimiz İsmet lnönUnün, Yu. 

goslav başvekili Stoyadinoviç'in mem-

Ie_ketimiz.e yaptığı ziyarete mukabil 
Bclgrada yapacağı ziyaretin Nisanın 

on beşinde vukubulması ka.t'i olarak 

takarrür etmiştir. Başvekilimizin 

dost ve m~ttefik memlekete yapacağı 
bu ziyarette, hariciye vekilimiz Tev
fik RüştU Aras kendisine refakat ede
cektir. 

Çöp kamyonu 
kaza yaptı 

Ömcrin idaresindeki 5600 nu· 
maralı arabaya di.in Sipahi ocağı ö-

nünde belediyenin çöp kamponu 
çarpmış, araba kmlmış,beygirlerden 
biri yaralanmışttr. 

Kamyonun da çamurlukları ha
sara uğramıştır. 

l Ç E R 1 D E : 1 dufunu aöyUyerek ı=a.ıayaruo.•..._ par;,s r ıcın önumUzdeki çaraıunba. gunü ceınıyct 
• Gllmrllklerde bulunan Alınan mallannm &lmmaya.c&ktır. Dlğe• hutaıardan ytnn.l§er mcrkezl:ıde yeni seçlmJ yapılacaktır_ 

G,200,000 marklık olduğu ve ~ 1Uıa1ltçrya kuruş ımması dll§ünUlmektedlr. • Kara.bükte inşa edi!ecck demir ve çelik 
alt bulunduğu tesblt edilml§Ur. • 20 nisandan itibaren memleketimizden fabrikalarmm temel atına mcrııs1ml J5 

• Edirne mebUBU doktor Fatma Kemik, Franııaya gtdecekierden Parls sergtıd ınU- martta yapılacak \'e derhıı.J in§aata ba§la· 

Dlyarbekir mebusu Hayriye ve SamllUn me
busu .Meliha tetkikat için Ege bavzaama 
gitmi,lcrdir. 

• Yeni yolcu salonu için kaU karar yarm 

verllecekUr. 

• lbUyaçın yüzde 2:5 fazlıuıuıda iatilıaal 

yapa.n aaruıyi §Ubelerlndeki yeni bir fabrı. 
ka açılmamıısı için bir nizamname hazD"O 
la.nmıatır. 

• Galatada soyduğu bir ka.aanm üzerinde
ki parmak izlerinin kendine alt olmadığını 
1ddiıı. eden Fa.ntoına Mehmedin parmak iz
leri mahltemece emniyeti umumiye teknik 
büromma tetkik edilmek üzere gönderil· 
mlştlr. 

• Zabıta dUn Kuledlblndekl havrada çoo 
cukl:ıra gizli ders verildiğini haber almıı 
ve bu gizli mektepte bir arqtırma yap. 
mışbr. Deral veren Balatlı Yl§on yakalano 
m~tır. 

• Beynelmilel Ucaret oduı Tllrldye mlllt 
komlte5l heyet! umumlyesf dUn fupl&ntnlf 
ve komite aynen tbka edllml!'tir. 

• Son zamanlarda.ki fırtmalar dolayıstle 
Ankaradakl kömtlr yakan vesalt eerı;tslne 
A vnıpa memleketlerinden gelecek bir kısım 
eşya gocl~tlr. Bu yüzden ııergfnln tehiri 
için aH\k1t<!ar firmalar tktısat vekA.leUne 
mUracıı.t etml§lerdlr. Serginin tehiri ihtimal 
dahlllndedlr. ı 

• 
• Son zamanlarda Cihangirde inşaat dur. 

muı,ıtur. Buna .!Cbep &ıehJrcllik mUtehusm 
Prostun her apnrtrmanm iki yanmda Uçer 
metrelik yer brrakmasmt belediyeye tavsiye 
etmiş \"C belediyenin de lnı mecburlytl kO)"" 

maındır. 

• Beledlve hast&haneterlnc'le ayakta tedavf 
ed!len ve konulacak bir defteri fakir o1• 

naaebeUle yalnız 10 frank vize UcreU alma. nacaktrr. 
caktır. 

• İran Şehlnş&hmm yıldönUmU münase
betile pazartesi günU İran konııo1oahanes1n
de bir rcmnt kabul yapılacaktır 

• Amerika konaoloaluğu yıı.kmda Tepeba• 
11Ddakl se!aret blnıı.sma taşınacak ve bazı 
memurlar çıkanlacaktır. BUtUn dllnyadald 
Amerika konsolosluklan Uı.hrruf maksadil'!I 
sefaret binalarına ta.şmaca!ctır. 

• Bazı berberler paz:ır tatilinden mem
nun olmadıkları için salı gUnU yapılacak 

berberler cemiyeti kongresinin bir hayli gtl• 
rUltUlU olacağı anlaşılmaktadır. 

• Kurbıı.n bayr:ınunda Mecidiye köyU yo. 
hında bir jandarmamızm ölUmile netlcceı

nen kamyon kazasının dunışmaııı dün ya. 
pılmıı ve mnddelıımumt her tkl §Of'örün de 
tecziyesini lstemi;Ur. 

• İsviçre hUktlmeU bazı maddelerin TUi"" 

klyeye ihracını kontejan altına almt§t:rr. 
• İnhisarlar umum mUdUrlUğU Ankarada 

yapılan binaya İnhisarlar vekrılctı taşındı• 

ğt için umum mUdQrlUğo yeni bir blr.a ya• 
pılacaktrr. Bunun için lnhlııarlar ancak iki 
sene sonra. Anka.raya ~mabf1ecekt1r. 

• Deniz yollıın mUdUı11 SadetUn Anka~ 
ya gltml,tir. MUdUr Anksrada ye.'1.1 gernllf'
re alt müzakereler ve vapurlnrın tamın 

hakkmda izahat verecektir. 

• Da~efaka talebesinden otuz ld§i hep 
beraber Ttlrk ku§Una aza olmu§tur. 

• Ankarada ctUn sabah açılan üzüm ko~ 
grestnde seçilen encUmenler !Sğlcden 10nra 
saat l:S de kendilerine ayrılan odalarda ça• 
llfTnalanna başla.mııtardır. 

• Fırmeılar cemiyeti idare heyetinin yarı. 
mnm defl§me mUddeUert gelmiştir. Bunun 

• Ziraat \'ekAJetl yeni orman kanununun 
tatbik mcvkllne konulmuı için hazırlığa 

başlamıştır. 

• lcrıı. vekilleri heyeti dUn Ba,,vektl tr. 
met lnönllnlln reisliği altında toplanarak 
mubtel1! işler üzerinde görll§melerde bulun
mu:J ve bu işlere alt kararlar vermiştir. 

DIŞARIDA: 
• Fransızlar mareşal Foşun tabutunu ~

dl bulunduğu yerden çıltararak bir martta 
Nnpolyonun yanma gömeccklercllr. 

• KllçUlc itlll\f devlet reisleri nisan başın
da ıYurmJ - Se,•erln de gtırllşccekierdlr. 

• I:nlkan antandı ekonomi konseyi bu 
ayın 18 lnde Atinnda toplanacaktır. 

• İsviçre federal rnecllsinln Alman devlet 
reisi Hltlcrln lsvlçrenln bHaraflıı!t hakkın• 
daki beyanatı hakkında bnzr sualler soru·. 
muştur. 

• Glrltte germekte olruı Yunan karlı ile 
Ba.şv'!kll Metaks:ı.s dUn Rctlmnaaa varmıg
tardır. 

• Atlnada Venlzelosun lstirahatı ruhu 
için yapılacak dini Ayinde bulunmak Uzcre 
Ven!zeloswı karısı ccumartesl gUnQ Atinaya 
gtd~ktır. 

• lRVtçre milli meclisi, Sotya ve Tahranda 
birer ııe:aret ihdasını kabul etmJ§tlr. 

• .İtalya kralı 9 me.rt tarihli bir emirname 
Ue, İtalyanın Londra bUyUk elçisi Grandiye 
Kont un,·&l!lllt etmiştir. 

• Çekoıılovakyanm BUkr~ orta elçisi s~ 
ba tarafından yazılan ve uzun mün&k&#ale.
rn seebbl~·et veren "Sovyet Rusya ve Kl'• 
çUk antant., kitabı "Mcıantrlch.. Basmcvl 
tarafından plyıısadan kaldmlmıştır. 

• üııküp ch'armda bir tren yoldan çıkınro 
Qç kişi mmn,. on kişi yaralanmı1Jtır. 

........... ..__,...., __ , __ __,...., ________ .._. ____ __ 

ULUS' ta 
F1alih Rı/l'l Atay köylere "ımuıl

lim11 yerine "mürebbin gihul.ercn Ame. 
ri1:alıları beğeniyor. Biz de bu fili.r. 
deyiz. Daha kapalı ol.an Fransız s'.stc
minc daha "talı.aklrnk ettirici,, olan 
Amerikan s:stemi ell>cttc 'üstümdür. 
Falih diyor 1ci: 

Eğitmen kursları nçılmak üzere. 
dir. B:ı derslerde tarım ve bayın
dırlık gibi İjiycn bahisleri de şUp
he.siz esaslı yer tutacaktır. Biz eğit
menlerin köye bir ellerinde kitnb, 
bir ellerinde ağaçla gitmelerini isti. 
yoruz. Her evin birkaç meyva ağa. 
cı ve her köyün müşterek bir koru
su, iklim ve su elverişli yerlerde 
ağaçlarla tarla hududu: yetişen a. 
ğaç, yetişen insan kadar bu mem
leketin umumi manzarasmı değişti
recektir. Ağaç emeğinin Ankara ·yı 
nasıl terbiye ettiğini dUşlinUnüz: 1s
tanbul'da olduğu gibi burada servi
ler kesilse tahammül edebilir mi. 
yiz? Bozkır topraklarında fidnr.a. 
bakan, devlet ormanlarının bir da-

, lma nasıl kıya.bilir? İnsan yetiş. 

tirmesi fikrini Tanrı yetiştirmesi 

fikri yerine koyduğumuz vakit, gü
zel tabiat disiplinini kurmağa baş
lamış olacağı?- Çıplak köylü gibi, 
gözlerimiz, çıplak ufuktan kaçınma
lıdır. 

Köyde adet dinden de kuvvetlidir, 
ki ona biz görenek diyoruz: Cum. 
huriyet eğitmeni ilk günden ba§lı. 
yarak, yeni adetlerin. kültür ve me
deniyet adetlerinin temellerini at. 
mağa başlıyacakbr. Köyün manvt 
sini kurtarmak, mnddisini kurtar
manın ilk şartıdır. Hiç olmazsa, 
köy kalkınması ikisinin beraber 
gitmesine bağlıdır. 

KURUN'da: 

Ağızda saklanan 
bir bakla 

Hasan Kum{layı mıtsevi cemaati re
isinin ağzında bir bakla sakl,ı bulun
duğunu sanıyor ve "Günlerin peşin .. 
d.cnu sütununda diyor lv-i: 

Musevller arasında Türkleşmek fik. 
ri günün meselesidir; hahamhane 
laik meclisi ve Musevi cemaati baş
kanı Marscl Frnnko Türkçe çıkan 
bir arkadaşımıza yazdığı mektupta 
Türkl~rme işinin kanun kuvveti 
ile teminini hükumetten açıkça is_ 
tedi. Eğer Museviler gerçekten 
Türkleşmenin lüzumuna kani iseler 
bunu gene kendileri yapabilirlerdi; 
acaba bu ite hükümetin müdahale
sini istemenin sebebi nedir? 
Tanınmış Musevi münevveri (Teki
nalp) galiba bu suale cevap vermig 
olmak için şö~le diyor: 
- Musevi cemaati ba§kanı tama. 
mile baklayı ağzından çıkannadı. . 
Belki Osmanlılık devrinden arda 
kalan cemaat ruhuna 5uursuz ola
rak sadık kalınıE! bazı muhaf az:ı.kar 
unsurların gazabına u_ğramaktan 

çekindi. Fakat bu çekingenlik ı<:e. 

malist de\Tinin inkılapçılık ruhuna 
uygun değildir.,, 
Tekinalp'm bu sözUnü okuyunca 
bundan bir müddet evvel (Kema
lizm) adı ile ne,.cu-ettiği eseri hatır
ladık: bu eserde Kemalizm rejimi. 
ni yalnız nazari sahada tahlil ede. 
rek k:ı.lmadığını. bu rejimin icabını 
kendi cemaatleri arasında filen tat
bik etm~k arzusunu gösterd:ği, ya.. 
ni Mu~vi cemaati ba'ikanının ağ
zında sn.kladığı baltlayı mevdana 
çıkardığı icin mem"lun da olduk. 
Fakat acaba ai:'1z1arca saklanan 
bakla bundan mı ibarettir? 

12 va~ında 
bir çocuk 

Arkadaşını eahı lfe 
yaraladı 

Kumkapıda Patrikhane sokağın· 
da oturan 12 yaşında Onnik 16 ya• 
şında Garbisle oyun oynarken ara• 
lannda kavga çıkmıştır. 

Garbis Onniğe tokat atınca kü
çük çocuk kızmış, yanındaki çakısı
nı Garbisin sol tarafına saplamıştır. 

Yaralı çocuk, Cerrahpa§aya kal
dırılmış, Onnik de yakalanarak ba
basına teslim edilmiştir~ 



• 
Atlna merkez kumandanlığı binası 

esı e 
öndü 

Bir doktor, nişanllsının kardeşSerinl 
mütekait: bir miralayı öEdürdü 

Babasıoı da k6r etti 
Atina merkez kumandanlığı binası, 

.Jir hafta kadar evvel cereyan edc-ıı bir 
faciaya sahne olmuştur. 

Askeri 'doktorlardan yüzbaşı Kastri
tis, kız karde§i ile ni~nlarup sonra-dan 

ayrılan yüzbaşı Teodoropulosu ve ak. 
rabalanndan mütekait bir miralayı, 

yüzba§ının kardeşini ve kendi babasını 
vurmu~tur. 

Hadisenin sebebi, miralayın ısrar

larile yüzbaşı Teodorapulusun nişan-

ltSindan aynlmasıdrr. Kız kardeşinin 
ortada kalmasından cam sıkılan ve bu. 

nu bir namus meselesi addeden doktor 

vaziyeti merkez kumandanına bildire
rek §İkliyettc bulunmu§. merkez ku--

1 

mandam da işi halletmek için yukan. 
da ismi geçenleri bir araya toplayarak 
tabiri caizse bir sulh kongresi kur-
muştur. Yüzbaşı bel oe kadar eski , 
nişanlısile birleşmek aı·zusunda bulun
muşsa da mütekait miralay. : 

- Ben buna razı olamam! diye ayak 
diremiş ve bazı ağır sözler ~arfetmi,tir. 
Birdenbire tehevvüre kapılan doktor 
hemen tabancasına sanlarak mirajıyı 
derhal öhiürmüş, hundan sonra da e. 
niştesini ve onun kardeşini vurmuştur· 
Bu sırada kapı dı'lında beklemekte o
lan doktorun babası da çıkım kurşun
lardan yaralanarak kör olmuştur. 

Doktorun şimdi tevkifhanede oldu. 
ğu haber verilmektedir. 

Maarif Vekilimizin dikkat nazarına 
•. wc:=:m:::m2!C:llc:a::ıı.-CSUB::ı:ıcr=llCCız:c::ıCCD1~i:llllll:llCC:llcııı:z:::&:Eıc::=ı:m:=~Z211 

• se o e 
eti 

Bu mektep 1 aresl, emirlere rağmen 
muallimlerin senede birer ayhklerını 

iç etmekte devam ediyor 
f\4aarif idaresi, bazı ecnebi ve e- hususta vaki olan sorgusuna da rna· 

kalliyet. mekteplerinin, evelce ya· B§lan tamam vermek btediğin~, an
pı~tş -olan tebligata rağmen bir ayı cak bazı muallimlerin geçmiş aylara 
dört' hafta itibar ederek Türkçe mu· ait maaşlan da otuz gün üzerinden 
alliml~rine maaş vermekte oldukJa- istediklerini ve bu yüzden yalnız bu 
rı>v.e'bu suretle muallimlerin senede muallimlerin maaşlanmn henüz 30 
en az birer aylıklarmm ziyaa uğra- gün üzerinden verilmediğini söyle· 
tılm.,.ık,t,~ .olduğunu d_uyması üzerine miştir. 
bıı~mdıiteP,}e,re bir,.~~i~ ,gq~~er Halbuki öğrendiğimize göre bu 
ınlŞ, 1·?\~~kanunı:~~~~sı~~en .ıtib~: mektep henüz hiç bir muallime otuz 
ren ~.el' nym otuzar. gu_n _ ıtıb;r edil gün üzerinden maaşlarım verme· 
mek suretiyle kliltür ,mu_al~imlerine miştir. 

ınaa~ .'i~riln:ıe:ini al&k~da~ mek~e~ Musevi lisesi bu hareketiyle ma· 
lerelllldıty;nıştı. Maanf ıda~esmı? arif idaresinin em1rlerine itaat etme-
L '· • • b"" •• b' ' kall • IJU if~1mınr: _utun ecne ı'31e e_ 1• mek suretiyle hususi ve istisnai bir 
yet me~tn."">lerı derhal kabul ~ttıklen . .1 d · l k dı )\A \ ·" · ı· · k b 1 vazıvet ı 1 asma ça ışma ta r. ·ıu-hakıe yahır: musevı ısesı a u et· .w1. . .. k d" .. d"W k 

· "f "d · zd"nde sevı ısesmıru, en ısını ıger me • 
memıs ve maan ı aresı ne ı I d .. b" ·· · · ı· · da b 1 tu tep er en ayrı Ye mustesna ır mır 
1tıraz ar u unmuş . • . . . 

Fakat, bilahare •. herhangi bir is- essese t.elakk1 etmek ısten:~.s~ ne k:" 
t"snai muamele arzu etmediğini ve dar garıpse İstanbul maarıf ıdaresı
~mallimlerin maaşlarını tamam ve- nin de yahudi mektepine iki ayclc--m
receğini söylemiş.se de bu vaadine beri söz geçirememesi o kadar ga· 
rağmen mnaşlan bu güne kadar ge· ripse İstanbul maarif idaresinin de 
ne eski ~ekilde vermekte devam et· Yahudi mektebine iki aydnnberi söz 
miştir. l~atta maarif idaresinin bu geçirememesi o kadar gariptir. 
--·~~--------------------------------~-----------------------
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yaızmaıOn '? 
(Ba§ tarafı 3 üncüde) 

basmak i.mk3.nmı veriniz. Zarfın ar
kasına kendi adresinizi ya.zmağı 8.det 
edininiz. 

Bilhassa, biz, bütün millet, hüsnü 
hattımızı düzeltmeğe mecburuz. F..c
dadmırz, Arab harflerinden en birin. 
el hattatlar çıkarmıştı. Biz Latin 
harflerinin kaligrafi.sinde dtimenci o. 
luyoruz. 

Mektubunuz bir sayfalıksa dört 
sayfanın kitap kapağı mesabesindeki 
sayfasına yazınız; son sayfasına de
ğil... İki sayf alıksa, birinci snyainm 
arkasını boş bıral;:ıp karşıya geç:niz. 

Bunlar, zahiri taraflar. 
§ Gelelim batıni taraf ma: Kısa ve 

va.zıh yazınız, karşınızdakinin sabır. 

sız bir adam olması ihtimalini düşü
nUnUz. Konuşma esnasında az çok la
ubalilik hoş görülebilir. Fakat mek
tuplnrınızda nispeten muhafa.za.kur o. 
lunuz. Bilhassa ''bu yazdıklarımı baş. 
kalan da okurza, yahut seneler geç
tikten sonra bunlnr olmnursa ne inti
lxı. bırakır?,. diye düşünUnüz. Mektup 
yazdığmız adamla bir gün aranızın 
bozulması ihtimal~ni de ur.ut..maymız. 

Fikirlerinizi önceden derleyip toplıya
rak gruplu.'.}tınmz. Bir mevzuu biti
rip başkasına geçtikten sonra eskiEL 
ne dönmeyiniz. 

§ Cevap verirken, aldığınız mektu. 
bu okuyarak, suaJlero teker teker 
mukabele ediniz. Sakın, "postalar in
tizamsız, mektubunuzu almadım!" gi. 

Fransada 
milli vahdet 

İstikraz layihası ayanda ancak 
bir rey muhalefet gfirdü 
F ransada yeni milli müdafaa is· 

tikrazı dolayısiyle milli bir vahdet 
husule geldiğini ve Fransız meclisin
de kanunun 46 reye karşı 470 reyle 
kabul edildiğini yazmıştık. Dün top
lanan Fransız ayam da kanunu bir 
reye karşı 257 reyle kabul etmiştir. 

EVLENME 
Bay ve Bayan. Z. Tanoğli, Bnyruı 

Dul Şifra lbrahim zade çocukları Es. 
fira ve Yuda'nm evlenme törenleri 14 

mart 937 pazar günü saat 15 tc Gala; 
tada Zülfaris sokağındaki musevi si. 
negonunda yapılacaktır. 

General PU\~tlra, 
öldii 

Sofyada çıkan Zara gazetesinin yaz. 
dığma göre Yunanistancla muteadidit 

ihtilaller çıkaran ve nihayet vz.t.~nı dı. 
§ında yaşnmağa mecbur o!:ın gcner<ıl 

Plastiras l3eyrutta tedavi altında iken 
ölmü~tür. 

bi beha~elcri ileri sUrmcyiniz Çü:ıkü 
ynlan olduğunu herkes ank.r. 

§ En mUhim.mi: me!~tubunuzu pos
taya kendiniz e.tmız. Yoksa, gönder

diğin!z krı.~V"'" <'t'"ağı altı kun.ışu hcı_ 

minto c<lelıilir. c::::u da şaka tarrıfı) ... 

(Va - Nfı) 
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Bütün kadınlan peıinde ko§tunın gencin son derece meraklı, heyecanlı f ekaladc maceraları· 

Rus muziği, Balalaika1 Rakıslar, ilaveten Ekler Jurnal. 
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Teşkilatı Esa
siye Kanunu 
müzakereleri 

MÜNiR NURET1'İNl~ 
ve Aırlk<iilfJlaşnaıro 
KO SE i 

FERAH SiNEMADA: 13 MART CUMARTESİ 
BİLETLER ŞİMDiDEN SATILIR. 

Nitekim, toprakınzlrğın delili olarak kcn- &iS:B&W~fil"l~~~~l:ij~~~Z:::!lim[i!:;~2fı.?!im~~1Ill 
di çiftliğini köylülere tevzi ettiğini bu
rada kendisi söylemi~tir. Eğer, k(:ylü -
ye bunu uzun vadelerle veyahut b::del -
siz olarnk vermişlerse, buradan kendi . 
lerine alenen teşekür ederim. Demek 
ki topraksızlık ihtiyacını kendisi de gör
mü' ve bir bu kanunu yapmadan daha 
evvel bize tekaddüm d:ierek icabını yap
mıştır. 

Arkadaşlar, Muğla Vilayetinin Köy· 
ce~iz Kazası tamamile çiftlik ağalarının 
elindedir. H ükümet konağı merkezi ka
zada bir çiftlik ağasının tarlası içinde • 
dir. Köylünün bir kanş toprağı yoktur, 
orada ça!r§ır. Vilayetimizin di~er ka -
zalannda cla hal böyledir. Dairei inti -
habiyemizin yan çiftçisi topr<1ksızdır . 
Çalışmryan ağa oturur, köylü çah§tr. 
Antalya ıda böyledir. Şark Vilayetle -
rimiz de tamamile böyledir. 

