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ilerin ilerleyişi 
durduruldu 

ıfstıerin ordusunda ekseriyeti 
~!~anların teşkil ettiği anlaşıldı 

•ırı tit 12 ( . 
ııı. llıllh A.A.) - Havas a1an- biye tarafından neşredilen bir notada 
Mui 1 abirinden: deniliyr ki: 

lı • er l3 h~ttııı~ 1 rihyego • Val de Arena ''Dün gece Guadajua bölgesindeki 
hı) ~i\rruh~tıkları şiddetli bir muka. cumhuriyet kuvvetleri 1 tal yan tabii-
t ''ırıdc1t· ı. ıle asilerin Guadalajara cep- yetinde bir kumandan, iki zabit. bir 
~ llıll\ra~/leri hareketlerini durdurma- ~avuş ve 41 nefer esir almışlardır. 

\ ı.t.drit alc olmuşlardır. 
ll.....,Ctlc : 12 (A.A.) - Hükumet hava 

;•ton r:ıı, ?uadalc:jara cephesinde A. 
~ Ollrı a ~ ltntidadınca tah~it edılmek
'l tdııııan s~ lc~vvetlerini ştddetle bom-
Spl\tıy tını§lcrdir. 

a"duau 0~. niilliyetperverleri,,nin 
)dadtit· 1ınıerden milteşekkil? 

• 11 (A.A.) - Erkanıhar. 

Bunlar mukavemetsiz teslim olmuşlar
dır. Yaptıkları beyanattan bütün mal. 
zcme ve yüksek kumanld heyeti de da
hil olduğu halde efradı ltalyadan olan 
fırkaların teşekkül tarzını öğrenmek 

ve İtalyznın cereyan etmekte olan 
muharebeye iştiraklerini tesbit etmek 
mümkün olmuştur. Bu ijtirak kuvvet-

(Devamı 6 ınetda) 

TUNUS HADİSELERİ 
Vahamet gösteriyor 

Yerlilerin, ecnebi tahrikile 
Fransa'ya karşı isyanından 

korkuluyor / 
lağmalar 
haşladı 

Grevciler stU\b ve 
cephaneyi nereden 

alıyorlar? 
Tu::ıustaki grevlerin taır.amile siya-

si mahiyette oldukları gün ge;tikçe 
(Devamı 6 tnetda) 

Musolini'nin 
vaziyeti 

Macarlstan'da 
hadf99Jerden sonra 

•• t 

Tımu.-rta yerli mahal lesinden bir göriüıii.ş 

l"'ondralılara dedikodu mevzuu hazırlandı 

Yunanlı kumarbazla 
Madam SDmpscn 

Sık sık görülüyor ! sarsllmış 
Sllveyştn emniyeti Sabık krıuıo sevglllslyle Zografosun dans-

tehllkeye glreblllrml larını gösteren resim telaşla parçalandı 
. tta.ıya. Başvekili Musolininin Trab- Bıt sabahki posta ile gelen Sımday 
lusgarba olan seyahati, Fransada ve Re/ere gazetesi Ka.ıı ~chri muhabiri 
Sovyet Rusyada şayanı dikkat suret- yazıyor: 

te tefsir edilmektedir. Madam Simpsonun "Bakara kralı,, 

Fransızlar diyor ki: 
Bu seyahat bir kuvvet gösterisidir. 

Uzun 7..arnandanberi kararlaşmış ol
masına rağmen, tngiltercnin silahlan
ma programına bir nevi mukabeledir.,, 

Musolininin mevkii 
Pravda. isimli Sovyet gazetesi de 

Musolini ve Hitler münasebatma ve 
bu iki diktatörün biribirlerine olan 

.tesirinin derecesine dair ya7..dığı bir 
y:ı?.ıda diyor ki: 

"Diğer taraftan, Hitlcrcilerin ter. 
tib edip Macaristanda son günlerde 

(Devamı 6 ıncıd.a) 

Yunanlı Nikol:ı Zoğrafosla Relais Jo. 
kantasI'l.da dansederkcn resmini gös. 
teren fotoğraf camı, Kan şehri polis 
müdür bugünün çöp tenekesinde yatı. 
yro. 

Bu resim, bir Fransız havadis fo. 
toğraf çısı tara.f ından alınmıştı. Bu, 
öyle bir hadise teşkil etti ki, Kan 
şehri üç gün bu hadiseyle çalkandı. 

Kan şehrinde oturan genç Amerika
lı zenginlerden Henry Elcws bir zi
yafet vermiş ve bu ziyafette Madam 
Simpsonla ''Bakara kralı,, Zografos 
dans etmişlerdir. 

15 günde tayyare ile 
devri8lem 

Yunanlı milyoner, masada. Madam 
Simpsonun yanında oturuyordu. Lo
kantadan a)Tıltncaya kadar, Yunanlı 
milyonerle müteaddit defalar dans 
etmiştir. (Devamı 6 tncıda) Yunanlı 1nmıar zengini Zogra/o:J 

Beş milyon Türk 
çiftçisine tarla 

verilecek 

AS.YA 

TlYı ırl!<Dyede DşOeın mem Dş 
111 01162,367 lhlelktaır tcopırak vaırdoır 

Hi.ikümetimiz yeni toprak kanunu
nun süratle tatbik sahasına konı:labil
mesi için şimdiden tedbirler almakta 
ve bu kanunun tatbikatını temin etmek 
üzere de hususi bir teşkilat hazırlan
maktadır. 

Kanunun tatbıkatından evvel yapı· 

lan tetkikat memlekette elan toprak
ıız bulunan çiftçinin yekünunun beJ 
milyona yakın olduğunu meydana çı. 

karmıştır. Kanun her çiftçinin toprak 
sahibi olmasını istihdaf etmektedir. 

Mevcut arazinin mıntakalara göre na· 
ııl taksim ·edileceği ve çiftçilerin nasıl 

toprak sahibi olabilecekleri hakkında 
esaslı tetkikler yapılmış ve projeler ha· 

zırlanmıştır.Bu tetkiklere göre 76.273·600 
hektar kabili zer' ormanlık, çayırlık, 

meralık, bağlık ve bahçelik araziye ma 
lik olan Türkiye arazisinden yüzde 
14,63 ü işlenmemiş topraklardır. 
Bunun mesahası 11,162,367 hrktar 
tutmaktadır. Şu vaziyete göre mevcut 
imkanlar nisbetinde topraksız köylülere 
iyice toprak vermek kabil olabilecek
tir. 

Bu husustaki müsbet çalışmalara 

devam edilmektedir. 



Musolininin seyahati 
Sinyor Musolininin Libyada söyliyeceğ~ nutuk .. büyük bir. .aı~a il~ 

bekleniyor. Zira Şimali Afrikadaki bu ltn.ıyan mu_stcml~k.esını zıyareti 
esnasında Duçe gibi teatral jestler yapmayı seven bır hatıbın. parlak, e~ 
dazesiz ve gürültülü konuşabilmek için bi•çok sebepler, vesıleler ve lU. 
zum.lar sezeceği ,göreceği, bulacağı veya icad edeceği muhakkaktır. 

·HABER - '.Aktam postası 

Türk iye nüfusu 
enznm göreceOnmaz bir tarD!f1lte 

Bugünkünün iki 
misline çıkacaktır 

ÜzUm kongresi milnasebe t lle verllen bi r 
ziyafet t e 

Dahiliye' ve Hariciye Vekilleri 
mühim nutuklar söylediler 

İktisat vekili Celal Bayar dün il. kum yığını değildir. Bir balçıktır, bir 

12 MART - 193~· 

Sarma cigara 
d un ve 

Geçen gün çocukluk arka af •e: 
daima dostum Selami tzı.e_t Sed~ke. 
''Bir tane sarıver!,, diye tUtUıı p 
timi uzattım. Bilmezmiş. d .... 

.~in ~ 

- Zaten, deô.i, sen züppeh~ aııı.. 
b

.. . . sin. (Gtın oyle sarma cıgara ıçer 4.., 
· · · belk' d "sigara,. na gırmıyeyım, ı e ·•cı· 

. . be .. · ra" batta mıştır, ama n cıga • -r;o kat 
• .ı-ll 

ğra .. derneği t ercih ederım .. ···rm.) 
bu gün dilden bahsedecek degı _ı li!C 
Sarm~ cigara içmeği bir ztiP~.., · 

· eceO' .... •·• 
saymakta haksızdır diyemıY t; eD 

Habeşistan seferinden sonra Sipyo~ lıif riken'in hayatından alı~mış 
bir senaryo telif etmiş bulunması ve büyük devlet masraflarile, ~ı~t 
rejisörlük yaparak bu senaryoyu filme aldırmakta Ç>lması Musolininın 
eski Roma tarihindeki meşhur P?.trlçiyeni tamamiyle kendine benz.ctme
!!C hile onun muvaffakıyetleriyle kendi muvaffakıyetlerini ayni boyda 

bulduğunu sandırabilir. 
Sipyon Uı.friken ikinci Po~ muharebcsi~de Zamada Anibalı v~ ~a;,~ 

tarayı mağliıp etmişti. Musolini de Habeşıstan ordularını ve Negus u 
ma.ğlUp etmiş değil midir? 

züm kongresi murahhasları şerefine kayaıdır. Biz Edirne kalesinin b"r ça-
Ank:ırada yüz on kişilik bir ziyafet mur parçasını nurl müdafaa e~iyor-

hislerimizi, hareketlerimizi, ha mi· 
benimsediğimiz fikirleri şoyle ;~e!C 
miyctle bir miirakabadan g~ ·ıı.Jll 

we dı 
"O~nun (hepsinin demeg . 1 ••• 

Kral vnrtor Emanuel henUz Habeş tacını giyemedi ama, bu İtalyan 
başvekilinin Benito Lafriken unvanını almasına mani olamaz. Bugüne 
kadar muhtelif sebeplerle dünyanın her tarafında kurşuna dizilmiş olan
ların en masumu ve en muhteşemi olan l~nerat Prens Desta'nm cese
dine basarak tayyareci Brüno'nun babası harp t.ıı.yyarecisi Bcnito Trab. 
lusgarba gidiyor, orada İtalyayı. esir bir müslUman kalabalığından top
lanılan parayla. alınmış bir altın kılıcı ku§anacak. 

Savoya hanedanı imparatorluk tacını b.~kliye dursun faşizm haneda
nının kahramanı Afrikanm kızgın gilnqi ~ltında ıu yeni unvanla vaftiz 

edUmeğe gidiyor. 
''Seyfilliallm Benito !Mriken,,. 
Binaenaleyh "Y6'1ıi Roma,, nm huzuruıv.Ja bu mUdebdep unvanın ihti· 

pmma uygun bir nutuk söylemek li:ıungeleceği qikirdır. 
Neler aöyliyemez bu Benito Llfriken? 
Akdeniz kıyılarma muvazi olarak Mııır hududundan Tunuaa kadar 

un.nan 1900 kllometroluk demiryolunu İtalyanın imar kabiliyetine misal 
olarak mı g&rteremez? Ama. bu demiryolu Z6 yılda güç bel! yapılahil
mişmi§ ..• Ne çıkar? 

"Trablu.sgarp, yeni Roma. lmparatorhıfunun attlfı ilk dev adımıydı,· 
ikinci a.dımd& Haıbefi.stan& ulaftık" DU diyemez? . 

Leon Blum.'un etrafmd& blrdenbtre, '70 reyle beliriveren Franaiz mil· 
ll müdafaa birliğine karp: 

"- Akdenizde ancak Romanm iatediğl-blr IUlh eeebilir. İtalyanın, 
İtalya milstemlekelerinin ana vatanla mUatemlekeler anamda.ki yolla. 
rm ve faşizmin emniyeti ihli.l edilmek istendiği anda, Roma bütün sulh 
imkft.nlanru ortadan kaldırabilir,, mi diyemez? 

• • • 
H!diseler, hazırlanmış olan mir.aneen ve epey mmandır gUrUltü 

ya;mış olmaması hatip Musolininin Libya.da hançeresini dilini ve çene. 
!'ini i§letmeye karar verdiğine delllet etmektedir. Zara kruva.zörtlnU Çitta 
di Cenova gemisiyle bir yığın İtalyan gaz.etecinin takip etmiş olması için 
~kabir sebep var mr1 Bununla bera.ber 26 yıl önceki kahraman 
Tfab1usgarphla.n hatırlryanlar için bu kılmcm Musoliniye hediye edilişi 
e~mm~Iz 'bir mu~i"~a. halinde kalacak, bir tfuiti~ ~n~miyece'Kttr. 

~EKiP GVNDtJZ 

Beledlyeye mektup 
Piyaz, ciğer kebabı ve f asulga pilahisine 
neden hasret kaldığımız beyanındadır. 
Sayın hemıertm; 1 
Biz gazeteciler ealdden nekadar mewt 

lnıı&nl&ı'DUfJS. Keler .. det1m!sbı kadrini 
bllmemlflS. 

"Cller kebabı ile, Nu1&, fuu!Je pU&Jd 
ili ne tmanımnı pvrlJ'Ol'n dl)'e !amaurdamr 
dururduk. ~ S,t. o nanldSr1UIQmflsOıı ce 
zumı oeJmıekteyls. Artık u 1ıılll. ne Em
niyet dlnktl5rlQIO memurtan ne VU.7etteld 
dakUlol&I', kAUpler ne da adllJ9de1d BWL
kAmı kiram plyu ve tuuıye plWdlıl rlJ9t 
blllyorus. Guetecllerden b&Jdmlerdb, me
murlardan ve dakWolardan bir aDedeD lm1f 
ler gibi bir çırpıda baUed.lpm bUtUn bu 
lnsanlUm Dit• yemelderlnl a1Dl ,erlerde 
yemekt9 buluııduklarmdandır. Ha.. Au 
kalmı unutuyordum. Bonada çahpnJar, 

otuzunu da adamakıllı plııirebllmek onun 
haddi değildir. üç tUrlU yemeği bir adam 
pişlreblllr. Fakat otuz tilrlU yemek lçln 
çıraklı wıtalı en az on klfi l&zımdrT. lıte bu 
on kl§I olmayınca ve alman eUe, zarzavat, 
yata, tekere, una da esnaflık kavaflık kan• 
ımca lokantacılık da yapılamaz. Eğer Biz, 
belediye reisi Üitllndağ, bc!edlye lokantuı
nm o canım tabldotundan vazgeçip bir gU.n 
ili baluıetUğtm semtlerdeki "lokanta,.lara 
veya (alafranga) lara uğrarsanız sanırım ki 
gerek adliyeye, gerek belediyeye gerek en • 
niyet direktör!Uğtlne ve gerekse Türk gau. 
tecilik, edebiyat, ticaret ve bankacıllk 

Alemlerine a,ı.Tı ayrı yardımlarda bulunmu, 
olacaksınız. Hatta. sanmm Vali üstUndağ 
ile Parti Başkanı UstUndağı da harekete 
geUrmeğe lUzum göreceksiniz. 

!ııkembeclyt yalnız l§kembecl, plyazcryı 

yalnız piyazcı, kU:teciyl yalnız köfteci, mı.:• 
halleblciyi yalnız muhallebici hallne IOk• 
mak ve Sirkeci lokantacılannı alafranga 
yemek pl§lrmek aevda.srndan vazgf'Çlnnek 
artık bir belediye işi olmaktan da çıkmış 
bir rejtm bir devlet lfl olmuıturl .ABmaalbn 
daD Köprüye ve Sirkeci nhtunlarmdan Br· 
bılllye doğru uzanan ve blrlbirlnl amuden 
kateden bu iki hat hayalimde gittikçe kol" 
kunçlqıyor ve HrlsUyan ö!Ulerinin mezar 
tqlan Uzerlne nakpdilen Azrail habercisi 
lstavrozlan andırıyor. 

vermi§ ve ziyafette Dahiliye, hariciye, • sak, izmirin verimli yaylalarını da 
adliye, ziraat vekilleri ide bulunmuştur. ayni suretle müdafaa ederiz. 

Ziyafette Kasaba mümessillerinden Türkler bir kül halindedir. Herke-
doktor Seyfi ve ondan sonra ihracatçı- sin ayrı ayrı vazifeleri vardır. Hududu 
lardan Serif Remzı söz söyliyerek hü- bekliyen bir neferle bugün burada ara-
kumete ·teşekkür etmişler ve bundan nızda bulunan vekilleriniz arasında ;e-
sonra izmirin tanınmış ihracatçıların. ıef ve vazife itibarile hiçbir fark yok. 
dan Jiro ingilizce bir nutuk söylemiş, tur. Bu, yeni ve yepyeni bir Türk zih-
nutku iktisat müsteşarı Faik Kurdoğlu niyetidir. Bu mantaliteyi yapan ve ya-
t.rafından tercüme edilmiştir. ratan bir Türk çocuğu olan Atatürk. 

Bundan sonra iktisat vekili Celil tür. Senelerce Türk halkının ıstırap 
Bayar ayağa kalkarak Türkiyede müs- içinde c;ckic;le örs arasında kalan bir 
tahsil ve ihracııtçı diye bir iümre olma· demir gibi döğüle döğüle nihayet va· 
dığmı söylemit ve ıözil Parti ıenel rabileceği noktayı keıfetmit olan bu 
sekretm SükrU Kayaya bırakmııtrr. büyUk ıahslytt memleketi yaln-:z iz. 
"Hem§eril~rim .. diye söze ba§layan mihliJden kurtarmakla kalmamıı. ayni 
Şükrü Kaya bilhassa nüfus meselesi zamanda yepyeni bir devlet kurmuıtur. 
üzerinde ehemmiyetle durmuı ve ıöy. Bu devlet medenidir, tekniklidir ve 
le demiştir: in~antdlr. Atatürk bunlann büt\in icap. 

••- Hic; t!ndişe etmeyiniz, Türk a- lannı yapmalı bize emretmittir. Biz 
nalan nüfusu çoğaltmaktadır. Türk birer feıid olarak bunlan yapmağa mec· 
nüfusu bizim göreceğimiz bir tarihte burus. ÇUnkU hepimiz hiçlikten yaratıl 
bugünkUniln iki misline çıkacaktır. mıt insanlam. AtatUrk bize bir devlet 
Bize dü§en vazife Türkilıı ferdi ve iç- ve manleket vermekle kalmadı, fazla 
timai kıymetini yükseltmektir. olarak billfetlerin, meıihatlerin tel. 

Fertlerin kalitesi, yani biti§, anlayı§ kin ettikleri evham ve hayalitı ortadan 
ve randıman kuvveti c;oğaldığı vakit kaldırdı.,, 
mecmuu yekuunu daima ıalebe çal. Bundan sonra Aldliye vekili bayle 
maktadır. Biz bir takım küçük millet· bir gUn ihzar ettifinden dolayı iktisat 
ler tanırız ki, bizim lstihaalitıınızın vekiline teıekkUr etmi§ ve bunu milte. 
yüzlerce misli fazlasını istihsal etmek- akip Hariciye vekilimiz Tevfik Rüıtü 
tddirler.,, Aras §U nutku söylemiştir: 

Bundan sonra istihsali.tın çoğaitıl. "- g37 senesi bir müddettenberi 
maılf\'Hizumuna ltafct cam ~~liyaıf ~çinlfe yagaclrfımız mntetlera~h'a!inl 
vek!IJ ıözUne Jlfyle devam etr:;:ııtır .:._ ir d"nn aenUzc devam-e?e.n bit ufh~ 

,,_ Eğer biz bu topraktan azami sıdır. Bununla 938 senesının daha ka· 
randıman alamazsak, toprak bizi af- nıık ve daha nazik olacağını söyle. 
fetmez. Bugünün tekniğini, bugünün mek istemiyorum. Maksakhm A .. :.l\rk 
ilmini alarak onu daha verimli bir ha- Türkiyesinin ufuklarda bir tehlikeye 
le getirmeğe mevcudiyetimizi muhafa· maruz blmadrğmı ifade etmektir. 
za itibarile dahi mecburuz. Bu tt'prak Bu devirde harici politikada teza 
elimizde en çok verimini ve~e~i~ir· hür eden hususiyetlerden biri de ıu-
Verim, tıpkı insanda olduğu gıbı iki dur ki: Çok büyük felaketler görmüı 
türlüdür. Biri adet v~rir ki zaten .o- ve büyük zaferler idrak etmi§ olan 
nu temine mecburuz. ~ger bu verı?1 Türkiye, her devirden daha CjOk tanın. 
Uzerine bir ide kıymet ılive edeırenız dı ve tanıtıldı. 
mahsulatnnız her yerde layık o!duğu Türkiye, uırlandanberi bir ıe~n 
Ustünlüğü kazanır.,, mahrum kalmıştı: Sevmek ve sevilmek. 

Parti genel ıek:-eteri sözlerine ıöy. Atatürk devrinin yepyeni hususiyetle· 

:. o ··jnı ..... 
varmıyor) züppelikten geldıg bİJ' 

Çil k.. onıa.rı 
bule mecbur oluruz. n .u .. kalıısJ 
başkn.smdn.n öğreniriz, bır b"~ı ber· 
taklid için yaparız ve yahut k 1' ı.. 
kesten c.yrılmak, "teferr\.id., etırı~ti1'· 

b . ··ddet g"'" çin ... Yaınız aradan ır mu tv 
1 nı UJlU ten sonr:::. onları, kaynak arı C(?(ie bi-

cak kadar benımseriz. Bu dere . deııeı 
.. pehk 

zim olan şeylere bilmem zup d~ 
bilir mi? ... Zaten arawda, onliıı'dlpne 11' 
iyi, hatta yegane dogru ve ye ~ 
olduğunu isbat edecek bi.rÇOk IM9 

ler buluruz. ~ 
On beş yıldır sarma cigar& k tfJI" 

(arada bıraktlğım oldu anıa ~.~ 
medi). Demek ki artık bende d" 

mi,, bir itiyad oldu. Fakat ıı:;rı.,.r 
garayı niçin bıraktığımı b& 'iıl dl 
rum. Buna Andr8 Rouveyre ~ 
cllmle•i aebeb oldu: RemY ~ 
mont'dan b&h!ederken onun~~ 
nnı ağır ağır, zevkle, hazl~ _. .....,. 
anlatıyordu. Yazık ki o ~ 
rimde değil, kitabı da kaY ~ 
cllmleyi olduğu gibi zUaede..n~· 
dim belki bir~ kifiyi ~ .... ( 
cigara içmeğe !kna edeb~ ~ 
bilir? ~lki de o cümle, :oe~d~ ıııtitı' 
nn süslediği, zenginleştırdığı We 
kadar güzel değildi; fakat ~~ 
1güıı O}lU qUlün~Ulı~~oklllıi bir~ 
n~n J~ıvrımJY:vrİm duın&nl~J 
karken duyduğum zevki ta<U'Y~- 10' 

- C:garayı aanp içmek, h~ et' 
mekten zevklidir. Bir kere _J4ll 

garanın tütünil. makinelerden~ 
ken itile kakıla kırılır ve -" baJ( 
den biraz olsun kaybeder. Bit ·~• 

. k" w d .. .notm bir de 
cıgara.nın agı mı 3--• . eJ;IP ,._ 
nice,, tütününün pake~~ 

1 
bir dl'°' 

kın, farkı anlarsınız. .. Giile k "' 
nün manzarası bile insana •V ~ 

Sonra sararken duyulan ;' 

le nihayet vermiştir: dnden biri de Türklerin bütün milletle· 
••- Müstahsillerle tüccarlarımızın ri sevmesi ve bütün milletler tarajın. 

