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l111f Hzce derslerimizi 
takip eden 

okuyucularımız 
Yarın saat 10 da. Cağa.loğiunda 

Enıınönu Halkevinde ıbulunma.lıdır. 
Bu toplantılarda derslerl.mlzde anlaş?· 
I.anuyruı noktalar izah edilecektir . 
Mı:::: 

Bugünkü sayımız 
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5 Kuruı - Telefon: 23872 13 M A R T 1937 Cumartesi Sene: 6. Sayı: 1851 

Italyan manevralarının Ingiltereye 
karşı olduğu açığa vuruldu 
ltalya diyor ki : 

Ingiltere meydanı 
hoş bulamıyacak ! 
A.kdenizin lngiliz donanmasına 

kcı.patılması gayesi güdülügormuş 
Mısır yolu karadan 

Ve denizden tehlikede 
~t.lyan donanmasının Akdeniz 
~t.L ~ralanna çıkı§mdaki sebebi 1-

nevra ile İtalyanın kimi ve neyi teh· 
dit ettiğini açıkça yazıyorlar. Bu hal 
ile İngiliz - İtalyan anlaımasmm 

(Devamı 6 ıncıda) 11"" ~ hükUmeti artık saklamıya da 
~~1rörmüyor, son posta ile ge
~n gazeteleri bu büyük ma-

. Fransa ile harpten 
41nıanya vazgeçecek 

Fakat şartı var: 
vyet - Fransız paktı derhal 

~ feshedilmelidir 
~-r ra, 13 (A.A.) - İyi haber alan 1 muhafaza edeceklerini iddia etmekte. 
~llhtı il, garp paktı hakkındaki Alman dirler. 
derı1d~~ının tayyare ile Londraya gön Bu mahfiller, Alman muhtırasının 
d111\ fıni ve muhtıranın Londraya eski Lokarno paktının zaminleri olan 
tedirıillctarn vasıl olduğunu bildirmek- İtalya ile ingiltcrenin taahhütleri al-

•Cr 
~u h. tında olmak üzere bir Alman - Fran-

hlltUn ille nazaran Eden, bu vesikayı stz harbinin vukuundan sarfınazar e. 
top il' ••at 11,de sefir Von Rihbent· dilmesini teklif etmekte olduğunu be-
dal\ cc "Ukubulacak olan mülakatın. yan etmektedirler. 

.\ı:Ycl tetkik edebilecektir. Almanla• bundan başka her türlü 
lı.ı oğ il.il muhtırasının pek uzun oldu- taahhütleri reddetmekte ve lngiltere-
•crer ~cnilrniştir. Alman sefareti bu nin hem zamin hem de zıman altına a. 
l'ltl\ h'· er zaman yaptığı gibi, muhtıra- lınmrş bir vaziyette bulunmasını kabul 

ır h .. 1 s,lih· u asasını bile göndermişfü. etmemektedir. 
lt•ı>'~ 'Ycttar mahfiller, Alman ve Almanya. Fransanın ıark paktları 
~ bu;urnu~tıralannın metinl~ri arasın hakkında dermeyan ettiği ihtirazi ka-
Uc ~t:-}' k. tlır fark olmadığını ve Roma yıtlarla bu paktların otomatik surette 
2ll~lt Inın yakında ba§laracak olan tatbikinden vazge~ilmesini istemekte. 

dir. 

~/annki bayram için tecrübe va parken 

Bir tayyare 
kazaya uğradı 

r r 

Gülhanc par7mulcı1;i yabani <ığacuı i1zeri11dc "görii1memiş bir cesamette giimüşil reıı1.."'ic bir 7m§,J duruyordu. 

Planör bir tayyclreye .bağlanmışfl 
tel kopunca havada serbest kaldı 

Bu esnada Vecihinin tayyaresi, yavrusu tehlikeye düşmüş bir ana kuş gibi, planörün iizerinde 
daireler çizerek ~çuyor, uçuyordu . 

Planörcü genç çok güzel bir manevra ile 
Gülhane parkı üzerine gelerek planörile 
bir ağacrn 

üzerine kondu 
Bu sabah Vecihinin tayyaresine 

takılı olan bir planörün teli koparak 
plinör Gülhane parkındaki ağaçlar 
dan birinin üzerine konup kanatlan 
kmlmıtlır. Tafsilatı 6 mcı sayıfa· 
mızda, diğer resimler son sayıfada-

' 

ft tinıayışler yapıldı Radyo rner:k!ılarınarniijdel 
"lliversite kapatıldı Parazıb kesenA 

aletler mecburı --- -

Sor Sofyada Vniw rsitc nımJdanı 

Ulli.,c~· 12 
- Yeni intihabat kanunu tır. Talebeler buna rağmen şurana bu. 

lilldt •ıtclitcre intihap hakkı vermedi- rada toplantı teşebbüslerin.de bulun-
l>tot .... l't talebeler bugün için sokaklarda muşlarsa da dağıtılmı§lardır. 
'> ~to nU 'Universitedc "Marksist,, gcnçJerin 
~-"'-·~ b rnayişlcri tertip etmişlerdi. uıt.. sık sık toplantılar yapması üıerine 
toJ)~ unu haber almış, Univerz.itede tJniversıte bilamüddet kapatı1mııtır. 

lltı.a.jta olan elebaııtan yakafamıJ- Talebelerden bir ~oğu yakalanmıttır. 