Bu memleketin ağrerlerinin ıztrrabı 
büyük ve milli bir rzttraptır. Eğer bu • 
nu halletmiyeceksek, .mt-mleketi:nizde 
topraksız çiftçiyi Cümhuriyetin ve inkı· 
Iabın büyük nimetlerinden mahrum bı
rakmış olacağız. Eğer millet kendi top
raklannda ekmeğine hakiıp olmazsa ve 
bunu temin edemezsek yapılan şeylerin 
manası kalmaz. Vatandaşını aç ve top
raksız brraklp şu veya bu muhayyel ide-

-
aller pe~inde koJmak, kendini aldatmak d. et' 
değil midir? Keridi ırkdaşlarrm.zzı ve bu - • • • • • • • . •t 
ırkdaki büyük seciyenin asaletini gök • - Bu bir mucize değil, ı:ade, basit bir dikkat i;idir. Di§lerın tl~ f~.şt 

dişHeri 

lere çıkarldığımız Türkü bu halden kur- lerinin nescine uygun bir diş pah kullamn~.k, ağzı ara s~a kuvve 
tarmak lazrmdır. (Bravo sesleri, alkıt - muharriı olmıyan antiseptikli mayilerle yıkama!: kafidir. 
lar) • • • • • • • ra~if. 

Toprak, çiftçiye toprak; esbabı mu - - Kullandrğrm di' m3cunu ve suyunu mu soruyoraun · · ÔN (.;tttl'J 
cibesinde söylendiği gibi bu bir defalık lerimin eline bu silahı da verirsem . . . . gcccnlerde TOKAL 

1 
t-d'.( 

iş değildir. Topraksızlık hissedlldikçe kullandığımı söylemiştim. Birsenin, Bedianm, Simanın, Senihannk , .. -{ 
verilecektir. Kanun geldiği vakit esaı: Jet masnlnrı bu kremlerle do!du. Şimdi de dişlerimin sırrını verme İrı6!~ 
lan müzakere edilecektir. Bir taraftan · bunu da doktoı·lanndan sorsunlar . . . . Şaka şaka söylüyoru~~n VP( 
bu iyilik yapılırken, diğer taraftan hiç yete hizmet edecek hakikat ler sır olamaz. Ben profesör R:spdut cıaflcle 
kimsenin hukuku tasarrufiyesine teea - TOL diş macunu Ye suyunu kullanıyorum . • • • Türkiye ee / 
vüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku c!e ve dükkanlarda sattlı.r. =-----~ 

ta~rufi~~nenm~fuz~~ğuM,~-~~~~~~~~~~ii~ii~ii~i~i~~iiii~iii~~ii~~iiiiiiii~iiii~B~~ hassa tekrar etmek isterim, hukuku ta- ~ 
aarrufiyenin en c;ok mahfuz kaldığı yer 
Türkiyedir. Ve bunu böyle tutmak mec· 
buriyetinde olduğumuzdan toprak ka -
nunu tatbik edilirken. getirilecek k:ı. • 
nunla ela muhafaza edilecektir. Belki 
kendilerinin deldiği şel:ilde veya başka 
şekilde Biiyük Meclis onun §eklin! tayin 
edecektir. Bence Toprak Kanunundan 
dolayı gönüllere bir endişe getirmek ve 
dil~ünmenin hiçbir manası yoktur. 

Arkadaşların bilhassa bu noktaya 
nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. 
Burada hayatını, hukukunu temin et • 
tiğimizi kütle, dili olup da söylemiyen 
fakat söylcmiye sizleri tevkil etmiş o • 
lan kütledir. Bizim yaptığımız kanun· 
lan okumıyac;ık, gazeteleri okumrya -
cak, onlı:ı:: iç"n nasıl çalıştığımızı bilmi · 
vccektir. Bizim eserimizin büyüktüğil 
bura!:ladır. (Alkışlc.r) Bunu bilecek küt
le menfaatine dolmnur gibi görüner.lcr 
kütlesidir. Biz onlann da menfaatleri • 
ne dokunm:.ıyoruz. Bilakia menfaatleri· 
ni müddaa ediyoruz. Biz kendisine 
hal:l:ım vermezs~k o alma!< yolunu bilir. 
Eiz cfoğru yollardan, kanuni yollardan 
bcrkcsi:ı hayeiyetini, hayatını ve huku· 
ku t:ıs:ırrufiyeı.ıini kurma!: ve korumak 
istiyoruz. (Şiddetli allt•şlar) 

EMRULLAH BARKIN (Mabtya) 
- Bir daha söyle, bir daha söyle .•. 

DAHİLİYE VEKİLİ (Devamla) -
Arl:atla~lar bizim bu inktlfiplarımız ken
di kendine ve demin decUğ!m gibi tarihin 
zarureti olar::ık dof~mamı~tır. Bu uğur· 
da cok kanlar dökülrr.iiş ve çok ıztırap
h olmur.tur. f.sırlar~a Tür;:ler b:.ı i:ıkt-