Pau.11 iValery, ciga~ ııarark~ 6'. 
mak, yapmaktan ziyade 'bozın ~ 
liyesine giri3tiğimizi söyl:ıı~! 
dur, çünkü cigara beınen ~ 

\izerlerine düıen feragat borcunu ifa e- dan ıcvilmeıidir· Bunun en bariz bir 
B·1· ' ' ' ' E k deceklerine eminiz. ı ır mısınız· - ifadesi iyi geçinmek ve sulha yapıtı 

gelileri kurtarmak için bütün Türkiye olmaktır. 
halkı, yayla halkı nesini ve nesini feda Bugün sulh yolunda • bütün samimi-
etmedi? Elinde ve kesesinde elanın yetimle söylüyorum • en ba§ta yürü-
h epsini verdi. Yalnız bu kcldarın~ de. yen Türkiyd:lir.' Fakat !unu Ja ıöyle-
ğil socuğunu ve anasını d~ . v.erdı. Bu meliyim ki, bu yolun yolculuğu asla 
da k~H gelmedi.kızı ve gehnını de ver- diğer yollardan claha az kuvvet. d;ha 

di. az dikkati istilzam etmemektedir. Bu 
Biz buCJün lzmiri elimizde bulundu- yolda muvaffak olmak için, bu yolda 

ruyorsak,
0 

bunu•yaylaların fedakirlılt- k . . 1 a yürllycnlerle anlaı.ma ıçın y~ nız ç . 
na borçluyuz. Hcmşerilerl Memleket lrımak kafi değil :Jir, daha c;ok kuvveth 
bir kül olarak düşünülür. Memleket ve daha çok dilc:;atli olmak lazımdır. 

Tayyareci 
Lindberg 

Haftaya şeblrimlze 
Jrellyor. 

Bu k~nıreler bu kuvvet ve dikkati te. 
ınin edece!i i!iin daha çok seviniycrum.,. 

Denizciler 
Nisanda imtihana 

girerek ter il 
edecekler 

'lıJLtta b!r elle pantalonJal'l . iP. 1 

"yuvarlayıverenler,, \'a.rııııı, ~ 
ilk sarma ile iktifa etill~ il' 
tekrar bozup aararız. O or, dl'-' 
lar, türlü türliı şeyler dilfU!l ~ 
lü türlü hulyalar kurarız; ~ pi' 

d.. .. d"' w.. a,.., bulYal ,.; rusu u~un ugum~... ,,e P 

duğumuzu sanırız; yani fiicl'ill 
yanm haliı zevkini duyarJSo . ~ 

Paketten hazır alıp ~iı:::- fjt 
rada biz"mlik yoktur; 0 • . rıef" r/I' 
emek g?rmemiştir. onu bır ıd ~ 
kip attığımız da olur. ba.lbU !~ 
bezene, 1ıulyalcır kura ıcura e~ 
mız cigara bizimd·r, osıa 
emeği diye hnz~a I:akatıı-" ıil#'İ 

Nıı~ 

18 .. 
MUzeye konu 1 

yanı baakaJarm memurları '" bir haJll 
tllccar ve avukat da bizim mahallenin 
mut!aklarmd& nefis körletmektedirler ve 
topumuz birden em1nlm mide hUmmaaına 
tutulup k&kırdanıaA'a mahkfunuz. Zira 
Asmaaltmd:ı.n köprUye ve Sirkeci nhtmıı... 
rmdan Babıft.llye doğru iki hat resmeden 
plyazcılar, kebapçılar, kö!tecller, işkembe
ciler, tavukçular ve lokantalar bize ipin u. 
cunu tamamUe kaçrrlnilflardır. Ne yedtgi
mlzi ne ylycceğhnlzi bir L1lrlU kestlrem.lyo • 
ruz; zc\•kle karm doyurmak lmkbmı kay 
betmck üzereyiz. ÇUnkU dUnyanm her ta• 
rafında "ihtlsas,.a en ziyade ehemmiyet 
veren ahçılık bizde garip bir bale girdi. 
ÇUnkU lşlccmbecller ayn{ zamanda piyazcı 
Iık yapmak ve plyazcılarla köfteciler lokano 
tacı olmak ve lokantacılar da "A L A • 
F A R A. N G A L A Ş M A K., hevesine tu 
tuldular ve bu heves uğruna hem kf'ndilerl 
nı heba ediyorlar hem de biz ağız tadiyle 
yemek yiyebilmekten mahrum oluyoruz. 

Ahçtlan tyl yemek yaprnağa ve yalnız 

bildikleri yemekleri yapmağa teıvik etme
nizi rica eder ve bu vesileden ııaygılarnnı 

8UDmak için de istifade ederim Bay. 

ilk defa Nevyorktan Pariıe bir 
hamlede tek başına uçan meşhur 
tayyareci miralay Lindber~ .~~
berinde kansı olduğu halde. onumu~ 
deki cuma günü tayyaresıle §ehrı-

Deniz ticaret filomuz mensupla
rının terfilerini temin etmek üzere 
nisanın birinde şehrimizde bir imti· 
han acılacaktır. Deniz ticaret mekte· 
binde~mütehassıs bir heyet huzurun 
da hem ameli, hem de nazari ola· 
rak yapılacak olan bu imtihan bir 
hafta sürecektir, 

AlatUrk bifil ~ 
• · dürlUğU ~ 

Müzeler umum mil urJc ·;,,.w 
dan milzeye konulan Atat trıet_.,., · 
pazartesi günü saat l S te • ~ 
açılacaktır. .. ede y~ ,,,-

Piyazcılık deyip geçmeyiniz. O hem bU· 
yUk bir lktl.sadl buluştu hem de muhteşem 
bir sanatu. Faraza bir pjyazm Uzerlne ırer 

pllen ve makine ile değil elle doğranan o tel 
tel kunı soğanlan dtl§UnUnllz. Her babayt.. 
ğlUn kAn mıydı o? Fakat mahareU fasul 
yenin AJAaını, aovanm acı olmayanını, zey 
tlnyağmm nefisini aeçlp alabilmek ve yap. 
tığı piyazı beğendirml§ olmakla hülAsa e
dllebllen "sanatkar., 1.§i lokantacılığa dök l 
tu mu 1f1D 18kll dellflverlr. O belkl bir 
lokanta tfleteblllr ama otu turuı yemeliA 

ENSARt BOLEND 

AtatUrke takdim 
edilen bir arma 

Bursa Y enişehri tütüncülerinden 
Fahri Çetin ve Abdullah Battal isimli 
iki genç yaprak tütünlerden yazılmıı 
bir armayı Büyük önder Atatürke tak
\iim etmişlerdir. Bir tarafında "Ata· 
türk,, diğer tarafında ''her ıey sana,, 
yazılı bu tütün balyeıinden çok mem. 
nun olan Atatürk ıençlere bir mektup· 
la memnuniyetini bildrimiıtir, 

mize gelecektir. . 
Şimdi Kalkutada bulunan mıra-

lay Lindberg Irak yolile lstanb~~~ 
gelecek ve buradan ikamet ettıgı 
Londraya gidecektir. ... 

Lindberg A9yayı Avrupaya bag
layacak en müsait hava yolunun 
tetkikini yapmaktadır. . 

Bir lngiliz tayyaresıle seyahat 
eden mumaileyhin memleketimiz 
üzerinden geçmesi i-;in lngiliz aefa
reti hükumetimizden müeaade iete
miıtir. 

imtihana yalnız halen kaptan, 
makiniat ve kılavuz olanlar kabul 
edilecek ve bunlardan muvaffak 
olanların smıflan terfi edilecektir. 

Diğer deniz adamlannın imtihan· 
lan İle bilahare yapılacaktır. 

lkt.at vekileti imtihana girecek• 

Bu münasebetle SDüZ dl .~ 
lan eski paralar salonunun "'-
ruimi yapıla~aktJr. T ~ 

Merasime Maarif .-eki 
1 

kan riyzset edecektir. ~ 
piifiP"~ 

lerin deniz hay~ı.nnıı' ~I 
geçtiğine dair vC81ka 8 ~~ 
koyduğundan iıntih~1'!! 
ıicillerini ~ 
ıulmuıtur. 



t 
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~ flÖdiŞÜM: 
-Cnebt ma •• dli 
kuııanınız ı 

~~tavsiyede bulundum diye 
~ ~ keamEj'e, kalemimi kır. 

.. YDUz. .• "yur, fakat dinlet,. diye bir aöa 

~~zle ben de evveli 

~ bir •uç itlediğime de kani de. 
~Sonunda beni beraet ettfre-

1-~ ~ "verli malı kul-.,. DPrw..._ " 
'ft~a.n<J11ım yapmak, yanlıf 
' l · &ikiden bu, çok doğruy
'-t ~ ıöke kadar haklıydı. Fa
'-ıe Jl9k"niftir, hattl wh bir 
~~.Dahası da var: k;)ylU. 
~~ahı ecnebr malının da mem. 
~bol bol sllrillmealne bağ. 
' - bir kısmı FhirWerimi
llııııa:.ıntnfaatı vardır. Hat.t1 yerli 
SzllllılZizı bile: çünkü yerli bir spor 
'h.ı:t hhut bir pehlivan ecnebi 
~~ pehlivanlarla. boy ölçil
~ ~ hakikt kıymetini iktisap 
'-ıl hta. Yerli mal da, ecnebi malla 
~ 01 ~ allrUld\lğü vakit ne S!duiuuu iapa.t eder. Eğer ya
~ :Uee yqa.r, değilrte ıala'ı ~ 
~ 'iyyeu olunamazsa da, ne 
~ ~-·· Milli aerma.ye de "bu 
' itte memlekette gitmiyor. S iM~~ oldu!,. diye başka bir 
~~eder; orada faydalı, 
t...:'°~ Verir. 
~ muz bahçeleri yetişemi. 
S ~~. ~emelA bir mE'mlekette 
S --.ıı yokla ille bUyl\k mik. 
~ ~ aa.na.yilni yükaeltrneğe 
~da öylece akıntıya kürek 
~'«ha· kiıateit olmıyan tubeleri 
~ IOrlamamalıdır. Biz.de ye
~ )'apılmaaı kArb olmıyan 
~~ l>c>J bol bafka memleketler· 
.,.. h--~· yerli malının propagan-

't -a'"'Kllnız g)bi halkmm.a: 
Llirddq! Ecnebi malı da kul· 
.~liJia. 

Ge· 
~ 

0

tcreddilt etmeden! ... Çok 
~ Paralarmıu ecnebi ınem. 
jlitt~ diye korkmadan ... ,, dl. 
~ ~llyiz. 8 ı,~z de biliyoruz ki, timdi, 
~~ Vaziyeti ta.ma.miyle de. 
~ ~ t.k:den olduğu gibi, aley
~ 4- ticaret muvazenesi yok. Ve 
....... ~! Cl1nkü muamele kontrol 
~ ~ · l!'.eaaen, hemen her mem
.:'"- belıertz.e: "Benden ne kadar a
~. ' de Benden o k:ıdar alırım,, 
~ '-rf lebeple, "ecnt:bl malı k1J1.: 
~ 11a, Yerli malı kullan!,, ~ 
~ 

1 
tınuzı azaltan bir netice' 

'-.~ 'fllı? ••• lhracatmm zir~ 

'" ~a:ufuna. göre: bu, köylü 
\ ~ midir? ÇUnldl, mewe: 
~ 1-lalı aokulmadığı nispet. 
~ ~ iatihuJltı da ilır&ç ol~ 
~" · Difer taraftan, İstan· .. ~ e! ~kelelerimlz t!carl 
~~-.cali:, oradaki emllk bi
~. ~ kaybt:tmekte devam ede-
~' 'IUha.yet, söylediğim gıbi, 
'-..illeti~ de, hakikaten hayat! bir 
~. oJup olmadığım anlcya. 
~~ ~ tJta. ınihekki olmıyacak ... 
~ -~~ llıa.lı kullanmak,. doğru 
~ecnebi malmı da bol bol 
~· için iktısadt bir fetva 

S::. llıaıııu da bol kullanmak, 

~' RM~lmilel yakınlıklar 
' ~:_~fi, iktmadt bağlan 
~~ ~ için, milletle
\,~ Baadetini ve refahını da 
L..~ fil-. ll'zııya p.yan kılacak. 
~ol~ kuvvetlendirecektir. 
~ ~ ki, Sovyet di!pı&L'lığl 
~ ~\rl bir iktisadi siyaset 
~le ta ...... en ileri geliyor. Hiç 

~' "'aaa etmiyen, çekik yqı
~ '-ınediğimiz gibi, kendi 

~' ~. kimseyle alışveriş 
~~·Yan ınilletleri de öbUr-
~ ~ Sovyetıerin geniş bir 

~~=in~; 
§-.;:.l'llıııızı . )'afatalmı, bop

\ !ti~ t1n~Yalım. Fakat bu, 
~~,,.~anlığı şeklini a.ı.a-
·~ ~11 IUnu anlıyalım: milli s: lltnun bol .18.UlmUI DL 

lllenıaatıerimize tekablll 
~ 11labnm bol satılma. 

Üskftdar hapishanesinde J 

iki mahkum bir 
arkadaşlarını 

çiviledi 1 
Aynı hapishanede 

bir de yangın bnşlan·I 
J(ICI o!do 

Dün Üsküdar hapiahaneainde 
kanlı bir arbede olmuş, bazı mah· 
kumlar birbirine girmişlerdir. 

Adliye böyle bir hadisenin nasıl 
olduğu ve cerh aleti olan iİ8mİn 
m&hkumlarm eline nasıl geçtiğini 
tetkik etmektedir. 

Yaka ıudur: 
Hapishanede beş seneye mah· 

Geyvede 
Karaçay 

taştı 
l50 hektar arazi 

sular al tınd1a 
Meml~ketimizde ve dünyanın bir 

çok yerlerinde nehirler taşarken ve 
türlü feliketlere sebebiyet verirken 
Geyvedeki Karaçayın da taştığı habe
ri gelmiştir. 

Geyve civarındaki Karaçay kasa
bayı latasyona bağlıyan şoseyi kapat-1 
mış ve büyük köprUyU yıkmıştır. 150 
hektar arazinin su altında olduğu ha. 
ber verilmektedir. 

Resmt dalrelerln. 
dlkketlne 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

DUn güzel sanHtlar 
akademisini gezdi 

Maarif vekili Saffet Ankan dün 
gü::el sanatlar akedimisinde tetkikat 
yaptıktan sonra akademi müdü .. ~ ve 

mimari profesörlerile birlikte yeni re
sim galerisinin kurulacağı Dolm;tbahçe 

veliaht dairesine ritm:ş ve buranııı ala. 

cağı şekil h:!kkında izahat almıştır· Ve
kil tekrar akademiye dönerek dersha. 

ne ve atelyeleri gezmiş, tetkikat yap. 

mıştır. 

Vekil bundan sonra Hakimiyeti Mil
liye ve Balmum:u şehir yatı mekteple

rini gezmiştir. 

Donanmamızın 
manevrası 

kum Elazizli Yusufla 7,S seneye Hem Avrupaya fazla döviz ver· 
mahkum Malatyalı Battal hapisha- , meğe sebep olan fazla kağıt sarfiya
ncnin bahçesine çıkmıılar ve oradan tını tahdit edebilmek, hem gazete-

. ·· derı'catrnı çowaltarak ı'laAn Bı'r haftadanberi Karadenizde ma-da gene hapishaneye ait imalatha · nın mun g 
verenlerin dahi nef'ine olarak oku- nevra yapan donanmamız dün saneye girerek çalqmakta olan mah· 
yuculara fazla hizmet im!;anım bu- hah başta Yavuz olmak i.izere bo-

kumlardan İzmirli Karabryık ismin- labilmck için •imdiye kadar büyük d · · B.. .. kd .. ·· 
deki tahsa evvelce besledikleri bir la eli ~l l l Ul ğaz an gırmış ve uyu ere onun 

Puntolar zı en i an ar " us de o" ö,leye kad"'r kalmıstır. Filomuz kin yüzünden hücum etmi•lerdir. ' 'l' "" ~ 
'S ve diğer refiklerimiz gibi, 16 mart bundan sonra tekrar Karadenize 

EHcrinde on santim uzunluğun- tarihinden itibaren küçük puntolar- çıkmıştır. 
da demir ~ividen yapılmq bir tit la dizilecektir. Puntoların yani huru· Manevra esnasında torpitolan
bulunan bu ıerirler hücum ettikleri fat eb'admm küçülmesinden d<>Jayı mızdan iki tanesi Romanyaya gidip 
adamı muhtelif yerlerinden yarala- resmi ilanların gazetede istiap etti· \ mazot almıştır. 
mıılardır. ği yer nazarı dikkate alınarak bu • ---------------

Keyfiyet etraftan haber almmıt nisbet dairesinde tesbit edilen üc
ve yetiıen jandarmalar bu adamı retler netice itibarile eski ü'cretin 
muhakkak bir ölümden kurtarmıı· aynı olup hiçbir fazlalığı müstelzim 
lardır. Yaralı Haydarpap Nümune bulunmamaktadır. 
hastahanesine kaldmlmııtır. -------

Aynı hapishanede yangın 
Evvelki gece Üsküdar hapishane

sinde bir yangın hadisesi olmuıtur. 
Gece saat dört buçukta hapishane· 
nin bacasından kıvılcım ve alevler 
çıktığı görülerek Üsküdar itfaiyesi-
ne malumat verilmif, yetiıen itfaiye 
yanpıı söndürmeğe. muvaffak ol,. 
muıtur .Bu suretle büyük bir vaka
nm önüne geçilmiştir. Yangının ne
den ~1...ıfı malum değildir. 

aı da yine ona yakın büyük menafii
!' e uyguııdm-. İkisini telif edebil
menin atbatı beraber yürütmenin ça
resini bulmalıdır ve bu, devletçilik 
rejimimiz içinde kabildir. 

(VA - Ntl) 

iÇERiDE: 1 
• JCaJd nikel y1rmJ beş kuru,ıuklar, evve'• 

ce verilen bir karar Uzerine haziranda teda• 
vWden kaldmlacak ve yerlerini tamamen 
yeni g1lmllf paralara terkedecekU. Yeni bir 
karar bu paralarm eyltll ·~ kadar teda 
vWde kalmumı mUmkUn kılını§tır. 

• D grupwaa merurup reuam ve heyke?. 
trqlar aralarında bir toplantı yaparaJt rea 
sam Ba.JAhaddiıılD de grupa ithalini kabul 
etml§ler ve haziranda yeni bir sergi açma.ta 
karar vermıııerdir. Sergiııln dağcılık klUbUn 1 
de açılması muhtemeldir. J 

CUMA 
KART- 1937 

Hlcrt: 13aıs - Zilhicce: 28 
Huum fırtma.n 

r. !:; 4,M 12,24 1:1,42 18,13 19,41 4,40 

Gl:ÇEN SENIC BUGUN NE OLDU T 
tııgUtere alyaaeUnl degiıtlrerek F·aruıaya 

·)'ardıma I:arar verdi. 

• Zonguldak demlryolunun Zonguldak 
yakınındaki en bUyUk tüneli dün bUyUk 
merutmle ac;ılml§tır. 

• Ziraat bankuı umum mUdUr muavinll 
ğine Merkez banka.ar idare mec"isi azumdan 
Nuaret Jıleray tayin edilm11Ur. 

• Maarlt mUdUrlUğtl mekteplel'f' bir tııı 

mim göndererek gerek muallimin talebeyi'!, 
gerek talebenin muallime hitabı için "Bav. 
Bayan ve öğretmen,. kelimelerini kulla.nmll• 
ıarmı, (Hocam) ve (Muallim) kelimelerinin 
yeri olmadığını bildirmııur. 

Pazar günkü 
bayram 

Filme a~ınaeak 
Türkkuşu umumi müdürü Zeki Tük

kuşu muallimlerinden Vecihi ve Türk. 

• kuşu İstanbul şubesi reisi Nuri bugün 
şehrin muhtelif yerlerini gezerek Türk-

kuşu için tatbikat yapmağa elverişli 

bir saha ayıracaklardır. Bu heyetin be. 
ğcneceği saha Hava Kurumu tarafın

dan satın alınarak İstanbul Tür.kkufU• 

na verilecektir. 

Yarın Türkkuşu.filcsll şehir üzerinde 

uçu~lar yaparak p:zar günkü bayram 

için beyanname atmak surctile halkı 

Yeşilköye davet edecd:lcdir. Mera. 
s ime p:ızar günü salt 11 de bJndnnun 

çalacağı istikJal mar~ile başhnac: ktır . 

Türkl:uşu b:ıyra'11ı mcra"'imi baştan 

b:ışa filme alın:ıcak ve halka göstt rile

cel:tir. 

süvarisi, ka7.'.:ıda au<:U oımadığmdan ııerbes! 
bırakılmıştır. 

DIŞARIDA: 
• Amerikad" ırrcv gımışıemekte:!lr Yeni 

den ııso.ooo ame'e grev yııpmıştır. Kraysler 
otomobil tabrlkalarmın 7:1.000, Fayrston IA!· 
tık fa.brlkn'armm 10.COO lşçl.'.ll bu meyanda- ı 
dır. Şikngoda ycr'lltı tramvaylıın durmuş 

tur. 

• lngllterc:ie Rols Roys tayyal'f\ fabrl· 
kalnrı a.me•e~ı grevi bltml7t:r. 

• İngiltere krah evelkl gün öğ'.edt>n sonra 
ha.:iciye n!LZm Ed:?nl kabul ederek görU§mU' 

• Şimdiye kadar ,ehrt.mlzden balık almağa i ======-===-================ 
yainqı Yunan ve İtalyan balıkçı gemilerlle 1 

• Bundan iki ay evvel Çanakkale boğt• 
zmda bir motörU batıran Vanduaro vapuru 

tur. 
• Almanlerm Hlnderburg balonu 72 yolcu 

alıı::ık h:ı'e ko'1uımu:ıtur. JG martta cenubi 
Arn~:lkn se~er!crl yenldı:-n ba..,ıay.acalttır. 

, 
yelkenUlert gelmekte idi. Şimdi Alman ge- i 

mllert de gelmeğe b&§lamlfbr. Uç Alman 
geınlai balık almak üzere l1ınaııımıza gel• 
ml§Ur. 

• GWhane tatbikat mektebinin tıbbi 

mllllamerelerinln yedlnclat bugün saat 18,30 
da ytpılacaktır. 

• ku alqam saat 21 de Şl§U balkevlnde 
doktor Muhiddin CelAl Duru taratmdan 
bir konferaıuı ve LAmla Kadri Ra,tt, Nihal 
Adli De Peruz ve Seta kardeşler tarafmdan 
da birer konser verilecektir. 

• Haber verlldt~e göre bir Alma Uca. 
ret heyeti bugünlerde memlekeUmlH gele
rek mevcut ICertng vaziyeti ve yeni Ucaret 
anlqmuı ic;lD temularda bulunacaktır. 

• ı.ı.e ve orta mekteplerin ikinci yazılı 
yoklama euallert dUn Maarif veWeUnden 
gelml§tir. 

• Ticaret odur ve Uman idaresi bayatı 

ucuzlatmak için nakliyat OcreUerinln lndirtl 

meal tmrinde tetkikat yapmaktadırlar. 
• Galatada yapılacak yeni yolı:u llalon.ı 

jUrial bugün öğleden sonra toplanarak katı 
kararmı verecekUr. 

* \"ugo:ı"m')·anm Romı b!lyilk Plçi!rl ltal
~·~ h:ırlclye nazın şerefine tir zly&fet vıor 

mı~tır. Z1yafc-tte İt'l'y:on - Yugcıetav dost• 
ıu ~n·ın ~nd~n gtlne ~lamlaştıi!ı teyit r
dllml:;ıtir. 

• Almanya!lm tstanbul kon!!-ılosu Berlln 
de liit'er tararın..ı:ı.:ı kclmı edilmlstir. 