Fakat bu karar şehri-
mizde değil, Aydında 

verildi 

Almanifada, para:'tlerin nc-rcd n 
geüliğini ara§twan bir menıur 

(Yazt8ı 1-ineülc) 

PW.ııörcü Alinin sağ camı 1ıınlıp 

Bu sabahki tramvay kazası 

Bir işçi kadının 
bacaliları ı,esildi 

Bu sab::h saat yedide Edirnekapıda 
feci bir tra:nvay kr:zası olmuştur: 

169 numaralı vatman Meh:nedin ida. 

resindeki Edirncknpı - Sirkeci tram-

1 

vnyı Edirnekapıda virajı süratle döner

ken 'kö§tden ansızın önüne sıkan bir 

l kadina çarpmııtır. 

Tramvayın altına düşen kadının iki 
bacağını tckcr:ekler diz:kapağından 

kesmi~tir. Vatman tramvayı ı:iurdur. 

muş. yaralı kadın b:r otomobille Hase
ki hast:anesine kaldınlmıştır. 

Ynpılan tahkikat neticesinde kadının 
reji amelesinden Fatma olduğu anlaşıl· 
mı§tır. Vatman yalCalanmııtır, 



Tunus gediği ... 
Paristen gelen haberler, Tunustaki hidiaelerin Fr&ll!ada büyUk bir 

odikl\atle takip edilmekte olduklarını gösteriyor. 
1''aşizmin Fakta. hükumetini devirip iktidar nıevkiine geldiği günden 

fqitt !talyanın Habeş sergUzeştine atıldığı ana kadar, Tunus, gizli !tnl. 
yan teşkilatlarının ibir sürU tahriki.tına sahne olmuştu. İtalya Tunu.staki 
genç milliyetperverleri kiıh Fransadan aynlmrya teşvik ediyor, kah 
halk tabakaları arasında Tunus beyliği hanedanına karşı bir husumet 
uy:ı.ndırmıya çalışıyordu. Fransayı idare ettiği gUnlerde sabık başvekil 
Laval'i Romaya gidip Musollni ile o "gizli maddeli anlaşma,, yı imzala
nuya mecbur eden sebeplerden biri de bu ~rikat olmuştu. Ondan ev
vel Ştrezada yapılan konuşmalarda da İngiltere ve Fransanın bazı men. 
!e.atler mukabilinde İtalyayı Mısır ve Tunusta güttüğü emellerden uzak. 
laştırmıya açlrştıklan da. rivayet edilmiştl. • 

lşte bunun içindir ki faşist ltalya dbnanma.sının bUyUk manevralar 
için Akdcni7.e açıldığı ve faşist İtalya. Şefinin Trablusgarp ve Bingazi
niıı yeni otostradlannda. zafer takları altından geçerek, altın kılıçlar ku-
5anarak dolaşmıya. karar verdiği günlerde Tunusun kanlı hA.diselere sah. 
ne olması Fransa hükumetini fazla hassas olıruya sevketmiştir. 

Acaba Tunus hadiselerini mutlaka İtalyan goizli teşkilatlarının hesa
bına kaydetmek doğru olur.mu? Kimbilir •.. Belki de olmaz. Zira bu nok
tada fa.zla I5rar edebilmek için henUz elde-kafi delil yok. 

Yalnız şu var ki grevler, müsademeler ve y~alar, Tunus beyinin 
ülkesinde yaşıyan Avrupalıları çok ürkütmüştür: buradaki ticari, mali 
ınnhıi.fili içine dilştilkleri panikden kurtarmak için Blum hükumeti Tu. 
nusta.ki biltün kargaşalık unsurlarmı kökünden taramıya karar vermiş. 
tir. 

Fransız umumi valisi Giyon'a Avrupalı sermayedarlar şu dört madde
lik teklüi yapmışlardır. 

1 - !ş hürriyet ve emniyetinin muhaf a.zuı. 
2 - Hadiselerden mes'ul olanların tecziyesi ve ecnebt ola.nlarm Tunu.a-

tan ihracL 
3 - 'l)muslularm elindeki silAhların toplamnasr. 
4 - Tunuslulardan amele cemiyetleri yapmak hakkının almmur. 
Bu dört madde kaıbul edilmediği takdirde, amelelerden başmUhendls. 

Jerc kadar Tunustald biltUn Avnıpalilar umumi grev ilin edeceklerini de 
bildirmektedirler. 