• 1 1 ı· ·ı laba l:avı:şmnrun ızt•raomı çeı• ı, nı.1a -
yet bü\·ülo: dehanın Atatiirk'ün miiletin 
kudrttilc kendi irade ve kutlrcti birleş· 
ti, Tfü.:c v;-tan verdi, istiklal vereli, 
Bu pre•1sip!er kendimiz için ve r:lilleti
miz için ayrılını:z e;;a!ardır, hepsi biri • 
birine bağlıdır. Eğer biz bunun b!rini 
bir tar~fta brrakmsal: mcmlel:ctin bir ta
rafında inhilal olur. Biz memleketi bu 
V<".sıflı Cürnhuriyetlc muhafaza \'e idare 
etmekle mükellefiz. Memleketin bu sa
yede kurtulduğuna ve ya~ıyac:ığın:ı kil-

~~~(if~~~~~~~~~ti·~~~'~·~~ 1: ( ı·iljıı' 
. 51 cdet ·~IJ 

Muh<lm.1en bed~li 1185 Ura olon 151 ade!. battaniye ıle ul flltıJ1~ ~-
Sal1pazarında askeri fabrikalar umur.ı müdürlüğünün fotan~ e)'e 1'0!l 

komisyonunda 16-3-1~37 salı günü saat 14 te açık eksıltıll ~ı· 
cakhr. Nümune3i her gün komisyonda görülebilir. .0ğlll ::' ciİ 

İsteklilerin muvakknt teminatı olan 88 lira 88 kuruşu Be~ .;c 3 iiJ1 
müdürlüğüne yabrarak o gün ve aaatte 2490 No. lı kanunun l pflld,.rı· 
maddelerinde gÖ•lerilen vesaiki hamil olarak kominyon~ 

·ol budı.ır, (l3ra' 
niiz. tnktlapçıhğa bağlrlığımrz bundan- buruz. Tuttuğumuz ) bLldııf· ) 
dır .. k'"" b" .. t dı"gw i yol l'~c:le.r . tur un :ze gos er .. kli a r- ' 11tc• 

Bu inkrlab:n sağdan ve soldan karşı- vo sesleri, §iddetli ve s~re aıaıcere ~eti 
sına çıkacak olan herhangibir cereyan BAŞKAN _ J{ifayetı rıı r ~jf .. Y ; 
lıu inkılabın kuvveti kar~ısında devril - kında muhtelif takrirlcr -vardı ~tr11İ>'cl1 
meye ve ezilmeye mahkumdur. d nter·· 

Şimdiden böylelerine haber vermek müzakereyi kabul e e ıer; 
isterim l:i Türl:ive Cümhuriyeti b.u gi p ıcr .• Kabul edilmiştir. bLll edeıt 

J • ini ka 
bi cereyanlara aölfi müsaade etmiyccek- MacJdelcre geçıhnes. i~tir· ~d-

. K b 1 edıJrn .; w· ti:. (Bravo sesleri. alkışlar) Etmıyenler.. a u ~ ıJ1' 
·nı.ıııu11 ıcatt Türk miletinin tar:h icerisinde ve Teıkilatı csruı.iye ıkanu . ıdair 

C: ünyar.ın .ını halir:de yapacağı çok daha • 1 . . d ~ · t"rı·ıınesıııe c.e erının egış ı ıııJ' 
biiyük i~ler vardır. Şu veya bu hayal ve ,_,ifi ıııJ 

t~ • e it• rı-
mcfhumu mücerredin peşinden koşacak! Madde 

1 
_Teşkilatı e5351~,ıı1ı §,ı..-ı 

ne v1"kti:.niz var, ne de koşturacak in - • ağıda ) 
sanlam:ırz v:ı~:hr. Biz te!t bir dilek. tek mın ikinci maddcsı aş ";((() 
bir ideal iı;:n. yani me:nlckctin selameti, de de~iştiıilmiştir. eıX"171' 11 

hu milletin refahı ve saadeti ve alemin (D ~ , 
huzuru i5in kütle halinde çalışmaya mcc 



bile 
hat yok 

"-1 eve döndüğü zaman, sev- ı duğu için İltanbuldaki eski aile kabirle 
'e: rine gömdüler. Nüzhet bUttın anusu 

lıln. liraya kendimi ıigorta JJa ratmen cenueyi takip edemedi. 
:tıı..__:a..una b,lr fel.Aket gelecek Bir rezalet çıkmasm diye bütUn &h-
l~t::.a nıe~ik.siz kalmaum! baplan ona mani oldular. Fakat Sa. 
~ hayretle ona baktı.. mınin annesi babalı lzmire döndilkten 

llorkuYol'BUll ! .. Ne olmak M>nra genç kadın aabah akşam her -? gün kabre gitmeğe başladı. Sa.minin 
kL Kimin yqayacaiı, annesi lstıuabuldayken kadına pek 

...::!,.~eğildir. Kadem milokfillt çıkardı. Hatta onu oğlunun 
mani oluyor, apartmıanmdan atmağa kalktı. Fa-

leDi lllkmtJda bıraJrmam kat delikanlı, sevgilisini dUtUnmilf, 

T o nton 
amca 
Camcı 

~bir taVJrla: vüUle her eeyi, bdtUn eşyayı, kontu-
~ Sen çok ince ratJ onun Ustüne yapmıştı. Sitorta me ' 

ama, 11111u iyi bil kl telesine gelince, bir gey yapamayacak-
ben de yapyamam. lannr bilmekle beraber, yine de 

Böyle münasebetsiz dava açıp bir alay iş çıkardılar. thtl
Blr gOıı pyet öelecek yar kadın kqla.nm çata çata: 

~lbdıa.n intihar etmeni de - Bu orospuya bu kadar para da 
verilir mi imit? • diye eöylenfyordu. 

Öfkelerini delUı:anJmm elbi!ıelerin
den aldılar. Hepsini toplayarak ufa 
IOla, t:aınmadıklarma dahi dağrtblar. 

- Hiç olmama. bu kadarını hmzır 
kadmm elinden koparttık ! • diye ade 
ta eevinlyorlardr. 

Nilzbet, sevgilisini dü§ilnUyor, kendi 
kendine: 
"- Ne yaparlarsa yapsmlar .. Ah, 

een ne tyidin, ne lyidin.. Fakat bu 
cadı annen yok ~u ? .. ., diyordu. 

Genç kadm, ilk önce ölmefe karar 
vermişti. Jl'akat ailenin yaptığı bu iş
kenceler k&l'lmmda inada girişti. O, 
mUcadeleyl aeverdi. Hasmılarmm mu. 
vaffalt olmalannı &l"ZU etmediği için 
yqadı. 

Sa.minin bir Od arkadaşı Nttzhete 
yardım ediyorlardı. Llklu genç kız, 
bu muavenetin lnsanfyet narnma değil 
de kendi gUzelliği eerefine yapddıfmı 
anlayınca, hepainden el çekti. Yalnız 
yqamafa bqladı. 

Sigorta pa.rasım alır almaz, ilk J.11. 
•glllatne bir mezar yapmak ve ~ 
CU b.brfnl de onun ya.nmda haarla.
mak oldu. Böylelikle ebediyete kadar 
aynlma.yacaklardı. 

Bu iller biter bitmez biran evvel 
aevgilisine ka.vÜfmalt arzusu içuıde 
kabardı. Faltat tam o aıralarda deli. 
ka.nlmm İznıfrden gelen aileai mezar
lıkda. yapılan t.tıfkiJAtı görilnce deh 
Jete dllttüler. Kadın avukatlara kot
tu. Bağır bağır bafırdı: 

- Bu ne rezalet, efendim? .. Artık 
ölibnde de mi rahat yok? .. Kepaıellk.. 
Bu hal ahrette de mi devam edecek? .. 
Kabirlere de mi hürmet kalmadı? .• 

Kim ne nulhat ettiyee para ~ 
dl. O, mU.temadfyeıı: 

- OfJum& htırmet için değil, be. 
nhnle zıt gitmek için yapmıştJr.. o 
fahioe beni mağU~p edemez. 
Kadın oğlunun naaııru kabi~en 

çıkarttı ve bmire naklettirdi. Nüzhet 
bu &er, öfkelenmekten ziyade milteea
lir oldu. Doğrusu, faz.la gidiyoria..oodı. 
Şimdi artık onun için ölmenin dahi 
manası kalmam13tı. Niçin ölecekti? 
Bir kabrin içinde yapyalnız kalmak 
lcJln mi! .. Daima. hayaHnde yaea.ttığı 
sevgillalne hitaben: 

-Ne yapayım, Samlciğim ? .. Kc'\bL 
hat bende değil .. Annen istemedi .• -
diyordu. 

Sonra, birkaç zaman geçmift1 ki, 
lı.ıdivacma talip olanlar çıkınca, her 
zamanki gibi ıayaıı etmedi. Meyua 
bir tavırla: 

- Henüz çok muztarlbim. Fakat 
biraz sabrederseniz.. Belki ... dedi. 

Nakleden: (Hatice Silre-yya) 

Ml kl 
Ved l ler 
arasında 

-M-

Vazan: Niyaz• Anmet 

336 sene evvel bugün 
Karadenizi Şabanca gölünden 

lzmite bağhyacak kanalı açmak 
için 30,000 amele gönderildi 
Bir ~ok defalar başlanılan muazzam ıı 

Padişahın bir sUzD ile tekrar 
yftzUstD bıı-akıldı 

803 sene evvel bugün 
T a r ihin •••iz kumandanı Tımur 

dünyaya geldl 
1591 yılı 11 mart günü, .3.36 se- ra kanalın yapılmaama muarız olan 

ne evvel bugün lıtanbuldan 30 bin vükela: 
amele yola çıktı. Bunlar, Karadenizi - Padişahların ıözü, aözün pe· 
lzrnit körfezine bağlıyacak kanalı diphıdır. 
açnıaia sidiyorlardı. Diye itin içinden çekildiler. Bu· 

Bu kanalın açılmaaı muhtelif ta· nun aksini iddia edebilecek tek kim· 
rihlerde mevzuu bahsolmUf, fakat ee bulunamadıiı ve bulunanuyacajı 
yapmafa fınat bulunamanutb. Ka· için kanal moduı tarihe bl'lfb. 
nunt Siıl~~ ~nmda Sabanc:a· t'ara kazanma ~ci ile gidea 
~ !zmi.~ korfezıne ~dar ol~ ?'1: .iO bin amele de boynu bükük yer 
mı bın zurra yer teavıye edılmıştı. • dö' d"I 
B b.. ..k . . L-- da . . ıerpıe n u er. 

u uyu ıfın UD!m eşsız mımar .. .. s· la Nikola adında bir rum mü· t :136 yılı 11 mart gunu 603 eena 
~ bulunmuıtu. Fakat bu a· dVVel bugün tarihin epiz lrumancW 
meliyat o esnada çıkaİı harpler yü· tll fimur doğdu. 
zünclen ;eri kalmq, bitirilememifti. ------------

336 sene evvel bugün ;iden .30 
bin amele, mqhur eadrıazam Sokul
lunun ojlu Hasan paf&nm emri al· 
tındaydı. 

Sokullu kanala çok ehemmiyet 
veriyordu. Bizzat kendiai de br· 
tan pep ve Anadolu kuaakerini 
yatıma alarak Bqtarda ile lzrnide 
siderek üç gün arazinin tevıiyesine 
nezaret etti. 

lı baflamıt ve bitirilecekti. 
Fakat olamadı. 
Birçok kimeeler, böyle itlerin 

halka muzir olduğunu ileri aünneğe 
ı.,w.tar. 
~ve neai muzirdi) 
Bu huwata bir teY aöylenmiyor, 

fakat: 
- Muzirdir. Deniyordu. 
Kanal. Karadenizden lı~bula 

plen keresteler için yapılıyordu. 
Yeni yol ile nakil masrafı ucuzlıya· 
cak ve her huauıta kolaylık görüle
cekti. 

Padiph Murat: 
Kanal muzirdir.. Diyenlerin 

.c>zlerine kandı. Otuz bin amele ite 
bafladıktan sonra vaqeçmeği dü· 
tündü. bir müddet sonra karannı da 
verdi: 

..:_Cetvellerin yapılmumdan vaz 
pçilain .. emrini verdi. 

Sebebini eormaia cesaret ede" 
!okullu fU cevabı aldı: 

- Kanalı niçin yaptmyoruz) 
- Kereate nakli için, kolaylık 

içini 
- O halde kereste nakli için 

kanal yaptıracağmııza ıemi yaptıra· 
hm. lıtanbula fimdiye kadar kereste 

Hizmetçi ilkten 
IEt\lcllll~tt ••• 

22 yqmdaki Hriatin Adrian A· 
vuıturyada demiryolundan 400 ki· 
lometre uzakta bir çiftlikte )'HIYall 

bir hizmetçi kızdı. fisfu'an kız ir 
tenmekte olduğuna dair bir gün aa
zetelerde bir ilin okudu. Ata bindiii 
gibi 400 kilometre vaktaki iatuycr. 
na vardı. Oradan tehre sicleıek ·fi
güranlık vazifeeine girdi .•• 

•• ·. ve bugün Loiıdranm en ki
bar mahallesi olan W eat Snd muhi• 
tinde, kibar kadınlar 80e)'eteeiniiı 
en ileri ıelen bir leydiaidir. 

naad naldedilmit iae, gene öyle nak· =mm Birinci sınıf Operatlr 
lolunıun .. 

o vakit Sokullu eier dÜfÜnebil· Dr. CAFER TA~ YAR 
eeydi de töYle c:leaeydi: Umumi c:errahl ve lllDlr oernJml mat. 

- Padiplmn, cloğru aöylüyof.. h&saw. Paria Tıp FakWteet cerrabl ~ 
aunuz ama. bugün yaptıracağmıız ::t!..maı cetrabSG emttttı.18 1ab1k 

semilerin ömrü çok kısadır. Bir müd Erkek ._ ka4m ameUJ&uan. 11a1r w 
det sonra parçalanıp gidecek. Fakat beyin urıan, eateUk ()'Qs. ......_ lm'ID 

1 yaptnac:aiamz kanal ilinihayo kala· 'bunlfUJduklan> ameuptıan ... .-.,. 
cak Ye haJk iatifade edecek. 

Evet, Sokullu böyle diyebil.eydi, Herıtm tlHl) kadar meccwa Olle-
L_ __ 1 b belki ·'-·- lacak den llOllr& GereWdlr. Be70tt11 Parmak. 
1UU11U ugün yap .... U9 ° b. kapı Rumeli bul No. ı. n. ü8M • • • 

Murat bu aözü söyledikten son· ----



Japonya sovyetlerle1Maarif Vekilinin 19 
tetkikleri 

/ HABER - f\k§lUil pos:=;t~a==tn====='="='""=--~'-=~~--,.,-==~ / 11 MART - 193i ~ 

y8şında bil- haydut 
harp etmiyecek 

Fakat Japonya bu teminatı ancak on 
sene milddet fçln veriyor 

Tokyo, 10 (A. A.) - Mebusan mec· 
lisi, müzakere için lüzumlu ekseriyet 
nisabı elde edilemediğinden dUnkil 
celsesini tatil etmiştir. Filhakika, 
hastalığa karşı işçilerin sigortası ve 
Ümumi sıhhat projelerinin ıslahı hak. 
kında.ki kanun projesinin mtiza.keresi 
esnasında sosyal kütleler mebusların.. 
dan gayri, bütlin diğer partiler azası 
müzakere salonunu tcrketmiştir. 

Sosyal kütleler mebusları, bir karar 
sureti kabul ederek hUkQmetten, mec
lisi dağıtmasını istemişlerdir. Zira, 
diğer partiler, bugünkü de\Te ruzna. 
mesl!ıde yazılı yegane sosyal ıslahat 
projesine karşı alakasızlık göstermek 
ııuretJle meskenetlerini göstermiş bu
lun.maktadır. Ordu ve muhalefetin 
bu yaziyetten istüade ederek parla-

mento lehindeki hücumlarına yeniden 
ba.slamaları pek muhtemel görülmek. 
tedir. 

Sulh değil, on senelik 
mfitareke ! 

Paris, 10 (A. A.) - Yeni çıkan "A 
nous la Liberte" isimli haftalık mec. 
rnuanm bir muharririni kabul eden 
Japon hariciye nazırı Sato, harici si
ya.setinin programını su suretie an. 
latmIŞtır: 

l. - En ~ğı 10 sene milddetle 
Sovyetler birliği ile harbetmemek. 

2 - Sovyctlere karşı a.ktedilen Al
man - Japon itilafının askeri bir itti. 
fak haline gelmesine m3.ni olmak. 

3 - Çin ile müsavi şartlar altında 
mümkereye girişroek. 

Musolininin beyan afi 
(Baş tarafı 1 incide) ( bilha~;ıı, tarihi ve siyasi mahiyette o· 

içerim. Büyük harbin hitamından lan eserleri, münakaşalara yol açmış 
beri sigara içmedim. Köylüleri!) olan romanları okurum. Yeni neşri
yapmakta olduklan sade yemekleri yata muttali olmak isterim. Caza 
tercih ederim. Mebzul miktarda ye· karşı hiç te nefretim olmadığını söy
mi§ yerim. ne kahve, ne de çay içe· liyecek olursam hayret etmeyiniz. 
rim, yalnJZ ara.sıra ıhlamur içerim. Dans gibi cazı da eğlenceli bulurum 
Bedeni yorgunlukiara duçar olan Yazın kıştan daha ziyade okurum: 
kimselerin mutedil olmak şartiyle 1 60 kadar F ransıZca, Almanca ve ln
§arap içmeleri faydalıdır. Günde 30 il gi1izce eser mütalea ederim.,. 
ila 45 dakika beden ekzersizleri ya· Mesaisine ait itiyatları hakkında 
panm. Yazın yüzmeği, kı§m da kn- 1 Diiçe şöyle demiştir: 
yak ekzersizlerini sever ve tercih e- "idare şeflerini kabul etmek için 
deri:n. Her gün ata binerim. tesbit edilmiş günlerim, mülakatlar 

B:sildetten tayyareye varıncıya için tayin edilmiş saatlerim vardır. 
kadar her makineli sporla ülfetim Günde 12 ila 14 saat çahşımn. Çalış 
vardır. Yürümesini çok severim. Dü marn muntazamdır ve metoda tabi
ello ettiğim zamanlar geçmi§ oldu- dir. intizamsız görünen, işleri şaşır
ğundan iskrimi vücudun elastikiye· tan ve vakıt kaybolmasına sebebiyet 
ti İçin çok mükemmel bir ekzersiz veren mesai arkadaşlarını uzak1aştı
addederim. Uykum, 7 ila 8 saattir. 
Gece saat 11 den sabahın yedisine 1 nrım. Faaliyetlerimi, işi taksim et
kadar uyurum. Gün içinde ne gibi mek, enerji .~i~amm ve vakıt ~ay
vakıa veya hadise olursa olsun çar- bolmasmm onune geçmek suretiyle 
çabt1k uykuya dalanın. tanzim etmişimdir. Uzviyetimi, ta-

Uykurnu ko1aylaştmnak icin hiç ı rassut altında kontrol tahtında bu
bir çareye baş vurmam ve gÜndüz lundurulan ve mutlak bir ittirat ile 
uyumam. Pek nadir olan istirahat 1 hareket eden bir motör haline getı
zamanla!'mda eski ve yeni kitaplan. \ nnm . ., 

ispanya 
(Ba§tarafı 1 incide) 

Siguenza 11 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

32,400 kişiden ibaret olan Frankist 
kıtaatı, sah akşamı Guadalajaraya 25 
kilometre mesafeye kadar gelmiştir. 

Bu kıtat, dün tarruzlanna !devam etmiş 
ve yeniden 8 kilometre ilerlemiştir. 

Diln öğleden sonra, bu kıtaatm ileri 
hareketinin mesafesi toptan 40 kilo. 
metreye baliğ olmuş bulunuyordu. 

Takriben 20,000 kişiden ibaret olan 
hükQmet kuvvetleri, ricat etmiştir. Bu 
kuvvetler, Aranjuez Chinchon, Alcala, 
de Henares ve Tajuna nehri arasmda 
tahanlit etmişlerdir. Bu kuvvetler, 
Frankistler tarafmdan tamamile ibate 
edilmek tehlikesine maruz bulunmata.. 
dır. 

Italyanlardan imdad 
Madrit 10 (A.A.) - Madrit raldyo. 

suadn bir nutuk söyliyen general ML 
ja ezcümle demiştir ki: 

"- Dü~man tarruzu başlamıştır. 

Dün tutulan dört İtalyan esirinin ifa. 
delerine göre, asiler Habeşlere karşı 

harp t"den İtalyanları yardımlarına ça. 
ğırm.ışlardrr· Asiler evvela, Araplardan, 

bilahare Almanlardan ve şimdi de ttal. 
yanlardan yandım istemiştir. İtalyan. 

tara da diğerlerinin aynı mukadderatı 
nırnip edecektir.,, 

...• ve Italyanların yardımı 
Madrit 10 (A.A.) - Dün Guııdala. 

jarada esir edilen dö: İtalyanın verdik. 

lcri ifadeye göre, bu mmtakııda muha. 
rebe etmekte oJan İtalyıın kuvvetleri, 
tam l:ı:ld::-olu müteaddit fırkadan mü. 

rekkeptir. Ve bu fırkaların başmda ge
neral Pazzi v:ırdır. Miktar, takriben 
on b~ş bindir. 

Esirlerin üzerinde bulunan vesikalar 
arasmda üçüncU ve dördüncü fırkala. 
rın mühürünü taşıyan ve 1talyanca ya. 

1 

• 
ıs yanı 

zrlmrş olan cephane alma emirleri bu. 
lunmuıtur. 

Protesto 
Valansiya 10 (A.A.) - Dış bakam 

:mabuata beyanatta bulunarak, milliyet.. 
perver kıtaatı arasında bütün kumanda 

heyetile birlikte İtalyan ve Alman kı. 

taatının da bulunmasını protesto et. 
miştir. 

Ademi mildahale komedisi 
Londra 11 (A.A.) - öğrenildiğine 

göre, ademi müdahale komitesi, cuma 
günü Londra bürosu şefini intihap 

edecektir· Bu şef, ihtimal bir Felemenk. 
li olacaktır. Aynı zamanda pazartesi 

günü kabul edilmi~ olan planda derpiş 

edilen tali derecedeki mevkilere getiri. 
lecek zevatıtıı intihap olunacaktır. 

lstanbul Asliye mmıkcmcsi birinci 
hukuk dairesinden: 

Bo.ytar Binbaşı Emin vekili Avu
kat Nazmi Nuri ta.rafından müteveffa 

Hüseyin veresesi aleyhine 943.1023 

sayılı dosya ile açtığı senetlerin ipta
li davasında müddeaaleyhlerden tbra

hime tebliğ edilmek üzere gönderilen 
davetiyede gösterilen yerden çıkıp ne-

rede oturduğunun bilinmediği ~rhile 

bilatebliğ iade edilmiş ve muhakeme 

için tarafların 7 .5.937 tarihine müsa
dü cuma günli saat 14 de davetleri 

takarrür et.mis olmakla usulün 141 in. 
ci maddesine tevfikan davetiye vara-
ka.sının bir nüshası mahkeme divan
hanesine talik lnlmdığı ve müddeaa.
lcyhin bcrayı muhakeme tarihi mez. 
kQrda mahkemede hazrr bulunması 

ve gelmed:ği ve vekil göndermediği 
takdirde muhakemenin gıyaben de. 

vam edeceği tebliğ makamına kaim ol. 
mak ilzcre ilan olunur. 

Kandilli rasathanesi 
takviye edilecek 

M.aarü vekili Saffet Arıkan dün 
maarif müdürlüğüne gelerek talim ve 
terbiye heyeti reisi İhsan ve yüksek 
tedrisat umum müdürü Cevatla bir. 
likte maarif mildürü ve müfettişlerle 
görüşmUştür. 

Vekil bundan sonra Kandilliye gi. 
derek rasathaneyi ve orada yeni yapı. 
lan inşaatı tetkik etmiştir. 1ı:ıt:ınbul 
rasathanesinin daha ziyade takviye e· 
dilerek dünyanın en kuvvetli rasatha
nelerinden biri haline gelmesi takar· 
rür etmiştir. 

Bundan sonra prevantoryoma giden 
vekil yapılacak sanatoryomun yerini 
tetkik etmiş ve hasta muallim ve ta
lebeyle gö:-üşmüştUr. Prevantoryom. 
da.ki yatak adedinin de ihtiyaç nisbe. 
tinde !;Oğaltılması takarrür etmiştir. 

Hastahanede 
hırsızhk 

Sahte hasta bir 
sabıkalının 

marifeti imiş 
Sabıkalılardan Kenan dün sabah 

Haseki hastahanesine gitmiş, kendi
sine ağır bir hasta süsü vererek içe
riye girmiştir. Kenan bir yolunu 
bulup ploklinikten doktorların bu· 
lunduğu kısma geçmiş, buradaki do· 
labı açarak elbise çalmıştır. 

Kenan kaçmak üzere iken kapı
cıların dikkati sayesinde yakalanmış 
polise teslim eclilmi~tir. 

Çöpler arasında 
Bir genç 
boğuldu 

Bugün Kumkapıda, bir ernıeni 

gencinin boğulmasile neticelenen fe. 
cl bir kaza olmuştur. 

Belediyenin denlz kenarında çöp 
döktüğü yerleri kanıtıra.ra.k bura· 
dan çıkan öteberiyle hayatını kaza
nan Hayko, bugün saat 10,30 da elin. 
deki bir çubukla ortalığı ararken, 
havanın lodos olma.9mdan kabaran 
dalgalar çöp yığınını birdenbire yık. 
mış ve Hayko sularla çöplerin ara
sında kalmıştır. Etrafta kimse olma. 
ması yüzünden uzun müddet çırpman 
zavallı genç kendini yığmm arasın· 
dan kurtaramamış ve bir müddet 
sonra boğulmuştur. 

çetesi reisi . 
Amerikada dört yaşında bır .. 

kızcağızı feci bir şekilde öldür~~ 
lerek nöbetçi polisi uykuda~. ~:inin 
dırmış ve arkadaşlarından 

1
1d ktan 

4 yaşında bir kızcağızı tokat akınına 

Bundan birkaç gün evvel, Ame· 
rikanm Vermont vilayeti feci ve 
misli görülmemiş bir cinayete sahne 
olmuştur. 

Amerikanın hemen her giin 