• A mcrıım::ı::ı. Dnn1n:le bir kasırga o•· 
m•ış b!r çolt evlerin d-ım1 arı uçmuş birçok 
yerler yık•lm• t•r. B3yle bir ka:nr~a 40 'lf'• 

nedir görU'-1c .... ı tı. 

• Fra:ısız ml111 mUdo.!aa ı~tıkrazı tahvil· 
lt>rl bur;ln 11.'l'ı~a rıknrılmı tır. 

* Avu~tur:,·a \"t""::ıp~rver:er partisi umu. 
mi k-..lbl r.oma•·a Mtmt,•Jr. 

• F..oma.nyo. krnlı Karo! yakında Bud'l• 
P" t"·•ı zh•aret ec!ccd:Ur. 

• İn"lllZ lmr:ı-ırntorluk konfernnır 14 ma. 
yısta top'"nac--ı:t•r. 

• Amerika hl!k(lmetı Alman gazetelerinin 
Amerika alt'yhindekl nc~rtyatını porteato 
edecektir. 

• Alman harlc'.re na:..ırı Nöyrat yerine 

KURUN'da: 

Ekonomide millT 
b&rl•K 

Asım Us, U..ıum Kongresini ele al. 
mı§. Bizde üzüm, bilhassa, Ege tnınta. 
loasının refah 1 e ae/akti işidir. Bunun 
istihaalini ve .1t urupa satı§ merkezk· 
riyle ol.an münasebetlerini düzeltmek 
artık milli bir mesek halini almı§tır. 
Asım Us bu hakiloati gayet açık bir 
dille ve t-"Uzuhla tebarüz ettirdikten 
sonra "üzüm hakkındaki hasBG.siyet 
ve /oolıyeti diğer mahsullerimiz 'ilze
rindeki dilckatli aldkalann taTcip ede
ceğini vaad,, ediyor ve diyor ki: 

Kaldı ki dünya ekonomi buhranı 

milletler arasındaki rekabet harbi
ne öyle bU: şiddet vermiştir ki bu. 
gUn ticaret sahasında bulunduğu. 

muz Stlviyeyi hog görerek hareket. 
siz duracak olursak yarın o vaaa.U 
rakam seki?: milyon liradan daha 
aşağılara da inebilir. 
Sonra bazı seneler memlekete on 
dokuz milyon lira kadar bir servet 
getiren bir milli mahsulün bazı ee
nelertle hiç 'bir şey getirmemesine 
dikkat etmek 18.zundır. Neden dola
yı çekirdeksiz üzüm mahaulilniln 
ihracs.ı.tr böyle sıfır ile on dokuz 
milyon lira ı..rasında değişiyor? De
mek ki hariçteki üztim müşterileri 
bizim mallanmıza rağbet edebiL 
mek için başka memleketlerde 
mahsul olmamasını bekliyor. Harf. 
ci rekabet karşısında TUrk üzümle. 
ri ikinci, yahut üçüncü dereceye 
ı\UşUyor. lşte ilzüm müstahsillerile 
tüccarlarını:ı devlet himayesi al
tında ka~ılamaya mecbur oldukla
rı mür.adele cephesi budur. 

CUMHURIYET'te : 

Nüf1..•s memıe1eetın 
c a nll zengınliQldlr 

Yunus Nadi /t4lyada1ci nü/1'11 Mtı
~m "ycılnı.z Musolininin eseri olarak,, 
e?.e alnı.amal.;tadır ki hakikat de bu. 
dur. Zim ltalyadaTci nilfua 9"~ 
umumi harpte~ önce de bir90~ /tal. 
yanl.arın Amerikaycı hicretini mucip 
olm~ktaydt. B•ınunlll 'beraber ltaZya. 
nın bu "in8<Jn iiretme kabiliyeti,, Mu· 
soliniden de bir yeni hız aZmqtır ve 
btı·öyle mühinı bir milli k-uwettir ki 
ltalya yalnız bıınunl.a lngiliz aildhJan-
1114-'ına CC1mp tıerelıilm4..7tir. Nadi nü
/ııs mesel&:nin içine büyük bir dün
ya mese:esini de §1' birkaç satırın aı. 
k:ştırıvcrmi~: 

He.ng! sebeplerden ileri geldiği ma. 
ılım olan İngiliz silahlanmasına 
f talya....:ın, vclevki bu şekilde, cevap 
"erm~si behemehal li.zmı mıydı 

de;pl miydi meselesinin incelenme. 
si bugün içic mevzuwnuz baricin· 
dedır. Akde:ıiz <'entilmen anlqma
sından sonra lta.lya ile İngiltere 
arasınd~ nUfuz ve üstünlük davala
rı ortadan kalkarak iki memleketin 
tarihi dostlukJanna dönmeleri da.
ha makul olur fanedilebilirdi. tn. 
giltenı yalnız bir Akdenizde değil, 
bütün dünyJ. ilzerindeki geniş tm. 
p"r~br u~nun menfaatleri için 
bütün denizlerde hissolunur bir 
kuvve .. sahibi olmak mecburiyetin. 
de olan a!emşUmul bir devlettir. 
Nihayzt bütün devletlerin gayretle· 
ri diinya üzerinde sulhu hakim kıl
ma~a yüz tutmuş olmalıdır: ve bu 
sah"d-t hemen hemen bUtUn devlet
krin. rjJh~SSl\ b"Jlib.,şlı devletlerin 
ku\.,,,. .. 1,.,ri yckdiğerini ikmal eyle
melidir. 
NC'.t1.i mal:a'esini 1>'r milleti nü/118 

,,..+~.,tirmeıı" f P.~ik kin tlairıa ba1'~e. 
d;'en b:rt"l ... m bo..•rm.akc.lıp t>asıttı~an 

s1ra!ıyar3k bi'iri:mr. 

AÇIK SÖZ' de : 

Dünya suıhunun 
Eart arı 

Aç~k Sözde Şcıkir Htiz:m imzıılı bir 
ma.'~le ı•ar ki dünya aulhünii. pelc 
h.~ya1i ve na::ari b:r bakımdan m.üt<ı
Zea ediyor, /aruM bu makalede den'9 
Zeb:z;yor ki: 

önümilmeki on beş yirmi yıl için
d:? bir Asyal! miilctler konf ederu.. 
yonunun hakikat olacağını görece. 
ğiz. 

• ııınurumun ıt uncu kurtulut ydı dtlıı 
tııtaııbul Uaealnde merulmle kutlulanmııtrr 

Kadın - Sen zaten hep k"cnd:ni dü~ 
f Unüraün. Şu lıirl:aç paketi birkaç 

da.kikıa ta..~ımaktan ~il:dyet ed'yorsun 
da benim bunkın bütiin bir mevsim 
tC1Jıyaoağımı hiç aklına getirmiyor.,,,,., Rlbbe"ltropun getirileceği İngiliz gazetelerin 1 

de yazılmaktadır • 

Kanaatimizce, ancak bundan sonra. 
(Devamı 7 incide) 



On sekiz yaşına 
gelmiyenler sandal 
kullanamazmış ! 

Vali Ustündağ bu teklifi Şehir 
Meclisinde tenkit etti 

Dilıı toplanan şemir meclisi, oto. 
bilslerden belediye hesabına yüzde on 
his8e alınması teklif ini kabul ettik. 
ten sonra belediye zabıtası talimatna. 

mesine sandalcılık hakkında. ili.ve e
dilecek maddeye dair mülkiye enctime
ni mazbatası okunmu.§tur. Bunda. 18 

ya§ma. ıelm.Jycnlerin, sporcu dalıi ol
salar, sandal kullanma.malan isteni
yordu. Bu hususta azadan birçoğu 

söz söyledikten sonra vali ı.juhiddin 

Üstllnda.ğ söz almıs ve meselenin 
memleket sporuna, taallQk ottiğlni 

söyliy~k mazbatayı tenkit etmiştir. 
Neticede mazbata tekrar encUmene 
verilmiştir. 

Kasap dilkkanlarında sftıtan keçi 
etlerine belediye tara.fmdan verHc. 
cek levha..lar asılmasına ve kasap 
dükk8.nlariyle tavukçularda akar su 
tesisatı bulunmasına. karar verildik. 
ten eonra hastalardan belediye has. 

Karga ticareti 
Ki\r getirmediği için 

· yapılamıyacak ! 
Şehir dahilinde de açılan karga 

mücadelesine başlanacağım ve bu 
mücadeleye haşlanacağım avcılara 
vesika erileceğini yazmııtık. 

Bu vesikaların ziraat müdürlük
leri tarafından verilmesi münasip 
görülmü§ ve tevzii işine başlanmış
tır. Fakat oimdiye kadar birkaç he
Ycsli avcı müstesna olarak müracaat 
eden olmamıştır. 

Buna başlıca sebep fişek fiyatı
nın baha1ılığıdır. Ziraat müdürlüğü 
karga başına beı kuruş vermeğe 
karar vermiştir. Halbuki bir fişeğin 
kıymr.ti beş kuruş kadardır. Bu va
ziyette sair maııraflarile bir avcı 
kargayı .zararına avlamak mecburi
yetindedir. 

Avcılar avcılığı bir zevk meselesi 
telakki ettiklerinden ve şehir içinde 
yapılan avcılığın da bir zevki ola
mayacağından bu işe kimsenin ya
naşmamakta olduğu anlaşılmakta
dır. 

Esasen kı~ın şehir içine $elen 
kargalar şimdi mevsim dolayıaile ı 
ehrin dışındaki tarlalara dağılmı~ 

bulunmak tadır lar. 

tanelerinde alınacak ücret meselesine 
geçilmiı:ttir. Sıhhiye encümeni hasta
lardaıı 25 kuruştan başlamak mere 
1500 kuruşa kndar yükselen bir Ucrct 
almınas1m tavsiye ediyor ve bunun 
için de bir liste veriyordu. Encümen 
fa.kir olanların vaziyetlerinin tayinini 
de meclise bırakıyordu. Bu liste ti.ze
rinde bir hayli münaka§a olmuş, ne
ticede fakir olan hastaların tayini i
çin liste encümene iade edilmiştir. 
Bundmı sonra afişaj işi masrafla. 

rına. geçilmiş ve afi9aj işinin ne su. 
retle .idare edileceği meselesi mülk.iye 
ve ikbsat encümenlerine havale edil. 
miştir. 

Makam, mUstaceliyet kaydiyle beş 
senelik 1mar p~anının kanalizasyon 
ve yol programlarını meclise vermi§ 
ve biltçe cncilmeniyle nafıa encüme
ninde tetkiklerine karar vcrilıniştir. 

İkinci celsede de bUtçe müzakeresi 
yapılmıştır. 

Balkan 
ekonomik 

konseyi 
Heyetimiz Pazartesi 

günü Atlnaya gidiyor 
18 maı tta Atinada. toplanacak olan 

Balkan iktısa.t konseyine iştirak ede
cek !heyetimiz pazartesi günü hareket 
edecektir. Heyetimiz meclis reis ve
kilhinden Hasan Saka riyasetinde o
larak deniz nakliyatı umum müdürü 
Ayet Altuğ, Türkofis Reisi Burhan 
Zihni, hariciyeden Şinasi ve Atıf, 
na.tıada.n münakalat umum müdürü 
Halit Nazmiden mürekkeptir. 

Belçikada 
Ayan azası dUğUştU ! 

Belçika parlii.mentosunda yeni bir 
döğüşme olmuş, bu sefer de ayan a. 
zası biribirini yuınruklamı§tır. 

Parlmentoda yeniden mebus seçil. 
mek için istifa eden mebusların yeri. 
ne intihap yapılmaması müzakere e
diliyordu. Bu sırada yapılan münaka
şalar büyümüş, cayan azası biribirlne 
girmiş, liberallerle sosyalistler döğüş
müşlerdır. 

Gürültü geçtikten sonra layiha. ka
bul cdil:nistir. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kezi satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz için Trabzon Oefterdarlığmdan ciro edilmek üzere 
2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık ekıiltme ıuretile almacak
trr. 

A - Tahmin bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan. 
B - Şartnamesi merkeziıniz Levazımından parasız alınrr. 
C - Eksilbne 26 mart 937 cuma günü saat 14 de Galatada Kara 

Mustafapaşa sokağmda mezkUr merkez satmalma komisyonunda yapıla
caktır. 

O - Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. 
2 - Eksiltmeye girecek olanlarteminat paralarını eksiltmeden evvel 

vezneye yatırmaları şarttır. (1369) 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalannda intaalı ikmal edilmekte olan otelin ahıap 

mobilyasile perdeleri kapalı zarf usuli e eksiltmeye konulmu§lur. 
2 - Eluiltmeye ait evrak §unlardır: 
A - Münakasa pı"tnamesi 

B - Ah§ap mobilya listesi 
C - Perde listesi 
O - Ahpp mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni §artname 
F - Müfredatı münakasa şartnamesinde yazalı planlar 
3 - Eksilbne Karaköydc idare Merkezinde şefler encümeninde 22/ 

Mart 937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - ikinci mo.dded~ yaZTlr evrak ve planlar iki lira mukabilinde idare 

veznesinden alınabilir. 
S - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 ıe kad;ır tekliflerini EncÜ· 

men Reisliğine ma"kbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdrr. (1049). 

HABER - J\leoam postan 
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ZA Yt - Galata İthalat gümrüğü 

nıüdürlüğlinden almıı oldufum 9-5-

935 günlü 19536 beyannameye ait, 

265049 numaralı makbuzu zayi ehnİf 

•--MÜ N I R NU R E 1· 1· / N _ _.. 

oldufumdan hükmü yoktur. 

Arlda~eı Çiçekçiyan, 

Ve Au-kaelaşnaıro 
K -ONSERi 

FERAH SiNEMADA: f 3 MART CUMARTF.Sf 
BiLETLER Ş1MD1DEN SATILIR. 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

• 

No. 
155 
163 
164 
199 
223 
304 
367 
400 
518 
611> 
633 
799 
800 
842 
901 
902 
977 
981 

1007' 
59 
82 

121 
121'1 
237 
258 
321 
326 
451 
676 
688 
802 
864 
90~ 
963 
994 

2001 
170 
214 
223 

.,339 
386 
448 
473 
593 
fi64 
720 
735 
782 
842 
877 
988 

3035 
71 

165 
307 
350 
414 
488 
568 
578 
619 
637 
681 
710 
732 
733 
834 
97ti 

4007 
98 

108 
171 
182 
292 
329 
386 
461 
593 
615 
668 
R33 
84ti 
93~ 
980 

50~P. 
lO<l 
259 
270 
29fi 
290 
333 
341 
3.'i1 
41 '7 

A 'i1 
.'i .. ~ 
61.., 

"3' 

Lrra 
30 
30 
30 
50 

100 
500 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

200 
30 
50 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
200 
30 
30 

100 
30 

500 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 

200 
50 
50 
30 

100 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
M 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
12000 

30 
30 
30 
30 
30 
.'iO 

200 
.'100 
100 

No. 
902 
927 
965 
971 

6022 
218 
255 
339 
357 
362 
371 
394 
415 
432 
453 
457 
458 
507 
512 
570 
723 
743 

7029 
86 
99 

132 
22.'i 
249 
292 
353 
417 
444 
468 
480 
510 
524 
546 
570 
573 
581 
634 
691 
743 
764 
795 
816 
839 
901 
997 
998 

8027 
47 

119 
131 
222 
298 
336 
382 
404 
488 
575 
660 
699 
716 
801 
863 

9021 
268 
297 
36Q 
457 
464 
524 
527 
64!i 
669 
761 
778 
855 
948 
950 

l099 
114 
135 
233 
260 
315 
331 
41.1\ 
437 
451 
470 
516 
554 
6D 
1'1.Ç3 
68" 
72P. 

Lira 
. 30 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
.'50 
30 
50 

200 
100 
100 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
.50 
30 
30 
50 
so 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
30 

500 
30 

100 
50 

200 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

500 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
.'iO 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
,30 

200 
30 
.50 
M 

200 
30 
30 
30 
50 
.'iO 
.'iO 
50 

No. 
759 
786 
967 
982 

11038 
70 
97 

157 
165 
227 
240 
252 
284 
317 
410 
572 
595 
622 
627 
789 
813 
921 
981 

12034 
156 
128 
188 
419 
42.S 
465 
477 
485 
625 

• 724 -
831 
751 
804 
852 
885 
972 
993 
994 

13005 
26 
87 

164 
291'i 
307 
35 .• 
44.~ 
45.'i 
492 
5.S8 
629 
680 
739 
786 
803 
R23 
86Q 
890 
927 
987 
991 

14100 
103 
17ı 
219 
234 
410 
448 
47R 
4~.I\ 
509 
524 
.599 
64~ 
671 
77R 
781 
811 
838 
890 

15070 
257 
290 
299 
396 
407 
421 
416 
499 
.'i05 
.'i14 
52?. 
553 
646 
838 

Lira 
50 
50 

100 
50 

400 
.'10 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
so 

500 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
.50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 

500 
50 

200 
30 
50 
30 
30 

100 
500 
200 
200 

30 
30 

500 
30 
30 
30 

200 
.'iO 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
200 

M 
500 
30 

200 
30 

No. 
16029 

123 
189 
259 
290 
32Z 
621 
787 
797 
814 
865 
878 
895 
981 

17019 
41 
48 
94 

238 
243 
291 
468 
699 
714 
769 
808 
909 

18209 
232 
278 
281 
368 
396 
447 
475 
4ç4 
60ı:t 
651 
688 
73.'i 
779 
783 
802 
813 
851 
901 
932 
964 

19119 
276 
313 
328 
43?. 
500 
68R 
69~ 

706 
8H 
828 
875 

20071 
117 
258 
272 
443 
45.'i 
45R 
708 
770 
876 
996 

21036 
81'i 

114 
128 
168 
172 
18~ 

29S 
329 
333 
465 
534 
706 
710 
719 
720 
731 
794 
799 
814 
924 
927 

2214~ 
27fi 
361 
391 
409 

Lira 1 30 
50 
30 
50 

100 
50 

100 
100 
30 
50 
50 
50 
30 

zoo 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
so 
50 
50 

200 
30 

500 
30 
30 

500 
30 
50 
50 
50 

200 
so 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
so 

200 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
200 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
.so 
30 
30 
50 
50 

1000 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
~o 

50 
so 
30 
30 

No. 
483 
494 
502 
687 
709 
733 
756 
798 
831 

23137 
187 
198 
269 
320 
467 
633 
d74 
680 
696 
767 
811 
871 
888 
946 

24001 
33 

172 
189 
197 
354 
373 
421 
503 
600 
614 
689 
709 
714 
721 
911 
959 

25003 
57 

111 
21;'i 
228 
279 
287 
357• 
459 
622 
723 
725 
761 
826 
829 
856 
874 

26087 
117 
131 
141 
16~ 

167 
186 
286 
290 
329 
455 
479 
588 
600 
762 
669 
749 
819 
966 

27015 
28 
31 

160 
169 
209 
230 
403 
437 
441 
493 
502 
514 
613 
633 
690 
693 
84.'i 
89Q 
927 
9f'i'7 

Lira 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
so 
50 
so 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
50 
30 

200 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
so 

500 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

3000 
1000 

30 
100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

100 

No. 
985 

28079 
100 
156 
160 
163 
172 
247 
284 
372 
378 
461 
559 
569 
C505 
657 
659 
711 
747 
769 
773 
856 
877 
949 
951 
976 
992 

29H6 
148 
497 
642 
710 
741 
753 
738 
861 
862 
961 

30107 
117 
139 
203 
206 
453 
496 
507 
510 
570 
611 
70~ 
874 
917 
924 

31152 
223 
236 
320 
349 
359 
374 
461 
731 
734 
796 
918 
971 

3Z01 !; 
170 
322 
364 
386 
397 
484 
495 
570 
606 
962 
985 

33094 
105 
208 
221 
241 
398 
492 
503 
577 
662 
707 
731 
776 
794 
803 
867 

34020 
72 

250 
'M 

Lira 
so 

100 
50 
so 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
so 
50 
30 
50 
$0 
50 

200 
30 
30 

.500 
50 
30 

100 
50 
.50 

200 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
200 
100 
500 

50 
so 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
:50 
50 
so 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
~o 

No. 
g42 
380 
446 
458 
4.S9 
545 
598 
71S 
744 
796 
847 
769 
929 
946 
985 

35152 
2C5S 
34.S 
544 
582 
658 
744 
647 
790 
875 
904 
933 
949 

36108 
155 
186 
186 
228 
417 
504 
633 
677 
679 
687 
849 
859 
877 

37005 
99 

115 
137 
170 
204 
446 
478 
553 
594 
618 
680 
715 
746 
784 
871 
925 
973 
993 

38os9 
174 
196 
207 
2SS 
317 
344 
34~ 
385 
45~ 
455 
47'Z 
487 
553 
572 
617 
665 
(iQ8 
733 
907 
912 
941 

39oııı 
ıtO 
jS6 
:;06 
3Z3 
"'l~ı 
315 
ır;.AZ 

:, ı t 
714 
761 
93° 
951 

40000 
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~l:irriy t kinıe 
..... ? 

0eıı as p Lir • 
Sabaıı; ve ço~ güzel bir bayan olan ı parac•ık ... Herhangi bir toplantıda, 

...., lf~ ~abıyetlc dedi ki: münasebP.tli, münasebetsiz bir çok er-
dar Ilı Urrih Yet, hürriyet ... Buna n~kı- kekler en a.~ağı kompliman yapmağı 

u tacım F k t · d - ı · · · · ...._ ~i ., ... a a nasıp egı ··· boyunlarına borç bılırkr... Hula~, 
llıJ bıuı çln · Demokrat Tiltkıye:ıe de hiçbir yerde hür olmanın imkanı 
k~.~U.. bulanııyors ., --.:ağız: unuz· yok... Halbuki ben, istemiyorum, 

b.:' llulan . . efendim... Serbest olmak istediğim 
"""tllıı saıı: orum ! - dıyerek e!.iefl~ gibi yalnız dolaşmak, hayattan gam 

~:- lııiirteci · b. f k +,...,k l t. almak emelindeyim... Görüyorsunuz 
~ ,,: ır ır a mı ""'li1 1 ~ k. k b"l d v.l H.. · SabYet.lııdes· . ks ., ı a ı egı ... urrıyet, anca.k er-

a.bat g\ild~ yo a · keklere vergi. .. Siz, ne mutlusunuz ... ,, 
..... ~ u. 
. \'ı. •• ok, ha"'lr N unase" ı . t" Sabahate hak vermeye hazırlanı-
•"4! h " ... e m u~ .... 

' Urriyetime tamamen sa.!ı!bin,, yorduk ki, meşhur ve inatçı bek!r-
l'lı~or dU~ilncelerim, rejiminkinı:- u. ~ardan avukat Recai Salih söze karı~ 
:'ntıı:::_ liatt.a kadınların bazı top-

1
: 

~ k;111da nutuklar söylerim. Bun- - Aldanıyorsunuz! - dedi _ Er-
~ e;aauerime tıpa tıp uygun oln.- kekler de aşağı yukarı ayni vaziye~· 
~İtiın.e~~ Yazar, tertip heyetine tc ... 
~en . ır kelimesini bile deği§tir- Birkaç ka.lıkaha duyuldu: 
~li}'e~~ ederler: "İyidir, aynen - Aman Recai... Ne diyorsun? ... 
bı.. illrsinız· ı d 1 K dml ~ Bizi, ~·ollarda ki.içlik hanımların kova-~eıu b . . .. er er... a ıgın " 
~ .. ille ir tnkişa:fa mazhar olma.sır_ ladığı olmuyor... Yoksa seni dünya 
'lill... llınuııum.... Fakat bu da kaf ! güzeli mi görüyorlar? ... Aynaya. bak. 
Saba.ıı Saçların dökülmüş, göbeğin çıkmış 

~~ lçt· at: Yüksek mektep me.zunuy. yahu ... 
~tta .:ııu kademelerde yilksclmeği?, Avukat: 
~il\...~: :tla\1 bile olmıva belki ilerd~ Ah b"l' b"l" a· ~-·~alt " - , ı ıyorum, ı ıyorum... • ı. 