Umumi vali bu dört maddeden UçUnU kabul etmiş, fa.kat son maddeyi 
teı.tlıik cdemiyeoeğini resmen ~telerle ilin etmeye mecbur olmuştur. Bu 
de. gösteriyor '.ki Fransa 'l'unusta her emrini derhal tatbik ettirebilecek 
b1r kudretten mahrum bulunma.ktadır. 

:Umumi valiyi. dUşündUfen diğer bir p.okta. dfl; grev i!An etmiş olan 
Tunuslu amelelerın yerine sermayedarların Trablwıgarph ameleler almı~ 
olmalarıdır. Fransa, İtalyan mUstemlekes!nden gelen ibu berber)lerin sil
kit~ içinde çalışmalarım Tunusluların grevlerinden, müsademelerinden ve 
ya;malarmdan az korkunç bulmamaktadır. 

:!}EKiP GtJNDtJZ 
------f"- .~~--ı.-.-....,...._,_~~_::.,...:..._..;....._~".<!;_~~ ........ ~---:---..--~~~~ 

Dostça bir tavsiye 
YiiceZ mecmu.asını beğendiğimi bir 
'kt;ı,ç vesile ilıe söylemi§tim. Bu sefer 

oo Yüoet'cilerc bir parr.>a di1v'locıt tavsi
ye edeceğim •. Zira 1ıer aaıyfas1ntn al
tına, üstüne, ötesine, "beri.sine "kelcinıı 
1:ibar" aerpiştirnıck zevkine tutuZmu§ 
olan bu arkmJmflar bu sefer ciddeıı 
b!r ndikkat8i:::lik" yapmtşlar. 

26 1ıcı 8ayfail4 bir çer~ jçitlde 
okı«lıuğum §U a!ltırların fcvl;:al<irielik 
tı.ereainilcdir ku.wm.1 
1-Fırtmalı havalarda denir.e çık

masını hiç istemiyorum. 

- Amiral Simen Gold -
2 _.Harp bir cehennemdir. 

- General Şerman -
3 - Yazr yazmak çok pis bir iştir. 

- Senkler Levis -
Ne ilmMk '8tenildiğini anlamadığı. 

ma 'hdllmı&lümemui11i de riôa ederim. 
Yan4 "gmıeraZ 'lımptcn, aminıl ffrlına.. 
?1 denizi.en ve mulw:ırrir san'atınd.Gn 
memmm değildir.,, dmMk i8tenm~. 
Ald ... Ama, µfevknldd.e1ik'' nerede' 
Her utezat,, ta mutla1cu bir "fcvko.Ui
dtilik» mi MJ.klıdır1 Fev1o':ılMe1ik iza-. 
f e edilen ve hakikatt-0 fev'lwUide oımı. 
yan Miler aksiiMmcZ yapmazlar mı 1 
Fara.:ıa bunu o~ıyan §Ö1J'le de clil§U. 
'ıcbil.ir: 
"- Amiral 0.07d kötü Wr denizci 

olacak, Qerwral Şcrman cı~ 1f!lmu~k 
yilrclcli bir gcr.er{ll ..• Amerikalı mu
~wrrir Serıl~ler Lavis'c gelince onun 
da "rnte" bir po!iW:.acı olduğu ma
lum.,, 

re bir.acı•!ılc,yh inanmakta 18Tar e
der l-i; 

"1 - Fırtınalı havalarda denize 
çıkmak çok iyidir. 

2 - Harp bir cehennem değildir. 
:J - Ya...."'l ya::mal; çok iyi bir i§tir .• , 
Dikkat tavsiye ederim dostlarını. 

Jlliicssir olmtyan söz,, lw.ymetli ~öz dc
Çikli't. 
Bana ~önder·ıen 

kitaplar 
Bu halt:& ~e bazı mUeuıtler bana uer 

lerlnl göndermek nezaketinde bulunınu§ 
lardır. HenU.z okumak lmkAnını bUlamadı 
ğmı Jçln fikir s5yleycbllecek vaziyette de• 
ğillm. Fakat kUtUphanelerimlze hediye ~!· 

len bu yeni eserlerin isimlerini de ııöyUye 
mez değilim ya? İ_şte : 

l - · Dlknıenll Çit. Yazan: Cahit Uçuk. 
İnkrU'Lp kUtUphnnes1 tarafından ne§redllmlş. 
Ur. Fiyatı 25 kuruı. Bu eser hlkAyeierJ fle, 
memleket mllşalıedclerl ile bize bQyUk ve.
itlerde bulunmuş olan bir yeni muharr!rcnln 
ilk cfldldir. 

2 - Son Kol'll&ll. Nakleden: Fethi Kar 
deı, V&ktt kitabevi taratnıdan nqredllmt,. 
Ur. Fıyat:i 20 kuru§tur. 