tüyler i.irpertici birkaç cineyete sah· 
ne olduğu nazarı itibare alınırsa, ha· 
dise haddı zatında - Amerikalılar 
için • tabii göriilebilir. Fakat bu son 
facia aktörlerinin 9 yaşında bir katil 
ve dört y~mda bir maktul olduğu 
anlaşılınca hadisenin bütün vahşeti 
anlasılır. 

Bundan üç gün evvel, gece ya· 

"'}ya ı ve yaraladıktan sonra, go oka~ 
sürüklediğini ve kafasını suYB5 

00
n 

rak boğduğunu anlatrn~~tır. ·derek 
üzerine birkaç polis gole f rnııf 
kızcağızın cesedini sudan çd a i bir 
lardır. Kızcağızın kollan ına en tiril· 
çenberle hare1;etsiz bir hale ge 
miş renesi kırılmıştı. t r or 

Katilin 9 yaşında bir gans e daki 
duğu ve "sarı şeytanlar,, ~nınJJllaşıl· 
bir rctenin reisi bulundugu an ı 

rısı 5 yaşında bir çocuk karakola ge mıştır. _____., 
~---------------------~--~ 

Kazanan numaralat 
12000 

1

200 lira kazanonıs: 
3940 504 5543 11038 198~,7 

Lira kazanan 17714 4098 1s505 902 15 
00 

5 2 9 6 6615 15646 14410 14671 ~~~4~ 
15499 29741 10453 10315 J 

32 27230 30453 
1 

r 

10000 
Lira kazanan 

37680 
3000 lira 

kazananlar 
26600 

1000 llra kazananlar 
34380 10759 
21706 26762 

30 lira kazanan ~341 
38343 39135 10437 326°6 2750ı 
11789 9645 33507 27028 3~108 
8699 33698 28172 4oo7 37973 

23875 36228 6339 9077 
118

13 
13425 34458 10233 633 

30
zg3 

4182 30709 35582 927 33208 
103 22494 34260 4939 

39
35Z 

1326 2988 18932 13823 16865 
8382 39i4 19901 7764 91 

26087 223 
26481 10260 3976 35815 
24614 4386 33241 26966 21114 
22116 39323 38804 281 11 257ıs 
18209 ı2151 30510 13355 z79 
15421 32495 30924 5902 

25
331 

28559 22687 37 533 35933 o 301 
11097 32487 13 

164 13026 
367 22143 24421 155ı• 

28160 14890 22409 28605 75115 500 Ura kazananlar 5488 35345 38169 36877 
1553

s 

25723 27169 18232 17808 4509 19119 16897 3578 
88

01 

304 15532 2735 34459 857 s 11243 5333 2170 
27

40' 
9557 30507 12477 7480 13629 24503 27633 32382 11ıs4 

37 ss201 ıo 19828 26131 5612 37170 14219 38617 27209 ~:~33 12625 
21 7 

14011 37099 15070 36504 7743 
5416 2116~ 

22942 26329 25459 1 67Z' 
100 llra kazananlar 22161 15159 1029 37618 30sı4 
3866.) 7634 12005 16625 38945 13445 28659 28976 14791 21613 
12804 23633 6432 14524 6453 25761 20996 22483 21931 

t 6290 30496 3071 30206 16787 • • • 6rf. 
2l924 6512 26749 36687 14103 Bugünkü ketidede l~~~atçıl" 

Sabıkalı 9761 223 5831 3637 danhüyükikrarniyeveınukitıf 
1082 13162 1802 32685 mamı,, bunlar yarma ka~ el 12972 7444 18735 12128 -

paşaza e 50 lira kazananlnı:o Liman idaresi tçll~ 
Sabıkalılardan Mehmet Sai t is 5 261fı" d -' P 

10080 21465 1688 31232 3544 )I yaptı .. ılacak ev minde bir pafa zade vardır. Bu genı; 20770 4171 842 28657 618 35544 3 

dün saat on beşte Suadiyede Mah 30117 16123 36000 33492 vasıtaları . şıı' 
mut Nedimin köşküne gitmiş, hu bul lıfl'l r 
köşkün alt katında oturan komisyon 11070 399306 18 l'ı"5 959'33731 27899 lktısat vekaleti lstan dı.ıba•. ~o 
cu Ahmedin kanıııı Emine kendisine 38385 22361 305i0 9469 23404 29710 için yaptmlacak mavna, k1i11lıle e 
kapıyı açmı§tır. Mehmet Sait, ken 23996 12885 10653 28100 7573 21531 ve romorkör gibi vasıta~arır rınclB.~ 
disine bir Anadolulu hali ve tavrı 9268 39939 28461 18194 10786 38907 Haliçteki vekalet fahrıkn r.f11ı:ııı,~ , 
vererek: 24714 14478 11005 19500 38345 13991 demir saçtan yaptırılmasını ~ilde r~ 

- Mahmut Nedim burada mı? 12465 33803 l4l7~ 38174 35268 11921 resine bildirmiştir. Bu ferda ~IB' 
diye sormu§tur. Emine, Mah· 12485 21719 9778 14234 1676 31374 ]içteki fabrika ve ~a:~~~sı y&ı>1 

mut Nedimin evde olmadığım söy- 19313 18802 33707 G3m 22502 18851 
parçaya yakın denız ~ 

leyince: 4593 4329 400 81~1 374 78 5151 cak
1
trr. k'" l . . b'"yle bir." 

1
,
1

16' 
- Ben Malatyadan yeni geldim. ktısat ve a etını o 1. ~ 

33794 13786 9855 317;}1 22709 23888 · • de~• ı' Kendis.ını' go'"recektim. Mademki bu· sevkeden amil şehrırnıZ 1 ...., • 
26163 6843 19638 3~687 14599 461!) at arv~.,,-

rada yok, bir kağıt yazıp bıraka- 17639 1625~ 23187 35919 27690 800 fat yerlerinin mavna veıfan ıt'~oe 
yım. kadın· 21295 10415 3710 10728 34929 15290 ğaçtan yapılması için t' r8k -; tıJ'' Teklifinden bulunmuş, kasada aralarında an a~ olf11tJf A 
dan kağıt istemiştir. 7795 31918 24600 17~91 3619 8863 iki yüz fiyat istemelerı h \f\l:ı:I~., 

Emine kağıdı getirip verdikten 901 3733 28711 36849 37005 Halbuki ayni şeylerin ~)<diJ'l~~ı 
sonra odasına çekilmiştir. Sabıkalı 37204 25874 337iô demir e:açtan yaptrrı~~as~flşı'rıls' 
genç kadının uzaklaşması iizerine- daha az para ile bu ışın .. J .. f 
yavaşça yukan kata çıkını~, dolabı Kardeş k 8 V~DSI anlaşılmıştır. e hfl\f'\l},iı' 
açarak eşyaları yüklenm:~· .. aş":ğı b J Ç 8 ğa dayandı Haliçteki fabrıka."" ri~ iÜ' ,

11
1' 

inerken Emine tarafından gorulmüş · irin bu kırk pa.rç.alık 5, ıpte8 ı.ı1rı1l~,. 
tür. Kasımpaşada Kulaksızda mektep ;ük iş olacağı gıbı Halıç :}Bcılk•· 

Emine bu hali görünce feryadı sokağında 29 numaralı evde oturan tersane için de bir adırıı ,ı 
koparmış, polisler yetişerek Meh- Ali ve kardeşi Mehmet di.in gece -=========~:=-=.:--:.-----:::.-;.....-- )'!ı,,ırr 
met Saidi yakalamışlardır. Mehmet ailevi bir meseleden kavga etmişler, · tal .. rıı Y1' k ı 

·1 · · denilen göz has ığın. . u··rert . ıe< Saı't mu"ddeı'umum"ılı'g"e ven mıştır b' 'b" 1 · · h f'f tt y alamıs- 1 s ı• 
_ ırı ır enm a ı sure e ar . tehlikesi olduğunu ı erı t et11' ;,;( 

Bir deniz kazası 
Hüseyin kaptanın idaresindeki 

kireç yüklü Şahin motörüne dün Be 
şiktaş önlerinde Galata vapuru çarp 
mıstır. Motörün dibi delinmiş. bir 
az ·sonra batmıştır. 

Motör tayfaları yüzerek sahile 
çıkmışlardır. 

lard•r. lki kardeş tedavi altına alın· .. cııfl "o" 
kadar makamlara rnura . e ıt'i.I ~' mıstrr. 

Şehirde traflom 
var mı '! 

Vefa, Haydar ve civarında otu
ran halktan bazıları buralara yerle· 
şen Siirtli muhacirlerden trahom . 

d. B .. · sıhh1"i k" ır. unun uzerıne ve oıı ef 
lüğü bir turama yapmış has~"ıı' 
trahomlu bulunarak ..ttb' 

h
• te1 ... 

k . . A en sıh ı sev etmıştır. yn --·. 
lınmıştır.~ -
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11 MART - 1937 

~ Tefrika numarası --47-

~: lEd~aır wanoace 
~ )' •1, Yatrnad 

Ordu. A. an evvel tuvaletini yapı 

ÇEVİREN: fa 
Tarihi macera ve a~k r::manı .- 1 - Yazan: (Va - N~) 

~tını Ynanın karşısına geçmiş. tır
...._ bir Yaparken dedi ki: 
~ lı 'Yor ınusun d .. .. .. . ..... cı ne uşunuyorum? 

ayır ...... . 
dıı.. licrhald b" 
"tUliiıcceıc e. ızden sonra da buraya 

!~r bcın b kırnselcr var. Yoksa ihti-
~· uraya h . • ı> • em merdıven başına 

liği açılmıştı. Savini bir aıçrayı§ta eline 
tabancasrnı aldı ve bir direğin arkasrna 
saklandı. Fakat Bellami: 

- Savini, dedi. Tabancanı, şu Her
deki masanın üzerine bırak. Aksi tak
dirde size bir kelime bile söylemiye. 
ceğim, gideceğim. 

Savini düşünl:iü. ı:afa tutmakta ma
na yoktu. Hem Bellami onlara fenalık 
yapmak isteseydi, gece geldiği vakit 
istediğini yap~bilirdi. Bunun için, katip, 
ihtiyatın dediğini yaptı, ı;idip, masanın 

üzeme tabancayı koydu. 

Evliya Çelebinin bir arkadaşı 
tarafından yazılmış bir eserden istinsah 

ettim ... Bakınız, nasıl: 

Bu romanı 

..... ~y~rrnaklıklar yapmazdı. 
tıı.' Hem . 
~.da da 1 .~ıyecek tarafından fazla ik. 
~ uzurn y k . 
L. ll:ı.lk iıt . 0 • Zıra Bellami ya-"tkk Cdık)e • • 
l. alc bu rını Y<lk!!layınca, mu-
<ıı~ d rasını d" . 
tilıı c rnöa .. ınaınıtle uçuçracak ve 

lrıIYecc•/~ ve ınadam Saviniyi dil. 
....., 'i tır. 
....., ani ne d • • 

011 Sarih l ]3· .eınek ıstıyorsun? 
dt Cani:van ızı tuzağa düşürdü. Onun 
~ r Olan " c te§cbbüslerinden haber-
Q~ ı.ıç ki . 
~i .~ ll'itcr şı daha var. Koldharbur 
~•ırıı de bu'l/"c Laıi. Smit öldü. Diğer 

t. raya tıkarsa mesele kal-

...._"• rn· 
t ' 1i ıı llovet? 
(iıı· Crha)d 
~tiı "ar.~ e 0 na karşr da büyük bir 

;>ccckti lıhakkak onu da elde etmek 
\' •ıoa r •nıa .. 

l'or111_ f Yaıoa 
)o "lllı§la J daldılar. Bütün gün 

fdtı tdL ]3 •• •. 
d:. t.' • llira utun lambalar yanı. 
p~ lYfrı u \sonra ikisi de uyumuşlar
'°t k ~tdan Y Usu hafifti. En kUçUk bir 

0ct&ı11ı udy~nırdı. Bir aralık uyandı 
...._ J:ı Urtt .. k w 

~tr iltı~1 u, uiagına fısladı: 
S de 1 etmeden kalk, birisi var 

ı.. a.,,iı,: 
~}'d ·~ tii u 
)~ '.· tlirıd; ltü etmeden yataktan 
1~, 1lcrıedi tabancası vardı. Yalın a
d1ı~a~tııı. h tçe:deo, büyük salondaki 
1\1 'ç~tdu ~Psı sönmüş, birisi yanık 
iti'> 1k hı~ albuki yatarken, hepsi. 
~t't\ ı.~ııdu~~ıklarrna eminl:H. Lamba-

ll_"l?iıi r.~Une nazaran, muhakkak 1-.,.w. (>lttni .. t• 
) !... 'llj :t ı . 

•tıı. :ll. ttta fına b k 
O:ı1trı ~'l\ll1't w a ındı. Kimseler 
t~G tıJtıJ> ti ugu yerden Bellaminln 
bııh İ'Otdu SltJerine kapadığı kapı gö. 

'lı~ b . a.,· 
"tı ~a İt ha ınl o tarafa baktı, ve 
)e c J>aııcı,~ Yretle, kaprnrn yavaş ya

Bellami: 
- Şimdi, dcıdi, kapıya yanaş. Kork-

ma. Eğer seni öldürmek isteseydim, 
bir tavşan avlar gibi avlardım. 

- Mösyö Bellami, size ne yaptık ki 
bizi buraya kapadınız? Bize itimadınız 
yok mu? 

- Tabii yok· Onun için aizi kapat. 
tım. Hem sizi arıyorlar. Dün sabah 
bir polis geldi. Ona, buradan gittiğini
zi, Amerikaya hi:ret etmek niyetinde 
olduğunuzu söylddim. Herhalde artık 

~izi arayacak değiller, size bir tavsiyem 
var. Yarunrnzdaki erzakı mümkün ol· 
duğu kadar tasarruf ile kullanınız. 

Zira, ebediyyen burada kalacaksınız. 

Mahpesinizin anahtarını bahçedeki 
havuza attım. 

- Yalan söylüyorsunuz mösyö Bel. 
]ami. Eğer anahtarı atmış olsaydınız, 

bu gece buraya girip mc:d:'lm Heldin 
hatır defterini çalmazl:Jınız. 

- Ne dedin? 
Bellaminin sesi boğuklaşmıştı. Delik

ten görünen yüzü sapsan olmuştu. 
(Devamı var) 

Mukaddime 
Neşrettiğim bu kitapla tarihimizin 

ve edebiyatımızın meçhul bir sayfasını 
mr açıyorum? .. Teva:usuz söyliyebili· 
rim: Evet. 

Çünkü bu eser, benim değildir. Ben, 
onun sadece Türkçeden Türkçeye aciz 
bir mütercimiyim . 

"Papas Osman., romanı, pek garip 
bir tesadüf olarak elime geçti.. Bu ma
cera, on yedinci asır ortalarında yaşa.. 

yıp devrinin İstanbul hayatını bütün 
teferruatile anlatan ve o asırda mek
şuf olan hemen bütün dünyayı dolaşa
rak bir de muazzam seyahatname telif 
eden Evliya Çelebinin bir arkadaşı ta. 
rafından kaleme alınmıştır. 

Hakiki milellifin ismi, Anber Mus
tafadır. Evveli bunu uydurma bir ad 
sanarak, tereddüde düştüm. Fakat son. 
ra, Evliya Çelebinin matbu birinci cil.. 
dinin 245 inci sayfasında ondan bahs-

edildiğini hayretle gördüm. Anber 
Mustafa, sahiden de mevcutmu~; ilk 
mesleği müezzinlikmiJ ve Evliya Çele
bi, has hamam yanındaki meşkhane de 
onunla sık ırk birleşerek musiki ile 

ı
l meşgul olurmuş. 

Meşhur eserde bu tafsil!ta rastla.. 
yınca fevkalade sevindim: 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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"- Demek ki Anber Mustaba var-
' 

mış .. Demek onun kitabı da hakikaten 
on yedinci asır ortalarında yazılmış

Demek ben bir manevi hazine keşfet. 
tim!,, diye çıldıracak gibi oldum. 

Bakınız "Papas Osman,, diye ad 
koyduğum bu kitabın sadece "seyahat
namei Anber Mustafa .• adını taşıyan 

aslını nasıl ele ·geçirdim: 
• 1(. 1(. 

1921 seensinJde, Rusyada bulunu. 
yordum. Birkaç ay Kafkasyada yaşa

mış, sonra, beş arkadaşımla birlikte, 
Tiflisten trene binerek Moskovaya 
doğru yola çıkmı~;ım. Tren ama ne 
tren .. 
-Lokomotif odunla işliyor· Fakat 

odun da bittiği için, arada sırada duru. 
yor. Ahaliye: 

- Haydi inin biraz ağaç kesin de 
getirin. Yolumuza anca!< bu suretle 
devam edebiliriz 1 - ldiyorlar .. 

Bize, dağıttıkları baltalan · sırtlaya. 
rak, ormanlara giriyoruz. Yaşına ku
rusuna bakmadan çalıyoruz satırı .. Lo. 
komotifin birkaç saatlik erzakmı temin 
ettikten sonra, haydi allah selamet ver
sin .• Yine yola düzeliyoruz .• 

Trenin içi de bir alem .. Altı kişilik 
yere yirmi insan sıkışmış.· Fakat bu 

,,. \>ıocı ı;rrıı .. dü 
-.ı1th , g~~u gor . Eğer, bir sanl- ı 

~ ltl:;ıklti ?raya m~miş olsaydı, Seni şi nıd i tırnaklarını a ve 
dıı. ı-ilı itap ltırn olduğunu görecekti. 

1ır~:~~~~::~:.:.:~~~~:·;~~~~;"1- dişlerimle bin parça edeceğim. 
~\>ı.·ı·tfcr'i,.gclenBellamiimis. ka- Artık du·· nyada yaşıyacak bir 
'\J ı:l'aıı.dı ılseydim. Niçin daha 

~a }ı~llır ~adın? d k • k d h k ~l1~;t;tl be~Yarıtnaz seni !dürttüm. Da- a 1 an a a y o 
t, ~:ıa cnı· de uyuyordum. Bcllami _ Sen karımla rocuğumu nere· tarak alçak bir adam sanılmasından olmaktan iğreniyorum.. Neredeyse 

14,. ıoıtıi tc ın tnisin? :ı 1 v· B .. ··k b" · ·1·k ··c• ı-a ye götürüyordun? dolayı acınması ve kmlması idi... ö ecegım; uyu ır ıyı 1 yapıp 
ili. r;; Cde~clt J> verıncdi, fakat sus diye Tarzan bı"rdenbı"re çoştu. Ko""pu"'r· 1 k beni çabucak öldürüverirseniz ol· t 't ~ J>arın v _ Evet bu adamın göğsüne Ö Üm o u 
tııh, aıı•t agile tavanı göster. müa bir sırtlan gibi ürpererek yaralı maz mı? Bu sözler, ha)·atı en kan· 

ScJt·ı ın kapa d v h " saplanmt!lltı. Artrk ölümün kapısın· 
' " 

1 di~i • n ıgrnı ve yazı a- ya bir adım sokuldu. Gözlerinden a· :t 1 l d l b d b Qc)ı. "rıı du d 1 da duruyordu. Tarzan da neredey- ı iş er için e geçmiş o an ya ana a· 
}'ltı ...._lllid y u ar. teoı ve o··ç snçtıgvı halde havkırdı: b l 

~"'·~~, .. ""'ı?crı ba•ı..a kı"m olabı"lı"r kı' ! :t J b v k 1 k mmı i e titretti. ~·, " ··• ~ s l d" k se onu ogaca ve parça ıyaca tı. tar . - öy e ıyorum sana, anma, Daha bir dakika evvel o, kanlar 
haı 1Çtri çocugvuma ne fenalık yapmak isti- Halbuki, o bunları düşünmüyor, ka· ..1 f l b d 

" •tı • Balon "tt" BU u k b . içinoe, son ne esini a an u a anıt ~,)' l'altt a gı 1• t n yordun? Söyle, seni şimdi paralıya· dmla çocuğa kötülük yapaca ır 
ı..' l\tarıi;ocr:·k'Etrafına bakındı. cağım. Tırnaklarımla ve dişlerimle adam sayılmasının gücüne gittiğini elleriyle boğmak, dişleriyle parçala· 
'1ç~ caba 11° • başını salladı: bin parça edeceğim. Artık dünyada anlatmıya çalışıyordu. Öleceğine al· mak üzere idi. Şimdi ise onu öl -
~ ~ ıçırı buraya geldi. Saat yaşıyacak bir dakikan daha yok.. dırmıyordu. lngiliz beyzadesine na- dürmek, keneli karısını, kendi çocu· 

:~Sa!. tc1trar Söyle diyorum al.ak!.. Söyle bakn· muslu olduğunu söylüyordu. ğunu eliyle öldürmek kadar güç idi. 
t l>~}' }' }'a"' "1yumağa niyetim yok· 1 Tarzan adamın yalan söylemedi- D l'k l ·· ... d d d v 
~tıı ı- ~Uçut da içelim. yım ... e ı an ı, yuregın e uy ugu 
~ .;ıa,_,· it Itıutf , Gerçekten çıldırmış ve kudur ğini anlayınca yaralının baş ucun· büyük bir acı ile yaralıya yaklaqtr, 

t ıı._ 11'li, b aKta r-.;ıy hazırlar b l d d" ··k ·· · · d k l " ·~ıı u b T.. muşa benziyen T arzanın u söz eri a ız ço tu, ıçın e yapmacı 0 • d .. d h h k · 
~ '~~ "crıncğc tklenmiyen :+,·:- : · te karşısında, yaralı adam şaşkınlıkla mıyan derin bir sadelik ve gönül a· a amcagızı a a ra at yatırma ı· 

) ~tiıı de.,,alll ~lışıyor, etrafı ara~- gözlerini açtı. Sonra da kuvveti büs· cısiyle: çin başını kollarına aldı. 
• '-,, trıt,... ~ıyordu. Fay elinde 1· k t b d ! l" • 
!. 4ltt ·• • bütün kesilmiş gibi, güçsüz ve takat- - Çok fenalık ettim. Yaptığım r- a at am u sıra a ~veç ı yem 

kadarla da kalmıyor .. Tabii zamanlar 
da bavul koymak için yapılmış raflara 
adamlar tırmanıp oturmuş. Koridorla. 
ra hatta kanc:pelcrin aralarına köylü 
kadınlar sepetlerini yerleştirmişler ..• 
Üzerlerine kerııdileri çökmüşler .•. Hu
lasa, vagon değil, sardalya kutusu.. 
Iskarça! 

Trenin damı da öyle .. Bereket ver. 
sin mevsim yaz ve Rusyada tünel filan 
yok·. Millet, plajda kum banyosu yapar 
gibi serilmiş .. 

İşin fecaati, o sıralarda geçtiğimiz 

havalide 30 milyon aç vardı. Bunlar, 
hat boyunda dolaşıyorlar. Şayet yolcu
lardan biri bir karpuz kabuğu atacak 
olursa, bunu ele geçirmek için araların. 
da boğazlaşıyorlar .. 

Hulasa, bir höngame ki, diğer tefer
ruatnı':fan bundan evvelce yazdığım bir 
iki hikayede bahsetmiştim. 

Böylelikle, adi zamanlarda Uç günde 
gidilen yolu, bu sefer on bir günde al.. 
mağa mecbur olmuştuk .. 

Ben, ona dl muvaffak olamadım ya .. 
Zira, Kiyef istasyonuna geldiğimiz za
man, treni kaçırdım .. Mübareğin sanki 
acele etmek mutadı imiş gibi, beni bı. 
rakıp gitti. 

Ah. işte o zamanki perişanlığımın 
derecesini tasavvur edemezsiniz· Zira, 
biletim de zaten pek az olan param lda 
arkad2şlanmdaydı. Onlar, bana iki so
mun ekmek, biraz peynir, biraz da ye. 
miş almak üzere elli milyon ruble kadar 
cüz'i bir meblağ vermişlerdi. 

{Malum ya, o zaman paranın dUşU~ 
devri! Hepimiz, züğürt ını1yaderlerdik. 
Bir lokantaya girilse otuz milyondan 
aşağı çıkılmazdı.] 

Hulasci kelam, dilini bile pek becere
meHiğim bir ihtilal şehrinin orta~ında 
düttürü leyıa gibi, yapayalnız, ipillfilı, 

sivri külah, kala kaldım. Ve beniırile 
alay eder gibi düdük çalıp giden tre. 
nin arkasından h azin hazin baktım. 

Şimdi ne yapacaktım? .. Eyvahlar ol
ıun 1 Şüphesiz ki arkadaşlarım beni, 
trenin o halinde merak bile etmiyecek. 
!erdi: "Kim bilir hangi vagona bindi?,, 
istasyonların birinde çıkagelir!,, diye 
ldüJüneceklerdi. Zira, daha evvel ce 
bu gibi hadiseler olmuş, kaldı sanıl~n 
arkadaşlarımız karşımızda beliriver
mişlerdi. 

Lakin bu sefer, hakikaten kalmıştım 
işte .. Onları, belki de bir daha bulama. 
yacaktım.· 

Böyle meyus düşünürken, omuzum
dan bir el yakaladı. Dönüp baktım. Bir 
Çeka memuru. Aksi aksi bir şeyler söy. 
lenip b:ni kapıya doğru sürükledi. An
laşılıyordu ki, tren gittikten sonra bu-

ralarda kalmanın memnu o~uğunu 

bildiriyordu. Az ()tede biri daha vardt 
Memur, diğer elile de onun yakasına 

yapıştı. İkimizi birden kapı dışarı etti • 
Bu zat, Almanca olarak bağırıyor. 

du: ~ 1<. fl~d~adar erk siz karşılık vermeğe çalıştı. iş gönlümü parçalıyor .. Ne yapayım baştan uzun bir Cıksürüğe tutubrnk 
0tu 1

' hcıtı en kaldığımıza iyi N d ) B 1 ki aimdiye kadar etrafnnda gördü - agvzından kanlar boşanmağa başla· - Ne hakla? .. B. enı· ne hakla atıyor-
t t,ı...r, Czbct] r~ 'defterinin alt tarafı. - e iyorsunuz. .. en on arı "" 
·~ t 1'tla crız hiç incitmedim ki .. Ben .. ben onları ğüm bütün insanları alçak buldum. dr. Ö!.-siirük kesildi; Andersenin sunuz?.. Ben, devletin misafiriyim·. 
ı !Jı: •a:va b . R k .. v s· · Kimseye inamın kalmadı. Hele Ro- b k d.. ·· .. 1 . k M k d t l b 1 '1 1 k .. "ttı.ı~lı Çel-. ıraktı. gidip defteri ustan urtarmaga ugraştım.. ızın aşı ar aya uşmuş, goz en apan· os ova a op anan eync mı e u· 