~ olacak kadınlar arasm. y~ içini çekti. - Biliyorum ki hiç de 
~~·~~~ba kendisini tatmin ot· güzel bir erkek değilim ... Eskiden de 

lllı}'ı~ı ? ... Gözil vekillikler d~ fi · değildim a.ına, o vakit nispeten yakı_ 
~l'tltat .... şıklı olmama rağmen kat kat hür_ 
"~bir .0• nı.ubavcrcyi hiç ummadt· d" ' 
'lı'e 18tika.metc doğru yilrUttü: um. 
\, l'den h" - Vay, demek §imdi? ... 

., ~ ' y - Evet, şimdi halim berbat... Staj ",·~a...... ur değilim ... 
h.~ ?ı:"· .oksa "esiri dimı aşk" mı yapan bir zabıt katibi iken yüzüme 
~ ı,,.:· _nıZSe onu bilti.in erkeklere b 

O, h~sızca metin bilirdik. akmryan kadınlar, hali vakti yerin-
' 'i..,.a aretıe devam etti: de bir avukat olmam üzerine, beni 

tik ~ lııız be pek ~nteresa.n bulmıya başladılar ... 
h·~ n değil ... BUtiln benim 
~U ~nç kızlar, genç kadınlar Bir iki mfilküm, birkaç yUz lira' da 

• d,"· _Ar~a sırada., şöyle biraz kazancım, dazlak başımı, Hile lüle zil. 
ıi"<nhyeyım, rahat bir nefes a- li.iflcrmiş gibi sempatik ve midesi 

• 
1~~ ~kağa çıkarım. Bir par- çıkık endamımı sülUn gibi zarif gii:s. 

t ~U . · bır camekii.nm önUndc dur teriyor. 
~ ~b~~r değildir. Hemen biri "Biltün evlenememiş kadınlar birer 
it !)I 1 
~' ~ l>eydahlanrr. a.vcr, akrabaları birer tazı ve ben bf:t-
~ ~ ~-•• diye fısıldar - size baht bir şikarım ... r ı~. ıeQ~lir miyim? Birlikte bir "- SelAmı a.leyküm ! - derneğe im.. 

'"'tııeıc oı~ 
~ \'ı~ıgt ,.oaz mı?... kan mı var? 
~ h'llı. ı>ek sakil manzara ... Po- "Hemen klmilce bir hanımefendi 
~ Versem bir sürü i~ ... Başı- mütebessim ve sözde hayırhah bir 

~ ~~ ~ l'iirUruın... yüzle: 

rıa .... !ııı.~ ~~r de dört beş delikanlı "-Sizi evlendireli.m, beyefendi oğ. 
~ill\, orıı lhrıar ... Ben sokakları sa- lum ... - diye söze başlıyor. Duyduğum 
t ~a"e.ı ar da sa.par ... Ben adımla- nakarat daima ayni: bekarlık hayatı, 
~~ ~ ~~;:md' onlar da.nlyavnşdla.. ihtiyarlıkta pek feci olurmuş. Son . 
t?ı-ı et~ ınrım, 0 ar a... pişmanlık fayda vermezmiş ... 
f~~ ı:ı rn, k~pımın ön~de dola.. "Ve sağlık vermeye başlıyorlar: 
t~~ı.aba.zn görecek, ağabeyim Am. 
"'%atı: de bir rezalet olacak diye an efendim, dayılarının otuz be-

t ...,t "armış gibi üzülürüm. şindeki kızı ne hanımmış, ne namus. 
~ \·ayda kii.rınış ... Yahut komşunun dul ve pa-
~( :r. <ı , ' ihtiyar, kalantor c. ra.sız kalan karısıyle evlenmek ve o. 
'sa~ b~eıa. (hanım kızım) diye-
tıı.~l aı .. _~lar, sonra, bakışlarının nun çocuklarına kendi evladım gibi 
~".;llı..,}!ı harlanır ... Bu da ayrı bır bakmak benim için fevkalade sevap-

~~ ~~0Jtışu delikanlı, pencere- mış ... 
{\oı.... 'i ?n~ktubu ntmıyn kalkar... "Halbuki, ben de işte hür olmak 
~~lll oıd gıttfkçe sol~r... Arncsi istiyorum ... Rahat rahat dola.şmak 
~:ia ~-o kızın yilzündcn!) diye emelindeyim ... Gel de anlat. .. Sözü de. 
~- ~lar. giştiriyorum. Gene çevirip ~evirip 
'~~ki zamanmış gibi görüci.1.- ayni mevzua. getiriyorlar. Hatta tek· 