Bir macera eseri denizde geçerae heyeca
nı br.l' mJall yUkaek olur. F&kat bu macera 

eııerlnbı gUzel bir tlsl~p Ue yazılmış olması 
da prtt:ir. FeL'ıl Kardqtn imzaaı karle 
bu emniyeti Verml§ olması bakımından r. 
hemm lyeUidlr. 

3 - Maça Kızı - Yazan: Alekaa.ıichr 
Puşkln, tUrkçeye çeviren: Hasan AU. (Yeo 

nlKitapçı ne§riyatmdan), 30 kul'\lf. 

lrfaı;a Kızı BUyUk Rua edibi Pufklııden 
• tUrkçeye çevrilm.i§ olan ilk eaerdtr. Huan 

Ali'nln franıızca veya almancadan def\l 

dofrudan doğruya ruııçadan yanı ulmdan 
tercUme edl§J ''e zUppellkten çok uzak, du. 

rUst bir tUrkçe kullanmış olması eseri nıa
çada olduğu gibi tUrkçede de ayakta tut 
maktadır. 

4 - "G1SnUllWer1n TUrkUsU,, piyes. Yıızıı.n: 
Rama'Zan Gökalp Arkm. Eser Balıkesir vı. 

lfıyet matba:ısından bazılmı~tır. lfuhnrrlr 
bundan evvel de bize "Bir zaferin yası .. ve 
(İnkll!p yolu) adlı eserlerini vermişti. 

2 - Kıvılcımlnr, enstantanelerden mu 
rcl•kcp bir eser. Yazan: Turgut Akltl!.Ş. An• 
karada Tilrk Ut'arct banka"Tnda çalışan bu 

nrkad.."t;m e eri eli kalem tutan bUtUn TUrk 
ler için bir te!jvlk vesilesi olmalıdIT. Evet .. 
"Ecn banlmcryım., (ben memurum), (ben 

motörcUyUm) ''cya (ben tayyarcciylm) de 
y1p .. dcb1yat ile uğraşmayı lU.zumsuz gören 
mUn"v\·crlerlmlz \'e yan mUnevvericrtmlz 
neden hislerini, m~ahedelcrinl 'lıe l.stclcler!. 
nl yazıp ne,,rctmczlcr? Eseri henllz okuma• 
dnn amıı.; 

- Brav!J TUrgut Akkl.§! demekten de 
kendimi alamıyorum. 

1 
Bu ctc-:-lcr hekkmdnld dU~Uncelerimf ileri 

de bildireceğim. 

ENSARI BOLENT 

hi-ust.K - Akfam poıtan 

Atatürk 
DUn Türk Dili Kuru· 

munda çalıştı 
Ankara 12 (A.A.) - Reisicumhur 

Atatürk bugün öğleden sonra saat 16 
bu5ukta Türk Dili Tetkik Kurumu 
merkezini şereflendirmişler ve !enni 
terimler üzerinde Terim kolu üyelerile 
altı saat aleddevam çalıgmıılardır. 

Atatürk saat 23 te Kurum merkezin
den müfarekatle maiyetlerinde Terim 
kolu üyeleri olduğu halde kö§klerine 
avdet bttyurmuşlatfdır. 

Beyaz Ruslardan 

Bir romancı 
Lcndıraı<dJa 

Katledildi 
Zavallının karısı da 
ortadan kayboldu 

Genç bir Rus edibinin esrarengiz 
ölümü Londrada büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

30 yaşında olan Zolotohin adın· 
daki Rus romancısı Bol~evik ihtila
linden sonra memleketi terketmiş 
ve dünyanın her tarafını dolaşarak 

• birçok sergüzeştlere atılmı§tı. 
Nihayet Londraya gelmi§ ve 

yazdığı birçok güzel romanlar saye
sinde oldukça büyük bir §Öhret ka
zanmrıtır. 

Bundan birkaç gün evvel roman
cının cesedi Dartruth kıyılanncla
ki kayalıklar üzerinde bulununca, 
genç kansiyle beraber mesut bir 
hayat süren romancının bu esrnren· 
giz ölümü bütün LoJJdrahJarı müte
essir etmiştir. 

Zolotohin karısiyle beraber, hu
susi yatlariyle, bir seyahate çıkmak 
üzere bulunuyorlardı. Kayalıklann 
biraz ötesinde duran yat iyice aran· 
mış, fakat romancının genç ve güzel 
kansı bir türlü bulunamamı§tır. Yal· 

nız Zolotohinin kapalı avucunda 
tuttuğu bir kuma§ parçaaı nazarı 
dikkati celbetmiştir. Bu kunıat 
parçası karısının elbiaeaine aiÜir. 

.PolisUifflin tahamy~mğr 
men gerek romancının ölümü ge· 
rekse karısının kayboluşu bütün 'es· 
rarını muhafaza etmektedir. 