• · "''ilce · k dı h d d · ·1·k koff gibi bir herifin yanında bulu • · k · k 1 t ·· h ·ı · k k f A ' b. eyı çekti ve hayretle a nınız ana vapur a acı r, ıyı ı mış, hare etsız a mış r. tup anecı ı on eransına vusturya. 
, t!tcr gösterdi .. Sonra o zavallı mini mini nana kim inanabilirdi? Fakat şimdi Tarzan lsveçliyi artık öldü sanı - dan murahhas getdim .. 
'~'dtrai~~k 1 bebeğin habire ağladığını işitiyor yanılmış olduğumu anlıyorum .. Ar- yordu. Ama, kim kime, turna turna .. 

~ ~ ~~~· hu;a''a kdum.
1 

bRcnim de lsveçte 
0
bir karım, tık hepsi ge~ti .. Şimdi bunları hıra Fakat yaralı birdenbire gczlerini Çcka memuru onu dinlemiyordu. tki-

-..}'~--·ırı l'tıia· J koydumdu. · ü~ü, ir çocuğum var.. nun için kalım da seni rahat bir yere götür- açtı, \e sönük gÖ7l:-rini yaban ada· mizi de büyük kapıdaki nöbetçilerin 
l. ~ r,t t.ı:ı 1 ın? B2~ı:a "ere knyr.ıu~ yi.ireğim acı ile parça, parca oluyor- me!<. ve yaralarını iyileştirmenin yo- I . d'k . A v d k o ·donu dısına fırlattı. 
ııı 11 " J "" :ı: l v b 1 beb 1 b l l s · b k .. k 1 mının göz: rrın"! ı tı; gzm an u · • 
~rd. ırı .. _. au .. apurda u anne i e egvinin unu u a ım!.. enı ça u ayaga ·a • G d f l 1 ·· · d 

~ ~-ırı L • h kt S ~r mey anının as ı: t an uzerın e 
i't ' l'flah c bakı t 1 ayrı, biribirine hasret kalmasına <W drrmaz~am kendimi en kötü adam zun uır a ç ı · ı. onra : 

~ ~ ~ Pcsle . ~ 1 ar. Sonra ikisi d f b d v _ Eh ne yapalım! benim ka· başbaşa kaldığımız z3man. Avu: turyalx 
~ ~babdar ar tinın en küçük nokta- tık ayanamadım.. ~te u ka ar.. . sayacagım !.. banı: , bildiği iki Gç kelime Rusça ile 

J oı a§tırd l B eni, onları incidec.ek kadar kötü Zavallı lsvec;li, T arzanın bu söz - rım, ı:ocuğum da kimsPsİz k lldı 1 
• f ~i l'tıuşt 1 ar. Defter orta- - D ld k . l bir şeyler anlatmağa kalktı. 

~ ~ ~'- tııdi, d u. · Savfo,1• •• bir adam mı sanıyorsunuz? lerine karşı acı acı gülümsiyerek ba· iye mm :m ora can verui. 
't ~ Cd Gülümsiyerek: 

'

!itti '11dı, li 1
' ih,tiyarın nHn geldi. Zavallı yaralı bira.: durdu ve din· şını salladı. _ Benim de nusr-am henüz sizinki 

Ot erhald -: 1 v 1 . v .. S d d' k' XI ~" :ı: ı..lt ilda ı.. c tedbirli davranıp enmege ça ıştı; sonra gogsune sap onra e ı ı: ·b· D h · ·· w w b ı 
11 1r.r k gı ı.. :: a yenı ogrenmege a .. ıyo-

~ ~c :l'ttc t~'~1 ·rna!na1ıydık, 'daha lanan oku gösterdi. - Siz hemen yola çıkınız. Ka- rum.- Al:nanca konuşunuz ı . d d:lim. 
~· h·ı it arnl l ·d· t ı · ·· l · d ba d 1 v 8 . T .uzan orada Kinkav~ vap•ırn-
·~t ı ey· r ı ık. sveç ı a~çmın soz erm e ve • mınız a çocugunuzu arayınız.. u J o zaman, felaket arkadaşım başladı: 

~'~·<loku~ •rn? kışındaki mana doğruyu söyledigvine · k ' m,n nşçısı ic:in ıssız b:~ mel.:Ar ka7rtt. 
~ , dU oırn~., .. T l l ış var ·ı... - Ah, sormayın başıma gelenleri..; 

t.' tııb· Şlirıu ,.u. Kcırşılıklı otur- işaretti . arzan ya an söy emediğini Yaralı adam birdenbire duraladı. Şüphe yok ki, biraz evvel bu l!!vcç- Tren k:ılktı .. Ark:das.larım gitti .. Ben 
~ ı..~ ite h· Yorıa 1 d ~?IU ıt tık r, susuyorlardı. an ıyor u. Bir iki yutkundu .. Ve nihayet: li aşçının çirkin kılığına rağmen göğ- kıldım .. 'Uze:-imde de para yok.. Bile-

1> baktıla~d~ oldu. ikisi bir- İsveçlinin, yalan söylemediğinin bir - Ben ·dedi. - Rokoff alçağınm sünde bir yiğitin kalbi çarpıynrdu . tim de onlarda .. Şimdi ne yapacağım?.~ 
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Kış mevsimi ve atletizm 

r f Al an 
a t r enörü ün 

tavsiyeleri • 
ım 

Kış idmanlarının en büyilk gayesi adalalı 
zorlamadan, hırpalamadan 

yaza hazırlamaktır 

' 

A.tl~ler ,M>ğuk ııc yaş 1ıava1arda kır koşusu y(l,parkeıı daima viicudwıu 
mahfıa ve 81.oo.k bulundu.rmciltdır. 

Atletizmle m~gul olanların çoğu ı 
kışı ölü bir mevsim telakki ederek 
ta.mamile atıl geçirir. Bu hale yalnız 
bizde değil, Amerika, İngiltere, ve 
Almanya gibi kışlık atletizm sahnla 
rına malik memleketlerde dahi tesa 
dil! edilir. Bu vesile ile Alman 
yanm en iyi ve tecrübeli atletizm an 
trenörlerinden Planitzi.n atletlerin kıe 
antrenmanlarına dair yu.dığı bir 
makaleyi genç atletlerimize faydalı 

olur Umidile Türkçeye çeviriyorum: 
Kışı faaliyetsiz geçirmenin bir at 

Jet için bilyük hata olduğunu tekrarla 
ınağa hacet yoktur. Nitekim muhar 
rlr de yazısında buna lüzum gö.rmiye 
rek do~'TUdan doğruya kış antrenman 
!arının maksadını, ne gibi faydalar 
temin ettiğini zikrediyor ve bu id 
manların tatbikine taalluk eden bazı 
tavsiyelerde bulunuyor ve diyor ki: 

''- Yazın üstüste yapılan müsaba 
kala.rdan sonra, haddi mtmda böyle 
bir tatil devresine ihtiyaç vardır. 

Bu istirahat müsabakalarda yorulan 
adaleleri dinlendirmek ve yıpranan or 
ganizmi ta.mir etmek için lüzumludur. 

Malümdur ki bünye şahsa göre de 
ğişir. Bazı bünyeler zora karşı uzun 
müddet mukavirodir, diğerleri ise yük 
lek randnnan göstermekle beraber 
mk sık istirahate muhtaçtır. Yalnız 

atletler böyle bir istirahate lüzum 
görse bile aza.mi müddet bir buçuk 
ayı geçmemelidir. Hiçbir zaman 
bundan sporu bırakıp da gezmek, sa 
bahlara kadar dansetmek, içki içmek, 
:ve geç yatmak gibi suiistimal manası 
antaşılmamalı; maksat vücudu hak 
klle dinlendirmek ve tekrardan kuvvet 
ye enerji temin etmektir. Fakat bütün 
nıevsim boyunca gayet hafif idmanla 
ra O.evam etmek süphesiz en makul 
blr harekettir . 
Kış idmanlarının en büyük gayesi 

adel.Atı zorlamadan, hırpalamadan ve 
tedrici surette yaza hazıralmaktır. 
hen herhangi sporda olursa olsun 
hergün iki üç sa.nt koşarak veya atla 
Y,arak kısa bir müddet zarfında 

,(form) bulmağa çalışmak vücuda 
tehlike tevlit eder. Yevmi antrenman 
la.rm kısa fakat faaliyet devresinin 
uzun olması dalına müreccehtir. 

Kı§ın sıkı çalışmak llizu.m.suzdur 
liatta. çok ileriye varılırsa zararı da 
ola.bilir. Zira bütün sene zarfında 
vücudu antrene bulundurmak randı
manın diişmesine sebep olur. 

Binaenaleyh kış idmanları müsaba~ 
ka ı\lltremanı demek olmayıp, hafif 
harekatı bcdeniycden ibaretir ve ga
yesi ~rsaca Amcriaklılann söylediği 
gibi "kı.şın ekmek, yazın biçmckir,,. 
Kışın atletler için en mükemmel spor 

hafif kros !ko~uları ve salon jimnas-
tikleridir. Kros koşuları yalnız koşu. 

culara değil atlayıcılara da faydalı
dır. Lakin gaye şu kadar mesafeyi 
fi,lanca zaman zarfında katetmek ol-
mayıp vakti nazarı itibare almadan 

temiz havada vücudu ieletmetkir. Ko. 
şu esnasında ara sıra. yürümek ve bi
raı jimnastik yapmak çok değerlidir. 

Salon jimnastiklerine gelince; bun
lar daha ziyade adalelerin gevşemesi. 
ne ve elastikine yarar. Bugibi hare
ketlerde en çok dikkat edilecek nokta . 
adalatı uzaması için gevşek fakat yi-

ne ve elastikiyetine yarar. Bu gibi ha.re 
öyle bir nokta ki bugün değil yalnız 
atletizmin, bilfunum sporların temel 
taşıdır. Medicin Ball, her türlü jim. 
nastik hareketleri, beygir ve sair ma
ninlnrdan atlamalar, boks, 1p atlama 
Yoleybol ve bilhassa başketbol atlı.:t-

Sıcak hatıalarda C§1ıf maılS1z ve s:ıı best 

lroş-nuık daha faydal1<1ır. 

ler için dahiJde yapılacak en milnasip 
ekzersizlerdir. 

Kır koşularında atletlerin ehemmi. 
yetle na.zan itibare almaları lazım ge
len bir cihet vardır: Kros ko~ulan 
ekseri yağmur, kar ve soğukta yapıl
dığından atletlerin sıhhatlarile yakın. 

dan alakadar olmaları ve koşu e:sr.a
smda giyinmelerine itina etmeleri 
kendi menfaatleri iktizasıdır. Soğu
ğun, sporun en mühlik düşmanı oldu. 
ğunu daima hatırda tutmalıdır. So

ğuk ve ıslak havada kısa don, kolsuz 
triko fanila ve ba§ açık yapılan ko
şuların sıhhat Ü?.Crindeki nahoş neti. 
ccleri kendini göstermekte gecik
mez. Bir türlü ısınmak imkanı bula
mayan adalata da, iyileşmesi aylara 
vabeste olan, bir krampın kolaylıkla 
musallat olması son derece ihtimal 
dahilindedir. 

İşin daha fenası atletin istikbali 
Uzcrinde müessir olabilecek dıger bir 
takım hastalıkların zuhur etmesidir. 
Mesela sırf soğuktan hasıl olan bar
sak ve böbrek rahatsızlıkları gibi. 

Bundan dolayı koşular esnasında 

vücudu kalın bir eşufma.n c>lbisesi ile 
muhafaza etmek, ayaklara yün çorap 
giymek', atlet için fazla bir yük teşkil 
etmez. Fakat birçok hastalık ihtimal
lerinin de önüne geçar. Vücut ne ka
dar sıcak tutulursa randımanı da o 
nisbette artar. 

Kroslarda katedilecek mesafe atle-

Güreşçilerimiz 
Pazar günü 
şehrimize 
geliyorlar 

Finlan:Jiya ve İsviçrede mütec:ddit 
maçlar yaptıktan sonra Berline vasıl 

olan güreşçilerimiz pazar günü ~ehri
mi döneceklerdir. 
Gerek Finlandiyada ve gerekse İsviç. 

rede yapılan güreşler hakkında her 
gazetede sıkan birbirni tutmaz hava. 
disler ve bazı Fin gazetelerin mağlup 
olduğumuza dair olan neşriyatı htan. 
bula gelen haberlerin doğruluğundan 

bizi ~üpheye düşürdü. Vaziyet in pazar 
günü, yani güreşçilerimiz geldikten 
sonra tenevvür edeceği muhakaktır. 

ll1illi küme 
Bu haftaki maçlar 

tehir edtldl 
Önümüzdeki pazar günü başlı· 

yacak olan milli küm e futbol maçla· 
rmın ; o gün , Y e§il köyde yapılacak 
olan T ürk Kuşu bayramı dolayısiyle 
tehir edilmesi ihtimali olduğunu 
dün yazmıştık. 

Bu müsabakaların geri bırakıldı
ğı bugün tahakkuk emiştir. MiJli kü 
me maçlarının ilk karşılaşmaları 20 
ve 21 martta başlıyacaktır. 

O tarihte, müsabakası olmryan 
Galatasarayla Güneş klüpleri de A
vusturyanm Hokoa klübünü şehri
mize davet etmiş bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında Galatasa· 
ray ve Günes klüpleri Hakova idare 
cilerine telgrafla m iiracaat ederek 
bu müsabakaların 27 ve 28 mart ta· 
rihine brrakrldığmı bildinni§tİr. 

Askeri liseler 

Boks maçları 
Askeri liseler boks §ampiyonlu· 

ğu miisabakalarına bu ha fta cumar 
tesi günü Heğbeliada deniz lisesinde 
rlf'•.:.,ın edilecektir. I 

· <usabıklar 10,45 vapuriyle köp· 
rıden hareket edecekler , ve maçla· 
ra tam saat ( 1 2) de başlanacaktır. 

Atletlerimiz 
Balkan oyunlarına 

hazırlanacak 
Sekizinci Balkan oyunlarına iştirak 

edecek T ürk atletlerini seçmek ve ha. 
zırlamak iCjin memlektin h er tarafında 

yapılacak olan müsabakaların progra. 
mı hazırlanmış bulunmatadır. 

Müsabakalara 28 mart tan itibaren 
başlanacaktır. 

Haziran ayında da şark vilayetlerin. 
de yapılacak, ilk karşılaşmalar Ankara. 
da olacak ve İzmir, İstanbul ve Ankara 
atletlerinden on dokuzar kişilik takım. 

lar halinde atletik müsabakalar yapıla. 
caktır. 

Atletizm ajanı 
Ankaraya gidiyor 
İstanbul atlet izm ajanı Ömer Besim 

yeni sene programını hazırlamak üzere 
atletizm federasyonu tarafından Anka. 

raya davet edilmiştir. 

Zamora 
Nis takımında oynayacak 

lspanyadan kaçıp F ransaya gel· 
miş olan meşhur kaleci Zamaranm 
Fransız klüplerinden hangisine in
ti~ap edeceği henüz malum olma· 
makla beraber, hususi bir m üsabaka 
için Nis tetkımmda yer alacağı söy
lenmektedir. 

tc göre ( :J ila 15) kilometre arasında 
değişebilir. 3 kilometre atlayıcılar ve 
sürat koBucuları için daha uzun ya
rım muknvcmctcilcre ve en uzunu 
mukavemetcilerc göredir. Koşudan 

sonra da ırıııhnklm.k sıcak duş lazım-
dır.,, 

.I:erlin: Suat Erler 
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Niçın 
Herkesin 
Dişleri 

Böyle . 1 
beyaz değildır 

Çilnl<tt dlşlerJn beyaz olması için m inci şart: 

Radyolil1 
. KulJaoınııi' 

[!]inci şart da: 
Ağzı yalnız sabahlan değil, her yemekten sonra ınüınkün 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

~" 
Tah;,,in edilen bedeli "8.\.10" lira olan "3000" metre k•P"ıl~ 

13 93 7 "h' 1 . .. .. t 11 5 tn maş, mart tarı ıne rast ıyan cumartesı gunu saa ' :/ 
la alınacaktır. ~oıı1 

t anıesı 
Muvakkat teminatı ( 641 ) lira ( 2 5) kuruş olup ~ar n ; 

yondan her gün paras ız verilir. •akk1.1t tt? 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ''e nıu'. 111ıı~~ ~ 

natm lstanbul Defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatırarak bıJJı1fl 
lindc alacakları makbuzb ve belli gün ve santte Kasırnpaşacla 
komisyonumuza müracaatları. ( 1350) • j5t~ 

1 k elb i 
Tahmin edilen bedeli "10600" li ra olan "4000" ınetre kı' 

1 
~ JJ 

t 1 O.· • • • .. •• !181' 
k-umaş , 13 mart 937 tarıhıne rastlryan cum:ırtesı gunu 
zarlıkla alınacaktır. 1 

Şartnamesi komisyondan her gün paras:z verilir. 
5 

.. ~ J' 
isteklilerin, 2490 sayılı k(lnunda yazılı vesikalarla ve ··7~ rııJd ti 

ibaret olan muv;ıftkat teminatı İstanbul Defterdarlığı ınuh~!e belli g~Jl 
ğüne yatırarak mukabilinde alacak.lan makbuzla beraber 'e ( ıS 
saatte Kasımpaşada bulumm komisyonumuza müracaatları· 

Marmara üssübahri satmalma komisyonundan: . tJ 

Cinci Kilosu Tahmini tutarı ilk temtn• "t• 
Lira Kr. u;;oo.oO iJ.-tı~ 

Elanek 200.000 20. 000 111 ,ı 
. s ve "ti 

Kor.ıutanlık deniz erleri ihtiyacı için olan yukanda '
111 

s gtlf'il ~e 
yazılı elanek kapalı zarf usuliyle eksi Itmeye 26 mart 937 cuf11 ŞşrV1 ei 
15 te lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktJt· l aı. t .d 

ıı 1 ,f'f'"" 
si komisyondan bedelsiz alınabilir. isteklilerin hizasında ya ıJ'ıJ1"' 
natlariyle birlikte kanuni belgeleri havi teklif mektuplarfl1

1 ,,ııele~) 
gün Vf! ıııııati.Pn bir u.a.l evveline kadar komisyon reiaJ i.,;1 ttııa ~e (JS5 

J' 
ıt ~ ~ 

eııoır>P",,ıı '' 
ı anmm eauen oeaeıı ( 92300) lira olan ( 1 OOOV) ıon ; de ıc-P 

mürü, 22 m art 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat l ~ı/ 
usuliyle alınacaktır: · ~t 

. ,,461 ,S,, 1 
Muvakkat teminatı "5865,, lira olup şartnamesı ~eı· 

kabilinde komisyondan lv•rgün verifü. iıfl ed t ı3 ~ 
ı~teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanı \iflii "'11~vı~ 

kapalı teklif mektup)annı ~n geç 22 mart 937 pazartesi b ııı tıtıl~cfi~1 

kadar Kasımpıı~;ıda bulunan komisyon baskanhğma ınak 0 
1<sb" 

vermeleri ve bu saatten sonra vcrihcek teklif mektuplarınıfl 
yeceği. .( 1226 ). 



l 

edilen 

l\ub lnhrtmalı ca.rnllnln, bu gördUğllntlz tUrbcsı neredeyse, bir kWçe halinde çökecektir. 
C2&k bclert deUnıntı kemerleri çatlamıştır. Bu resim çeklldlği zaman bu tUrbenln arku• 

1 nıe%artar Uzerlnde keçiler otluyordu. 
I 

~ ... liıı:run tamir edllen camlkrfmlz arumda Sultan Selim camii de vardır. Fırlmalardan 

r·a'·"'~ u:r,,~,. ,e.d'iiiiii ye'n 
• • r camı .: 

iVE .. ,., ..... -

~ 131.a.,, ... _ 
~<!-"'Lan bl::c kalan belli bqlı Abidelerden blrl Knrlycdlr. tetanbula gelen seyyahla. 

t, 13u~ ~zU bu eseri görmek için gelirler. 
C. ela biz taınırc muhtaçtır. Evkafa ynpılan mUracanllar hep tes1rıslz kalmı~tır ... denlyol" 
~ bunun doğruluğana inanmıyoruz. Bu tnmlr devrinde herhalde bunun da yapıl~ 

"c batın burasının tam bir müze haline konulacağını umuyoruz. 

~ııı il~ t'ıılrr.ı 
~~· ~ın • er lı.:ar!yenln hemen tıı.mlre muhtaç yerlerini gtlstcrmek için c:ekilml~tlr. Mllcz 

et~1
1 ho.kt:a emanet ederek ezan okumaya çıktığı muho.kka olan ~ıı mlnaresin• 

Gıı ... Otcıu ıklar hep bozuk yerlcrlnl gl.lııtermektc<.lır. 
-"«it ltbı ~sıın de m1narenln lstlnat etUği köaedlr. Bura~n da resimde de açıkça görW. 

ıtıktur. 

Sultan Seltm camllndekl minare tamiri 

kUçUk bir şey değildir. Şere!eden Aleme kaoo 

dar olan kııımı yeni baştan yapılıyor. Bura. 

ya lA.zım olan ta.şiar aşağıdl\ dUzelUlmf"Ur. 

Birer birer, resimde gördUğllnUz gibi yuka. 

rıya çekilmektedir . .Bir taş tam on, on bel 

dakikada çekilebilmektedir. 

.Evkaf !do.rest bir milyon lira ayırdı. Bupara ile lı.bldelerlmlzl tamir ettirecek. Evveli l 
~Un fotoğra! muhabirimiz, ttı.mlr ettirilen ve ettlrllmlycn lı.bldelerlmize gonderdik. İ§tC 

Edirnekapıda.kl Mihrimah camlinln avlusu. Daha avlusuna girer 
;tnnez bir harabe ile karşıla~ıyorsunuz. Bıı resim ~adırvo.nıdır. Kar;ndakl duvarları ev
;elce böyle değildi . Burada kubbeler ve ııUtunlar vardı. Zamanla harabeye döndU. Yerdek1" 
er kubbelerden ve ıılltunlardıuı baki kalan ta.şiardır • . , . .. . .~ 

Bu resim de, Mihrimah camllnln medrese1erldlr. Çöken kubbelerden arta kalan bir 
tanesidir. lnsan, bir Abidenin bu hale, nasıl gelcbilcceğlne lbtlınal veremez. şu manzara 
yazı Ue Ul8''lr eı:lilntl§ olsaydı, okuyanlar onu mUbalAga lle itham ederlerdJ. 

Taru reıılm •. Bu dtı Kariye camllnln po.pa:ı 

odr..ı;ı ı:lenllen höcrcslndc c;eldlmlşUr. J{ublx· 
deki mUth!Ş c;ntıa~ı g6stermektcdlr. Yağ. 

inurlard:ı almn bıı yer, hf'men hemen çökt'-

cektlr. Bize kıı.lırsa, Evkaf idaresi, ilk yar- nu resimde, Di\'anyolundR, Allkal! paşn camllntn btmlrindeki faallycU gıssterl1,or. 

tmıcağı i§ler arasına Karlyeyl de almalıdır. ınntul:ın laflar, ıiu\·arlarında açık gorUlen yurlere ycrlc§Urilccek ve bu Abldem~ ~· 
yen! bir hale gellı"ilecektlr. 



cu.k haftası 
Hediye kazananların 

ad rını yazıyoruz 
20 Şubat tarihli bilmecemizin hal. 

li (Fenerbahçe) dir. 
BlR KRiSTAL KONSOL SAATi 

KAZANAN 
Birinci: Hüsam Yamanlı Bakırköy 

orta.okul aa. 
OÇ ŞiŞE ESANS KAZANAN 
İkinci: Rukiye Ogan Şişli. 
lKl ŞİŞE ESANS KAZANAN 

ÜçUncü: Rabia Yavuz Saraçhane
başı Serezli sokak 4 Fatih. 

KtT A'P KAZANANLAR 
1 - Suat Aykut 20 inci ilkokul 373. 

2 - Nuri Oberken bahçekapı Bali yo. 
kuşu 48. 3 - Mükerrem Sirkeci De
mirkapı Taya.hatun sokak 42. 4 -
Vcdad Beykoz ortaokul 67. 5-HaU. 
de Ersen Nişantaşı kız orta okul 932 
6 - !sa tramvay şirketi vatman. 7-
Ziya denizyollarmda kamarot. 8 -
Suzan Sina.npaşa aalybey sokak 4. 9 
- Neclft Kansu Bakırköy ibirinci o
kul.10 - Mithat Kadıköy erkek orta 
okulu 137. - Bülcnd Şişli tramvay 
deposunda. ibUetçi Sabrinin oğlu. -
Osman Nedim Beyoğlu Mehmet ağa 
yoku3u. - Gündüz Avni Ltileburıgaz 
muhabere teğmen oğlu. - Şehdane 
!Klehisar okulu baş öğretmeni kızı 

- Aysel itstiklfil caddesi tiltlincU çık
mazı. - Acar Bele Şişli Terakld li
sesi 971. 
BffiERÇİKOLATAKAZANANLAR 

11 - Sa.im, Kasnnpaşa orta okul 
700. 12 - Eliz Zeda BUyUka.da ilk o
ktlldan. 14 - M. Eezel Kartal Soğan.. 
lık caddesi 3. 15 - !cıaı Erenköy kız 
lisesi 50. 16 - Milfit Önen 10 uncu ilk 
mektep. 17 - Zekeriya Kasımpaşa 

orta. okulu 673. 18 - Rıdvan Yurdö
zü Orta.Köy Gazi Osmanpaşa orta o. 
Jrnlu 834. 19 - Mehmet Giresun jan
da.rm::ı. santral memuru a.krdeşl. 20 -
Cengiz Ersan Beşiktaş Köprtı sokak 
3. 21 - Emin, Edime sanat okulu 
143. 22 - Kem.al Vefa erkek lisesi 
365. 23 - Oktan Tu.rgan Kemalpaşa 
caddesi 2 Şehzadebaşı. 24 - Necati 
Baykal Mersin inhisarlar ambarı mu
hafızı Hıfzı oğlu 25 - Orhan pos. 
ta nakliye memuru. - Muhterem Ya.r
ann orta okul 82, Burdur. - Ruhiye 