,, ltibiru ~ındmr ... Kabul etmez- lifi ka.bul etmeyince alınanlar, dar-
~' ~n ~erler... gınhk çıkaranlar da var ... 
~~~~~Adanalı tüccar ... Nesini "Kaç kere tuzaklara d~Urüldüın ... 
~.tetıkld' akıma turp sıkayım! _ Kaç defa, yilzi.ime gülen bir arkada. 
~~baş ederler... şın ahbaplığındaki sebebi anladım: 
~ ~ d~ .~da bir ll?-eyaneci k.ıdın, Meğer eniştesi olmamı istiyormuş ... 

4tiiı~e §~ gösteren mütebasbts Aramızda sıhriyetin im.kanı olamıya-
~~ ~ gltu ~Şınıza çıkar. cağını anlar anlamaz düşman kesildi. 

ltA "<latı' Slzj kandıracak ve ken- (Va - Ntl.) 
olunan büyük yekünu ko. (Sonu: 11 incide) 
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rKeırııdJDSDlfilD eD~DCI 
i seye uy<dl lYI ıruyo li" 

.. Yazan: Niyazı Anmet 

534 sene evvel bugün 
Timurun oğlu Mehmet Sul an 

öldü 
Kadınlar tozlar İ~lne yatarak glJğUslerlno 

vuruyorlar, dH\·Unmek için eteklerine 
taş dolduruyorlardı 

Bir kaç dakika içinde muazzam davul 
parça parça edıldi. Artık Mehmet 
Sultanın neşesi ebediyen inmış i 

1403 yılı 12 mart günü, 534 tu, Hanedanın türbesine, yani Ma
sene evvel bugün Demir (Timur) un verayı Ceyhun'e kadar götürdü . 

oğlu Mehmet Sultan on dokuz yaşın- "' "' • 
da öldü. Timur, oğlunun ölümünden son 

Mehmet, genç yaşında birçok derece . tniit~es~ir olmuştu. Fakat 
muharebeelre iştirak etmiş, babası bunu hıssettı;.~~uyord u. Yalnız ~u 

·b· cesur oldug"' unu göstererek u - kayıbın verdıgı kederle daha dor~ 
gı 1 

·• •· · · ı B d h 1 d mulmıyan muvaffakıyetler göster - gun ence 0 en ayazı ı atır a ı. 
· t. Onun 1·ç· enç Sultanı her Ailesini dü~ündii. Kendisi oğlunun 

mış 1• ın g ··1.. ·· ·ı k da d 
kes sevivordu. Ölümü sonsuz bir 0 umu 1 en: a r acı uyuyorsa, 

t 
·· · d clı H Ik ordu Bayazıdm ogulları da babalarının ö· 

eessur uyan ır . n ve ı·· .. ·ı · d b lk' d h f 
l d umu ı e Rynı efece, e ı a a az-

yarışırcasına matem tutuyor ar ı . ) d l d T' b l 
O k .. b. b b · h a acı uyuyor ar ı. ımur un an 

mera ve e a ır aştan aşa sıya d"" .. d.'kt Ak h' d 
ve mavi elbiseler giyerek boyunlarr Muşun u Hen sonra .. şe _ır e .~e~Q 

k" kl"" k l kl · ahmut ayranın turbesıne gomu-

k
na matem l ur · u ~ad.la ı ar yerme len Bayazıdm Bursaya nakli için 

ere parça arı geçır ı er. h d M .. d · 
:r 1 şe za e usay~ musaa e ettı: 

Bu matem arasında en acık ısı G't b b B di"' 
kadınların yaptıkları idi. Bunlar, d-. -hl 

1 
' a anı ~.rs1~?· d ler 

tozlar içine yatarak göğüslerine vu - pa ıTş~ arınMyanınahgomk ~r.d e · ' 

l b da k" f. b 1 k ımur, usayı are etın en ev· 
ruyor ar, unu a 1 u mryara 1 k b 1 tt' K d" ı· ·1 h'lk 
d

. ·· k · · kl · d ld e a u e ı. en ı e ı ı e 1 at 
övunme ıcın ete erme taş o u- "yd' d' K tl' b. k k • .. . gı ır ı. ıyme ı ır emer u-

r:ıyorlardı. WBu,. ~yle hır ~anza~a, şattr. Bir kılıç, mücevherntla süslü 
kı_ne yapıldıg_ı, nıçın yapıldıgını bıl - bir ok mahfazası, kırmızı mürekke-
mıyenle~ katıyen mateme atfede - be batırılmış elinin nişanesini ha· 
mezlerdı. vi bir de bir at verdi. 

Timur oğlunun ölüm haberini 
alınca hiç kıpırdamadı. Bir an ka~
lannı hafifçe çattı. Bir müddet son
ra fısıldar gibi dudaklarını kmııldat· 
tı: 

__: "lnna Jilİahı ve inna ileyh.i 
raciun,. diye mırıldandı. 

Bi.iyük kumandan, çok sevdiği 
kahraman oğlu için bütün millet ağ-

Kimyager 

Hüsame din 
Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı, 
1-. ....................... ııiııi .. iıı:ı .... 

layıp sızlarken sükununu katiyen laııı•m••• D r. 1e1mi!S!ca3S!I• 
kaybetmemişti. N 1 ş A N YA N 1 

Timur, Avnike geldiği vakit ölü 
• i~in adet olan yemeklerin yapılması- Hastalarını hergUn akşama kadar 

m emretti. Ziyafette binlerce insan Beyoğ'lu, Tokathyan oteli yanında 

Mi ki 
Yediler 
arasında 

- 45 

vardı. Her taraf tan yüksek sesl:: Mektep sokak 35 numaralı mua-
kur' an okunuyordu. ycnehancsinde tedavi eder. 

Burada dn kadınların matemi ha§- - Tel: 40843 C!lc:!::.'!Dl-tl 

ta geliyordu. Diş Doktoru 
Muazzam bir davul, fasılasız ça- 'l\:9 lb> c!la ~ g 

lıyordu. Takmak inip çıktıkça et - ey l!:a ~ ÇS lr 
rafı kaplayan ses yüzlerce kadının Cumartesinden maada hergün 
feryadı ile kaynaşıyor, uzakla~ı- hastalarnı knbul eder. 
yordu. Edirnekapı, Karagümrük TramvaY, 

Bu, saatlerce devam ettikten Durağı No. 95 
sonra: 

- Se~ler dinsin ... 
Diye emir ağızdan ağıza dolaş-

tı. 

Bu sözü duyan susuyordu. 
Birkaç dakika içinde gökleri inle

ten bağrışmadan eser kalmamıştı • 
Şimdi kumandanlardan biri elinde 
bir hançerle davula doğru ilerliyor -
du. Yaklaştı. Kolunu havaya kal • 
dmp indirdi. Bir saniye sonra da -
vul parça parça olmuştu . 

Bu; Mogolların eski adetleri idi. 
Matemi tutulan öldüğü vakit onun 
neş. eli sesi de kesilmiş oluyordu. 

Bu uzun matem merasiminden 

sonra tabut büyük ve aüslü bir tah
teravamn üstüne konuldu. lki yüz 
süvari, hatlarını eğmi§ tabutu takip 
ediyordu. Süvarilerin arasında yedi 
kumandan ileJliyordu. Alay, tabu · 

H 'ABER 
AKSAM _POSTASI 

iDARE EVi • 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu~ l tanbul 214 

Tetgraı adresi : ıstanouı HABER 
Yazı ısıert telefonu . 2:11li2 
idare ve lltm .. • , 2.U.iJ>..,. 

. ABONE ŞARTLAR! 
Sene ilk 
6 •vlık 
3 •vlık 
• eyhk 

• TfırJ,ıN' 
t•OO Kr. 
730 .. 
400 •• 
1.50 ; .. _ 

Et11rlH 
2700 l(r, 
1450 .. 
800 .... 
300 ~ .. 

Salııbi ue N~srıvaı Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldılı qer. (YAKIT) matbaaıı 
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Postanın iki bin 
. lirası çalındı 
Dün postaya ait iki bin liralık bir llk olarak Kızıltoprak istasyonun 

torba çalınmıştır. - da ki posta memuruna 1 00 lira bıra-
Postanm seyyar nakliye memur- kan Orhan bundan sonra çantada 

-larından ve pastahanenin eski me- Ere:nköyünde verilecek 2000 liranın 
murlarmdan Orhan hergünkü gibi yennde yeller estiğini görmüştür. 

• h b l . Orhan dün müddeiumumiliğe 
at oyu para arını ve kıymetlı ev- ·ı · t. z d'ld·-· ·· b . .. ven mış ır. anne ı ıgıne gore a-

rakını tevzı etmek uzere Haydar- zı eşhas Orhanı takip etmiş ve para-
paşaya geçmiş ve trene binmiştir. yı çalmıştır. 

15 günde tayyare 
ile devriAlem 

Dişi Lindberg diye anılan meşhur 

Amerikalr kadın tayyareci Ame1ya 
Erhart iki gün sonra ''tayyare ile en 
kısa zamanda dünyayı dolaşmak (*),, 
ididasile Okland tayyare meydanın/dan 
havalanacaktır. 45.000 kilometre tu. 
tan bu seyahatin 11.000 kilometresi 
deniz, 4000 kilometresi denizlerde ser
pilmiş olan adalar ve 30.000 kilometre
si de kara üzerinde geçecektir. 

Dişi Lindberg bu teşebbüse bt'heri 
400 beygir kuvvetinde iki motörlü bir 
kara tayyaresile girişecek ve bu teşeb. 

büs bugüne ka'dar havacılrk aleminde 
başarılmış veya girişilmiş olan bütün 
maceralann veya muvaffakiyetlerin 
cidden en harikuladesi ve en tehlikeli
si olacaktır· 

Di§i Lindberg 1928 senesi haziranı
nın onuncu günü iki erkek arkadaşı ile 
birlikte Atlas Okyanosunu geçtiği 

zaman bütün dünyanm hayranlığını 

kaT-anmış ve o gün "büyük tayyareci,. 
ler arasına girmişti. Fakat Amelya bu 
şöhretle iktifa etmedi. 1932 aenesi 
mayısında ayni tayyare ile ve tek başr. 
na Atlantiki geçti, üstilste rekorlar 
kurdu. Hatta muharrir Puntman'la iz. 
'divaç etmesi de tehlikeli teşebbüslere 

girişmesine mani olamadı, nihayet re
korl<.ınn rekorunu kıran halini aDd1. 

Bugün bir "tayyare ile devrialem 
rekoru,, vardır. Müteveffa tayyareci 
Vili Post yedi gün sekiz saat 49 dakL 
kada diinyayı dolaşmıştır. Fakat Amel
ya onun yolunu takip etmiyecek dün
yam en geniş yerinden yani HaftıüstU
va iizerinden dolaşacaktır. Kullanacağı 
tayyare tek satıhlr ve madeni kanat
lı bir Lukcld Elcktra tayyaresidir ki 
beheri 425 beygir kuvvetinde iki tane 
Prndt motörile mücehhezdir. Amelya 
tayyaresine "Uçan laboratuvar,, adı
nı vermiştir. Zira bu tayyarede en mo. 
dem fenni vasıtalar bulunacaktır. Bun· 
lar arasında bir Jiro Kompas iki rad
yo, alıcı ve verici telefonlar ve otoma. 
tik uçuş aletleri sayılabilir. 

Amelya seyahatine birinci ve ikinci 
merhalelerinden sonra tek başına de
vam edecektir. Otomatik uçuş aletleri
ni işte bu sırada kullanacak ve yorul. 
i:lukça tayyareyi bu aletin idaresine bt· 
rakarak bir parça uzanıp dinlenebile
tektir. 

İlk merhale (Honolulu • OkJand) 
'dır. Şimali Amerikanın garp kryıla

nndaki Okland ile Honolulunun arasr 
tanı 3800 kilometredir· Bundan sonra 

;(*) Devri alem. 

f Amelya gene tek uçuşta Bahrimuhi
tin ortasında kaybolmuş mini mini bir 
adaya Hovland adasına varacaktır. 
Bu ada Havay adalarından 3000 kilo. 
metre ötededir. Bundan sonraki mer-

Tayyareci Amelya Erhart ile ra::;ıdı 
Hani Manning 

hale seyahatin en zun merhalesi ola
cak, Amelya bir sıçrayışta deniz üs
tünden 4100 kilometre katedip ''Yeni 
Kine,;deki Lea altın madenlerine vara. 
caktır. İşte tayyareci kadm yanındaki 

arkadaşım burada terkedecektir. 

Amelyanm refakatinde bulunacak 
zat, uzun seferler yapan gemilerin sü
varilerinden kaptan Manningdir. Kap
tan denizyollarınr iyi tanıdığı için Dişi 
Lindberge kılavuzluk etmiş olacaktır.,, 

Lea altın madenlerinden kalkacak 
tayyare Avusturalyalda "Park • Dar· .. •ıt. 
ven,,e uğradıktan sonra Banduveng -
Batavya - Singapor - Rangun -
Allahabat - Karaşi merhalelerini ge
çecek ve İran ile Ceziretiilarap üzerin
den uçarak Adene varacaktır. 

Amelyanm en çok yorulacağı mer. 
balelerden biri de bu olacaktır. Düşü
nünüz bir kere .• Ceziretülarap çöllerin· 
den uçacak. Sonra sıra Hartuma gele. 
cek ve cesur kadın Sahrayı Kebiri u
çup Fort • Lami - Niyamey ve Da kara 
uğrıyacaktrr. Amelya Atlas Okyanosu. 

nu kadın tayyareci Fransız Mariz Bas
tiyenin geçtiği yoldan aşacak ve Na
taldan Beleme kadar Brezilya kryılarmı 
takiben yükselecektir· Bundan sonra 
hangi yolu takip elderek şimali Ameri. 

kaya gideceği henüz tesbit edilmemiş
tir. Fakat herhalde Amelya rahat bir 
uyku uyuyabilmek için bu sefer de 
Brezilyadan Oktanda kadar uzanan 
uzun bir yolu katetmeğe mecbur ola
caktır. 

Cesur kadın bu seyahati 1 S günde 
bitireceğini ummaktadır. 

ispanya • 
ıs yanı 

(B~ tarafı 1 incide) 
·ı;rln miktarı itibarile çok mühimdir· 
Y~ bu kuvvetlerin tamamen organize 

edilmiş müteaddit fırkalardan müteşek. 
kil olduğu görülmüştür. Bütün İtalyan 

;k1taatmın kumandanı general Manjini
'clir. 

Fırkaların kumanldası da general 
B crgonzol, Coppi ve Nuvolonidedir. 

· Bütün bu fırkalar siyah gömlekliler· 
den müteşekkildir. Yalnız bir tanesi 
İtalyan ordusuna mensuptur. 

Madrit: 11 (A.A.) - General Mia. 

1 ja gazetecileri kabul ederek şu beya· 
natta bulunmuştur: 
"- Elimizde bulunan İtalyan ask

0

er. 
teri İtalyan kıtaatımn İspanyada harp 
etmekte olduğunu açıkça gösterir. Ar
tık dahili bir harp mevzuu bahsolamaz. 
Bugün bir taraftan bazı İspanyol un· 
surlarının müzaheretine istinat eden 
İtalya ve Almanya ve diğer taraftan da 
İspanya arasınlda beynelmilel bir harp 
mevcuttur . ., 

General Miaja esir edilen İtalyan as. 
kerlerinin Habeş seferinde harbe alrş
mış askerler olduğunu ilave etmiştir. 

Amatör 
sünnetçi 

Sünnet düğünü oynarlarken 
bır çocu k arkadaşını 

saka t bıraktı 
Dün büyükderede bir vaka ol

muş bir çocuk diğer bir çocuğun 
tenasül aletini kesmiştir. 

Bı.iyükderede oturan Raşit ile 
Ferit adında iki çocuk diğer çocuk
larla oynarlarken bir sünnet düğünü 
yapmağa karar vermişlerdir. Ve 
sünnetçi rolünü üzerine alan Raşit 
F eridi bir kör çakı ile kesmiştir. 

Zabıta F eridin babasının müra
caatı üzerine bu vakitsiz sünnet dü
ğününe müdahale etmiş ve Raşit 
yakalanmıştır. 

Musolini'nin 
seyahati 

(Baş tarafı 1 incide) 
meydana çıkarrlan ve doğrudan doğ
ruya İtalyan menfaatleri aleyhine 
kurulmuş olan hükumet darbesi te
şebbüsü, Musolininin vaziyetini sars
mıştır. Gerek bu teşebbüs, gerek son 
Almanya • Av,ısturya konuşmaları 
şunu göst eriyor ki, harici siyaseti 
gittikçe daha ziyade kuvvetle Berli. 
ne bağlanmakta olan İtalyan faşizme 
lta1yan • Alman dostluğu çok pahalı. 
ya mal olmaktadır.,, 

Süveyş ve İtalya 
Musolininin Afrika seyahati bütün 

şartları haiz bir siyasi ve askeri nü. 
mayiş şekline girmektedir. Zara kru.. 
vazörü Libyaya ulaşınca Musolini 
karaya çıkmadan bütün İtalyan do
nanmasmın iştirak edeC'eği bir geçit 
resmi yapılacaktır. Libyada hava 
kuvvetlerinin yapacağı büyük geçit 
resmine ise bizzat Mareşal Balbo ku
ma.nda edecektir. Musolininin küşat 
resmini yapacağı 1882 kilometrelik 
demiryolu İtalyan emperyalizmine 
Afrikada büyük bir stratejik kıymet 
kazandırmaktadır. Garpta Ras Aga
dirde Tunusla birleşen ve şarkta Mı
sırın ilk hudut istasyonu Burg • Sü. 
leyrnana ulaşan bu hat Süveyş kana.. 
lının mudaiaası ba~ıından . bir hay
li tehditkardır. Habeş - İtalyan harbi. 
esnasında Süveyşin kapatılamaması 
için Musolininin Libya hudutlarına 

• iki fırk2. sevkettiği ve lngilterenin a
cele acele bu hududu tahkim ettiği 
malfınıdur. Şimdi bu hududa bir de
miryolunun ulaşması icabında İtalya.. 
nın birçok fırkaları en kısa zamanda 
tahşid edebilmE>sine imkan verecektir. 

Akdenizde yapılan İngiliz • İtalyan 
anlaşmasına İtalyanın fazla bir e. 
hem.miyet vermediği ve kendi kuvvet
lerine dayanmayı tercih ettiği anlaşıl
dıktan sonra Musolininin günün bi
rinde Süveyşe saldırmak istemiyece
ği, Süveyş kanalında bir İtalyan kon. 
trolu tesisine çalışmıyacağı temin e. 
dilemez. 

Trablusa vardı 

Roma, 12 (Hususi) - Musoli
ninin bulunduğu Pola kruvazörü 
bu sabah saat 8 de T rablusta T ob
ruh limanına girmiştir. 

Almanya'nın 
Londra elçisi 

Dırn~DDDz D<ırall oınıo lb'>lYI 
. scef e ır a <§1 a ~ v e 

eırk<!llfil n ne 
s~oamoa~o 

Londra 12 (A.A.) - M. Von 
Ribebntrop, dün Buckingham sara
yında altıncı George tarafından ka
bul edildiği zaman, kralı Nazi selamı 
ile selamlamamıştır. Evvelki kabul 
resimlerinde bulunmuş olan sefirle
rin intizarı hilafına olarak Alman 
sefiri, Saint - James sarayının tesri
fatma riayet ederek diğer arkad~ş
ları gibi hükümdarın önünde eğil-

Yunanlı ve • zengzn Mm. s imp son ==m=e=k..:le=i=k=ti=fa=e=t=m=i=şt=ir=·f========== 
fosla Kan şehri lokantalarında, çay 
evlerinde iki üç defa beraber görül. 
müştür. 

(Baştarafı 1 incide) 
Madam Simpson Zograf osla foks-

trot oynnrken, fotoğrafçı hemen bir 
resim çekmiş ve kapıya doğru yollan. 
mıştxr. 

Bu srrada herkes dansı durdur. 
muştur. Madam Simpsonun Fransız 
ıi>ıis muha.frzlan resim hII'Sızmm pe. 

şinden koşmuşlar, yakalamışlar ve 
elinden fotoğr&.f makinesini almışlar
dır. Makinenin içinden camı çıkarıp, 

polis merkezine götürmüşlerdir. Ora
da, kemali itina ne en küçük parçala
ra ayrılıncaya kadar kırmış, tuz buz 
etmişlerdir. 

Madam Simpson1 Yunanlı Zogra-

"Bakara kralı,, namiyle anılan Zog. 
rafos, kırkla eJli arasındadır. Yakı. 

şıklı değildir. Dostları kendisinin şa
yanı dikkat bir cazibesi olduğundan 
bahsediyoralr. 

Vaktiyle kendisi, meşhur ''Yunan 

Tun usta 
(Baştarafı 1 incide) 

anlaşılmaktadır. Fransa umumi valisi
nin biitün kontrolüne rağmen Tunusta 
Fransız aleyhtarı bir propagan:lanın 

halk üzerinde bilhassa ameleler Ü?.erin. 
de müessir olduğu anlaşılmışt·r. Bu 
ha.ı:liseler Muso1ininin Afrika sevaha
tine tesadüf ettikleri için daha mani
dar addedilmektedir. 

Fransız memurları Tunus • Libya 
hududundaki kontrolü arttırmışlardır. 
Bu hududttaki gümrük noktaları ve ka· 
rakollar mitralyözler ve zırhlı otomo
billerle takviye edilmişlerdir. Şiipheli 

görülen bir çok kimseler tevkif edil. 
mektedirler. 

Tunustaki İtalyan taraftarı yerli mü 
nevverlerin gizli bir teşkilatı olduğu 

anlaşılmaktadır. Grevler biribirini ta
kip etmekte ve grevciler Fransız poli
sinin ve jandarmanın en ufak bir mü. 
dahalt'sine ateşle mukabele etmektedir
ler· Amelenin bu silahlan ve bu kadar 
çok cephaneyi nasıl elde ettiği bir hay 
1i düşünülecek meseleıdir. Kargaşalık

tan istifade eden diğer bir takım fesat. 
çx unsurlar da yağmacılığa başlamış. 

lardır. Tunus hadiseleri hakkında ge· 

hadiseler 
tin ya• 

Paris 11 (A.A.) - J{onstan. gre" 
kınındaki Kouif maden aıneJesı.birJca9 
ilan etmişlerdir. J andarınalar, tehdit• 
el havaya silah attıktan son~a, ··:ı;erirıe 
kar bir vaziyet alan grevcilerın u 6 <{er 

ateş etmeğe mecbur olmuşlardı~unlar· 
li, ağır surette yaralanmıştır. te~i. 
dan birisi almış olduğu yaraların 
rile ölmüştür. 

Yağma Cebeli· 
Faris 11 (A.A.) - Tunusta 

11 
de· 

Abyoşta yerliler silolara ve kul11 ~mi~· 
ğına e · 

polarma hücum ederek ya k kiıiY1 

tir. Polis müdahale ederek kır 
tevkif etmiştir. e 
F·ı· ı· h ... d. 1 · · e geline ı ıs ın a ıse erın . . ıtı,ıca· 

K d " 12 (AA) tngılıı '• u us, . . - ·ddetli tedbı,~ 
matı tarafından alınan şı .5 e-dl"' 
1 

. . . t krar tesı er netıcesınde asayış e karı• 

miştir· Yalnız şimal tarafı b~raı dllİ~i 
·· bır te 

şıktır. Burada geçen gun.. gfar 1a· 
çetesi N ahra civarında kaırı eat• 

taarrtıı 
barda yerleşen Yahudilere tte ya• 

k bi 'f ı ·k h 'b' . g~xr sure re r çı t ı sa ı ını a 
ralamıştır. a taat• 

Zabıta, bir Yahudi kasabasın kil et• 
ruz etmek istiyen bir çeteyi ten 

len telgraflar şunlardır: 

Kazanan 
miştir. ~ 

numaral~! 
22367 32649 7045 32983 3215 33511 
8084 16200 24683 37788 688~ 3zgs6 
3994 26403 35G98 753 38

43 
39318 

12441 1537 23816 31013 3249~ g.556 

3922 31181 20082 38310 118\ 4165 
35673 21951 1R500 22428 

49~0 212610
1 

15573 5505 8691 32338 361 
9 9SI 

50000 
Lira kazanan 

6450 
9 754 111 

31300 11946 38154 708 291 ı1~ 
32087 13925 35585 3319 35105 ıg· ..ıı 
11239 14 708 64 7 32241 12 2 3ı'J" 
17389 32959 17063 1648 

3~~3 1166! 
( 50 ) le biten biletler ikişer lira 15693 26620 3300 6311 

9 
.,,0 11&!' 

amorti alırlar. 5472 12496 1032 33318 
223

: 2 411
6 

15000 
Lira kazanan 

21902 
(02) le nihayetlenen hiletl~r iki

şer lira amorti alırlar. 

3000 
Lira kazan a nlar 

14126 
ıoooo li ralık mükafa t 

35251 
1000 lira l\aza naola r 

22564 

39877 35964 ı2330 3001 9~~9 3Gs;! 
4188 37814 12694 33638 28 ,.,: s t-1°1 

22421 2235 20653 14504 11 ~~4 3sıl! 
18059 277 43 27857 3556 310 3 33So• 
21430 29228 1751 27885 1°04 

21095 3116 18109. ıet 
30 lira kazanan 6~i6 

18so6 -6 
8442 36127 20898 458 4 J 

31584 ıı ı25 32013 36150 80~ 7 31,s: 
37503 1823 35704 18055 3

24
63 345°5 

16999 16602 9925 7190 2o
9 

3 J3$8 
2312s 9018 15242 30041 

8!4 2s;5~ 
25245 25330 10007 16709 

193 
21 49

7
, 

19234 12238 1196 36033 
54

02 z66\ 
9416 3125 24081 3290 

8
: 78 ziı•, 

11413 3206 6461 33854 34 
646 z9:!ı 

20441 1 ~90 6708 25617 7 
861 sıJ18 

1196 17356 39677 12194 2
; 505 ı•SıS 

33965 31316 22055 3523l 
3 

7520 s09, 
1426 21884 22269 ı30 3 ı 4106 sı

3•6 
12320 11390 28184 12575 

1
3132 s91, 

17917 3810 24154 289lO 
2

6659 3zOı• 
23330 16099 1771 24584 ~3 760 ı9:1 ı 

500 lira kazananlar 14367 28997 3503 208
56 

3641 ı0 4s 
16976 6413 39718 206 ı 7 33192 17095 38751 18

871 ~270 1 2 1 ;ı1 
6926 29947 10340 27783 24802 17650 21180 5696 sssı sso9 

19072 8477 1311 28870 29
384 

8633 Z
4ssi 

20 
19030 450 235 30648 20679 16.1, 

O il ra h 8zanan1 ar 3560 11284 2so9 11221 
124 ıo

1 ~6 
25043 16429 37310 19984 25468 8418 30571311532~4201 3:,ı 
19579 17120 39146 31559 16254 35420 32387 296

63 
99433!;91 

648 17986 2422 ı 2.826 24402 32283 32817 23246 
22418 s ı9s4 

18667 33928 26641 27270 15674 30668 32432 34828 
11543 3

91 i9 
179jl 31705 3478 25214 7264 222ss 30498 ssoo 473s ıoı'5 
32480 32673 27803 34231 6948 12535 29880 ·t3

11 
1009s 3

45,1 
27020 37338 35591 35110 10376 15°8; 14s80 13511 

100 lira kazananlar 646 5339 38211 2
414 

8411 5969 

37337 39507 4507 39138 226 37328 24479 
69! 37621

1 
z3• 

3638 9212 8978 13649 ıo439 21860 ı2s1 1261 2 ız81 ,,zoı1 
23453 4395 9804 27936 33956 12621 20835 638 6 20499 ;7os6 
26576 19776 36554 34731 7052 2101 20036 3159 32326 sss1 
21408 3551 36705 12566 32012 20026 6994 598~ 29018 9ı61 
36151 14998 12402 24326 1989 7598 3350 ı2114 ıııs7 ızıoı 

4792 15169 32060 23412 7120 2126 6216 3779 3 30926 ı9~7I 
3622 25910 32689 34140 ı2053333132122328211 9ss1z6oıs 

33025 28678 285 75 4269 8584 9345 ı2498 3539 2166ı 4ıos 
22293 1611 2 14453 1149110249 2 817 ~ 30z53 

50 il ra k 1 
20922 19153 32183 

83
8 32414 

B za nan a~ 38149 34324 31411 
331 ııe' 

39771 20264 13388 26317 66 3~946 _ _ _..--__ ·.ıe be 
'kraJ1il' 

22661 4634 21198 13459 35957 34J50 20.000 liralık.~0~-:a alacıJ<·1 918~ 
19940 2090 29875 18000 17416 38123 numara beşer y uz ~65z3 )q)9

0 21190 33796 7860 87 2·1993 5317 297 5 7 311 1 5 z. ~OB ı 6ı19 24578 30772 34340 4247 25967 36796 20918 10304 ~Ô96 17189 