Balıkçıların 
ekmeğile 
oyrnıyan 

Zat yarı resmi 
bir sıfat takınmış 
İki balıkçının İtalyaya giderek İtal. 

yanların Türkiyeden aldıkları balıkla

nn müteahhitliğini üzerlerine almak ve 
böylece fiyatları yarı yarıya kırmak 

istediklerini yazmıştık. 

İktisat vekaleti vaziyeti tetkik ettir
mekte olduğu gibi diğer taraftan Ba. 
lıkhane Defterdarlığa bağlı olduğu 

cihetle İstanbul Defterdarı Kazım da 

11Iüscıba.1roif...'f en çol; beğenilen üç 
nıaket 

Yeni yolcu 
salonu 

Beğenilen maketlere 
g6re yeni bir proje 

yapılacak 
Limanda yeni yapılacak yolcu sa. 

!onuna ait maketler üzerinde tetkikat 
yapan jüri dün Vali Muhiddin üstün
dağın reisliği altında toplanmış ve ka· 
rarı vermiştir. 

Jüri içtimaı 5ok münakllşalı olmu~ ve 
toplantı neticesinde hiçbir maketin ka. 
fi ""safı ıhtı.~1ohnadağı 1g8l11lmUştilr. 

B~~n f-ç!'r üç maket yetin~ yedi ma
ket sc~Umiş bunlardan ilçü birinci, 
dördü ikinci addedilmi§tİr. Birinci ve i-
kinciye verilecek ikramiyeler lıunlar 

arasında taksim edilecektir. Mütehas. 
sıa bir mimar bu yedi maketin en iyi 
taraflarını toplayarak yeni bir proje vü
cude getirecektir. 

Müsab:ık:ıyı l:~zanan ve kazanmıyan 
maketler bugünden itibaren Güzel sa
natlar akademisinde halka te~hir edi. 
lccektir. 

Yeni zenginler 
Bir seyyar sa hl~ı 

bUyUk 1kranıiyeyl 
kazandı 

Tayyare piyangosunda k:ızananlar 

birer birer belli olmal:tadır. Taksimde 
Gümü~suyu caddesinde oturan Fatma, 
Ccrrahpaşad:ı oturnn ve pazarlarda 
ıeyyar satıcılık yapan Mchmetle Yu-

Bahkhaneye giderek tetkikat yapmt~- suf, Manisa::la Tireli Ali Bahri, Kapülı 
tır· Defterdar raporunu bugün Vekale
te gönl:ierecektir. 

Yapılan tahkikatın neticesi henüz 
malum olmamakla beraber bu iti ya. 
panlar arasında kendisine balıkçılık iı-

çarşıda İlya ve Sultanhamamında Şen 
bayan pazarında Poz:ınt elli lıin lira 
kazanan talililer arasınd,,dır. 

Tarla başında mevki sok<'.ğında otu. 
ran garson Artin, ispartada kahveci 

terinde yan resmi bir sıfat vermi§ olan Sıtkı, Ortaköydc Ala<lağ sokağında o-
b!r zatın da bulunduğu ve Defterdarlı- turan Bartamt, Yemişte yağ iskelesinde 

ğın bu zat hakkında aJakadar makam. 
ların nazarı dikkatini celbettiği ıöy

lenmektedir. 

tüccar A!aec!.:lin onbeşer bin lira, Kum
kapıda çınarc.libi sokağında 19 numara. 
n evde oturan İhsan, Hocapaş1d:ı Ab
dullahın kahvesinde yatan köfteci Meh-

M ü essJ f bir ölüm met, Haydarp~şnda ko~u yolunda otu. 

b · k ran mütekait Ali on ikişer b:n lira ka-
Şehrimizde yıllardan en çı an 

"'Le Sannales,, adlı Fransızca zanmI~lardrr. 
mecmuanın sahip ve direktörü Lan· Tarsusta Dedeler köyünde Sadık, 

Cibali tütün ~epo::unda amele Ali, 
gas Sezen.in babası tanınmış mimar Aksarayda İsmail ağa rnahallt•sindc 
Marko Sezen uzun süren bir rahat· Hasibe, Yeniköyde Yugoslav sefaret-
sızhktan kurtulamıyarak bu sabah hane!fınde Anjel, Me:ı::nende belediye 
saat onda Beyoğlundaki evinde ve- odacısı Mustafa, Kırklarelinde yUzbaıı 
fat etmiştir. Kendi.ini tanıyanlar Kamile de on bin lira çıkmiştır. 

üzerinde çok iyi dostluk izleri bırak- ... ·----······· .. ·-·-·-··-··-······ .... ···-·: 
mış olan müteveffa hem iyi bir mu· ! , ! 
harrir, hem de sanatkar bir mimardı. ! H A B E R i 
Oğlu gazeteci arkadaıımtt Langas 1 f ; 
Sezene ve kederli ailesine taziyede· E lstanbulun en çok satılan ha·~ 
rimizi bildiririz. i kiki ak~am gazete.sidir. ilanla -~ 

Cenaze merasimi yarınki pazar İ rmı HABER'e verenler kare-~ 
günü saat birde Taksimde Aya Tri- j i derler. : 
yada kilisesinde yapılacaktır. L .. -;.;: .. ;;.;..; ........ : ... .e •••••••• "; ..... ~;; ..... -:! 