Ta.bibi yanında Alaca. Adnan Aka.. 
dur Ba.hçekapıda berber. 

BiRER DE1!91'Elt KAZANANLAR 
26 - Nevzat M.crder Kumkapı or

ta okul 809. 27 - !smet GUngör Ça. 
nakknle sokak 17. 28 - Mehmet Ay
van.saray Tokludede 26. 29 - Vedad 
Yarkın Maltepe sUel okulu. 30 - ö
Jen Barki Beyoğlu Meşrutiyet cadde.. 
si 125 .• 31 - Eva La.tin Beyoğlu As
malımesçit Gönül sokak 41. 32 - Nec. 
aet Doğançe Fatih orta okul 9. 33 -
Dyazar Beyoğlu Asmalmıesçit. 34 -
Fikret Ynlçm 44 üncü okul 490. 35 -
Süleyman Kaba.ta§ erkek lisesi 1697 
36 - Nihad Uzun Samatya. Ağaha
mam. 178. 37 - A Nihad Haydarpaşa. 
Çnyır caddesi Sa.adet apartnnanı. 2~ 
Halil Kasım.paşa orta okul 491. 39 -
Nuri Kn.ya Pertevniyal lisesi 125. 
40 - Cemal 8oksoy Ankara Hacı Mu.. 
rad mahallesi ÖksUzce çeşmesi cadde
si ı37. - Rıza., Boluda Cumhuriyet or
ta okul muallimlerinden Hacer ka.r. 
<leşi. 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

41 - !smet Öh-ten Sultanahmet 
Divanyolu biçki yurdu sokak 4. 42 -
Necla Altan Ozan Maltepe 2 nci ilk 
okul 227. 43 - Güzin Okay Tophane 
!Kadiriler yokuşu 74. 44 - Pandazi 
Kurtuluş Kuyular başı sokak 25. 4!5 -
Saba Suner Malatya 15. 46 - Nuri 
Anar İstanbul kız öğretmen okulu 
'7 - Hristo l{urtuluş Bozkurt cad
d~i 223. 48 - Yurdaglil Sirkeci eski 
Aydın oteli karşısındu... 49 - Erdo. 
ğan Arbaklı İstanbul erkek lisesi 
1450. 50 - Safder Demircioğlu tica
ret mektebi :f y64. 51 - Fahire Sal. 
man Beşiktaş Kılıcali 13. 52 - Suad 
Tevfik Bc.5iktaş Vişnezadc eami so -
kak 10. 53 - Bahriye Aksaray IKn.h
raman soka1:16. 54 - Semiha Eren.. 
köy kız lisesi 354. 55 - Necati Dilz-

gen Beylerbeyi ilk okul 36. 56 - Bur. 
han Beşiktaş 8 inci ilk okul 599. -
Ahmed Taştepe Gelenbevi orta okul 
129. - Müyesser Gülen Çankırı da 
topçu yüzbaşısı Ahmet kızı. 58 -
Ayşe, Ka.ragümrük il kokul 61. 59 -
PT 6. DERMAN. 60 - Besime 7 inci 
ilk okul 326. - H. C. O. L. C A T. 
195 P. L. Hazır başı. - Selim Yetkin 
Kasımpaşa Büyük Piyale. - Altan 
Kasımpa.şa Neva sokak 7. . 
YAZI SİLMEK !ÇlN BiRER LAST!K 

KAZANANLAR 
61 - Cahid Bakırköy Rehan sokak 

7. 62 - Şadi Argun Aşıkpaşa. Kara.de
niz caddesi 41. 63 - Şükran Büyük O. 
nat 'kız muallim mektebi 709. 64 -
lbrahim Ahmet Aksaray Hacı IDid 
sokak 18. 65 - Zafer Süheyla 64 ün
cü ilk okul 541. 66 - Nermin Dinler 
Taksim Aynspaşa Meriç apartımanı 
75. 67 - :Mlinevver 13 üncü ilk okul 
24. 68 - Nezihe Çapa muallim mek
tebi 81. 69 - İbrahim Kolum Kasını. 
paşa orta okul 139. 70 - Nuriye Ka
ragümrük ilk okul 734. 71 - İbrahim 
Somay İstanbul erkek lisesi 109. 72 -
Mesut Aguba.ş 54 üncü ilk okul 509 
73 - Mehmet J{aba~ erkek lL~si 
1565. 74 - Hayri Uzun Cağaloğlu 

birinci okul. 75 - Saliı.baddin Kadir. 
ga Cömertler sokak 19. 76 - Mithat 
Elbiziın Perte\.'Iliyal lisesi 507. 74 -
Cemal Göknil Taksim Ana.çeşme so
kak 17. Vrta.nes Turşucuyan Kuzgun.. 
cu.k lcadiye Silrahici sokak 19. 79 -
lsmet Özdem Yüksek ticaret mektebi 
80 - Ömer Akdoğ 1 inci ilk okul 
465. 81 - Müfit Öğer Şehzadebp,şt 
10 uncu ilkokul 48. 82 - Fikret Ö
zalp Maltepe süel lisesi 2924. 83 -
iKfunran Al2karp.~Cebeci SüngU bayı
n 1. 84. - ].fübeecel AykUt Ali oğlu 
10 uncu ilkolfül 242. 85 _;,"'l{arlo '/\:;,, 
raveliyan Nişantaş vali konağın cad
desi 137 birinci kat. 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

86 - Orhan Özdar Pertevniyal li. 
sesi 445. 87 - Gedikpaşa Eminsin.an 
mahallesi Ta.şmektep sokak 12. 88 -
Rahmi ortaokul 83 Tokadın. 89 -
Mahmut Sirkeci büyük lstikliı.l oteli 
karşısında.. 90 - T<>dori Todoridis E
dirnekapı Nester sokak 52. 91- Cev. 
det 54. üncü ilk okut 92 - Hale Hay
dar 9. 93 - Muzaffer Bahçekapı taş. 
han yanında.. 94 - Nüzhet Rona 1s.. 
ta.nbul erkek lisesi 1553. 95 - Kemal 
Tapman İstanbul erkek lisesi 1587. 
96 - S. Göknar Balat Hızır çavuş ye
ni cadde 91. 97 - Sona. Torkomyan 
Hamam Eşref cf endi sokak 17 • 2. 98 
Hosep Beşiryan Mahmutpaşa cadde
si 171. 99 - İSJnet Kumkapı orta o. 
kulu 781. 101 - Nezihe Bulaner İs
tanbul kız lisesi 375. 102 - Ümit Ce
mil Cağaloğlu. - S. O. !. C. ~L H. K. 
54. IKoçka.pan. 103 - Hacer Kum.kapı 
Çakma.ktaşı sokak. 104 - Şevket 

Kurnkapı orta okul. 105 - Bülend 
Varol Boyacıköy. 106 - Cahid Olcay. 
Pertevniyal lisesi 195. 107 - C. Ak. 
çelik Pertevniyal lLc:ıesi 370. 108 - Ze
ki Olcay Vefa lisesi 393. 109 - Raşid 
Yetkin Kasımpaşa orta okul. 110 -
R. Öztürge Uı.leli Şair Haşmet so. 
kak 31. 111 - Cemal Karaglimrük 
50. 112 - Kenan Kasımpaşa orta. o
kul. 114. - GUlümser Sn.raçhanebaşı 
5. 115 - İsmet Yeşil gön Samatya 
caddesi 29. 116 - Suzan Banı Beyoğ. 
lu 28 inci ilkmektep. 117 - Zehra 
Fatih Çarşamba. Lokmacıdede sokak 
3. 118 - Muazrez Güeln Cerra.hpa.şa 
caddesi dörtyol ağzı 36-38. 119 - Ad
nan Oluç Gelenbevi orta okul 678 
120 - AIAeddin Egemen Erenköy 
4 üncü ilkokul. - Edip Altmel Fener. 

BİRER KURŞID."KALEM 
KAZAN.Aı~LAR 

121 - C. Soson Ni.:ıan,ta.ş kız orta 
okul 1098. 122 - Handan İlhan kız 
lisesi 633. 123 - Nesim Eskinazi Meş. 
riti.yet caddesi Toptaş 2·19. 124 -
Fazilet Başer SenpUlşeri talebesinden 
125 - Asiye Sümer Beykoz Cami so
kak 3. 12fl - Ah.met Sabri Akl Ka. 

HABER - Akşam postast 
·~ ~ 

4 metre boyunda 

Dev adamın 
heykeli 

Amerlkada müzeye 
konuyor 

Nevyorktan yazılıyor: 
1866 senesi bir sonbahar gece

sinde Nevyork vilayetinin küçük 
Binghamton köyünde iki kişi derin 
bir münakaşaya dalmışlardı. Bunlar 
köyün tütün satıcısı Corc Hull ile 
gene ayni köyün protestan papası 
P. Perk'di. Münakaşanın mevzuu 
devlerdi. Hull, devler ırkının hiç bir 
vakit mevcut olduğuna inanmak is· 
temiyordu. 

Papas ise fikrinde kat'iyen ısrar 
etti, hatta karşısındakiyle alay etti. 
Hult bu ala'yı hazmedemiyerek pa
pastan intikam almak karannı ver
di. 

Bu kararın neticesinde .. kardif 
devi,, adı verilen Amerikanın en bi.i
yük aldatması doğdu. 

Bu devin İyova vilayeti garaip 
müzesine yerleştirilmesi için verilen 
karar üzerine bundan yetmiş sene 
evvel geçmiş olan bir hadiseyi bü -
tün Amerika yeniden hatırlamış
tır: 

Cotc. Hull o günlerde lyova top· 
raklarmda seyahat ederken insan 
damarlı bir kaya parçası görmüştü. 
Bu kaya vasıtasiyle papas Terki al
datmanın ne kadar kolay olacağını 
düşündü. Koca kayadan gizlice üç 
tonluk yekpare bir parça kestirerek 
Şikagoda bir taşçının mağazasına ta
şıttı. 

adan 
ar! • sa 

A · kılı zıv 

çıkardığı 
Diri diri tabuta girenler, sevgllJsinl kur
tarıp kahramıtnlık göstermek için yangın 
çıkaranlar hep bu nevi aşk delilerldlr 

Şair, aşkın göz. 
leri kör olduğunu 

söyler. Aşkın yal
nız gözleri kör ol
makla kalmayıp 

hem sağır, dilsiz 
ve deli olduğunu 

söylemekle haki. 
kate daha yaklaşıl
mış olmaz mı? 

Bir çok insanlar, 
hakikatte gayet ta
bii iken, aşk, ken. 
dilerini, tasavvur e. 
dilemiyecek dere
cede şaşırtıcı hare
ketlere sevketmiş. 

tir. 
Sevdiği kızı yola Kı::Uı.r odaya giraikleri Nman ev saJı.ib itıi tallfd"ta 

getirmek için ken- görür oo deh§etle hayk"1rıştrlardı. r kol .. 
disini kalorifere bağlıyan Amerikalı yüzü beyaz boya ile boyalıydı. ~ e ıco-
delikanh da bunlardan biri değil mi? lan çaprast olarak göğsU uzerıne 

Nevyork hastanelerinden birinde nulmuş bulunurdu. ·kaldığı 
bir yangın çıktığı zaman, bir kapıcı- Zengin müteahhidin en r,ev rtl1 btl 
nın bütün binayı yakmak isted.!t;i an. nokta, pek hoşlandığı bu kızla birde11 
laşılmıştı. Bu kapıcı, bu yangını aşk müthiş manzara karşısında. daJ'l 
yüztinden ika ettiğini söyledi. Kız çığlık koparmasıydı. Bu ga..rıp a 'llıı.Jl 
hastalardan birine fena halde a.~ık o. bu sırada bayılıp da pek geç :-~ aı· 
aln kapıcı, hastaneyi ateşe vermişti. bir kızı kendisine arkadaŞ seç ı. 
Maksadı, bu ateş içersinden sevgilisi- kmcaya kadar ondan ayrııma.dJ. 
ni kurtararak ona, nekadar tutkun ol
duğunu göstermekti. 

Bu esnada diğer hastaların başına 
gelecek felaket kendisini alakadar 
etmiyordu. 

• • • st 
. . sarabertl 

Meşhur Fransız aktrısı ıl• 
ba..cıının 

çelenklerle kuşatılmış ve " ~ nıı! 

cunda kandiller yanmakta oiduğU J3ıl' 
. d uyurdU· de bir tabutun içersın e .. •le di. 

Taşçıya bu kayadan 4 metre bo
yunda bir adam şekli kemesini 
söyledi. H e y k e 1 tamam 
olunca eski günlerde yaşamış bir 
cins insanın tıpkı tıpkısına fasiline 
(müstehase) benzedi. Londranın zengin müt('ahhit1erin. 

Heykelin üstüne çelik iğneli kur- aen biri, barlardaki revü kızlarına ve 
§Un bir tokmakla mesameler yapıl. diğer artistlere ziyafet vermekle pek 

iştihar etmişti, Bu kızları kafile kafi
mıştı. 

nu niçin yaptığını soranlara şo) 
yordu: tnı\l.ı 

"Alelade yatakta beni uyku tu 

Bu işler olup bittikten sonra le evine götürür, herkese içebileceği 
heykel kereste talaşı içinde ambalaj kadar içki verir ve birkaç dakika için 
edilerek M~ster Hull' un kain birade..· müsaade isterdi. 
ri \Villiam Nevelfin Nevyorkta kar- iıfa bir Jap.on uşak. sarboşluk
dif lföyündeki çiftliğine gönderrttlf.-..,,_ıı. .kleli gibl bir hale gelmiş k_ızlan, 
Orada bir metre derinliğinde açılan etrafı siyah kadife kaplı bir odaya 
çukura gömüldü ve bir sene müd· götürürdü. Orada soluk bir ışığın al. 
detle gömülü bırakıldı. tmda ve odanın ortasında bir tabut 

Bir sene sonra Hull ile birlikte görülürdü. içersinde de ev sahibinin 
hareket eden Nevell, çiftliğinde ku· yattığı göze çarpardı. Bu adamın 

yor!,, .. rfllf • 
Fakat bu halin, h~ç rahat ~a)-&" 

yen, gayrimemnun bır heyecan 
tından doğruğu belliydi. 

• • • _ı, 

i.Jlbl"' 
Yanlış istikamet ~t~uş. aşiuııs.ıı 

yn.kmın klasik bir mısalı bır dııf' 
p· alyon 

efsanesinde adı geçen ıgm Gııl!V 
Eski bir prens olan Pigmalyon na 6.
tea. isimli bir heykel yaparak 

0 

şık olmu~tu. ____. 

MAZON .. EYVA ruzu yu kazmak için birkaç kişi tuttu. 
Kuyunun nereye kazılması lazım 
geldiğini de gösterdi. 

Çok geçmeden kaı:ıcılarm korku
dan naralar fırlattıklarını işitti, za
ten bunu bekliyordu. Dev bulun
muştu. 

lNKlBAZI, HAZIMSIZLIGI, MID~I 
EKŞiLiK ve YANMALARI ddeJİ 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshi~.1 rnİabilit yoktur. Şeker hastalığı olanlar 1~uşrUt 
ler. M1DE ve BARSAKLARI uta· 
MAZ. İçilmesi latif, tesiri kol~y v~. :}lzat Bir cumartesi öğle sonu idi. az 

sonra bütün rnıntakaya heyecanlı 
havadis yayılmıştı. Halk akın akın 
çiftliğe koştu. Çiftlik sahibi kazılan 
yerin önüne bir çadır kurmu~. se -
yircilerden ufak bir duhuliye Ücreti 
alıyordu. 

Halk istiye istiye duhuliye ver-
di. O gün Nevell bir senede kazan -
dığmdan fazla kazanç temin etmiş
ti. Seyirci akını haftalarca devam et· 
ti. 

Alimler de çiftliği ziyaret ettiler 
fakat bunlar şüphelendiler. kornell 
üniversitesinin rektörü bu i§te bir 
dalavere olduğunu sezdi. 

Bununla beraber Nevell bir kum· 
panya teşkil etti, heykelie birlikte 
bütün memleketi dolaşıp birçok pa
ralar kazandı. Nihayet diğer açık 
gözler de bunu taklit etm<>ğe kalk1-
şmca asıl işi yaratmış olan Hull me
seleyi ifşa etti. Fakat hayatının so
nuna kadar da hiç çalışmadan ferah 
ferah yaşıyacak kadar parayı cep
lerine indirmişti. -

Şimdi İyova vilayeti bu heykeli 
müzeye koyacaktır. 

bataş lisesi 1177. 127 - Rıdvan 63ün
cü ilkokul. 128 - Kemaleddin Demir' 
Şehremini Saraymeydanı cddesi 64. 
130 - Mürlivvet Şişli Rumeli cadde. 
si Kristal apartımnm 2. 131 - Nec
miye Ayten Mercan Eminönü kız li
sesi 333. 132 - Perihan Altıncı, Fc. 
ner. 133 - Serab Baru Beyoğlu 35 
inci mektep. 134 - Binnaz Karagüm
rük 50. 135 - Hüseyin Cahid Şehre. 
mini 1-2. 136 - K8.mran Uı.leli Çu. 
kurçeşme sokak 7. 137 - Şora Boya
cıyan Kurtuluş caddesi 98. 138 -
Süheyl! 54 üncü ilk okul 1. 136 -

yimdir. Yerini hiç bir mümasıl rnus ırı• 
tutamaz. MAZON isim HOROZ rnarkas 

dikkat. ~ 
rten 13gg 

matya Yalıboyu 9. 165 - J:".i aııiııts" 
larbaşı. 166 - İsmet Sevım5 iJlCi i!1< 
sa.ray lisesi. ~67 - Nurse1•1 ~ıııYııJ) 
ilkokul 179. 168 - Hayatı ;~ol<t"' 
Karaman orta okul. 168 - 179"" 
ru Übeyt oğlu Özdemir öl~~~" ı11 "" 
Güney Korkut Düzce ÇeklÇ ı. yol<ılştJ 

Bedia Balat Lonca Sebil sokak 6. 137 
Agavni Beyoğlu Parmakkapı Hasan 
bey apartımanı 8. 138 - Nezih tilkke
sen Pertevniyal lisesi 313. 139 - Ke. 
mal Kaya Vezneciler Vidinli Tevfik 
paşa. sokak 36. 140 - Nikola Papa 

Nikolof İtalyan lisesi. 141 - Celal A. 
ta Ankara Yenişehir posta telgraf 
telefon memuru. 142 - Duçan Musta. 
fa Kemalpaşa Zühtübcy fabrika cad
desi 10. 143 - E .Gökbülek 15 inci 
ilk okul 104. 144 - Nurhan Şim

şek Beyoğlu 15 inci ilk okul. 145 -
Naki Cinny Pertcvniyal lisesi 52. 146 
Sahran Tatarağası lçerenköy 60. 147 
Hayriye Suman Kadıköy kız orta o

ktllu. 148 - Fikret Karacabeyde Es. 
ki tahrirat katibi Dündar oğlu. 149 
Nihad Kandilli kız lisesi 717.150- F 

Kurt Zonguldak Kozlu kilise sokak 
66. 151 - Maide Tez inhisarlar Pa
yas memuru kızı. 152 - Hayat Ay. 
dm Vilayet kaleminde Haydar Aydın 
kardeşi. 153 - Güzin Tani Tepcbaşı. 
154. - iKazım Hızal İstanbul 13 üncU 
ilk okul 528. 155 - !. H. K. K Şehre. 
mini. 156 - !smail P. L. 157 - Sedad 
Özçiçek Kadıköy Yeldeğirmeni orta. 
okul. 158 - Lfıtfi özen J<.;mirgan orta 
okul. 159 - Ncclfı Unkapanı Salih 
paşa caddesi 7 4. 190 - J. Sa.son İs· 
tanbul erkek lisesi 1208. 161 - Kazım 

Angın 45 inci ilkokul. 162 - B. Çağ
lı Samatya Müdnfaai milliye c.'lddcsı. 
163 - Hikmet Demirel 4 i üncü ilK o
kul 164. 164 - Orhan Sevencan Sa.. 

Cahit Şehremini Tatlıpı~ar gaJ<ırJ<O: 
24 172 - Osman Semsı . ,.._,,ıeıı · - :r-ı urı "" 
Ömer Naci sokak. 173 - . :seYoğ~ 
bcvi orta okul. 17 4 - ~1 pıır 
Aynalıçeşme 23. 175 - ?t • 13ıırll~ 
Kumkapı orta okul. 176 - ..r6i :ı1 

!·sesi l' ·-:ı~.ıı Sezer lstanbul erkek 1 rı .,> 
1
• 

Fikret Tugay Fatih Atpa~ııl 1:tıı l 
178 - Melahat Demir lstan 1 ,·ef-

. Beng d ti• 
sesi 819. 179 - Selamı ıstil<llı' 
lisesi 667. 180 - Mchp~e J{oçl<ıı~ 
sesi 302. 181 - tsma.ıl J{ıı.1<1'1 zS· 
Pcrte\'Iliyal lisesi 8. 182 - ı;ol<~ 60 
K. K. 1. Şehremini :Kuyul~ JdtJlP .1• 
183 - Suad Tekçe Anad~:uı.Y :ı-:-!~~ 
posunda. 18·1 - Mehmet aııııl< ~ 
1i orta okul 19. 185 - ~ _ ft.~54 
lstanbul erkek lisesi. ıs llst'i ~ 
Kesik oğlu tstn.nbul erkek ıc Ji~ 
187 - Kemal lstanbul erl<e ~~ 
775. 188 - Bülend Nem~~t ,ret~ 
orta okul 518. 189 -. ıı '(jnoJS.SS :1 .,,,, 
sesi 124. 190 - Ne.:1h 

1 
ltf.8.- :19ıcııtıı 

tür memuru yeğeni "Y s.Y ıı ort'l ~· 
Azime Aytaç Nişanta.S k~ıcı5)1 

1 ıı• 
969. 192 - Müzeyyen~ edditl~ 
baş sokak 13. 193 - scııırn f?J"t.'l1~ 
ci okul 44. 194 - MUZCYY.~ 

52 inci okul 488. 
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Karısının bir erkekle kapandığı kulÜbey~ .... bakmağı 
1 

~ 1~111 
.. , e h:ıktmln h:ıyretlne s· l ... ~ . 

lllll) on<'r l.c\ iL G. Yuııg 

~ 
~ok (H "). 

uıusı 

ARISININ ahlak 
dan şüphelenen vt 
o n u n, başka bir 

~lıt b' erkekle bir kulübe 
ı1a b'.r Plaj kabinesine girerek 

\ , ~r saatten fazla kaldığım 
it r koca kulübeden içeriye 

"" 1.ı. hakkına nıalik midir de-
1.1. .. , ' 

.. i·. A 
~ • ıııd merika cumhuriyeti 
~ttı. 'lı~ l3ronksvil şehrinde ma. 
~" end· . il !? v " ısı ve m yoner Le-
'ltt• { 1.tn 
~- lııı ~a .g. mahkemede, karısı 
~a oıa bınede bir erkekle baş-

le il tnah . . .. d le ttl'll remıyetıne mu z. 
l ~tr]jı::~ nezaketsizliğini gös-
ııı. ı;ını .. 1 . . F k 

llıa "'tt·ldığı soy emıştır. a at 
k ~ ı..a~ na göre centilmen ol

ıt .. ı_ . an s hh 
~, r; 'll 1 ate de dokunuyor. 
''-. ıtıc~.,,k • v 
~ ıı::, '" ını tatmın etmece 

tc "iır 
ı 1' • ra ~dan dolayı şu dert 
'- A "n•ııtır 

~ lı~, ğılık "~ hays;yet kırgın
' 1\ . 

3 llcr· 
....... İl\ b" s ~a~ 1 • ır hakaret 
t' Siıı~ Ubiyet hissi 

....... it h 
~~ Gudd astalığı 

~a litı.:ıı b e rahatsızlığı 
~'ılltıı •. unlara rağmen Yung, 
t:ı l-'a ö" ~teki berikile uzun u-
~,~ ,-Uş·· 
~~ lerıe ~P. koklaşmalarının, 
)o~ tııı111 gıztı gizli düşüp kalk. 

~%ta teç~~atonik duygularla mı 
t~ ha.1t1tt 1 heveslerle mi yapıl
l~~tıı.l'lla lldq hlila kat'i bir kara
t,. lttı arı_tnı~tır. Cünkü kansının 
~., ıtad • '-t 'ada,_ aşıan, Rut'un kend:. 
~tla ı.ı:ats· • 
\' İddia •zlık yapmadığını 

~~ ~rıı.n etmektedirler. 
l !'ı o~ rtıahkemeye verdiği i

~ "lllıg· Yalım: 
tat ·lıla.nd· 

~l'l ete git ~a. bir arkadaşımızı 
~~ı llıtıı bi ~ıştık. Ev sahibiyle 
4.~~ .,.:1b~ırakarak uzaklaş
\ '<l\ı t!lrdu ır kabineye girdik. 

l l~ 'aôlt ita~· Orada tam bir bu
t h'.11~ \> drlar. Bu da bende 
~ '•ler;rı~ haysivetimin kın1dı
a~iıtı .. llYandırdı 
ll l!ozu b . 

~, A. elti • n urasında sordu: 
~I}-' • Bın· } 

t \'it e atkata ır endiğiniz belde, 
qı t'~P. da.,. tından gitmediniz? 

ıc. acı 
, ~ldu: sandalyesine yrğr. 

~- ~ .... 
-'tl-~ ılll lll·, . 
~ ı.. 1

' Çünkü bir centil-
t~~tteıt • 
)~ct •1atı }'~aklarından aşağıya 
~~t ltıUhc:d~ağa başladı. Mil
t~~. 'Unh .. 1 

15 hayatının sonuna 
•tL.. " er • · 
~ "lı.t.-alı: ıcınde kıvranıp 

tada 
2
at kansı güzel Rut' 
Oo dolar daimi na-

nezakete aykırı bulduğunu söyliyen 
milyoner, mahkemeyi ve dinleyicileri 

hayrete düşürdü. 

Madamın 

Long-1.Iand'a bir arkadatmnıu zJyaretc gltmı,tık. Ev 

..ililblle karoum bizi bnııkarak m.nklaştık.larm1 ve bir kabl. ' 

eye girdiklerini gördüm. Orada bir buçuk "38.t kaldılar. Bu 

' bende a,ağıhk ve har&i,\·ctlınJn kJnJdrğr hi!'llerlnl uya..ıı. 

rdı 

- Peki nıade-mkt bu k~ıu mr.rak ettlnlı.:; ne diye arkıt,. 

,ndan gltmf'dlnl7;? 

H&klmlıı bu ıor~ııuna karl}ı mllyooer: 

- Niçin mi! Çünl<tl ben bir et>ntllmenlm ! .. 

lı:&rfIJrtmı vermJştJr. Göl:)·a,ıan yanaklarmdıın 

larmıttrr. 

tarlll 
J bir cenUlmendJr. ÇUnkfl tabiatı merhametlidir ve herkese 

:ar§I lyt davranmak lılcr. Bamfield -8enlm dU11Unceme göre: Bir centJlmenln dalma doğru Ye 

•akit olmMl icap etmez . • Korra Harris -·cnUlmen olmak para ve pulla değildir ki .. 

John L. Sullivon -Eter bir adam centilmen ise bildikleri yetip artar, eğer cen_ 

tilmeıı değilse bUtUıı bildikleri hiç bir l§e yaramaz . 

Oskar Wild 

-~ . .. 
• 1 • il,, i . 

Yung'un "lııyan,. motörU 

çılgını olduğu

muz için biribiri
nize destek olma 
1ı ve hiç ayrılma· 
malıyız. Leviz 
beni bir takım er 
keklerle yakala
dığı için boşan

ma davası açaca
ğını söylüyor. 

faka, 5000 dolar vekSlet ücreti. 
on altı yaşlarındaki kızlan Edit'in 
kendisine bırakılması ve tahsili İ· 
çin aynca senede 2500 dolar üc
ret istiyerek mahkemeye dayad·
ğı ayrılma istidası üzerine bütün 
kirli çamaşırların ortaya dökül
mesine sebep olmuştur. 

Gerçekten çelebi tabiatli bir a
dam olan mühendis kansının se. 
nelerdenberi kendisine karşı yap· 