9606 7344 3610 31153 5s8o 13061 8139 314~7 17893 ;;)09 

34203 17187 15519 24631 21787 28296 6070 269'.>4 ?) 936 
4056 3550111513 2so38 20261 2115 11001 35923 ~: :ı.3 ')oı~ 

39695 18697 6155 5?91 
sendikası,. nın reisiydi. Fakat fiilen 
kumar oynamaktan üç sene evvel çe
kilmişti;-. B~s milyon ingiliz lirası 
serveti vardır. --

28002 z34so 38849 1ı12ı 
32913 21110 31041 lz8Z 

5489 27212 ~0492 
5009 381 15 ) 



JUbllesı münasebetiyle 

Tekme ile girilen 
sahnede 45 yıl! 

t arakaş "sahneden gene bir 
~kme ile çıkacağım!,, diyor 
~ bir havada yürüyen bir aeyrtemitler. O kadar beğenmiıler 
~ arkumda bıraktığı ayak iz- ki gelip bizi tebrik ettiler. Kumpan· 
~ tekrar karla örtülmesinde yanm emperezaryosu. 
1-kz., mahzur yoktur. Fakat haya- - Siz hangi mektepte muzik vo-
lli .-.L~ basamaklık bir merdiveni kal öğrendiniz} diye sordu. 
~· kırk bet kilometrelik bir - Biz lstanbu1luyuz. Bizde kon· 
~ U )'Ürüyen ve bu yolda yürür- servatuvar olmadığı için pratikal 
~ Yolun sonunda bir ideal ta- aktörleriz. Nota bilmeyiz. Prova ile 
~ eden bir insan için geride öğreniriz cevabını verdim. Kumpan 
ri ..... ~. izlerin çok büyük değerle- yanın emperezaryosu aynen §Öyle 

___ Qll' dedi: 

~ ainemaamm antresinde 88• - Ça c· est une choae imposible ! 
' l<arakaı ile kartı karırya Nota bilmeden operet nasıl oyna· 
~oruz. O, saçlannm her teli, nır} .. 
~ bir çileyi temsil eden beyaz Karakaı güldü: 
!dlıt . elleri arasına almıf, kırk bet 
O· ~erini hatırlamağa çalı§ryor. 
~ 1ci arkasından kar tipisi ile 
~ gibi bir türlü görünmi· 
~--Yat fırtmaamın, ıztırabm, 
~ sefaletin oradan oraya q. 

~-bir ıo~ ~h~ yaprağı gibi 
~-vuraaı ıncınmıf, kopmuf, 
Sa.,IQJnm birbirlerile insicamı kal
' Yorgun bir vücudun kafa
~ tekrar eski canlılıklannı bul-
~Iyorlar. 
~ L~ riın Karakqı kırk bet uzun 
~~--yoldan geri döndürdü. 
~ ~ımda ilk defa 1892 de 
'· tiYatrosunda ··Dejirmenci kı
'-r~etinin Tibosu genç Karakaf 

>.ıt~ Sahneye nasıl mı çıktım, di-

~ aözleri dalıyor. Yüzündeki 
~plann ifadesi oluyorlar: 

1ıtl....~ tereddüt ederken sahne· 
i.l.~ yediğim bir tekme çı· 
~ ben sahneden ayrılmak 
L · üt ediyorum. Kim bilir 
1111111 •fer de beni shaneden bir 

zaklqtıracalt. Fakat bu tek
olduiu sibi bir iman 1' 11...!>lmayacak herhalde: 

lııi._~ '°' eahneye 1892 de çıktım. 
~liri O)nadığnn arkadll§lar Ko
~ 

0

llYan, S. Benliyan, Alek· 
Sın Sahneye çıkmağı çok arzu 

t..ı.i:': · Nihayet bir gün böyle 
1~ ltart11mda kaldnn. Evvela 
~~ Bana .. Değirmenci kızı., 
{~ki tibo rolünü veriyorlar
~ btıiz tibo aynı zamanda te-

. L:ı ~na bir piyanist gönderdi-
~· çalıımağa bqladık. 
~ ~sekiz gün sonra oynana· 
~ ~ 4~~~m heyecanı ve sıkm
W..,~~ bir de ben bilirim. 
~ ~ ~evesli idim ki iki gün 
)...~ ~~ tarkıları öğrenmiıtim. 
L~ U geleli, çattı. Beni tanı· 
~ ~ "hııti eye ilk çıkacağımı bildik 
--... ~ .. Yatronun bütün ön aırala-
P~uşlardı. 

t'!_' :ldığı vakit benim deko
la~ .._ .. ~ıamdan gelmem lazım. 
tı..ı.. ~thit bir tereddüt .. Bir tür
~ ~ıkamryorum. Tam o aı· 
~,'le ~ kuvvetli bir tekme ye
~~ dimi sahnede buldum. 
S..' k8rardı. Hiçbir fey görmi-
1.:..~ ~ ulaldanmda garip uğul
~~· Cöziiınün önünden SC\• 

~ eıt_ lerj gibi hayaller birbiri 
~)' teçiyordu. Bilmiyerek, 
~· o kadar iyi oynamı· 

~ ~ ilk içeri tebrike geleli. lıte 
-~ ckfa surahmızın dcriııi 

lıl ~ :~i çekti. Elini yüzün· 
la.; "''-- Sanki k~?~isini kı~kbet 

·-..ız aevgıhnın pqı sıra 
}'~r eden o surat yırtı· 

~"' ~ &rıyordu. 
~' ç.ılt diye devam etti. Bir 
~ t tık. Yanımızda Siranuş, 
~ Jto -.Ulyaciyan vardı. Bulga· 
· ~tti~Ya, Yunanistan ve 

~ le..~ ~\'det ettikten tpnra ha
~~ hcmıireler ki onlar 
P.. ~ ıneşhur primma don-
~ ı..-; Beraber Mısıra gittik. 
~ ~ C>pcret hem melo dram 
~~ Bakınız aklıma geldi. 
k'~ ~1ten oraya meşhur bir 

··J~a t ~uınpanyası geimit
&le Jıroflo,, yu oynarken 

- sanat atkı bu niçin oynanma
sın} .. Sonra kumpanya dağıldı. Ben 
Bulgariatana geçtim. A~dette Ma
nakyanla beraber oynadık. 191 1 de 
Rıdvan paf8 zade Rqat bey ve A. 
Benliyanm tqkil ettiği operet kum· 
panyaeına girdim. Sonra .. Karak8f 
ve arJmdatlan,. ~le bir kumpan• 
ya tqkil edip Kınar hanımla birlikte 
oynamağ başladım. 

- Sahnede çok sdmıb çektiniz 
miL 

Karakaf: 
- Bu suali hiç rahat ettiniz mi} 

şeklinde sorsaydınız, daha iyi eder
diniz dedi. Kırk bet senelik sanat 
hayatımın bilançosu: Sıkıntı, ıztı
rap, sefalet, ve mahrumiyet.. Kırk 
sekiz saat aç kaldığım zamanlar ol
du. iyi lisan bilirdim. Bu yüzden 
birçok i§ler teklif ettiler. Kabul et· 
medim. Elin sahneyi bir sevgili ka· 
dar seviyorum. 

Karakqın sahneye olan derin sev 
gisi 31ikardı. Türlü mahrumiyet Y"· 
nında sansür gibi, devrin koyu istip
dadı gibi her hareketi baltalayan 
heyulalar içinde bile sanata devam 
ederek kırk bet yıllık bir ömrü feda 
etmek bunun en bariz misali değil 
mi} 

Nusret Safa Cotkun 

MUezzloler yurd bll· 
ğlslnden de imtihan 

verecekler 
Bu aym 24 ünde Evkafta münhal 

camilerin müezzinlikleri için imti· 
han yapılacaktır. Bu camiler meya· 
nında Pertevniyal valde, Laleli ve 
Yeni cami gibi büyük camiler oldu
ğundan ve bunlann maaılan da nis 
beten iyi bulunduğundan epeyce 
müracaat olacağı muhakkak görül· 
mektedir. 

imtihan evveli ses ve okuyuıtan 
olacaktır. Bunda kazananlar, ezan, 
kamet, namaz kaidelerile yurd bil
gisinden imtihana tabi tutulacak
lardır. 

Yaptığımız tahkikata göre büyük 
camil~rin müezzin maaılan 3 5 ve 
diğerlerinki sınıflarına göre 15 lira
ya kadardır. Evvelce müezzinler 
için aranan sadece ses ve ezan oldu
ğu halde bundan eonra yeni ··cami 
hademeleri nizamnamesi,, hüküm
lerine uyularak yurd bilgisinden 
dahi imtihan yapılacaktır. Yurd 
bilgisinden eorulacak sualler orta 
mekteplerin yurd bilgisi programla
rına giren dereler derecesindedir. 

Tahsile giden 
talebe 

Denlzyolları vapurla· 
rında para 
vermlyecek 

Denizyollan idaresinin yeni tarüeai. 
ni tertip eden komisyon meuisini bi· 
tirmek üzeredir. Yeni tarüede gerek 
yolcu, gerek yilk ücretlerinde tenzillt 
yapılacafı anlaırlmaktadrr. Aynca bu 
tarife ile vapuru kaçıran veya bilet 
aldıktan halde ıeyahate ittirak edemi· 
yen yolculara bilet ücretlerinin geri ve. 
rilmeıi, gidip gelme ıeyahat yapacak 
ıilelere yüzde 30-40 tenzillt yaprlma-
11, Anadoluya tahsil için gidecek tale
benin meccanen ıeyaahtleri mukarrer. 
dir. 

AÇIK SÖZ'de : 

Dünya suıhunun 
•artı arı 

(BG§ tarafı 3 üncüde) 
dır ki, dünya, kuruluşunun maruuıı
nı aezinecek ve Adam oğlu inaan· 
laşmq olacaktır. 

Bu muhm'rir de ma1oııZe.9im bin 7ce
re tekrMlanmıf bir "ııecbe,, ile yani 
föyk bitiriyor: 

İleri olduğunu aöyliyen Avrupa, 
bUtUn bunlan ilk olarak takdir e
dip müsavi haklarla yan yana ge. 
tirilecek bUyUk bir milletler anlaş. 
maaı yaratmazsa, uğnyacağı kor. 
kunç akıbetlerle, gilnün medeniye
tine acımak lizmı gelecektir. 

satırlar arasında 
SON POSTA'da: -------

SUleyman Srtkı - Mösyö Parbiye
ri İtalya sefiri aıf atiyle Salamankda 
Frankoya itiınatnameeini takdim et
ti ve Alman aefiri general Favel de 
ltimatnameeinl takdim etmek üzere
dir. Bu telıraf haberi bipm latanbul 
matbuatında aamnz. hiç intitar et. 
memlftir. 

- met etmiyecek oocufum. İL 
tanbul matbuatı ciddidir. Gülünç hL 
beri.ere atltunlarmda yer vermez. 

Ercilmend Ekrem - Acaba. mı! 
- Evet elmumı. Dlln Akşama geç

tiğini haber almlfbk. Bu sabah yazı
nı Son Postada. görünce ben de bir: 

11
- Acaba mı? Acaba yine mi?,, 

Diye mınldandnn. Söyle be gözüm 
aen hangi ceridede karar kılacakaın. 
Çat şunıda, çat burada çat kapı ar
kaamdL Şqırdık artık be birader? 

Nlşanlanma 
lnhisalar murakıbı bay M. Tevfik 

Curanın kızı Muazzez ile müteahhit 
M. Ali Kuntun oğlu it bankası me
murlarından Burhan Kuntun nitan 
merasimi dün Perapalas salonların
da güzide davetlilerin huzurile ya
pılmlfbr. 

Genç niıanlılara saadet dileriz. 

Öl Om 
Gazetemiz milrettiplerinden Feyzi

nin ınneıi bayan bmet kısa bir h11tı. 
lıktan aonra ldUn gece ıözlerini hayata 
kapamııtır. 

Cenazeıi bugün Kaaımpaıadaki evin 
den kaldırılarak öğle namazını miite· 
akip ebedi mıkbereaine defnedilmiı
tir. 

Arkadatımızı taziye eder, merhume. 
ye rahmet dileriz. 

Antrenman 

Mart ayı iç:11de Lcnadrada. yapıla.. 
cak olıan dün~ıa Skcyting §«lmpiyon.. 
luğu içi11 ha.:ulık?.ar: Olimpiyatlarda 
birinci gelm~ olan Alman JlakM 
Her'ber ile ErM~t Baier lsviçrenin 
Bent JlfJrit:ı buzluklannda egzeraiz
~ yapar-. 
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Fransa serbest güreş maçlarında 

Don George-Duglao 
Müsabakası Fransızın 

galebesiyle nihayetlendi 

Don George - Deglan 

Pa.riste yapılan serbest güreş mü. 
aabakalannın t"n heyecanlılarından bi 
ri Amerıkalı Don George ile Franınz 

Volel~'bol 
Şampiyona maçları 

T. S. K. btanbul bölgesi voleybol 
ajanlığından: 

13-3-937 cumarteıi günli Galata· 
saray ıpor klübü lokalinde yapılacak 

voleybol maçtan: 
Eyüp - Galata Gençler saat 14,30 

hakem Tddori 
Hilal - Topkapı saat 15 hakem 

Burhaneddin. 
Feneryılmaz - Ortaköy aaat 15,30 

hakem Burhaneddin, 
Galataaaray - Davutpaıa saat u; 

hakem Burhaneddin. 

Ankara boks 
klübü 

Federe olmak istiyor 
Ankarada boka klübü mensup

lanndan Mehmet isimli bir okuyu· 
cumuz bize Bf&ğıdaki mektubu gön· 
dermif, dileğinde haklı olduğuna o
kuyunca karar vereceğinizden emi· 
niz. Memlekette pek ufak bir saha
ya inhisar eden boksörlüğün böyle 
ufak meseleler yüzünden gerilemesi 
ne imkan vermiyeceklerini federaı· 
yon büyüklerinden bekleriz. 

••Seve seve okuduğum ve her 
haklı olmayı benimsiyen muhterem 
gazetenizin, bir sporcunun arzusu· 
nu is' af edeceğine emin olarak yazı
yorum ki, klübüm dört aenedenberi 
gayri federe bir vaziyettedir. 

Şimdiye kadar idare arkadaıları
mızın yaptıklan bütün teşebbüsler 
maalesef akamete uğramıftır. Bü· 
tün kanuni ve nizami evsaflan haiz 
bulunduğumuz halde verdikleri bir 
tek cevap var: 

- Ankarada klüp adedi fazladır! 
Binaenaleyh yeni bir klüp federe e· 
demeyiz 1 Ba§ka bir klüple birleşin 1. 

Kendilerine rica ettik, yalvardık, 
merhametlerini dilendik. Anlatmak 
istedik ki; ··soka tamamen ayrı bir 
branıtır. Diğer klüplerle yürüye
meyiz,, dedik. Gene ayni cevapla 
karıılandık. Biz, büyüklerimizin ve 
ecdadımızın temiz kanlarını ateşli 
damarlarında taıryan Türk çocukla
nyız. Merhamet dilendikse bundan 
onların yüzü kızarmadı mı} Temi~ 
vicdanlarında azap duymadılar mı} 
Bize büyük bir spor nezaketiyle 
klüplerinin ve binalannın alt katın· 
da çalıımamıza müsaade eden ··Al· 
tmordu,, lular olmasaydı muhakkak 
ki yersiz kalacaktık. 

Kimseden yardım istemiyoruz. 
Bizi federe etmeleri için · yalvanyo· 
ruz. Ecnebi boksörlerle temas et· 
memiz için buna muhakkak muhta· 
cız 1 Bir sürü antrenör getirerek 
iade edenler bu fuzuli maaraflann· 
dan mesul tutulmadıklan bir zaman 
da acaba bizi federe etmekle mi töh· 
met altına gireceklerdir. Dört sene· J 
lik intizar kafi değil mi} 

8oklÖr Mehmet 

maçtnın heyecanlı bir Mı/hası 

Şampiyonu H. Deglane arasında oJ. 
muştur. 

Amerikalmm galibiyeti beklenir
ken bu maç bir sürprizle neticelen· 
miftir. 

Henri Deglan dünya şampiyonu un· 
vanmı haiz olduğu 1929 senesinde 
Don George ile çarpışmış ve neticede 
mağlup olarak dünya birinciliğini 
kaybetmişti. 

Fransız pehlıvanı o zamandanberi 
Amerikalı rakıbiyle kartılaşmak ve 
hmcmı almak ıstemekteydi. 

Nihayet evvelki gUn Pariate bu iki 
hasım tutuşmuşlar ve yine Amerika.-

lmın ga!ip geleceği kuvvetle umulur • . 
ken Fransız şampiyonu çok çetin bir , 
müsabakadan &onra galip gelmi§tir, ; 
llk kmmı Deglane 46 dakika 44 sa.ni. 
yede kuannıış, ikinci kısımda Don 
George 7 dakika 6 saniyede Franaızı 
yenmiftir. 

Üçüncü ve ruhat devre müthif bir 
boğuşma.yla geçmiş ve bu kısmın 24: 
UııcU dakika ve 12 nci sanl~lride 
Deglane Ameri.kalıyı mağhlp etmeye 
muvaffak olmnş bu suretle sekiz ae. 
ne evvelki intiilamını almıştır. 

Avrupada futbol 
Şampiyonluk maçları 

Avrupa futbol pmpiyonuı maça!· 
rmm son haftadaki neticeleri fUDla.r • . 
dır: 

ALMANYADA 

Eintracht 1Wormatia1 
Nekaran 2 Germania 1 
Karlsruher 3 Raatat 1 
Pforziıeim 2 Mouhbourg O 
Nuremberg 2 Milnih 1. 
Augabourg 3 Bayern Munich ~ 

A VUSTlı"RY ADA 

Rapid 6 Favoritner O. 
Admira 2 Vienna 2. 
Postport 2 Hakoah ı. 
Sportclup 1 Libertaa ı, 
Austria 4 Wacker 1. 

BELÇİKA.DA 
Beeachot 8 Anderlecht 2. 

İSPANYADA 
Barcelona 1 Espanol 1. 

MACARlSTANDA 
Szeged 1 Nemzetti 1. 
Hungaria 8 Ker ııı 2. 
Uypest 7 Budafok O. 
Budai 2 Boe1kay 1. 
Elektromoa 2 Ferent.:varos L 
Pheous 4 Ha ladas ı. 

İTALYADA 
Genova 1Juventua1. 
Barı 1 Roma O. 
Napoli 4 Lucchese 2. 
Torino 3 Bo!ogııa 3. 
La.zio 1 N ovara O. 
Triestina O Mialn O. 
Ambrosiana 2 Fiorentina 2. 

lSVİÇREDE 
Porreutruy 3 ·Monthey 1. 
Ve\'cysport 6 Montreux 3. 
Concordia Bile 4 Juventua Zurih O. 
St. Gall 4 Blue Stal'8 1. 

ÇEKOSLOV AKYADA 
Kladno 1 Sparta O. 
Nachod 3 Bratislava 1. 
Victoria Pfü:en 4 Moravska Slavya 2. 
S1avia 6 Pil8en 1. 
Victoria Ziıkov 1 Prolltejov ı. 
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- Ne dedin, diye tekrarladr, hatrrat 
defteri mi? 

- Evet. '.Hem niçin yalan söyliyor. 
sunuz. Bu sabah, saat beşte buraya 
gelmediniz mi? Sizi göremediğime dua 
ediniz. Uyandığım zaman kapıyı ilzeri. 
mize kapıyordunuz· 

Fakat Bellami dinlemiyordu. 
- Hatırat defteri mi? diyordu, de. 

mek bir de hatırat defteri bırakmıg. 

Nasıl oldu da düşünemddim. 
- Peki amma gelip aldınız ya .. 
- Aptal, eşek, hayvan.. Ben gel. 

medim. Ben almadrm. Sizi buraya ka. 
padrğım gündenberl buraya ayak bile 
basmadım. 

Bellami köpUrüyordu. Adeta boğula. 
cakmış gibi bağırıyordu· Nihayet sustu. 
Birkaç idakika geçti. Sonra kendine 
geldi: 

- Anlat, dedi, olanr biteni anlat ba. 
na, belki sizi buradan salıveririm. Ha. 
tırat defterinde neler yazılı idi? 

- Herhalde benden daha iyi bili. 
yorsun uz. 

Bu cevap ihtiyarı tekrar kudurttu. 
- Bilsem sana sorar nuyım? Böyle 

bir ~eyin mevcudiyetinden bile haber. 
ldar değildim. Söyle, ne yazıyordu bu 
defterin içinde? 

Savini ezberlediği krsımdan bir parça 
okudu. O söyledikçe, Bellaminin rengi 
atıyordu. Nihayet, küçük deliğin arka. 
sında biran kayboldu, sonra ttkrar gö. 
'tündü. Ağır, kısık bir sesle: 

- Savini, dedi. bu hatırat ldcfterinin 
:içindekileri okuyup ezberlemekle, son 
ltozuııuzu da kaybetmiş oldunuz. 
Şimc!i artık, çok, istediğimden pek çok 
§eyler biliyorsunuz, ebediyen burada 
kalacaksınız. 

Savini cevap vermeğe mahal kalma_ 
dan, küçük delik ştrrak ... ldiye kapandı 
İhtiyarın uzaklaşan ayak seslerini duy. 
dular. 

Fay: 
- Ne diye, dedi, ona hatıra 1delte. 

rinden b:ıhsettik. 
- Ne bileyim ~n? Gece gelen o 

zannettim. 

- O halde gelen kimdi? 
B1rbirlerine bakıştılar ve ikisi birden 

aynr zamanda sordular: 
- Ye§il hayalet mi? 
Savini karısını kollarına aldr. YUzU

nU yüzüne dayadı ve: 
- Fay, dedi, ben ldaiına ölümden 

korktum. Fakat görüyorum ki ölüm o 
kadar korkunç değil. Hem eenin ya. 
nımda oluşun, benim onu metanetle 
karşılamama sebep oluyor. 

Fay başka şeyler düşünüyorduı 
- Savini, mademki Yeşil hayalet 

buraya, Bellaminin haberi olmadan 
girip çıtkı, bizde çıkabiliriz. 

Fay kocasının olduğu kadar kendi 
soğuk kanhhğına da hayret ddiyordu. 
Karşısındaki Savinİ. vaktile tanıdığı, 
korkak ve farfara adam değildi. Onun. 
la, Fay laf olsun diye evlenmişti. Evli 
bir kadın olmak, herhalde daha iyi ve 
cbha rahat olacağı için evlenmişti. Za. 
man zaman kocasını istihkar ettiği glin 
ler de olmuştu. Fakat şimdi, ona hay. 
ran hayran bakıyordu: 

- Savini, dddl, seni ancak bugün ta. 
nıyabildim· Eskiden hiç tanrmıyonnu. 
şum. 

- Doğrusunu istersen ben de ken. 
dimi bugün tamdım. Bunu da sana 
borçluyum. Şimdi vaziyeti tetkik ede. 
Ilın. Bu ihtiyar haydut bir dalavere da. 
ha hazırlıyor. Bir, iki ki§i daha öldür. 
mek onun için bir bardak su içmek ka. 
ldar tabii bir şeydir. Beynimi kurcala. 
yan bir şey var. O da şu: Ne diye bir 
aürü tüfek aldı? 

- Ne tüfeği? 
- Yukarda, kulelerden birisinde. Bir 

kasa tüfek var. Tes<?.düfen gördüm. 
Altt tane Manliher tüfek. Birçok fi. 
şek. Herhalde tüfek seslerini duyacak 
kadar yaşarız ümit ediyorum. 

- Ac:ıba bunhm kime karşı hu11a. 

nacak· 
- Bilmiyoru~. Fakat Bcllami müt. 

hiş bir atıcıdır. Ona bu hatıra ıde!terin. 
den b::hsettiğime fena ettim. Zanneder. 
tem tilfekleri bu hatıra defteri ha:-eke. 
te getirecek. 

Filhakika, Savini doğru görüyordu. 
Bellami kütüphanesine çekilmiş, bir 

koltuğa oturmuı dUşUnUyordu. HadL 
sat tamamen aleyhine dönmüştü. Her 
taraftan tehlike baı göstermişti. O, 
buna ehemmiyet vermiyordu. Onun 
için liltün mesele, bütün mevcudiveti. 
le nefret ettiği bir kaç kişinin avı:ıcun 
dan kurtulması, onları mahveıdememiı 
olması idi. Madam Held kaçmııtı. O. 
nun ortadan kaybolduğu gündenberi 
çok dikkatli davranıyordu. Acaba ne. 
reye gitmişti? Ne yapıyordu? Belki 
uzaklarda, belki de burnunun klibinde 
bir yerde saklanıyordu. Mühim olan 
bir ıey de, aleyhine sistematik bir 
tarzda ~Iııan çok kuvvetli bir mevou. 
diyetin bulunuıu idi· Bu mevccudiyet 
Y eıil hayaletti. Bellamiye yeglne te. 
&elli veren şey, şatosunun hariçten 
gelecek her tarruza karşı müdafaa ter. 
tibatı olması idi. Günlerce bu iş ile uğ. 
raşmrştı. Müdafaadan korkmıyoıidu. 

Yalnız, düşmanlan elinden kaçmıştı. 
Kapı vuruldu. İçeri Çinli şoför Sen 

girdi. Elinde bir k!ğıt vardı. KAğıt da 
yemek yiyip yemeceği soruluyordu: 

- Hayır, dedi, iştaham yok. Acıktı. 
ğnn zaman haber veririm. 

Sen çekilirken onu dur\lurdu: 
- Sen, dedi, memleketine dönmek 

ister misin? 
Sen başile ''evt't" dedi. İhtiyar biran 

daha düşündü. Kalktı. Kasasını açarak 
bir deste banknot çıkardı· Şoföre uza. 
tarak ldedi ki: 

- Burada çok para var. Ne kadar ol. 
<iuğunu bilmiyorum. Saymadım. Fakat 
bilinmez, dünyada birçok hadiseler 
olur. Eğer böyle bir §ey olacak olur. 
sa, Sen, memleketine dönersin. Al bu 
paralan. 

Çinli kaşlarını çattı, Bu hareketile 
ne olabileceğini soruyordu. Fakat Bet. 
la mi: (Devamı var) 

Tariht macera ve a.şk romanı -2- Yazan: (Va - Nu) 

Kütüphane müdürü bana: "Eski Türkçe kitapları 
okumasını bilirsen sana bir iş var. bunları 

kimse sökemiyor ! ,, dedi ırdJ· 
Geçen tefrikanın hulisası: l de mukadderatımızm ne olacağım Geçmiş olsun ... Demek tttni JıaÇ 
Bu romanııı aslı bir tercü:m.oi1ıaldir tayine çalışırız... nız ... 
ve ismi cıe "Seyahattıamei Atıber Adamcağız, elimi muhabbetle sık- Bana döndü: ,<0~ 

M'tUJtafadır.,, Anber Mustafa, me~- tı: Siz n': yaparsınız bfltneJilı • 
hu.r Evliya Çelebinin arkada~Jdı. - Bu mübadc'E!de siz 1.ararlı çıkı. da.~ ... 
Bakını::, l:m eseri nereden ele geçir- yorsunuz ... İkram edeceğiniz yiyecP-k- Avusturyalıya hitaben: . ıçiD 
dim: 19!1 senesinde Kiyefte bir A. ler, bu kıtlık me11ıleketinde hazine pa _ Fakat sen. yoldR.Ş ... Si~ı:Utuır 
vıu~turyaZ. ile birlikte freni Tmçı- basmadır! bir çıkar yol var... Madetnkı ıs.reJ' 
rarak ihtilal şehrinin ortasında, 'bii. - Znrar yok ... Zarar yok... Buy. haneler kongresine murahh.~ ~tti~ 
tUn vasıtalardan mahrum olarak nın! gelmiı;siniz, şehrimizin bUyuk_..ı sizi 
kclm1.9tım. AvusturyaJı i 1e TwmUHl.- Oturduk h .. t d' · Oraua 

Y y• ... anesinc muraca:ı e ınız. 

yona: Zira, istasyonnr. telgraf dairesine misafir ederler ... 

• "' "' filan müracaat f.derek arkadaşlarımı- Viya.nalı: . t ·i "'ıclJ• 
- Ben de ayni vaziyetteyim ... Tre- zı haberdar etmenin imkansızlığını _ Çok tc kkUr ederım... 'i 

ni k~ırdım ... Bütün sermayem işte şu biliyorduk. O sırılarda, Rus demir- ed' 
· kl d 'b t Ce 1 · le ma getirdiniz: - t.1 ı . 1 ~ yıyece er en 1 are ... P erım me ~ yollannın bu" tün •.'ntizamı bozulmuı:ıtu. ü ü h e b rı .,, Yahudidcn, k t P an .. ~ diltttıı 

liksiz ... Biletim de yok... Kiyefte hilkQmct yok gı'bf vdi... Kime d'ği · ~n 
J doğnı nasıl gidı? 1 nı vıo· - tti· l'C"' 

- Müracaat edelim... meram anlatacnktık ?... sonra. ona bir da.ha te.şekkUr e biV 
- Kime?... Ben bunların böyle olduğunu bili- sa boylu ve gaga burunlu adaJXl• 
- Evet. kime ... Deminki muamele- yordum. Meğer r..rkada.şımda da ayni den ayrıldı. 

yi görtlük... malumat varmıı:ı. Bu sebeple, evvele. "" Felô.ket arkad<-şım: ~ 
Avusturyalr, hazin hazin, elime bRk. mirde karın doyrrmak lazım.geldiğin- _ Oldu... Haydl ... _ diye 

tı: de ittüak ettik... döndü. 
- Hiç olmazsa ııfzin iki gUnlilk yi- O esnada., ya•umıza, gayet kısa 