13 .MA.l<T - l9lı :-
~ 

Sonsuz neşe 
+__ v h. Uphesiı SS" .uıaanların çogu, ıç ş . ~ıerı-

mimi olmadıklarından, zevkın, egon· 
cenin pek aleyhinde bulunurlar· ~·a
ların söylediklerine bal•arsanız, .,.. 

yuncı,
nır uyanmaz ba§layıp ta uyu . bird 
kadar çalışmak lazımdır. ~çı . 1er; 
eğlenmeğe, biraz keyfe ızın verit diı 
fakat bu da zihni, vücudu dinle!l ~ 
mek, tekrar çalışmağr. h~zırl~inı 
içindir. Zaten o kadarcık cglencc 

91 !Illll • 
keyfin de bir taraftan faydalı 0 

b. edeb., 
nı isterler. Tiyatroya "mckte 1 • bilgi 
olduğu için giderler: romanı 1 rse 
edinmek için okurlar; rak~ içerl~olU 
bu, vücuda muhtac oldugu 8 d a-
v erme· iç'nd:r, fazlası da kcd~r••.Al.. 
ğıtm:ık için ... Güzele bakarken·,,, di· 
lniı'ın cemalinden bir parçadır~ 
ven softa, itiraf etmeli ki bunl eti' 
daha az müraidir: çünkü Allah'ın jf 

malıni dü§ünmekte eğlence, k:~. 
değilse de daha öz, halis bir ~ 
dır. 

· istir3-
Hnlbuki çahşm:ınm gayesı 

1 
ta· 

hate, keyfe ermektir. 1nsan oğ :· 81 
biati iktizası, günden güne da 

3

8
1Jle 

çahşıp, daha az yorulup eğlenı:e as
daha çok vakit ayırmak ister. l~~ 
hru ararsamz, maddi tcrakkı aJ<ıd 
ğimiz şey işte budur; manen ~~ete •• 
de, belki, her şe:y~P.n ne~e alab aktır• 
çalışmağı bile bir zevk sa~ aıeıo· 
''Mihneti kendine zevk etınedır 
de hüner.,, 

Makineyi, insanı yorgunluk okıaıı :: 
Jışmadan kurtarıp rahata, zev e, f.., 

' aratnıa faya, birer eğlence olan! . ·n ,e\I" 

diyetlerine kavu§turacagı ~1 ,ııe
rim. Doğrusu bugün de buna ka rdl-
muş insanlar vardır; Jün d~ \11 d•· 

"n bıraı 
Fakat dün daha azdı, ~u.~. ıarlll 
ha çok, asıl terakki biltun ın~a bft 
ona kavuşması olacak. ~r~nsa e del 
"Safalar nezareti" (Mınıst~~ sıs 

al( ye ınarı Loisirs) var; bmıll, m ıne hOf'l-
bir hükümetin kurmu§ oıınası 
ma gidiyor. -ıik 

Bildiğimiz bütün dini.er ~111::i 
mecburiyetini, ı:ı.radan m b o i9' 
saymakta müttefiktir. Cennette sJ11t 
. . d'~· gvraaınakSl 
ınsan her ıste ıgıne u ~ ,,~ 

"niündetı " didinmcksizin, satlece go ıısuı. 

çirmekle nail olacaktır. Orada :r ııe
içinc elem, keder karışmıyan 

§e vardır... rranl" 
"Dünya dönece!c cennete i 

in:ı.ndım.,, 
Nurullah Aı-ç 

_F_r_a_n_s-ız-, -m-ec-1-is-in_d_e_b-:i:--r hAdlet' 

eıurt1 

mişt:r. 

Mesinada 
hadise "0.,

ıtaıyanıar loA'lllı 11.t• 
soloslugunu •:!''1' 

Ro:""lad:ın Scnd:ıy ~ 
bildh-iyor: • eJ2İtl !~ 

imparator Hail~ Selis1~;j..te" 
tere kralının taç gıyıne 200 Jd~~· aııe 
ç;ağırılmasına hırslanan Jıığıl o~,._, .. 
sinadaki İngiliz konsllohane tir 
toplanmıştır. Konso 09 tır• 
mı§, bir pencere kınlınıt 
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~eui,.. ·· ·· ·· 
~ ... fl-~§U~;_ 

~@~eır-ve 
IQ)nır ş©>föır 

- Vay! ... bayım ... SP.fa geldiniz ... 
;:.lioş bulduk ... FP.ltat ... 

llıt}·~~e baktım: hiç de gözüm ısır-

Bjz~ beni tanımadınız ama, ben 
rnn. • dedi 

-~ereden? · 

-lstanbuıcİ~ ... 
-1{· _ tnüerdensiniz? 