tığı münasebetsizliklere göz yum
muş ve bağrına taş basarak hiç 
ses çıkarmamağı tercih etmiştir. 
Fakat mesele mahkemeye daya. 
nınca o da avukatlarına başvur

muştur. Yalnız avukatları centil
men bir koca gibi düşünmek mec 
buriyetinde olmadıklarından, mü. 
dafaasınr alacakları davanın deli
ğini deşiğini araştırmak mecbu
riyetini duymuşlardır. Bunlar 
Bayan Beatris Grinvut adlı çok 
güzel ve genç bir polis hafiyesini 
i!:tediği rakamı ödiyerek madam 
Rut'un peşine takmışlar ve bu 
kadın polis hafiyesi mahkemede 
kendini bilen berkesin yüzünü kı
zartacak şabadctlerde bulunmu~
tur. Bundan başka milyonerin 
"İsyan,, adlr motörünün kaptanı 
Herbert G. Palmer de mahkeme
de çok kat'i ifadeler vermiştir. 

Kaptanm şahııcietini dinlivelim: 
- Bayan Yung motöre daima 

erkek kadın karışık partilerle ge
lirdi. Bu partilerde her erkeğe 

bir kadın düşer umumiyetle zil 
zurna sarhoş olurlar. Ve hiç çe
kinmeden hepimizin önünde öpüş 
mekten tutun da yapmadıkları 

işi bırakmazlardı. Madam ekser~ 

ya Humfrey J. 
Linch'le gelir bir 
kamaraya kapa
nırdı. Bir gün te· 
ıadüfen bir şey 
almak için kama 
rayı açtım bun. 
larm ikisini ko
yun koyuna ya
tarken gördüm. 

Ahçmm bu ifa
deleri salonu dol. 
durmuş olan şık 
ve kibar kadın

lar arasında bir 
fısıltıya sebep ol
du. Biribirinden 
uzakta oturmuş 

tanıdıklar balo· 
şarak e-öz kırpış
tırdılar. Ah!ak te 
laitkileri en ileri Nitekim Yung 

da karısının bu 
mühendisle kabi. 
neye kapandığını 
ve orada bir bu
çuk saat kadar 
kaldığını görmüş 

Annesinin tcJılnde iyi pbndf'tJf'rde 

bulnnmak ltln blrleşmJ§ A~rikA. 

de olanlar arasın 
da bile kendi!~ 

rine "erkek çıl

gını., denmesini 
istemeyen
lcrin pek cck ol
duğu bu bakış • 
lardan anlaşıl·

yordu. Bu takdir 
de Rutun imda
da çağırmış o!du 
ğu d'}stları ken
d terine "erkek 

nm <"f'nubundakl mekk'binden kal. 

ka.cak Nevyorka gell'n Mis Edil 

Jou Yun&' 

tü. Hele Milis 
adlı bir adam bakimin sualine 
karşı: 

- Evet madam Yung'u bir çok 
defalar öptüm fakat bütün bun
larda hiçbir kötü niyet yoktu. 
Hepsi :ukadaşça ve kardeşçe sa. 
mimiyeti göstermek içindi! 

demesin mi? Madamı öpenler
den Hageman da hakime ayni 
şeyleri söyleyince bunların mah· 
kemeyi dinlemekte olan kanları 
kötü kötü bakmağa ve hatta içle
rinden bir ikisini mahkeme za
bıtlannr işhat ederek kocaları a
leyhine boşanma davası açacak
larını yüksek sesle bağırmaya 

başlamı~lardır. 

Hele Yung ailesinde ahçılık 

yapmakta olan matmazel Doroti' 
nin sövled;kleri dinlenecek kadar 
değerlidir: 

- Biziın bayan ziyafetlerderı 
ve eğlencelerden. geceleri, geç 
vakit eve döndüğü zaman daima 

beni çağınr ve kopmuş "· 
lan omuz askılarım ta
mir etmek için kon:bine-

:\lndıım Rotl l:'Ö7f'tlı•m<". 

ğe memur l'dllen polis 

uafiyl·~ı mııtınıı.:zı-t B<"at. 

rlıı Grlnvut rruıhkemede 

zonlarınr çıkarıp bana ve- ıt1i7PI nınd:ınıın kirli çn. 
rirdi. Yüksek sosyeteye uııı.şırlnrını ortaya dök. 

mensup erkeklerde omuz 
askılannr koparmak bir • 
illet midir nedir? bilmiyorum. 
Çünkü b;zim bayan daima ziya
tetlerden böyle kopuk askılarla 

dönerdi. 
Bir gün bizim Bay Yungun 

öğle yemeğinden sonra karısına 
"bu gidi~le mahkemeye baş vu
rup boşanma davası açmağa mec
bur olacağım., dediğini kulakla
rımla işitfm. Bay yı:zıhaneye git 
mek için evden çıkınca madam 
hemen telefon başına koşarak ta
nıdıklarından dört beş arkadaş•na 
ayrı ayrı telefon etti ve her biri
sine şu sözleri söylediğini hat•r. 
lıvo,.,,,n: " H cnimiz h,.m h:o ıı: 
tırhdl:yız. Hepimiz de erkek 

çılgını., damgası 

nı vurdurm1mak için, işepck de 
burunlarını sok:myacak'ardı. 

Bundan sonra hakimler yeni
den kaptanı çağırmışlar ve evvel 
ce söylediklerinde mu~ir olup ol 
madığını sormuş' ardır. Kaptan 
ısrar etmiş ve ilavede de bulun 
:nustur.İfadesine yaptığı ilciveler 
oldukça yüz k-za-ttc· rlır: 

-Madam Yung bir defasında mo 
töre altı kişi olarak geldi. Cift 
!er adım başında durarak ku
caklaşıyor ve dudak dudağa ge
lerek uzun uzadıya öpüşüyorlar
,.ı.. B .. .,1.,rdan birisi de Madam 
Yung-du. 

Bir defasında hepsi karma 

l\liJyonl'rin kansı 

l\lndam Rut Yun&' 

karışık bir halka oldufar. Ve kar· 
şılarına kim çıktıysa onunla öpüş 
tüler. Bu manzara gerek beni ge• 
rekse gemicimi utandırdığı için 
biz daha fazla bakamadık., demiş 
tir. 

Bayan Yung yalnız ahçının ifa 
derlerine cevap vermiş ve kom 
binezon atkılaıında ehemmiyetli 

kopuklar olmadığını söylemiştir. 
Mühendis son ifade üzerine 

mahkemede kendini tutamıyarak 
hüngür hüngür ağlamağa başla· 
mış ve hakimin kend1sine: 

- Bir diyeceğiniz var mı? 
Sualine karşı da: 
- Ne diyeyim, bilmem ki.. Gön 

lüm bütün bunlara hiç inallmflk 
istemiyor, demiştir. 

Zavallı kocanın bu ifadesi mah· 
keme salonunda bulunanları şa. 

şırtmıştır. Fakat, davaya bakan 
Ncvyorkun meşhur hukuk haki· 
mi. Graham Vitçif meseleyi der. 
hal çakmış ve aldatılmı~ kocaya: 

- Nasıl, karınızı hala scviyor
musunuz? Onun yanına dönmek 
ister misiniz? 

d ye sormuştur. Yung bir türlü 
durduramadığı hıçkınklan arasın 

da: 
- Evet istiyorum 1 
karşılığını vermiş, fakat, ne ya

zık ki k?.rısı daha kendisine so
rulma-ian yiil,ı;ek sesle: 

- F ayır! Bunun imkanı yok l 
İs~er dcıtru isterse yalan 

o 1 s u n M a d a m Y u n g. 
kötü hareketlerinin mahkemede 
herkesin önUnde söylenmesine 
mani olamamıştır. Fakat işin ga
ribi de şudur ki: Cenubi Kara bi
nada, Amcrikznın en pahalı bir 
mektebi olan Aiken kolleiin de 
okuyan 1 G yaşındaki kızının 

da, bütün hunları, mahkemede 
dinlemesi ve var f!:iİcüyle annesi. 
ni müdafaa etmesidir. 

Haki-:n Pırar ve..,.,.,c-1< üzere mah 
kemcyi talik etmiştir. 

işte size Nevyorkun yüksek 
sosvetelerinde bitmez tükenmez 
dedikoduları hala süren bir dava. 



Cinli, peril · 
a partımanlar 
tanbulda çoğahyor 

Acaba bu garip hadisenin 
sebebi nedir! b. iyor musunuz? 

Cinlere perilere 
inanır mısınız 

bilmem. 
Bir gün tanr 

dıklannız arasın· 
da sizin cinler 
tarafından öl
dürüldüğün üz şa 
yi olsa ve herkes 
sizden bucak bu
cak kaçsa ne ya
parsınız~ 

Ne yapacağı -
nızı sormaktan -
sa böyle bir va
ziyetle kaıııla- Apartıman eahibi 
ıan hadisenin ıeh oluna.ı l5Zmesi. Zil.. 
rimizdeki kahra - wmlu göriUen 
manmm ne yap - genç 
tığını söyliyeyim. Bu zat: 

.. _Şimdilik bir §ey yaptığını 

yo'IC, diyor, fakat böyle giderse çıl
drrab.ğnn 1,. 

• • • 
Bir arka~ son zaman'fart!a U.:. 

lclide bir apartmanı cinler bastığını 
söyleyince doğrusu §a§madnn desem 
yalan söylemİ§ olurum. 

Arkada§ım hani hani anlatıyor
du: 

"- Yaliu, sen lnanmıyomın 
ama herkesin gördüğüne ne diye
lim ~ gözümle gönnedim, fakat g& 
renler anlatıp duruyor iıte.. Gece 
olmuyor mu apartmanda bir hay 
huydur başlıyonnU§. Artık tabut-

lar mı dola§mıyonnuf , içeride 
nurlar mı gezmiyonnuf. Gürültü, 
patırdı dersen bini bir para.. Amk 
o civardaki apartmanalarda uyku e.
rama .. Herkes yan korku, yan me -
rakla bu hali scyrcdiyormuı ... 

Ben iıin burasına gelince g'ül
dÜm. Fakat arkadaımı gözlerini a
çarak: 

"- Dinle, dcCll, glilme 1 Bu a
partmanı yaptıranlar iki kardeş. biri 
Hasan, diğeri Hüseyin .. isimleri mi 
ağır gelmi§ nedir, biri kuyumcu diğe
l'İ antikacı olan kardC§lerden Hasan 
bir ak§Cllll apartmanda yataynn de-
mi§. Zavallı genç gece yansı şöyle 
belinin ortasından yakalandığı gibi 
haydi altıncı katın üstündeki tarasa· 
ya ve oradan fırlatılıp ta Valde ca
miinin önüne ... ,. 

Gayri ihtiyari telaşlandım: 
-E ... Sonra) 

••_Sonrası var mı) Ölüvermi~ 
zavallı genç! .. ,. 

• • • 
v.D~ğrusu merak edilmiyecek ~ey 

degıldı. Geçenlerde bizim gazetede 
bilmem hangi Avrupa gazetesinden 
tercüm~ edilen bir yazı görmüştüm. 
Muhtelıf Avrupa §ehir ve kasabala
rmda hala rneşum bir şöhretleri olan 
cinli, perili evlerden bahseden bu ya· 
zıyı okuyunca düşünmeğe hile lü
zum görmeden gülüp geçmiştim. 
Fakat şimdi iş değişmiş gülüp geçti· 
ğim cinler ta burnumun dibine ka
dar gelmişti. 

••• 

1 
Gelin bu işe s!z de şaşın ben de .. 

O.ur şey değil. Modem apartman 

i 

manlarm kapıcılarından başlayıp bir 
dedikodu etrafa yayıldı: Bizim a
partmanda evliya varmış, apartman 
geceleri sallanıyormuş, tabutlar ge
ziyormuş! 

Ben ilk zamanlar buna aldırma
dım. Fakat sonra baktım ki iş ciddi
leşiyor, şayia etrafa yayıldıkça yayıl· 
dı. Nihayet bu kadarla da kalmadı, 
beni de öld" urdülerl 

Bir gün dükkanda oturuyorum, 
bir telefon: 

-Hasa 
kada§soruy 

n sen misin? diye bir ar 
or. 

-Beni m, dedim. 
-Cidd 

tekrar sordu 
i söyle sen misin? diye 
. Gel de çıldırma. Be

mu inandınncıya kadar 
çatladı. Nihayet zavallı 

benim öldüğümü duydu

nim olduğu 
göbeğim 
arkada§IIn 

yince ağzım bir karı§ açık ğunu söyle 
kaldı. 

Mesele yi evvela ondan İfittim. 
Ertesi gün· Ü kardeşlerimden biri 

gibi geldi. Biz artık ~-~~ 
e bir Batnı&§ dola§. İkı 
olda bir arkada§a rast
n yan bakıp geçti. Eli
n olan müşteriler dük

iıitmif, deli 
YB§lan içind 
gün sonra y 
geldim. Ya 
mizde malla 
katla hücum ettiler. 

:Artık ba §ka çare yoktu. Bu itin 
mağa başladım ve o va
ki bu hal modern apo.rt
tinin .. tabii,, bir neticesi 
partrnan yaptırana civar 

aslını al'B§tır 
kit anladım 
man rekabe 
imi,. Hera 
apartman sahipleri, emla}c dellallan 

ar takarlamu§. Bunu öğböyle kulpl 
renmek bize 
mal oldu. 

Ben bun 
nun geçen g 
serlevhasını 
alamadmı ..• 

İ§te bu kadar pahalıya 

lan dinleyince Va - Nu 
ün yazdığı bir yazmm 
söylemekten kendimi 

•• E - y, 
bipleri 1 Sizi 

İstanbullu apartman sa
ere acıyorum!,, 

A. Faik GONERI 
Dr. Ihsan Sami --·ı 

TiFO ~iSi 
Tff o ve 

tutulmamak 
para.tifo hastalıklarına 

için tesiri kat'i, mu
emin taze aş1dll'. Her 

bulunur. Kutusu: 45 
afiyeti pek 
eczalı an ede 

kuruştur. 

................ ::::: n Kitap pahal 
:::::::= .. === ...... ------

n lere 
ılığl]ldan şikayet eden- ff 
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Tam idrar t 
umum tahlil 

myager 

1 
~l~=~ro?,!,~il- 1 
at. Eminönü lak ve 

Eytam Bankası karşısın a hzct 1 
Bev Hanr. 
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NIŞANYAN ticaretinin bu hale geldiğini doğrusu 

hiç tahmin etmezdim. Hadisenin 
kurbanı olan, cinler.n hışmına uğ- • Hastalarını hcrgün akşama kadar 
rı!.an .. kuyumcu Hasan çarşı içi~rleki Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
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İki arkadaş arasında: 
- Şu delikanlıyı görüyor mu.sun? 
- Şu dört kö.ie omuzlu, bozpa.l. 

tolu genç mi? 
- Evet. 1~te o gene bütün kadın. 

lara 8.§ık olduğunu söyler. 
- BUtUn aklı başında adamlar gi-

b · ı ı. 

- Öyle ama btitUn kadınların da 
kendisine Aşık olduğunu söyler 

- Bütün budalalar gibi! 

o 

[, _________ __ı 

Polis - Karakcla l>ir hırstz girdi! 
- Ne çalmış1 Derhal merkeze ge. 

lin! 

- Gelemem! Bir pmıtal.on ZQ.zım! 
- Fraruıız karikatürü -

ıreırcnh 
- Bizim Zehraya nihayet bir koca 

bulmuştum. Adamcağız biraz zayıf 
gördUğU i~in kızın yilzünü pek seçe 
miyordu, beğenml§ti Boğazına. düş
kün olduğunu anlayınca lıergün da -
vet ederek en nadide yemeklerle zi
yafet çektim. Keşke böyle yapmMay
mxşımı .• 

- Ne oldu? Mide fesadms. mı uğ
radı? .. 

- Yok canım. Yemekleri pek be. 
ğendi. 

- Fena mı? 
- Fena ya! Bizim &§Çt kadınla 

evlendi! 

HALİ ADADA 

- Yiyecek hiçbir ~miz kalmadı. 
Btt gidi-§le difrmmeğe mecbur knlaoa.. 
ğız! 

M ltlı bat DAğıa 
Mübeliğada ikisi de üstattır. Umu. 

mi harpt:e Galiçyada çektiklerini an. 
latıyorlardı. Biri dedi ki: 

- Et souktan o kadar sertle§mi§ti 
ki ısırırken diıılerimizi kırıyorduk . 

Öteki atıldı: 
- O da bir şey mi? kaynar kay -

nar getirdikleri çorba o kadar don -
muştu ki sertliğinden kaşıklarımız 

kmlıyordul 

Boşa çakan 
lYımDt 

Kwna koca bulamıyan kadınca· 

ğız, kolll§u delikanlıya 8.deta yalvarır 
gibi ümitle sordu: 

- Dün sizi, lnznm öperken gör
müşt.Um. DUğUn ne zaman? Bana söy
liyecek bir şeyiniz yok mu? 

Delikanlı hiç oralı olmadan cevap 
verdi: 

- Sir.e söyliyeceğim ~y mi? Kı
zınızı daha iyi kontrol edin! 

Mii::e bekçi.s>inin riiyası! 
- Fransız karikatürii -

Açnk saçoll< D<Dta~ 
Kenç Grz - bu kitabJ, annem gö

rünce, okumama razı olmadr, size ia
de etmemi söyledi. Bunu bir genç 
kızın okuması doğru değilmiş. 

Kitapçı - Anneniz yamlmı§, bun
da. bir genç kızın okuması uygunsuz 
dUşecek şeyler yoktur. 

~nç kız - Hayır! Kitabı okudum, 
annem haklı! 

Amatör lxılıl:çınuı pc.,.~ni tal~lilc 
bırakmazsa,! 

Lo ka ııırtt:caı da ıı· 
Müşteri - Garson, hesapta ,;-:ın 

dm galiba?.. ·ıntcfıtıl 
Garson - Hayır cf cndiın 1 

yok. 

Müşteri - Neden?.. daiıllll 
Garson - Çünkü ben hesabı 

iki defa. yaparım. srıı. 

Müşteri - Bir nüsli fszl3 ~ 
istemenin sebebini §imdi e.nladtıll' 

• l 

t t;1'-
K . B • . ~,..,.z 1mp ııı, om1.scr - ıt ışı 1WN • :r 

Uıt bakalım. .vırf 
~ " nıı 'il" Sab1kxılı hırsız - Ya{/111 . . , 

Usulümil Tı-cr'keso öğretir 112-•Y~.,., 
- Fransız karikat 

M e ınrlF a ceı 'lt ,1 

Yeni evlendiği kansına. ha~'fet 
hiddetle sordu: ol· 

- Dişlerinin takma ve altın~a~ 
• ·~tjn!•• 

duğunu bana hiç söylemcını:. 
l{adm safiyetle cevap vcrd•· eııl 

. . b ·mıc evlcJll11 - Mcnf aat ıçın cnı. 

istemiyordum!. 

tatlıdan sana vermem· 
Çocuk sordu: bnl<8yııı11 

- Tatlının ev·vela tndına. 
uslu durmağn değern1i?. 

ı~ 

• 
, 

Pvesim saumıtn(la beficıı.ilmC1J<m lab lolar ?uısıl §ah eser 1uılino getirile bilirr '"~ ~ 
- !n.giliz ıta.rikS.""' 
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\aıtYicc rörebilmek için - arabalannı dığı bir genç duruyordu. Maamafih 
IC}t~alye, sandık, masa vesaire gibi kralla başengizitör onu tanrm.ıı olacak. 
~td er doldurarak Üzerlerine tırmanmrı tardı ki, birincisi onu güzel bir tebeı· 

-p1
' sümle selamladr, ötekisi de, yanında 

lcr· Cltdayan bunlann, sokak muharebe· durmasına müsamaha gösterdi. Fakat 
•ıı~de kullanılan siperler olduğunu ldaha garibi, ipekli yastıkla örtillmü!f 
ıul'\ lllakta ihiç de güçlük çekmedi. Bü. bir koltuk getirildi ve bu meçhul genç 
baılcd b~ mobilya ve arabalar, isyan en tabii bir tavırla bu koltuğa kuruldu. 
lıııcı :lıgı zaman kralın askerleri karşı- Öyle ki, koltuğunda oturan kral, ba§ını 

a a birer siper haline getirilecekti· sadece sağa ve sola çevirmekle başengi· 
t·r u hummalı faaliyetin en kUrük " crru :s zitörle veya, bu görtilmemiı iltifat.ı. 
l>arda atını bile gözünden kaçırmayan mazhar olan gençle gizlice görüıcbilir. 

Ya.n şöyle düşünmeğe baJladı: di· 
ıı~ İki şeyden biri : Ya Mösyö Es
'- Oıa b • 
44ta. .. u ısyandcın haberdardır ve on. 
içirı ;ukenunel bir sürpriz hazırlamak 
)or. "'iauata.nın adamlarına göz yumu
ijCiiJ ahud da hiçbir şeyin farkında 
~abitİ ~akat ıu halde nasıl oluyor da 
aJıl'\ C1in hiçbirisi, aleyhlerine açıkça 
rıc ~n tertibatı görmüyor? Fakat her 
~elet Ursa olsun, böyle müthiş bir ınü
'ttıt.ıd: j'apılacağını aklıma bile getire. 
ıa~a ı:n, Bilmem ki ne diye başımı be-

l> '0krnağa geldim 1 

li.iıı:rd~Yandan başkası böyle bir dü
~Urııt~ li~erine hemen geriye dönerdi. 
lıaırrı nıhayet kralla tebaası arasında 
ıt\cnf ~n kanlı mücadelede hiçbir 
'it~ a,~ı Yoktu. Fakat Pardayanlib. hiç 
"atdrenınkine bcnzemiyen bir mantık 
'ltcııd.' ~unun için, Hikayt bir tavırla ve 
1tap1~ııne has bir cesaretle, tribünlerin 
biııa~ndan geçerek, elçi olduğunu ve 
'iil>lc:ııltraı tarafından davet edildiğini 
dohu • "! e kendisine gösterilen yere 

13. WrUdü. 

~k::::a, .~ral, tribün haline getirilen 
~·erin CoründU ve o abus çehresile 
~ .. 'k: 

1
°turdu. Ba§engizitör E~pinoza 

dı::iju~ ~·koltuğu arkuında ayakta 
"c tlitb ığ~r saray adamları da mevki 
tıoıan: clcrınc göre sıralandılar. Espi-

rı l"lntnda hiç kim.senin tanrına· 

Bu esrarengiz genç Faustaydr. Faus
ta o sabah, Filipin Fransa tahtının va• 
risi olarak tanındığını gösteren mct
hur beyannameyi Espinozaya vermişti. 
Faustanın bu beklenmedik hareketi 

ger~k kralt gerekse başengizitöril son 
derece sevindirmiş ve kendisine biiyük 
bir iltifat göstermelerini intaç ettir
mişti. 

Fakat zeki kadın, üçüncü Hanrinin 
imzasını taşıyan bu kıymetli vesikayı 
onlara bazı şartlar tahtınt:1a terketmil'lti 

Bu şartlardan biri, boğa güreşlerini 
kralın locasından seyredeceğine ve o
rada, icabında, gerek kral, gerekse baş. 
engizitörle konuşabilecek bir şekilde 

oturmasına dairdi. Diğer şarta göre de. 
Faustayı görmek istiyen her kim olur
sa, sınıf ve vaziyet içtimaiyesi nazarı 
.itibara alınmıyarak, kolayca kral loca
sına ~}erek Faustaylda görüşebilecek. 
ti· 

Faustz.yı pek iyi tanıyan başensizi
tör bu şartların konmasında bazı gizli 
sebepler olduğunu pekalB biliyordu. 
Ve bunları hiç tereddütsüz kabul etti. 
Krala gelince, Faustarun diğer bütün 
şartlan Pardayanın biran evvel imha
sına müteveccih olduğu için, cUtün 
bunları kolayca tasdik etti. 

-
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nuıtr. Halbuki halk arasında birçok 
kadınlar vardı. 

Herkes, ona elin'dcn ı;cldiği "kadar 
kolaylık göatermcğe çah§ıyordu. O 
kadar ki, halkın önünde tcluran muha· 
frzlardan ikisi, onun, iplerin öbür tara· 
fına geçmesinde hiçbir mahzur görme
diler. 

Bu aralık nereden çıktığı belli olma. 
yan sandalye, elden ele geçerek Jiral
daya kadar getirildi. Ve genç kız bü
yük bir sevinçle buna kurularak etrafı 
aeyretmcğe ba~ladı. 

Askerleıiden ikisi Jiraldanın sağına 
ve soluna geçerek onun yanında dur. 
dularu da, bu, genç kızı hiç sıkmadı· 

Bilakis bunların arasında Adeta mühim 
bir ıahsiyet vaziyetine girdiği için 
memnundu. 

.... ' "t "'"'1C kız o anda arkasına bak 
' saydı. kendisini en öne geçiren nazik 

·-· .. ı ) u .... rındeki ifaı:ie onu se
vindirmek şöyle dursun, belki de kor
kusundan ilrpertirdi. 

Bütün bu adamların yüzlerinde şi. 

karlarına saldırmağa hazrrlamm vahşi 
hayvanların ifadeleri okunuyordu. Bun 
dan ba§ka, hepsınin mantoları arasın· 
da gizlenen uzunca kılıçlar, kama ve 
ya bıçaklar var~ı. 

Fakat genç kız bunlardan hi~birisinin 
farkında değildi. 

1 • 

Pardayan, saat ikiye doğru otelden 
çıkmıştı. Boğa güre§lcri üçte başlaya
cağı için, on beş dakikada kolaylıkla 

katede bileceği bu mesafeyi katetmek 
için önünde bir saatlik bir zaman var. 
dı. 

Arkasından bir rahip yürüyor, fakat 
şövalyeyi takip ettiğini hiç göstermi
yordu. Yalnız zaman zaman. bilhassa 
çifte yol ağızlarında, baz:an bir asker. 

- rahip ve ya dilenciye garip bir i~a
ret yapıyor ve onlar da buna ba§ka 

bir el işaretile mukabele ettikten sonra 