yeceğiniz var ... Bende o da yok ya... boylu, ve şayanı hayret derecede ko. 
(Elindeki şişeyi gösterdi).. Su almı. caman gaga burunlu .eıska bir oğlan 

ya çıkmı~trm ... Yemeğe oturacaktık. yakıa.,tı. 
Karnım da aç! Elini kasketinin ~msisiperine gö-

Dedim ki: tUrerek kısa bir ~lam verdikten son-
- Madem bu felakete beraber uğ- ra dedi ki: 

radık, öyleyse, akıbetimizi de birleş- - Ben yahudiyim ... 
tirelim ... Buyrun ... Şu sıralardan bi. - Yani, bizim burada konuştuğu_ 
rine oturun ... Yemeği benden, suyu muz dil, almancarun bir j:ırgonudur. 
sizden ... Hem karnnnızı doyurur, hem Onun için, kim ol<iutlınuzu anladım ... 

Yazan: Edgar Rice Burrougba 
Çeviren: A. E. 

z 
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Ben, ona elimi uzattım. 
-Güle güle ... 
- Yok, hayır, siz de .. . 
- Beni almazle r ki .. . 
Me~er iyi bir adamını~ .. , urülclt' 
Kolumdan yakıılayıp beni & • 

mcğe ha.51a.dı: ·~ 
- Sizi almazlarsa., mtsafı ve' 

tnıertı .. · tiklerini ben de kabul e ~ 
minki sözlcrinizı unutms.dızn,..dıı; tıt• 

d' e ğinizi beraber y~·dik ... Şim. 1 berJııet' 
nim kurtulmak ıbtimalimı 
kullanacnğtz... ee'~ 

Thasen başka da yapacak bir ı;ıstı 
olmadığı için, g· ... ri kalan eortı l<~ 
katıkları koltuğumun a.ltın9:_. istJIC" 
drm ve yahudinı" tarif ettJgı .(lı-0' 
mette, Avusturyalı ile beraber) 

dUm. gtıltı'! .. 

Tarzan, canavar y o daş arının 
kokus ndan akip 

Küti.lphanc mcshıır bina. .. : k pslıf' 
gUç olmadı ... Fakat aksi gibı :ın çsl
mış ... Çal babam çal... Çal bab dı·sillt 

l{ert 

kendisini 
edebi meleri 

ağaç ara sürtü 
için ormanda 
erek ilerliyordu 

Canını kendi karısı ile çocuğu ic;in 
kurban venni§ ve öz karısiyle ço • 
cuğunu aç Vt! kimsesiz bırakmı5 o· 
lan bu büyük kalpli a,çrya T arzanm, 
hu ynlıan yerlerde yapabileceği en 
büyük iyilik, böyle dar bir mezar 
kazabilmekten ba~ka bir §ey olBmi\z 
dı. Delikanlı bu acıklı i§i yaptıktar. 

sonra, yeni baştan Rokoffların 
izini kovalamağd başladı. 

T arzanın kovaladığı iz üstünde 
şaşırmadan yürümek çok güçtü, or
manın buralarmda birçok izler var
dı. Yerlilerin dolaşmalarından vü -
cude gelen bu izler ayrı ayn tamfl.ı

ra gidiyor, biribirine aykm geliyor, 
bazı yerlerde büsbütün kanıryordu. 

Bir an geldi ki; Tarzım, o kadar 
yanılnıamıyn çall§tığı halde gene ,a
şırıp yanlış bir yoln gittiğini anladı. 

Delikanlı, canavar yoldaılarınm. 
Şita ile maymunların kendi izini ko
valıyacaklarını biliyordu. Onun için 
ilerilerken toprakta kolayca belli ola
cak izler bırakıyordu. Geçtiği çalı
lara, ağaç dallarına, yerlere hızla sü
rünüyordu. Bu si.irünüşten, oralar -
dan geçecek bir adam hiç bir şey 
anlamazdı. Fakat hayvanlar öyle 
değildi, oradan geçen hayvanlar sür· 
dükleri, aradıkları adamın kokusu -
nu pek kolay duyacaklar, kendilerini 
Tarzıma ulaştıracak yolu takip ede· 
bileceklerdi. 

Gece karanlığı basınca sıkı bir 
yağmur yağmağa başladı. 1 arzan 
için gün açılıncaya kadar biiyük bir 
ağacın altında beklemekten başka 

yapılacak iş kalmamıştı. ~ 
Nihayet gün açıldı; Fakat yağ -

mur kesilmedi. 
Tam bir hafta gök yüzü kara bu

lutlarla kaplı kaldı; Bardaktan bota· 
nırcaama yağan yağmurlar, güçlü 
fırtınalar, ormandaki ve yollardaki 
bütün izleri bozdu, ortadan kaldır
dı. Fakat bütün bu güçlükler, güri.il
tüler araşmda T arzan karısını, çocu
ğunu aramaktan vaz geçmemişti. 

Yedinci gündü. Öğleden son • 
ra güne§ bulutlardan kurtuldu. Bı.: 
solgun güneşin ışıkları altında Tar-
zanı görenler zavallı delikanlının geç 
kalmak üzüntüsivl 0 ,',..iiye döndi.iğü· 
nü pek kolay nnl:yabilirlerdi. 

T arzan, Rokofun. lsveçli Ander· 
sen ile Ceyn ve çocuğunu yakala
mak için büyük dere kıyısını bıraka-
rak orman içlerine daldığını bili· 
yordu. Fakat düşünülecek bir şey 
vardı: 

Rokof yeni baştan Ugambi çayı
nın kenarına mı dönecekti~ Yoksa 
orman içinden başka bir yol mu tu· 
tacaktı~ 
Yağmurun ke5iJmesinden iki gün 

sonra Tarzan, yol üstünde bulu· 
nan bir yerli köyüne vardı. 

Köydeki Afrikalılar uzaktan 
T arzanı göri.ir görmez dört yana da
ğıldılar ve ormanın içine kaçıştılar. 

T arzanın bi.itün ümitleri, yerli
lerden Rokofa dair öğreneceği ha· 
berler üstüne kurulmuştu. Onları 
böyle elden kaçırmak hiç işine gel· 
miyordu; olanca kuvvetiyle Y.erlileri 

kovalamağa başladı. 
Gerçi çok hızlı koıuyorlardı. Fa· 

kat T arzan gibi ormanlarda daldan· 
dala uçmağa alışmış bir mahlukun 
elinden kurtulmalarına da imkan 
yoktu. 

Delikanlı çok geçmeden, genç bir 
Afrikalı savaşcıya yetişip onu ya· 
kaladı. Zavallı yerli o kadar büyi.ik 
bir korku içinde görünüyordu ki 
kendini müdafaa için T arznna el hi
le kaldırmadı. Sil;ihmı di.işürdü, 
~özleri, göz yntaklanndan fırlamış· 
tı. Yüz i.istü yere düşüp cığlıklarla a· 
vaz avaz bağırmağa başbdı. 

T arzanın, bin güdükle, ycrlic!cn 
öğrebildiklcri §unlardı: 

Bundan iiç dört gün evel, bura· 
lardan bir taktın ak derili adamlar 
geçmişti. Bu akderili adamların ele 
basısı, yerlilere birçok §eyler anlat· 
mıştı. I3u ele ba~mın dediğine göre 
kendilerini pek korkunç, kocamnn 
bir akderili ~cytan veya ifrit kovala· 
yordu. Bu akderili ifrit yalnız de· 
ğilmiş, yanında pars ve büyiik may· 
munlar kılığında bir sürü cehennem 
zebanileri de varmış. Bu korkunç 
sürii önlerine gelen adamları, hay
vanları paralıyarak, knnlarmı içe· 1 
rek yürüyüp dolaşryormu_ş! Tarzanı 
göri.ip kaçan yerliler de. onun akde
rili kocaman ifrit olduğunu anlıya· 
rak kaçmı~lar. 

T arzan, yerlinin söylediklerini 'ı 
duyunca, Rusyalı Rokofun gene bii
yük bir kurnazlık gösterdiğini anla· jı 
mıştı. 

(Dcoomı var) 

!htiyar bir bekçi açtr. . ğraf!ulC· 
meram anlatmak i~in hnylı u çıı;ııf' 
N 'h t b' . "d"ru''n ·vanınıı ı ay!' ızı mu u " 
mağa razı oldu. . ı..U~ 

. . ·b' bır .,ı:ı 
Vcnızclos takkesı gı 1 • adsııv 

giymiş ak sakallı, k~bur b~:d~ 
oturduğu odaya girdık. Ar çole ıt1 
hüviyetini öğrenince ona. ~k bil~~ 
bar etti. Karşısındaki koltuğa Sl'rd 
tu Benim de Kim oldnğuınu "· 

' tJJ1C<>' • 
Avusturyalı rnac:!rayı nnla ·ulPB ~. 

n k • ı · B ,.,.evi mil ı. 
- ı e a :ı.. u ı:ç' ~ b;rirılrı uıJ 

lonumuzdaki sıralardan J<tfrtl~t 
Hinde f!e"irsiıı ... Yarın da 
nrar ! - c!edi. rtıııl'lıı.\-t~ 

~onr:ı.. onlar. mcc:!e!·i bir r 
. . t'l ~e'e rcv" !"ır.~ ı er: . . ·tUPb ,. tıl• 

BUWn millc•lcro ld~ lıır dil ı;i• 
bir fihric:t çık:ırtmalıvın•1\ar ... · 
ribirlerinc volla.malı''ıtıış "rııftı 1fr 

. 1ıır1 rtııı ·ıtırll' 
rinci ve ronuncu k1 sırrı ıl cı ,,f 

• l 1'.' J'li'fl 1CP 
l""!:ı..,1,,. , •• r .. ,ı,..,,ı:ı k•t"'" a rrır 

. . • \,,.;~ t" J(Tlll 
r-ı""" ......... ...,. T•., 1 $.., 11 ...., 

~ h"R'a.d•""··· er'"'· 
ba 1-ıisler ... F.snemcr.e · Uı ıtı ' 

Bu can sıkın':.ım. P 1t s.'< ~ 
rm o-özünden 1·a"mı 1• T 

h I} ·aa1 
- Nc·mmettensin, Y0 • 

- Türktim... 'fUJ'ıcil 
Gözleri acıldı: # 
- Yn. .. Fakat ~,· ... 

olmasın?... • 
- Ifa,·ır .. !st.ınbıtl~k·tc.rı 9orıl'l~f· 
Bir daha "va ..... de 1 a:rt ,.g.f 

- Kendi dİlinde oh"Unl 
d ? I""".. 1 ır . ... . f end ,, .. jet' 

- Tabii değil nıı Y11 c .... 3 ! ... ~11t• 
){U1" l)ll.I' - Arna ne ç:c~it 0 darı ~ıııJ 

rQa.rıın f.l" 
türk<;edcn. gazete ~ ıı ııı.rdll11 s,,ttl ~· 
miyorum .. E.cıki kıt p bir ıı.d ettiı 

.. ı)C t . 
mısın? Biz burada. o} "rtıc11ıı c<JI· 
radık. bazı Azeriler ınut aô1'e~. &r 

1. 11nın ·rtı. 
Fakat kit.aplnrıtı 15 .. be cde)'-ı 

- Bir de ben tecrll .,ıfl) 
dim. (~ 
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~altkı olmadığı halde tahta çılanağa 

lllkaaydi ve yahut da kendisine ait 
0~tnayan metalibatta bulunsaydı, hiç 
1 Phc yoktur ki, Pardayan ondan yüz: 
Çevirecekti. Fakat Eıpinoza bunları bil. 
Jtıi t' Yordu. ve Pardayanm kendi menfa. 

1 için çalıştığına kanidL 

b biğer taraftan, ıunu da söylemeli ki 
.ı::.s • 
. Pınozanm Pardayandan kurtulmak 
ıstcrn .nd d csı e başka bir sebep daha var 
~: Şövalyeye bazı ifpatlarda bulun. 
b Uıtu ve şayet, Pardayan bunlan ih. 
~ara kalksaydı, onu mahvedebilirdi. 
t:ı'altat bu sebep ehemiyetli değildi. Es. 

0;~o~a Pardayanın harikulade alicenap 
rı· Ugunu bilmemekle beraber, rakibi. 
e 'n. sözünün eri olduğuna katiyet1e 
lllindi. 

~ 1"akat, her ne olursa olsun, kralla 
la Spinoza bu iki noktada anlaşmış 
tı tdı: Pardayanla Don Sezann yakala. 

tıar:ık öldürülmeleri aralarındaki yega. 
e ıhtU4 au af, Pardayanın yakalanması hu. 

ile 
8~daki projenin tatbik şeklinden 

t rı teliyordu. Kral, kendisine hürmet. 

<i~ kusur eden bu küstahın bila tered. 
_ t ..... c ~n tabii bir şekilde tevkif cldil. 
·<.ıegtni . 
dı. . ıı;tiyordu bunun için ne lazırtl-
ı1; Bır zabitle bir kaç asker değil mi? 

e hu kadar! 

~ .... Fakat ~pinoza aynı fikirde değildi. 
k~cla böyle bir adamı tevkif etmenin 
ttıadın zannettiği gibi, kolay bir iş ol. 

l> ığınr biliyordu. 

du"' ardaya.om fevkalbeşer bir insan ol. 
lllı' ~Unu ve ldiğer faniler gibi mahvedile. 

.rCC .... • 
llnJ cgı21 birçok tecrübelerden sonra 
l>itı ayan Fa usta aynı düşünceleri Es. 
c .. b~z~y da aıdanuştr. Bunun için, baş 

''15IZ1t" bir or, Pardayanm tevkifinin kolay 
tc'Vıt~? olmadığını düşünüyor ve bu 
•ua~ ten sonra da, ne olabileceği hu. 

<ia cndiıe ediyordu. Espinoza her 

şeyden evvel papaz ve nazırdı. Bunun 
için, krala hürmetsizlik göstermek, o. 
nun nazarınlda, en müthiş işkencelerin 
bile affettiremiyeceği bir cürümdü. Di. 
ğer taraftan, ölüm hakkındaki hususi 

nazariyeleri, onda, ölümün, bir ceza 
değil, fakat bir nevi kurtuluş olduğu 
kanatini uyandrrmışb. Geriye işkence 

kalryordu. Fakat, kabahatin dehşeti na. 
zarı dikkate alınırsa, birkaç dakikalık 
işkencenin ne ehemmiydi olabilirdi? 

Pardayan gibi, vücut kuvvetinden baş. 
ka bir de müthi~ ruhi kuvvete malik 
olan bir adam için bu büyük bir ceza 

sayılamazdı. Yeni ve müthiş bir ceza 
bulmak lazımdı. Umitsizlik ve ıztırabın 
günlerce tahamhülsüz bir şekilde de. 
vam etmesi lazımdı. 

Tam bunları düşünürken Fausta mü 
dahale etmiş ve ona, derhol kabul etti. 
ği, bir fikir vermişti. İşte, sırf bu fik. 
rin tatbiki için toplanmışlar, ve sırf 

bunun iççin de Pardayana hususi bir 

bir yer hazırlanmıştı. Bu noktai nazarı 
kral da ıderhal kabul etmiş ve bu pHl. 
nın bo:>zulmaması için, bütün saray hal. 

kının önünde kendisile alay eedn ada. 
mı tatlı bir tebessümle selamlamak zil. 
Jetine katlanmıştı. 

Fausta bulmuş olduğu cezanın ne 
olduğunu ileride göreceğiz. 

Şimdilik Pardayanla Don Sezann 
tevkif edilmeleri için bütün tertibat 
alınmış bulunuyordu. Kim bilir, belki 

de, Faustanın hususı t'mellerini öğre. 
nen Espinoza, onun aleyhine bazı giz. 
li tertibat da almıştı. Belki! 

Fausta, ancak Patidayanı alakadar 
eden hususlarda, kral Espinoza ile hem 
fikirdi. Zaten baş engizitörün tatbik 
edeceği planın mühim bir kısmı onun 
emriydi. 

.... .... 
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Kral, kendisini mahçup eden ve sa. 
dık bendclerini kenudi odasında kepaze 
ettiği yetişmiyormuş gibi üstelik, bü. 
tün saray halkının önünde, kendisile 
küstahça ve müstehzi birtavırla konuş.. 
mağa cesaret eden bu yersiz yurdsuz 
şövalyeye zaten fena hallde diş biliyor. 
du. Kralın kini kuvvetliydi. Bunun için 
gerek Faustanın gerekse baş engizatö. 
rün göstermiş oldukları sebepleri ma. 
kul bularak intikamını geciktirmişse 

de bundan h:ç de vazgeçmiş değildi. 
Bilakis bu intikamını daha müthiş bir 

§ekilde tertip etmek için sabrediyor. 
du. 

Kral balkona çıkınca, memleketin 
en büyük asilzadeleri tarafından işgal 
cjilen, meydanın etrafındaki pencere 
ve balkonlardan alkışlar yükseldi. Ay. 
nı alkış ve gürültüler, bir derece daha 
ehemmiyetsiz olarak tribünlerde 
bulunan asilzadelere, sirayet etti. Ora. 
d:ın da meydanda, ayakta duran halka 
yayıyldı. 

Şunu itiraf etmeli ki, bu alkışlar di. 
ğe !erinden daha hafifti. 

Kralın abus ve soğuk tavn kütleleri 
pek de heyecana düşürmiyordu. 

Kral bir el işaretile teşekkür etti ve 
derhal etrafı büyük bir süki'ınet kapla. 
dı· Krala hizmet etmek için değil fakat 
onun, güreşlerin başlamasına mahsus 
işareti vermesi için .. 

İşte, Pardayan. bu sessizlik içinde 
tribünlere çıkarak, kendisine tahsis 
edilen yere doğru ilerledi. 
Müthiş rakibıni pek iyi tanıyan Fa • 

usta, onun her §eye rağmen temaşaya 
geleceğini söylemiş, bunun üzerine Es. 
pinoza:la ona göre bütün tertibatı al. 
mıştı. Bunun içiçndir ki majeste Navar 
~ralının elçisine bir yer tahsis edilmiş. I 
tı. 1 

' işte böylece büti.in oturanların ara. 

sından, yavaş yavaş, yerine doğru gi. 
den Pardayan ayakta olduğu için her 
kesin nazarı dikkatini celbediyordu. 

Fakat, rahatsız edilmekten hiç de hoı 
lan mayan bu bir sürü asil kadın ve er. 
keklerin arasmdan geçmelt hayli güs 
bir meseleydi. Hatta birçok kimseler, 
tam güreş ba~layacağı zaman, kendile. 
rini rahatsız eden bu meçhul şahsa ters 
ters bakıyor ve söylenirorlardı. 

Fakat Pardayan böyle boş gürültü .. 
lere aldıracak bir adam değildi. Bilhas. 
sa, kendisine yol vermek istemiyen ba. 
zı küstahların önünde boyun eğmesine 
h!ç imkan yoktu. 

Bunun için de, kaldınlara. nazikane 
bir surette, yol vermelerini rica eder. 
ken, yerlerin::len kımddamak istemiyen 
e:kekleri dürtmekten de çekinmiyor. 
du. 

Bir aralık bu münakaşa ve itişmeler 
o kadar arttı ki, kralla maiyetinin ve 
binlerce kişinin gözleri, teşrifat ve gü. 
rültülere katiyen al~ırmayan ve, etra. 

fındak:Jerin tehditlerine rağmen alay ve 
istihza ile mukabele ederek, yerim 
doğru ilerliyen bu garip şövalye7e dön. 
dü. 

Kral Filipin gözlerinde kin ve nefret 
belirdi. Espinozaya dönıdü ve sanki bu 
küstahlığa ne diyeceğini soruyormu' 
gibi, yüzüne baktı. 

Baş engizitör: 
- Bırakın ne yaparsa yapsın· Pek 

yakında dersini vereceğiz. demek ister 
gibi gülümsiyerek başını salladı: 

Filip de başile tasdik etti ve sırtını 
Pardayana çevirerek iyice koltuğa gö. 
müldü. 

Herkesin şayanı dikkat ve müthiş 
bulduğu şeyleri gayet tabii gören ve, 
kendisini alakadar eden şeyleri herkes. 
ten sonra haber alan Pardayan, bu de-

e -

..... :s 



fa da bir noktanın farkında değildi. Dev 
cüsseli Barbaroja ile olan aergüzeşti 

yalnız saray halkı araımda değil, ağız. 

dan ağın dola§mak ıuretilc bütün aha. 
lf arasında büyük bir heyecan uyandır 
lrU§tr. 

Herkes ondan bahsediyor ve fevkal. 
be§er kuvvvetine hayran kalmakla be. 
raber, layık olduğu cezaya niçin çarpıl. 
madığrnt da kc di kendine soruyor. 
du. 

Onun ismi bütün ağızlarda dolaşıyor 
ve herkes orldan intikam alınmasını 

milli izzeti nefis ve haysiyet meselesi 
yapıyordu. İspanyanın en müthiş ada. 
mile, çocukla oynar gibi oynayan bu 
ecnebi böylelikle farkında olmadan bir 
çok düşman kazanmıştı. 

Pardayan yerine doğru ilerlerken, et. 
'raf ta kiler de, kendilerini küstahça bir 
ıekilde rahatsız eden bu meçhul ada. 
mrn kim olduğunu birbirlerine soruyor. 
larldr. -Kendisini tanıyanlardan birisi onun 
ismini söyleyince, bu isim ağızdan ağt. 
za dolaşmıı ve her tarafa yayılmıştı. 

Pardayan yerine gelnid etrafına ba. 
krndı ve hayretinden dona kaldı. Ken. 
disine kin ve nefretle bakan adamlar. 
ldan ba~I:a bir şey görmiyordu. Eğer 

kraldan çekinmesclerdi, muhakkak ki 
yüzlerce kişi üzerine saldıracaktı. 

Fakat bizim şövalye gözle yapılan 

tehditlere de tahammül edemedi· Bu. 
nun için, yerine duracağına bir müddet 
ayakta durarak müstehzi bir tebessümle 
bu çehreleri süzdü: 

işte. kar§ısmdakileri büsbütün kız. 
arrdığı bu sırada. borazanlar oıtalrğı 
~nlattı. 

:Bu &esler binlerce geyirci tarafından 
tabn'SI%hkla beklenen başlangıç. işareti 
!dl. Fakat bu ip.ret kralın yanlış anla. 
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şılan bir hareketi neticesinde veril. 
mişti. 

Garibi şu ki, bu vakitsiz borazan ses.. 
leri, Fransa kralının elçisini ııel!mlıyor 
hissini uyandırmıştı. 

Nitekim kral bu vaziyete fena halde 
kızmış ve Espinozaya verdiği kısa bir 
emir neticesinde, kralın işaretini yanlı~ 
anlayan zabit tevkif edilerek bir bod. 
ruma atılmıştt. 

Pardayanın etrafındaki adamlar da 
bunu öyle zannederek ldüşmanlarma 

karşı gösterilen bu iltifata itiraz etme. 
ğe başladılar. 

Ve nihayet Pardayan da aynı zehaba 
kapılarak hayretle düşündü: 

- Herifler beni ad ve ismimle kar. 
şılıyorlar ha! .. Zavalh ha bacağım oğlu. 
na gösterilen bu iltifatı görseddi ki~ 

bilir ne kadar sevinirdi. 

Fakat Pardayanın bu yanlrşltfa al. 
dandığını düşünmek büyük bir hata 
olur. Pardayan kendisine böyle bir me. 
rasim yapılamayacağını pekala biliyor. 
du. Fakat her ne olursa olsun bu fır -
saltan iıttifadc ederek biraz eğlenmeği 
düşündü. Bir yanlışlık neticesinde gös. 
terilen bu iltifatı kabul etmiş gibi gö. 
zükmek onu çok eğlendirccekti· 

Taçlı ba~lara • bilhassa bu ba !ardan 
hoşlanmazsa • herkes gibi hususi bir 
hürmet göstermek onun hiç de adet 
değildi. Binaenaleyh bu ('ğlcnccli oyu. 
nu derhal oynamağa karar verdi. 

Yüzünde masum bir tebessüm, fa. 
kat göıı:lcrinde, alay etmekten son dere. 
ce ho lanan bir adam istihıasne tribü. 
ne doğru döndü ve, tiyatrolardaki eibi. 
mül-ıaligalr bir tavırla eğilerek selam 
verdi. 

Büyük bir talisizlik eseri olarak, o 
sıral:ia Espinoıı:aya emir vermek ic;in 
dönmu~ olan kralla göz göze geldi. Par. 
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dayanın istedifi de bu idı. 
Kral bir saniyelik bir tereddütten 

sonra, dudaklarınt ısırdı ve, huırlanmı§ 
otan pllnları bozmamak için, zorla gil. 
lümıeme~e çalışarak bu sel1ma mu 
kabele etti. 

Patidayan ümit ettiğinden fazla~ını 

e)de edince, yerine oturdu ve etrafına 
baktı. 

Gizli ve ilihi bir kuvvet bütün bu 
çehreleri biran içinde de~iıtirmiıti. Bir 
aı: evvel içlerinde kin ve nefret oku 

duğu eöılcr bu defa Utlı ve hürmet. 
kar bir bakışla ona dikilmiılerdi. 

Pardayan, kralın tebeuümü üzerine 
değiıen bu çehrelere, li.kayıt bir nazar 
atfetti. 

Tam bu anda ikinci b:r yanlrtlık vu. 
ku bu~u ve borazanlarla yanht itaret 
verildif ini bil mi yen ilk boğa ıüreıçiıi 
meydana çıtkı. Kral i:,inci defa olarak 

sinirlendi. Fakat it itten geçmiıti. 
Arka arkaya gelen bu iki tesadüf 

Pardayam temaşanın hakiki reisi yap. 
rntf tr· Borazanlar yalnız onu sellmla. 
mt§ güre~lcr de o, yeri:ıe oturunca baı
kmı§tt. 

VI -.: 
F AUST ANIN PLANI 

Don Sezarın, çadırını Barbrarojanın 
1 

çadırı yanında kurmafa mecbur oldu 
ğunu söylemiıtik • 

Bu nahoş komşuluk. farkında olma. 
dan, Faustanın müdahalesi !aleyıiM:le 

olmuştu. Bakın nasıl; 

Kr~lla baş engizitör Don Seıarın 
ve Parday,anın tevkif edilmelerini ka. 
ıarla~tırnuşlardı. Kral yirmi seneden. 
beri torununu ortadan ksldırmaia ça. 
lıııyordu. Yirmi senelik bir zamanm 
azaltmadtğı bu vııhşi kine, bu defa, her 
kesin önünde o müthi gururunu htrpa.. 
lcıyan küstah bir adamın kini de ilive 

59.-AŞK~ 
? 

o:Silmifti. Ve bu yeni kin va intiıcarn 
hiui torununa karşı buledikltrfndtn 
dahl kuvvetliydi. Hatu denebilir ki, 
Pardayan onların baJlıca hedefi oJıtıUI 
tu. öyle ki, icabında, ıırf bütün kU'I• 

k . ·n pon 
vetlerini ona kartı aarfeune ıçı 
Karlosun oilunu unutabilirdi. ·~i 

Kral kininin tesirile hareket ~tt~ir 
halde, Eapinon ldaha toğuk kanl ·çi• 
şekilde hareket diyordu ve onun 

1 

ıcartt 
de daha kuvvetliydi. Pardayarta n 
hiçbir kin ve aartzi yoktu. ~~ka~;u; 
dan korkuyordu. Eapinoıa ~ıbı 1 k\l 
kanlı -le ıcki bir adamdı, bu }cor. ' 
kinden çok daha büyük bir kuvvett~· 

· 1erırıe 
Pardayan kralın torununun ıt tüz:U• 

müdahale edince, Espinoza o~u.n 
1 

an• 
mund.ı.n fazla şeyler öğrendığın hırs 
tar eibi olmut ve onun, sırf phll u 

'it on 
dolayısile, pren•i kışkırttığını .... t. 

.. :ı•tl"· kralın aleyhine t-.hrik cttlğını 

mi9tf. it 
t hlf 

Eıpinoıanın hatası, Pudayın ad•• 
bir adam zannetmesindeydi. B,'1 1111 .. 

mın, o devirde hiç kimsede bu ı.ın 11 .. 

yan, mert, ve dürüst ve son dere~. 
de ahtllct onun ıöıünden kaçrıut ıcat .. 

Halbuki, Pardayan, ırrf iJicen~Jcıtl 
bilinin teıirilc hareket ederek. i• .,e 

ıc· ıe•" bir tıarruza uğrayan zayıf, ırıı ıı.ırsa 
dürüst bir genci her ne bahasına 0ıı:ıiıti. 
olsun müdafaa etmeie karar 'ftr ;çifı 
Prenıin, kendi hayatını koruın:1' r iJl
kendini müdafaa etmesi ne kı1 an 1,r .. 
sani bir hareketse. yardımına ge e 11,tt• 
güıeıt~inin hareketi de o kadar, 

fazla, insaniydi. • ıdiiftitl 
Fakat Espinoza bunlatt hı~ 

miyordu bile. . • oltlf'" 
Eğer rakibinin ahlikını bııınıf ııisbif 

dı. Pardayanın, dürüıt olın&Y'11 nl'rdt· 
harekette bulunamayacafı~r • • ıtı••'li 
Don Sezar, teıvik cdildiii ııbı, 