!adı l3en, §OförUm ... - diye Eöze baş. 
llıet. Oraaa iş kalmadı. Bural:ı:da kıs-

8.rıyoruz. 

Acı acı güldü. 

~ k~kiden ls~bulda, bi!' yolcuyu 
tot~~etrclik bir yola beş papele 
O ~ağın duk. .. Hey gidi glinler hey ... 
lllO(i,. a geçti... Bizim araba da de. 
·~Oldu ..• KU!üstürleşip her vida. 
ladı ... ~Yrı ~ir ahü enin çıkmıya baş
.\ttlk k"ayd1 Gülcemal vapuruna ... 
le ~a: ı°tU Fordu bu taraflara ... öy
atıııa d 3tanbuıda artık halk, taksi fi. 
tarltk a razı olmuyor ... Ka7.ara pa
aaıı Se e~eyi unutursa ve saat dok
&erı ~ kuruş yazarsa iki i•uru.s 
~ alt ak için soğukta ve yağmu. 
I~ e~n?a dı dı dı dı diye 'Jakliyen. 
~ rıyettir... Hoş, biz cuna da 
~ön~a. .. Fakat ahalinin <,:oğu, e
~lUıde, hem de işin en cıvcıvlı 
~da d.~ .~ruyor: "Taksime yarını 
l>aJtetı gotu.rursen bineriz. .. ,, Elde 
da ka er, arkada bayan, daha arka
clllt 11~ana. ahretlik kız ve iki ço. 

' ltaı llaras
1 

anmış... Maksat, tramvay 
llıe~ı ;dan da ucuza seyrüsefer et-

''l~te 0~sa otomobile binmek değil... 
bu tlhrı: lkf gözüm beyim, halkımıza 
~da Yet .arız olup da diğer taraf
bı.ıı- ~ks1lerin yeni modelleri zu. 
dq ~ ce, baktım ki bize İstanbul. 
d~ 'nek Yok, ver elini Anadolu de
~(.., ilra.Iarda model filan anyan 
b-, Vor ,,.. l ... .ı. ağmurdan çamurdan yol 
~ ı ır de tekerleği döndürürsen ne 
~~·! .~:r şehirden öteki şehre tut
\ı t d ~ınc... Hele birin.in kansını 

l!hıur. d v k ru d 
ıı. • • ogur:ı.ca .. . .nocasr a 

~ " Yahut bir tüccarın işleri 
~);, rnış.. .vaktinde yetişemezse 
ilah f)o ~.atacak ... !şte o :r.a.ma.n tur. 
~ ... lca ~llden vurduk ... İstediğini is
l':ıt, ııA11§an, görüşen, belediye niza
l!l "'1:'1..:! 
'f :ınJa~' usefer intizamı yoktur ... 

()' aa gazeteye yazma ha, bayım. .. 
liı.ıı~.:a derhaı faaliyete geçerler ... ) 
~~ ~ıı; k;~aın, Uç günlük bir yolda 
.\lı ka.-. k rd v ak'dir 

1 ~d ö"· IVI ıgım v ı ... 
e:- o d aıtı ınakineyi eskittin!) dese. 
~ aıaa değiı. ÇünkU böyle külüstür 
~ Y()r. ~ :ııi liraya düşürmek kabil 

1 lı, tanı Uı liralık da tamir koydun 
ti b'r ae~tnsrn. Anlattığım çeşit esas. l: ()lldan e?de :resülmal çıkıyor ... Ar-
1'~1\ıı k sonra ne vurursan kardır ... 
S:iNer al_eıntni sıkı tut, bay ... Yoksa 
i~· ırıar Urer ha ... Yağlı kuyruk var 
b 1 \lit:Üİt lıaıbuki kemali burada bir 
lda bı Portakal bahçesiyle kasa-
.... r eve v. ld 

ı .. \Jqbn egız a ım ... 
~~b~d 1Yalıın tra.~ı muharrir bay ... 
~~ eıı ?J.ed~ 13<>förlerin ocağına incir 
:"1. ?J.e ır biliyor musunuz? Ne buh. 
~ile ~~k~bet, ne arabaların çoklu· 
ieııer, ?J. edıyenin cezası, ne yeni mo-
~I t},. e ~u. ne bu ... Poker salgını 'h ~Odur ('Ok ... 