meçhul bir istikamete doğru koşuyor. 
lardı. 

Pardayan hiç acele etmeden, etrafı· 
na bakınarak, lakayt bir tavırla yürü

yordu· Hem ne diye acele edecekti? Ev .. 

vcta, b:>l bol vakit vardı. Sonra kral 
tarafından resmen davet edilmişti. El

bette ki Fransa kralının elçisine müna
sip bir yer bulunacaktı. 

Pardayan, ıdaha iki gün evvel, kra.. 
lın gözü önünde, onun meşhur, dev 

cüsseli muhafızı Bnrba Jojaya ağzının 
payını verdiğini; bu yetişmiyormuş gi· 

bi. bizzat kralla alay ettiğini; bundan 
başka, başengizitör E~pinozanr.... ken
disini korkunç mahzen ve mezarlarda 
bir hayli korkuttuğunu ve üstelik de 
ilk fırsatta kendisini ele geçirerek cc. 
zasını vereceğini söylemiş olduğunu 

·hala aklına bile getirmiyor ve çok nazi.. 
kfute bir surette kabul edileceğini ümit 
ediyordu. 

Diğer taraftan, bütün projelerini alt· 
üst ettiği Faustanın lda kendisinden 
müthiş bir intikam almk istiyeceğini 

de dü§ünmüyordu. 

Pardayan bir çok düşmanlarının ken 
disine müthiş bir tıızak hazırlamış ol. 
maları ihtimalini düşünmüyordu. Kim· 
bilir belki de aklına böyle bir ihtimal 

gelmişti. Fı:kat buna aldırmıyordu. 

O, yalnız bir şey düşünüyordu: Bü
yük bir muhabbetle bağlanmış olduğu 
ldon Karlosun oğlu don Sezar tehli. 
kedeydi. 

S:ıf bunun için, o mutat lakaydisile 
onun yz.rdırruna gidiyor ve bu alice
naphğımn tevlit edebileceği neticeleri 
hiç akltna getirmiyordu. 
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Pardayan lAkayt bir tavırla yürü
mekle beraber, gözleri dikkatle etrafı 
aüzilyor, eli ktlıcuu çekmeğe hazrr bir 
vaziyette kap.zannı il.zerinde duruyor. 
C!u. 

Ara B11'a arkaya bir na.zar atfctme
li de unutmuyordu. Fakat arkasmlda 
yürüyen sıska ve miskin rahip o kadar 
lakayt bir tavırla yürilyordu ki Par
dayan onun kendisini takip ettiğini 

:tahmin edemezdi. 

Maa.mafih bu cihet kat'iyetle iddia e. 
<!iicmczdi· Çünü Pardayan meşhur so
ğuk kanlılığı saycsinl:ie hi~bir düşünce
sini belli etmezdi. 

Fakat heme olursa olsun, Pardayan 
daha sokağa çıkıp da biraz yürüdükten 
aonra, koku almı§ bir av • köpeği gibi 

vaziyeti hemen hissetti ve mırıldandı: 

- Harp kokusu burnuma geliyor. 
Biran i~inde, arkasındaki rahibi u. 

nutmuş, Faustanın gizli toplantısı es
nasında aldığı kararlı:m hatırlamıştı. 

Bu düşünce üzerine birdenbire cD:idik
§erek söylendi: 

- Ben bunu b::ısit bir arbede zanne. 
diyordum. Halbuki, mesele bir hayli 
mühim ve tehlikeli. 

Bir sevkitabiiyle kılıcım kınında oy
nattı, ve kolayld:la ·çıkacağına l:anaat 

getirdi. Fnkat ayni zamanda mıhlnn
mış gibi yerinde durarak hayretler i. 
çinde söylendi: 

- Bu da ne ıdemek? 

Bu kendi kılıcıydı. 

Pardayan esrarengiz mahzene yu
varlanırken kılıcını elinden düşürmüş. 

tü. Fakat Faustanın üzerine salcı .. ttığı 
adamlarla döğüşürken yeni bir kılıç e
le geçirmiş ve bunu eve getirmişti. 

Parl:.!ayan gibi, çok döğüşen adamlar, 
her ıeyden evvel kılıçlarına itimat e-

derler ve bunun sağlam olmaBina çok 
dikkat ederlerdi. Çünkü mesel! kılıç 

kırıldıktan sonra kuvvetin ne ehemmi. 
yeti olabilirdi? En zayıf bir adam en 

J 
kuvvetli birisini kolaylıkla mahvedebi
lirdi. 

~ 
Herkesten daha fazla tehlike kaf1ı• 

sında bulunan Parldayan kılıcına bit. 
hassa büyük bir itina gösterirdi. Bu· 
nun için otele dönünce de geçirmiş ol· 
duğu kılıcr, bilahare tccrilbe etmek ü.. 
zere bir kenara koymuş ve koleksiyo-

nundan başka bir kılıç intihap etmişti· 
Fakat işte, şimdi, tam sokağın or

tasında, bu kılıcın tecrübe etmek Uzcre 
kenara attığı kılıç olduğunu hayretler 
içinde gördü. 

- Tuhaf şey, diye mmldanldı. Hal. 
buki ben evvelce çiviye astığım kılıcı 
aldığına eminim. Nasıl oldu da bu 
ki!dar dalgınlık gösterdim. 

Yanından geçen, tek tük yolculara 
alÜmnadan kılıcmr çıkardı. ötesine 
berisine baktı ve lt.rkaç defa havalda 

sall:ıdıktan sonra hayreti birkat daha 
kılıcın madam Faustarun evinde bul
arttr. 

- Olur şey değil, diye söylendi. Bu 
duğum kılıç olmadığına yemin ederim. 
Bu, ona nazarnn çok daha hafü. 

Bir· müddet dü~ünerek hatıralarını 

yokladı: 

- Hayrr, odama hiç kimsenin girme
diğine eminim. Şu halde? .. Olur şey 

değil. Bunda bir iş var!·. 

Bir aralık, otele dönerek l:lııcını 

değiştirmeği düşündü. Frıkat bu endi. 

şesinden adeta mahcup oldu. Kılıcı bir 
defa daha muayeneden geçirdi ve hiç 
bir gayritabiilik görmedi. 

Onu tekrar kınına yerleştirdi ve ; 
yürüyerek söylenmeğe baıladı: 
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- Herifler, engizisyonları, esraren
giz evleri, katilleri ve casuslarile ade
ta beni korkak bir adam yapacaklar. 
Kılıç mükemmel. Gidip tdeğiştirinceye 
kadar vakit geçecek, halbuki kaybede .. 
cck vaktim yok, çünkü etrafımda şaya
nı dikkat şeyler oluyor. 

Filhakika, etrafında, bir şeyler olu
yordu. Bunun farkına belki herkes 
varamazdı. Fakat Pardayan gibi mü.. 
ldekkik ve bilhassa şimdi şehri oldukça 
iyi tanıyan bir adamın gözünden, bu 
gayritab!.ilik kolay kolay kaçmazdı. 

Bu saatte, halkın ek'serisi San Frans~ 
ıisko meydanındaydı. Çünkü temaşa

nın başlamasına nihayet on bet dakika 
kalmıştı. Sokaklar aşağı yukarı tenha 
dükkanlar kapalıydı. Diğer taraftan 
bütün kapı ve pencereler de sıkı sıkı 
kapanmıştı. Sanki halk gehri terket. 
rnişti· San Fransisko meydanı ne kadar 

geniş olursa olsun bütün şehir halkını 
istiap edeceğine ihtimal verilemezdi. 

Binaenaleyh, temaşayı görmek fır-
satını elde edemiycn halkın evlerine 
saklantnIJ olmalan lazımdı. Niçin? 
Şehri nasıl bir felaket tehdit ediyor
du? Bu halkı evlerinde gizlenmiye 
mecbur eden hangi esrarengiz parolay. 
dı? İşte Pardayanın kendi kendine 
sor'duğu sualler. 

işte, tam bu sırada, meydana yakla
şırken, oraya giden dar sokakların as
ker tarafından işgal edildiğini hayretle 
gördü. Bunlardan bir kısmı bazı evle. 
re giriyor ve bir daha oradan ç1kmı
yorlardı. Diğer taraftan süvariler de 
sokak başlarırtda yCT almışlardı. 

Bu askerler gelip gidenleri hiç ra
hatsız etmiyor ve geçmelerine mani ol. 
rnuyorlardı. 

Şu halde bu sokaklarda ne işleri 

1 
vardı? 

.. z; 
Pardayan bunu merak etti ve benu 

vakti olduğunu dlü~ünerek, küçük so
kaklardan geçmek suretile. meydanın 
etrafında ıdola~mağıı başladı. 

Her yerde ayni tertibat ahnrnı§tI· E,,ı 
lere giren askerlerden maada, sokakla
nn ortasında da bazı silahlı acıarntar 
dola~ıyor, süvariler de sokak başların• 
da duruyorlardı. Bütün bunlardan ba§• 

ka toplar Jda vardı. 
Böylelikle üç katlı bir kordon ırıeY

danm etrafını iyice sarmış oluyo~ll· 
Bu adamlar faaliyete geçince, bu ~r 

aşı· 
sokaklardan kut uçurmıyacakları 
kardı. 

Her gey bununla bitmiyordu· D~:ı 
başka şeyler de vardı. Pardayan .. gbit 
bir muharip için bunu anlamak guç 
ıey değildi. Sükunet ve dikkatle yapı. 
lan askeri bir manevrada hazır bUlu: 
mt•::ıtu Ayni zamanda kral kıtalarırıı 

~ • ' "1J• 
gözü önünde, mukabil bir man~ra 

8 
.. 

kubulmuştu. Bu da müdekkik PardaY 

nm gözünden kaçmadı. t ·ua 
Filhakika, gizli bir parolaya ; s~ 

eden bazı adamlar, askerlerle ayn ıar· 
manda kıtalar halinıde gidip geliyor ·nl 
d G.. .. .. b n1 bo w güreşterı 

ı. orunuşte u ar, ga t 
· bir ye 

aeyrctmeğe gelen ve münaııp yan. 
arayan vatandaılardı. Fakat PardJ U• 

"'il, ısı 
bunlann temata meraklısı deg ıdulı-
cadelcye hazırlanan silahşorlar 0

• ti· 
larını anlamakta güçlilk çeknleıııı~ifll 

Artık bütün hakikati anlaınıttı~ ae'/" 
evvel kral ordusunun nıanevraaıfl ğ ;.
retmişti. Şimdi, Faustarun kiraladr 'ııa
yancıların mukabil manevrasında aııuıı 
zır bulunuyordu. BunlaT, gOya tJcorıJ .. 
varisi olan Don Sezann hayatını 
yacaklar, isyan edeceklerdi. , .. 

T .. bil k . ·n acele 
cmaşayı gore me ıçı , ctıısıl''' 

cele meydana doğru kotan bu 1 
1ıe.

ayni ıokaklarm içine, - gaya ,urc 
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BEYOCLtf 
SARAT • Karte Sbarl 
l'UIUl • Savoy otel llf 
MEi.O • Körebe 
IPSK • Son cuuaıar 
ı:JAKAMTA. 1 Geceyansı 11ldm " 8f1t 

tükranı 

YILIJJ7. • SaadeUln -
ı-JUMU 1 Kadınlığın mn 
.\LKAZAll 1 Zafer gUDO 
rAN • Denizler perlll ,,. Bir 

mayıa~ 
Ş11' • Ehlt ... mullanlltlert. 
ŞARK 1 Kematar ça1aı1ND ve 

.Menun kaftle 
ASRI 1 Foll Berzer ve Bektenm!. 

yen tahlL 
ASTORVA. Atq kralfgesl ve Şı.o 

fakta IDlll .. ıert 
(.."UM UBIYl:T ' Yıldmm icaptan, Kukart~ 

ve ıı.lraud 

IST.\<NBUL 

ı.tanhul Sagunay Bayanlar 

Biçki Dikiş yurdu 
Sağunay yurdunda biçki, dikiş, 

p.pka, çiçek, çanta, kadın erkek 
eldivenleri ve bütün kadınları alA
kadar eden moda işleri Kültür Di
rektörlüğünün kabul ettiği en son 
ve en kolay usulle gösterilir. Arzu 
edenler biltiln derslere, istemiyenler 
de yalnız dikiş b!çkiy devamda ser
besttirler. Kurs müddeti dokuz ay 
olup mezun hanımlara Kültür Di. 
rekt.örlüğünden tasdikli diploma ve. 
rllfr. Diploma alanlar kendileri de 
dershanemiz gibi dershane veya 

1 atölye açabilirler. Dershanemime 
Mart nihayetine kadar kayıt kabul 
muamelesi yapılır . 
Adres: Vezneciler Vidinli Tevfik 
Pa,a Caddesi No. 30. ı 

Diş Doktoru 

Dbeyt CDçer 
Cumartesinden maada herg\ln 

hastalarnı kabul eder. 
ı Ka brdetler ve Parlall Edimekapı, Karagümrük 

patlll Durağ. No. 95 
Tramvay 

• aua Japon harbi " Çin. --·-----------
pneler gecesi 

• Hortlak 
1 KtJcllk ıarkıcı Al Jol8on 

'" Denizaltı kahramuıları 
A.LEMDAll t kınıon ve lııaan kaçak-

cıJan 
KEHALBE1' ı leflller (tUrkce ııöz10> 

ve ôlOm uçurumu, De
nla kızı Ettalya 

KADIKOY . i 
ı itte bahriyeliler ~ 

OSKlJDAR 

BAKIRICOY 
ldLlttADI ı Tllll domino 

Tl7~ttROLAR 

TF.PE~ DRAM KJSMI 
u.- IMt ..... da 

~'liphsl .,...., ...... 
T'&a.a: ..,, -...ıeın ,..,.., • ..-.ı 

, .. hlWI °NA., ............. 
o,... ... 
~-- ...... 

DaLIDOl.1J 
~111ıua.-._t 

~: o.-1 lllflt 

Perab ıın m a 
MDnlr Nur~d in 

kon rl 
TM-• MA9 &1dr lllldr MWMlla 13 

Mart ... "... ....... ... ....... ..,,. 
............................ talep 

" -- ..... lıılr ............... 

<ı..t), 'fthlmde (NllliıletUa), "'!ide Dnlll• lllt;idlDI.,.. (JfMdet), Haaköyde 
(Jı11119 ..,....,, Kuımpqada (MUeyyet), Be. 
fl1tlqta (°N'all Halit), Sarıyerde (Osman). 

ZAYl - İstanbul ithalat gümrü
ftlnden almış olduğum 26906 numa. 
rab beyannameye ait 22-tS.936 tarihli 
390 liralık ve 11358 numaralı beyan
nameye ait 22.8-936 tarihil 210 Jira-
lık ve 13872 numaralı beyannameye 
ait 14.9.l:JJ6 tarihli 220 liralık keza 
Galata ithalat pınrüiünden almış ol
clutum 8919 numaralı beyannameye 
alt 5-8-936 tarihli 43ZS liralık temi
nat makbwdarmı kUMıll ayi ettim. 

Bmılarm Jell!alnf ~mdan ea. 
kilerinin bir hWmıil kalmadığını Uf.n 
eylerim. 

Orl«MJ Yoh ~ No. l.ıs 
Umberto Polizio Tütün dcpoBU 

AKSAM P08TA81 

iDARE EVi 

lstanbul . Ankara Caddesi 
Poata luaha ı a.a..-.l 21' 

Telgraf adre•• ı ıstantNI HABEFt 
r Vazı ısıerı telefonu . U1'7t 

idare ve ııAn " : 2411~ .... 
ABONE ŞARnARI 

Tiril,. Efflffl 
aenemc ••oo Kr. 2700 K•. 

• e ayıııc 730 .. 1450 .. 
3 aylık •OO " 800 .. 
' aylık 150 • aoo .. 

.Salu6i H N~ı,,vaı Mütliiri: 

Hasan Rasim Us 
/Jo•ıltlıt• ver (Y AKm •olhon 

. 
Haricen laıllamhr. Eski ve yeni 
Romatizma 

Lumbago 
Siyatik 

sinii- ve Soğuk aljmhğmdan 
ileri gelen tiddetli ağnlan 

Teskin 
Ve 

izale eder 

Her eczaneden 
araynuz. 

inhisarlar ısıanbul 
başmüdürlügünden: 

Çamaltı bızlesmda ıureti mabauwla telis olunan ince tm de
tirmenincle llbhl ve fenni Wr ıurette ihzar olunan ince fOfra tmlan 
JVllDf8I' ft biıw kiloluk ,.lretler ve m~ tuzlan da (50) ter 
kiloluk içi kQıt ...... çualar içinde ... çdranhmfbr. 

Sofra bmlan (64) ft (128) zer paketi havi aandddara konarak 
......... jhııwaıp. Paketli tofra tuzlarmm beher kilOIU Kabatq 
.......... (9,SO) Ye matlU tuzlarmm beher kiJOIU (5,25) kanıt 
rıatla aatılacakbr • 

Gerek mutbak ve gerek aofra tmlan bir sandık veya bir çuvat. 
elan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fıatma dahil 
olduğundan müfterilerden •vnca sandık veya çuval bedeli aran 
mıyac:aktır. 

Tuz aabcılannm lnhiaarlar latanhul Bqmüdürlüiü merkezind-o 
~abalaf ambanna müracaat f!tmeleri ilan olunur. (1184) 

Ankara Belediyesinden: 
t. - Su idareaine almacak font boru ve •kMmı on bet sün müd-

detle kapalı zarfla ckailmıiye konuımuttur. 
2. - Mnhammen bedeli (8913,40) liradır. 
3. - Muvakkat teminatı (668,50) liradır. 

• 

4. - Şartnam~ ve listelerini görmek istiyen!erin her gün yazı itleri 
kalemine ve f3tanbul bebm7~ine müracaatlan • 

ihale 12 mart 1937 cwna günü aaat on birde Belediye Encümeninde 
yaprlaaimd.,, istekli!erin saat one. kadar teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım . '\~tediye Encllmenine v...;eleri. (401) (1006) 

O•ktldar, Kadıköy ve .Adalardakiler: 
tllkUdu'. CU'llboJuncla (Ömer Keual, 

Kadılc&)', mottıtıOcepnedt (Armaa Kutftll), 
BQytlkadaıSa (Halkl', Heybetfde (Tanq). 

Tftrktye Cumburl)et telerkez Bankası 

61311937 vazi~etl 

Yolları Devlet işletme 
ı'l\KTIF Lira 

29.!IM/97.22 

P ASIP 

lenmıre. • • • • • 
blU)"&& Upıll t 1 1 1 

Lira 

1 \.000.000-
·~51.182.~3 inden: 

Vant 
S. D. 
11 50 latanbula 
16 50 t\nkaraya 

(533) (1336) 

• • • • 14.913.S82. -Baııkaot. 

Ufaklık. • • • 1. ı b 1.1 tı).()9 45.869.839.31 

TUrk llrUJ : • ......... .......__, 

d&Ylsler. 

L 1.007 .437.M 

7.IC9. •21.aol 

58.781.ES 
1 

1"007.437.5? 

Altla ..ıl ldlapaı IJ.OIU1' 1 
Altm& tabvW kabil Mrbe.ı 

Diler dövtzler ve bor;lu 

ldll1ııg bakltelet • • • • 46.286.'251.96 53.454.t55.44 
llMIJW tUYIDlltı 

Deruhte eclllea ....akı naktlJt 
k&J'ftl tğı. 158. 7 48.563-
KaauDUD 6 ,,. 1 IDal mad. 
delertne te'rftkan Hazine ~ 
fmdU vaki tedtyat. • 11.174..~2- 14~.974.~• ·-
IHlılEI ellz ... ı 

RazlM tıonolan, • • • ft.. .-.-
ncut llDltl• • • • • 'I ; 18.-.,c1.o~ 18.528.507.03 
ltsbam ve Tabvtllt rtızdsns: 

1 
ıl }t1yen1D kal'fl)ılJ abam v• L.37.0f3.260.47 

'tahvtılt · ımıart kıymetle 1 

1 Derabte edDea .....ıa nal&. 

1 a 8e1''-' eatıam " taJ1Tt1ıt -· 3.M4.36.~.eo 4J.017.62a.ıa 
Avan ... r: 

Altm Ye dtTtz Qurlae &YUI 

Tall.ttlt Ozertne avau. 

l!nae ılarllr 
lılal&telll 

l.. .178.\91.34 
L 8.292.821.72 

1 

ı 11111'& ~ lnd' trl• ...._. 

8.471.414.06 

4.500.Cl00-
9.134.164.21 

327.7 7.ı-~.77 

feda vw<1elı'1 Haııknotıar: 

Deruhte edilen evrakı nakUye nl 158. T4ll.S83-
KallUDUD 1 ve! 1 IDcl madc» 
ıertne tevfikan bazlDe tan.tın. 
dU Yakı ~ı. lL. 12.774.052-
Deruhte ec!lJen eYl'&kl aaJctlye-

bülyelll. L 145.974.511-
Karpbtı tımımea aıtm olarak 
ted&vtıl• UlftleD YUedlleD ı... 19.000.000-
=ont .. ~abat llAnteD , ,. 16.(00.000- 1€0.974 511. -

Tiril U1'1161 Mevaall 13.523.6.14.19 
D&Yb t'ullbDdab: 

Altm tahYUI lcabD dOYlsl9r t J • 101.60 
Diğer dövlzler ve alacaldı 

kllrtnıt hıı.ktymrt • • • .28. 1'79. 1:07.? 1 28. 180.8'8.81 
-..c.ew • , , 1 , E8.52T .9fl.24 



16 

İstanbul . Komütanhğ1 
Sahnafma Ko~isyo~u· ilanlsrr 

1 

7 inci Kor için bir çift fayton ko- 1 
ıwnu ile 4 çefİt sarnciye malzeme· 1 

ai açık eksiltme ile 29 · 3 - 937 pa· ı 
zartesi günü saat 16 dayapılacaktrr. 1 

Muhammen tutarları 500 liradır. 
Şartna.'"?lesi her gün öğleden evvel 

komisyondl. görülebilir. isteklilerin 
38 lir.ılık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale günü I 
vakti munyyeninde Fındıklıda ko· 
mutanWt aatınalma komisyonuna 1 

gelmeleri. ( 1346) 

Gülhane hz.stanesi için 21 tane Brü· 
yet açık ekailbne ile 31 mart 937 
çarpmba günü sa.at 15 le ihalesi ya 
pılacaktır. Muhammen tutan 980 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komiayonda görülebilir. la· 
teklilerin 74 lirahk ilk teminat mak-

buz veya mektuplar:iyle beraber iha
le günü vakti muayyeninde Fmdık 
hda komutanlık aatınalma komiayo-
nwıa gelmeleri. ( 1347) 

lıtanbul Komutanlığı Birlikleri i· 
Pn 22000 kilo sabuna ihale günü 
talibi çıkmadıimdan pazarldda iha· 
leei 26 mart 937 cuma günü saat 
18,30 da yapdac:alcbr. Muhammen 
tutan 8580 liradır. Şartnamesi her 
sün öileden evvel komisyonda· gö
riilebilir. isteklilerin 644 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariy- j 
le beraber ihale l(ÜDÜ vakti muar 
yeninde Fındıklıda Komutanhk Sa· 
tmalma komiaynwıa gelmeleri. 

(1240) 

Tat kqlanm tamiratma ihale 
gihıü talibi çıkmadığından açık ek
siltme ile ihalesi 26 mart 937 cu
ma günü saat 16 da yapılacaktır, 

Muhammen keıif bedeli 900 liradır. 

Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komiayonda görülebilir. isteklileri -
nin 68 liralık ilk teminat ~buz 
veya mektuplariyle ve 9. İn§aat ıu· 

besinden ihale gününden evvel ala
caklan veaikarlarla birlikte ihale 
aünü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Sabnalma komisyo-
nuna gelmeleri. (1241) 

Ordu hastahaneleri için on adet 
:remek tevzi arabası 26 mart 937 
1:mna günü saat 15,30 da Tophane 
1 

Cle aatmalma komisyonda açık c:k· 
ıilbnc ile alınacaktır. Beherinin tah
min bedeli 110 liradır. ilk teminah 
82 buçuk liradır. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber belli saatle 
komisyona gelmeleri. (379) (1356) 

Muzik Cihetinden 
En Yüksek Mertebe-

ye Ermiştir 
Pil ve akümülatörle işliyen 

hususi model 
12 ag vade ile· satış 
SAHiBiNiN SESi ve Aee a a ınd~ 

ANKARA: Vehbi Koç ticaret evi. MOCLA: A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi. F.SKlŞEHIR: Hasan Alanya. KA YSERI: la mail ve 
DlYARIBEKIR: Şerif Yardımcı. SAMSUN: C. Celal Özlü - S. Kemal Sezen. IZM1R: Artür Vetter. ları Cıngıllı· t ~ 
MERSiN: Jorj Satel. TRABZON: Dedeoğlu ve Pulathaneli kardeı LÜLEBURGAZ: Hasan BANDIRMA: A}ırtı, 
ONYA: Ahmet Mucip Dölen. ler. Dalca. Bahaettin Bereket k"re'' 

BALIKESlR: Hüseyin Alganer ZONGULDAK: ismet Ağartan·Ahmet Yüksel. ANTALYA: Veli Kardeıler AYDIN: Mehmet G~ııısi 
ADANA: Ş. Rıza lşçen, Yeni AFYON: izzet Özkara. ve şerikleri. EDiRNE: Muallirtı ,.,.. 

mağaza. BURSA: Mehmet Hü7.men. ANTEP: Naci ve H. Ahmet A~ 
Dai kardeJler. 

---~======= ,~;;...-· 
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I ÇAGLAVAN 
1111 11 Mart Perşenbe Akşarrt1 sf 
: ı Klernet Ramaz cet•· 
Ilı! FevkalAde Program ve musiki SOrprısı:~ 
lfü Tel. 4-0S G ·R·A·\V· O· R 

-· \. 
1 - S .C DOCMEYE BASINCA KENDl KENDiNE A~ILIR. 
2 - SOL DÜGME SES AY ARI tÇINDtR. 
3 - OTOMAT!K LAMBALARI VARDIR. 

nrailtı Gt<A WOR gramofonlannı ısteyiniz. 
Türkiye uı ' · · accn•esi: ELEKTRA Galata Bankalar 75 

- Tcışrada acente aranıyor. --ıaıı--• 
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