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ı.a tı.: 
ı.~ .aQ Pllkıa 
~beıerı danı musikisi, 19,30 ıpor mu SARAY 

SEYOCLU 
ı Marle Btuart 
ı Savoy otel 217 
• Kl:ir.be 

~ ta' Eoret Şefik, 20 Nezihe, ve arka TUBK 
-~~arı ratrzıdan Türk musikisi ve halk MELEK 
il\ aıı~,~ 20.ao ömer Rıza taraCmdıın arab lPJBK ı Linc;: kanunu 
~ 21 '1!o,4ıs Türk musiki heyeti, saat MA.KARYA ı Geceyarıaı yıldızı ve aşk 

rterı' orkestra, 22,l:S ajans ve bona şükranı 
't!()ılr ' ve ertem ~'nUn programı 22 35 YD..DIZ ı Saadetim sensin 11-.., , opc .,w , , 
-..ıttt~. ra ve operet parçalan, 23 son. SUM'EH 

1.8,05 • Al.KAZA.& 

~ ıı~k~oton, konuşmalar, 19,05 Layp- TAN 
l>togra en nıuslkt, 20,05 gelecek hafta. 

~ aıu.81,:· 20,25 oda musikisi, 20,:SO gU ŞJK 
~ronıa kve haberler, 21,ırs piyes, 22,05 ŞARK 
~ , 23 35 °nser, 23,05 hava, haberler, ASRJ 
<ıtfl, ' gece rnualk!al 

-"f't 1 

~ls o5 .. ~~,n:: 
""' on ASTOJlYA 

\ı. , 19,a Orkestra.sı, spor, 19,:ırs piyano 

ı Kadınlığın arrn 
ı Zafer günü 
ı Denizler perfat ve Bir 

mayu gecesi 
ı Ehli salip muharebeleri. 
ı Kemanlar ı;alarken ve 

M:enun kafile 
1 Sarışm Karmen ve Se• 

siz çete 
Ateş kral.lı;:est ve Şa

fakta ai!Ah sesleri 
.._, 20,25 ,_ 5 1fçilerln zamanı, 20,015 musl• 
'"'l, "Onfera.na <JUBılUBlYJrl' ı 
~ 21 5~ h , 20,M ıan ve kitara kon 

Yıldırım kaptan, Kukarlçe 
ve Mekaud lb.~d ~k &berter, grarnoCon, hava, 23,10 

~ h l'lnı Ve salon orkestruı, 24,05 
~ 8orı h a~rler, 2(,10 çingene orkestrası 
tıtnt a rler. 
la Ş: 

~.ı.ıs e~ 
t... t lıa"a,enceıı orkestra konseri, istirahat MiLLi 
~rt 

2 
konuıına va saire, 20,015 piyano 

lttı~ı.o~ ~·20 konferans, 20,40 ean kon.sem R1l.A.L 
~tler~nterans, 21,20 senfonik konseri. 
1() Dıı, 23 ~ e haberler, apor, en sonra, gra• Az.AK 
~ıh ' O frans:a:ca ve almanca haberler. 

ISTANBUt 

ı Kan kardqler ve Parf.sll 
cantöı 

ı Rus Japon harbi ve Çin• 
geneler gecesi 

J Türk lnkıllbmda terakki 
ham.leleri 

~ ._. 
~ .03 rıı.' ALEMDAB 
tııı,}&.o3 tıstkuı piyes, 18,35 orkestra kon 

ı KUçük şarkıcı AI Joleon 
ve Denlzalt.I kahramanları 

ı TUrk lnltıIAbmda tenıkkJ 

hamleleri. 
~ 20 Ç<ıcUkların zamaru, 20,0IS hafit RElfALBEY 1 

~~ 21~5-0 konuşma, haberler, hava ve 
~ .~ •3 lllltert bando, 22,20 manzum 
~~ 2. 

0 
orkestra ve koro konseri, 23,aıs 

ha~ ~ 5 haberler, hava, mpor, 24,30 

Sefiller (tUrkçe a!SzlU) 
ve Ölüm uçurumu, De-

ı.~oıı nııerı, 1,35 haberler, hava, 1,•15 RALll 
..,,~, 1 

tı.~~o· 

n!J: kızI Ettaıya 

KADI KOY 

ı !§te bahriyeliler 

OSKÜDAR 
. ~ kıı ıı, lt:ı" \te Piyano kon.serf, 19 hava, kış HALii t Ave Yarla 
~l'ab~ 8alre, 20,10 turizm propagand!l BAKIRKÖY 
)\~ t11 

2 
Cl dillerde haberler, 21,35 fR§izrn 

'ı, 1~~·45 kan§lk musiki, 22,05 opera HtLT!YADI ı Yeefl domino 
: '11.haUerde konuıma, filrler, en 

HABER - Akşam postası 

IHJ n lk<!ıye: 

Hürriyet 
kime · 

nasiptir? 
(Baştarah 5 ncide) 

"Emin olun, ben de hürriyetsi. 
zim. .. Ben de hürriyete mtiştakıın. .. 
Benim gıbi niceleri var ... Yamyamlar 
ei.şma.n bir adama, (eti ne lezzetli
dir, şunu kesip de yesek!) diye bak. 
tıklan gibi, gelinlik bir tanıdığı olan
lar da bize (ah şu gebeş ne iyi koca 
olur ... !o.sanı bir besler ki...) diye im
rene imrene nazar. atıyorlar ... Şükre. 
din: sizi istemeleri hiç olmazsa sa
mimi, küçük bayan... Sizi, şahsınız 

için isteyip hürriyetinizi tahdit edL 
yorlar ... Ya bizi? ... Şahsımı:ıdan dola
yı da değil... İçtimai mevkiimi:ıden 
dolayı ... Paramız için ... Biz, görüyor. 
sunuz ki daha betbahtız .. .,, 

Meclisimizdekilerden biri güldü: 
- l3u anlattıklarını:ıdan şöyle bir 

umumi kaide çıkarabiliriz öyleyse: 
gtizel kadın ve zengin erkek hür ola
maz... Hürriyet ancak çirkin kadın
larla· tır!l erkeklere nasip! 

Bunu herkes tasdik etti. 
İşin garibi, bu muhavere, Recai ile 

Sabahati biribirine bağlamış olacak 
ki, bir müddet sonra onlar da. arala.. 
rrnda anla.~ıp evlendiler •.• 

Hakikaten güzel kadın ve zengin er
keği kimse rahat bıralanıyormuş ... 
Hatt! bunlar, biribirlerlnin hürriye. 
tine en yaman dUşroanmrşlar! ... Aç 
kurtlar gibi biribirlerine de salıyor
larmış ... 

(Va· Ntl) 

Not: (V.A. - NO.) imzalı yazılardan 
hiçbi:i adapte değildir. 

~ !tı.l181kisf, 24,35 dana mullJdat 

-. 6fıetçl eczaneler Jstanbul 3üncü icra memurluğundan: 
~ ~ §ehrin muhtelit semtlerindeki Ali Ziyanın tuarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 
~but eler eunıardır: ipotek ettiği ve tamamına 950 lira kıymet takdir edilen Ü sküdarda A .._ 

l~~u:hetındekller: :ı 
~'· }{_de (Rüseytn HUıınU), Beyazıtta çıbafı mahallesinde arabacılar sokağında eski 3 yeni 3,5 No. lu taraflan 
~"'-~ (lt Uçtı1cpa7.ard (Hikmet Cemil), Fabna hane ve bahçesi ve yüzbaşı Ahmet ağa veresesinin bahçesi ve Fa
~:ıııı. \t~stara Arif), Şehremininde 
,~ı;~gtımrUkte (Arif), samatyada ika hane ve bahçesi Kevser ve sairenin hane ve bahçesi ve Feride ve sai-
"'~ 1ş ~deb&§ında <Hamdi), Ak• renin hane ve bahçesi ve yol ile mahdut maabahçe hanenin evsafı apğida 
~' eı-.t), Fenerde (Hüsameddin), yazılidır. 
~ 1, (Srrn R&sim), Bakır köyde 
n.:ot!ıı c•L Gayri menkulün ayrı ayn sokağa nazır iki kapıyı muhtevi olup halen 
~'"1et1ndekller• b• • . 3 eli"' 5 N dır ~. c~da. (Matk~vlı;:), Galatada Ok· ın Y~~ı . ve ger o. yı tqmıakta • Bundan 3 No. lu haneye kapı-
~~i>et de (Muat&ta Nall), Taksimde dan gmldıkte zemini tamire muhtaç malta dötelidir. Taılıkta bir oda bir 
~~_lllt:4deatnde <KUkçiyan). Kaı.. hela bir kuyu ve set üzerinde yere gömülmüa b "y''k " kü d y· (~ :"'Ul) (Zafiropulos), Firuzağad.a ':t u u uç p var D'. ıne 
n,~ı: :lfllde (Barbut) , Be~lkla§ta alt katta bir mutfak bir kömürlük mevcuttur. Merdivenle birinci kata çıkıl-
'() ~ &rıyerde (Nuri), d kta L' f ·· • de d" od b' h l" ..l~ H h 1 · ~·ltıı~. · ~k" Ad 

1 
d kil • ' oır ıo a uzenn ort a ır e a varwr. ane a §ap o up elektnk 

... ~ ~da uy ve a ar a er, . 
~ı. ~ (~~ CtttUıat), K&dık!Syda Yetdeğlr tesisatı vardır, mutfaktan bahçeye çıkılır. Ve bahçede müteaddit meyva 

~lıt erı, BUyükadada. (Şlna.ııl Rı- " -1 ttur V · h B h • ~ ll(!e (Raik). aga~an mevcu • e tamıre mu taçtır. u anenın taşlık kısmından 

~ ~ ~ R S No. lu haneye girilir bir kapısı vardır yukarıda bulunan odalardan soka-

1);.~ ğa nazır odanın birinde şahniş vardır 5 No. lu haneye kapıdan girildikte 
•· Aşı DRAM KISMI zemini toprak bir avlu üzerinde bir oda bir kömürlük ve aynca da mer-
,t~~t Ak§am saat 20,so da diven altında kömürlük vardır. Merdivenle birinci kata çıkıldıkta bir sofa 

l11ftıı141 l'tıD 'OMtT üzerinde iki oda bir heli mevcuttur. Bahçe ile iki evin umum mesahası 338 

~1111~ Ta.zan~:::. BreMteln m2 olup bundan 148 m2 bina geri kalanı bahçedir. Bundan dahi elektrik 

il Türkçeye çeviren: tertibatı olup ahJap ve muhtacı tamirdir. Evsafı yukarda yazılı gayri men· 

il~ 
Halit Fahri Ozaruıoy kul d . ... . • 

Franaıs '.l'1yatroeoıı.. tapu aki kaydında oldugu ııbı açık artbmıaya vazedilmiştir. 

Opereı knmı Artırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müfterilerin kıymeti 
Akşam aaat 20,30 da h . 01. 7 S . be . d ak • . l . 

DE L .1D 0 L u nıu ammenenm ıo , nıı ful, epey çesı veya mili bır bankanın temi-
Yazan: Ekrem Reoıt nat mektubunu hamil olmalan icap eder. Arttırma şartnamesi 4/ 3/ 937 

lıta~ ... eatellycn: Cemal Reşlt t rih' .. d'f be . . • ah ıı· ~· ""buı a me muıa ı pertem gtlniı Daırede m a ı mahsusupna talik edile-
>t ;r ~rç~ltıncı icra memurluğundan: cektir. Birinci arttmnuı 26 '4/ 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
~ :;rilrncs~ dolayı mahcuz ve para- dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbrmada bedel. 
1tt ~a,1 t ile karar verilen bir ya. ı.-- ti' uh · et 75 · · b ld ~ kdi d ·· b akı • ~İıı· alcıtnı il . JUJ'me m ammenenm ıo ını u ugu ta r e ustte rr lır. Aksı 
~ ı a0b e muşamba ve bır a· . 

tt1'a.at 'aba ıs-3_937 pazartesi gü- takdırde son arthnnanm taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on bet 
~11da Cihilh dokuzdan itibaren Bey. gün daha temdit edilerek 11/ 5/ 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 
1 cı al>atty

111
ilngir Havyar sokak Gelen· den 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde en çok ar-

6· · a.çıı. an 2 N 1 ld · · d b" · ~ İtte" ilrttırrn °· 1
• aıresın e_ ı- tıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 

~. ltliJ . a suretıle satilacagm. dd · f'k haki · ·ıı ·1 b" 1 • · . ."'lldc L ttın tnezk" .. tt mcı ma esıne tev t an an tapu ııcı ene sa ıt o amayn ıpoteklı ala· 
, 11ıııı ur gun ve saa e I I d I da 
c~tl r. bulunacak memuruna cak ar a iğer a aka ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve 

~ ıtrı ııA 
~o an olunur. hususile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 

;İ:ıd~~ birinci sulh hukuk mahke· gün · zarfında evrakı müsbiltelerilebirlikte Dairemize bildirmeleri laznn· 
~ lıtıırı.ın :::lrr. Aksi takdirde haklan tapu ıicillerile sabit olmayanlar aahş bedelinin 

~~tıııdt ;aıatada Yenicamide Balık- pl.ylaşmasmdan hariç kalırlar. Mütel'llkim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
~~; liu,clı~unıu handa 12 No. da ibaret olan Belediye rusumu ile dellaliye resmi ve vakıf icaresi bedeli mü
~ t~~~iltı r~~ .?ğlu :A~i z.immctinde zayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli mütteriye 
~.-dt 

5 
lltıdcn ft~z ellı lıranın 17-11- aitttir. Daha fazla malumat almak isiynelerin 935/ 745 numaralı dosyada 

h4 'Ucr . 1 aren yüzde S faiz ve t k ah il h • kd. · L-.~ •• ·· l "il" ctı Yek"l 
1 

nıevcu evra ve m a en acız ve ta ırı .... ,.met raporunu gorup ana· 
l t ta.it a et e !dava olunan. • ... 

1~ı cll:ı"ı_ da'Vacrya ilm . k yacalclan ılan olunur. (13~) 

~
·ıı.ı 'll.: o]..... ver esıne a· 

1.1c t.. ..,ak •· 
d . "il.tar uzere 11-2-937 ta-

ttı. Cıa_J 'V 'l . d -""lt t}'lıin . erı mış ol ugundan 
~ l'tlcbrıı te~~~ctgahmm meçhfıli. 
~~ ~Cte i b lıg .. rnakamına kaim 

'"llt!. <>l~ u hülasei hüküm gaze
ur. 

lstanbul GümrUğtt_ BaşmüdUrlilğünden: 
Gümrük ıabşmdan: Kapalı zarfla S. R. markah 33634 kilo kesme 

tekerin ilanı Kurun gazetesinin 7/3f'.:937 günlünüshasındadır. (1223) 

n 
Betonarme k6pril f nşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletin en: 
25/ 3/ 1937 tarihli perıembe günü saat 15 de Nafia Vekaletinde şose 

ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 68000 lira keşif bedelli 
Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar ve Koyulhisar • Reşadiye 
yollan -üzerinde Yukankale ve Aşağıkale betonarme köprüleri inşaah ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konu im uştur. 

Eksiltme §artnamesi ve buna mü teferri diğer evrak 340 kuruş muka· 
bilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650' liradır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 
müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en az 30.000 liralık köprü 
ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını iıbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarml 25/ 3/ 937 perşembe günü saat 14 e kadar komi•· 
yon reisliğine vermeleri laznndır. ( 498) ( 1192) 

• 
inhisarlar lstanbul 

başmüdürlüğünden: 
Çamalb tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz de

ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan 
yarımtar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da (50) ,er 
kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde aabıa çıkanlmıfhr. 

Sofra tuzlart ( 64) ve (128) zer paketi havi sandıklara konarak 
ambalajlanmıfhr. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu Kabataş 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzlarmm beher kilosu (5,25) kuruş 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuva.t. 
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil 
olduğundan mü,terilerden aynca sandık veya çuval bedeli aran
mıyacaktır. 

Tuz sabcllannm İnhisarlar İstanbul Bapnüdürlüğü merkezind~ 
Kabat.af ambanna müracaat ~tmeleri ilan olunur. (1184) 

Istanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Ölü Fethiyenin uhtesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

UI 

ipotek bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 3500 lira 
kıymet takdir edilen Kadı.köyünde Tuğlacı mahallesinin Merdivenköy SO• 

kağında eski 108 yeni 8, 8, No. taj. 243 No. lı şarkan Merdivenköy kari· 

yesi caddesi sokağı ve 116 No. lı em tak garban Cemil bağı şimalen yeni 
inşa olunan yol cenuben Zekeriya t arlasile mahdut ve evsafı aşağıda ya· 
zılı bahçeli bir 'evin tamamının sablmasına karar verilmiştir. 

Gayrimenkulün evsafı: Köşke: Demir korkuluklu merdivenle çıkılır. 
Birinci kat: Bir ıofa yekdiğerine geçen iki oda ve merdiven altı. Ve bah· 
çeye çıkılan kapı ve heli ve aynca it tisalindeki bir katlı binaya geçilir 

kapı ve koridor vardır. İkinci kat: Bir sofa birinde gusülhane olan üç 
oda ve bir abtesane. Bodrum kat kargir odunluk ve kömürlük vardır. 
Bina haricen boyalıdrr. Havagazı tesisatı mevcuttur. Zemin kat pencere• 

leri demir parmaklıklıdır. Üstü alafranga kiremitle örtülüdür. Çama
şrrlık mahalli: Bahçede ayn olup iki kısundan ibarettir. Birkısmmm ze
mini karosimen döşelidir. Tamire muhtaç olup üstü alafranga kiremit-

\idir. Bahçede mutbak mahalli bir k ısımı ocağı havi mutbak ve bir oda· 
dan ibarettir. Bahçede aynca kargir kümes vardır. Bahçede tahminen 

8 kadar muhteÜf cinsten meyva ağacı ve 400 kütük üzüm ve biı tulumba, . 
kuyu ve iki havuz kameriye çardak,6 çam ağacı vardır. Bahçenin etrafı 

·demir çubuklu ayaklar üzerine tel ile mahduttur. Bahçe mezru olup mat 
matruhlur. . 
Bina ve mutbak kısmı tamire muhtaç değildir. Kötkün bodnim kah kir· 
gir. diğer kısmı ahşaptır. Umum me&ahaaı 2294 metre murabbaı olup 
bundan 79 metre murabbaı kötk ve 40 metre murabbaı bir katlı ahf8p 

bina 44 metre murabbaı bahçedeki mutbak ve ahşap oda 21 metre mu .. 
rabbaı binaya muttaail çaınaJırlık zemini olup kalam bahçedir. İşbu gay
rimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiş oldu· 
ğundan 26/ 4/ 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar dairede birinci arttmnaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy .. 
meti muhammenenin o/0 75 ni bulduğu takdirde mü,terisi üzerinde bıra. 

kılacakbr. Aksi takdirde en aon arthranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arthnna 15 gün müddetle temdit edilerek 11 - 5 - 937 tarihine mü.sa• 

dif salı günü aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli laymeti muhammenenin o/o 75 ni bul· 
madığı takdirde satış 2280 No. lu kanun °ahki.mma tevfikan geri bırakılır. 
Satış bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isti yenlerin kıymeti mu
hammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli b!r bankanın temi· 

nat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit 
olmiyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evra
kı müsbiteleri "ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar sah§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera· 
kim vergi, tenViriye, tanzifiye ve dellaliye resminden mfüevellit beledi .. 

ye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayede<len tenzil olunur. 20 senelit< 
vakıf icaresi taviz · bedeli müşteriye aittir. Daha fazla maliimat almal< 

istiyenler 3Ô - 3 - 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma §artnamesi ile 34/ 956 No. lu dos
yaya müracaatla mezktir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur, (1387) . ... 
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l - SAC DÜGMEYE BASINCA KENDi KENDİNE AÇILIR. 1 
2 - SOL DÜGME SES AY ARI 1Ç1ND1R. 
3 - OTOMATiK LAMBALARI VARDIR. 
Avrupa ve Amerikan radyolariyle çalışcr. 110 - 220 volt. Her yerde 1 

1 ısrarla GRA WOR gramofonlarmı İsteyiniz. 

1 Türkiye umumi acen tesi: ELEKTRA Galata Bankalar 75 

•• - Taşrada acente aranıyor. -----• 

.!!!!!!~--- Nefi s ve leziz makarna yemek isterseniz ? 

er Yer 
İtalyan usuli safi irmikten yapılan 

MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 
NASINI 1STEYlN1Z. 

Başlıca b:.kkaliye mağazalarında satılır. 
Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNACILIK TÜRK L TD. ŞlRKETI Telefon: 43481 

Istanbul Gümrüğü Buşmlldilrlilğünden: 
Gürurük satıtmdan: 2036 mezat kaimesi 12200 kilo 3570.42 lira toz 

tekerin 15/ 3/ 937 günü saat 14 de İstanbul gümrüğündeki satı§ salonun
da açık arttırmalan yapılacaktır. Arthrmaya gireceklerden yüzde yedi bu 
çuk pey akçeıi ve unvan tezkeresi aranır. (1338) 

1000 kelime ile kendi kendine Almanca 

© 

Das Schlafzimmer 
(Yatak odası) 

Resim: 6 

1 - Das Schlafzimmer: (yatak odası). 2. - Das Nachtlischchen: 
(komodin). 3 - Das Bett: (yatak). 4 - Die Weckuhr: (çalar saat} 
5 - Die Stehlampe: (Uimbo ) . 6 - Das Buch: (k-itap). 7 - Das 
Ha.d; das Bade7.immer: (banyo od.ast). 8 - Der Wasserhahn: (mus
lı .k). 9 - Die Badew.;nne: (banyo teknesi) . 10 - Die Brause: (duş). 

11 - Das Handtuch: (havlu). 12 - Der .Handtuchhalter: (havlu, 
cıskun). 13- Der Toilettentisch: (tuvalet mas(lSt). 14: - Der Spiegel : 
( ayna). 15 - Die Haarbürste: (S<tf f1Tçast) . 16 - Der Kamm: (ta
rak}. 17 - Der Parfümzerstauber : (pülverizatör). ıs ·- Die Puder. 
Gole: ( pudra kutusu). 19 - Die Schublade: (çekmece; masa gözü). 
'O Das Glas~\·stell: (canL rafı ) . 21 - Das Wasserbecken: (kımıa). 
22 - Die Zahnbürste: (diş fırçası). 23 - Die Rasierseüe: (fra§ sa
buntı). 24 - Der Rasierpinsel : ( tra.ş fırÇ(L.'1 ). 25 - Das Rasier· 
messer: (usturcı) . 26 - Der Schrank : ( <Wlap ) . · · - • 

\ 
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PETROL NiZAM 
Saçları besler -
Kuvvetlendirir

Dökülmesini 
keser 

S inci kor için hci tane emme 
basma yangın tulumbasiyle 100 
metre hortuma ihale günü talibi 
çılanadığmdan pazarlıkla ihales; ı 8 
mart 193 7 perşembe günü saat 15 
de yapılacaktır. Muhammen tuta
n tulumbanm 400 ve hortumların 
135 lira ki hepsi 535 liradır. Şart
namesi hergün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. isteklilerin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale günJ 

vakti muayyeninde F mclıklıda ko· 
mutanhk satmalma komisyonun:ı 

gelıneelri. (1110) 

Davutpaşa kıılasmdaki Tp. 1-
Al. hamam ocağı kömür yakacak 
bir surette tadilen tamiri ihalesi açık 
eksilbne ile 18 mart 1937 per§embe 
günü saat 15. 30 da yapdacaktır 
Kefif bedeli 243 lira 53 kuruttur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

19 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber IX. ıubeden 
alacakları vesikalariy le ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 
mutanlık sat.malına komisyonuna 
gelmeleri. ( 1 111 ) 

15/ 3/ '37 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihalesi yapılacak 
olan 400 ton yulafın almmasmdan 
sarfı nazar edilmiş olduğu. ( 1389) 

SEZEN 
T E RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuı Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Y eni Postahane 'kar~ırıdo 
Letafet hanında 4 N o. 1 

:::::::::::: ::::: ::::::: :: ::: : : :::::: :: :: ::::_::: ::ı:-:::::.ı: c 
ii Doktor 55 

~~Ömer Abdürrahman~i 
iS DERMAN !! .. .. .. .. 
ii Muayenehanesi - E minönünde !5 
ii V ALDE HAN1 içinde No. 21 !3 .. - .. .. ._ ................... _ ................................... . ................................................... ·-······· 

Operatör üroloğ 
Dok tor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

T ramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

,.der. 

Muayene hanesinde hastalarını her- ı 
gün saat 16-20 arasında k abul ...... ______________________ ... , 

·~ 

Kulağınıza küpe olsun 1 
1 

EN MÜOHi$ 
\sTiRAPTAH 
c:,oNRA · · · 

TAM NC.~'E 
V'E S\HHATE 
~AVUŞMAK_--=:; 

• p • 
Kullanmakla kabildir-~ 

=:::::~.o::::::::m:::::: ::.::::..eı:::::::::::::::::::::::::::::::.-.:::::::-::::::::::::::::::::::::::: ••••••• 
ii Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür .. l 
ii Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRlPIN almak ıuretJY 8 

~ çarçabuk defedilebilir. """' 

:b::r. .... ..--:~ K a s 
;/ ~ ~~ -.';. ·. ·. ..:.. ... ~ .. •• 

AMPUL 
PARASINDAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

IŞIGI UCUZA 
MAL ETM E LIDiR 

. 
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DAHA AZ CERVAN sA:e:fıl~ 
DAHA PARLAK IŞfK 1 

Tiirkiye Umumt Miimessilliği: 

H EL 1 O S Mllessesatı · b·,,e.~fl1"ş) 
lstanhul • Ga la ta, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 ( yenı 

1 