......, ö er Salgını mı ? t Yl ..... 
't~li, !k>r~: bayım... Poker salgını, 
b 0~. p orıerin de canına okundu ... 
d~iycrr ara kalmadı, halk otomobile 
~r lııaııttı derlerse aldırma... Talan
" l'oy0 a. .. Bir zamanlar, hani na. 
~· i§te:tnerakı vardı, dans merakı 
>()~ alınış 0~~n gibi de, kumar ipti
d!'.t- ?tıq ? •• ~:Umü.~tü... Ama, şimdi 
tıı~ıı ... h · l: ln~ var .. Lltkin salgın 
~tı~°l'sa ~ta nasıl kavalye bulun
~ ()~lec~ Bl'eyi tamamlamak için 
b~ lıtı.uYor 0 Yuncu bulunmuyor ... Güc; 

de ha ... kısacası poker tavsadı, 
'~ Pı Yuttuk. 

e ?tı" 
b11~ ~a lUıasebct, canım? • dedim. 
~dili\ ~ bayıın ... Ben de seni arif 
t ~a'tlıı· t" ns11 anhyamadın: kumar
~lı ile ... ~ınr gözünün önüne ge
~a ~id ... ~z1nı:rbr, "h:ıydan gelen 

't'lı~ r ·.. di " ı r·· ' :..,1 ·,\.l"l'l ye ge . şo or ...... 
h er "Ad .. ~-ı ·<.ı.m . ' am sen de! ha yuz 

' ~:ı 1 J?lbniş h .. 11· b' 
111 ~ 'bob•• , a vuz c ı ır ..... 
lı~ ~r a dernek bir lira ... Farzet 

()l' '!11a k t' A 1 ~ıı. l>a: aı en 1 tuttun... n aşı_ 
''l t~la :. ~hirdc kumar salgını 

tltı.llı. J>forlerin işine yarar ... O 
nınesiyle beraber bizim de 

' 

Şirketi Hayriye yola geldi 

Boğaziçi vapur biletler~ 
nihayet ucuzlatılıyor 

Yeni tarife 
nisanda 

başhyacak 
Şirketihııyrlye Bog-aza rağbeti arttırmak, 

Boğazın ıenlenme \.e kalabalıklaşma:. • 

na yardım etmek Uzere bir nisandan itlba• 
ren tatbik edilecek fevkalA.de tcnzllA.Uı bir 
tarı.:e hazırlamıştır. 

Yeni tarıfe ile şimdiye kadar üçer aylık 

olar:ı.k verilmekte olan tenzUAtlı abonman 
karneleri yeni tarifenin tatblkile ikişer ay 
hk olarak verllcccktır. Abonman karnele
rinde tcnzi!dt ştlyle olacaktır:. 

üskUdardan b:ıı;hyarak Vanlköyüne ka· 
dar Anadolu lsltele!erile Rumellhlsarı iskc. 
lesi iç:ln yapılacıık tenzllAt yüzde 2~. 

Kandilli, Anadoluhlsan, Kanhca, Çu 
bultlu, EmlrgA.n ve lstınye iskeleleri için 
yüzd~ 30 tcnzilO.t. 

Pa~abahçesl, Beykoz ve Yeniköyden iti• 
baren Tarabya, Klroçbumu, Bllyükdere, Sa 
nycr, Yenimahalle ve Kavaklara kadar yaz 
aylan için yüzde 315 lklncikAnun, şubat ve 
mart ayları için ise yüzde •o tenzllA.t. 

Beylerbeyi, Çengelköy ve Vanlköy iskele• 
terinden Köprüye gidip gelme alınacak bi· 
!etlerin birinci ve ikinci mevkilerinden birer, 
Köprilden bu iskelelere Uç, lkJnci mevklfn 
den iki buçuk kuruş indirilecektir. 

KöprUden Kandilli, Anıı.doluhiııan ve F
mirg~ ilkeleleri için verilmekte olan gidip 
gelme birinci mevki biletlerindeki 20 pt1ra 
almmıyaca~tır. 

Kanlıca, Çubuklu ve İaUnye lske!elerinden 
Köprllye ve Köprüden bu iskelelere alma• 
cak tek biletlerin birinci ve ikinci mevkile
rinden lkl§er ve gene bu lakelelerden Köprü 
ye alınacak dönUşlll birinci mevki biletlerin 
den altı buçuk, ikinci mevki biletlerinden 
beş buçuk, Köprüden bu iskeleler için alına 
cak gidip gelme biletlerin birinci mevklin• 
den yedi, ikinci mevkUnden beş buçuk ku· 
ruş tenzil edtıccek ve bu tenzil tle bu lııke 

leler arasJndaki gidip gelme ücretleri, Kan- ı 
dilli, Anadoluhlsan ve EınirgAn ile mUsavt 
dereceye indirilerek tarifede vahdet temin e- I 
dllmJ§ olacaktır. 

Blli§lk iskele için yalna; gitme, yahut ' 
gelme ikinci mevki biletlerinden yüzde 50 
tenzil edilmek surctile on kuruş yerine be§ 

kuruş, birinci mevki blletlerlnden lııe yedi 
buçuk kuruş almacaktır. Avdeti! bi'etlerd 
ise ildncl mevki biletlerinden on, birine! 

yıldızımız karardı ... !~te buralara gel. 
dik... Burada ise, Allaha bin bir şü
kür ... 

Fırtınalı havada Vskiidc.r sahillerimlcıı bir göriiııii.§ 

mevki, biletlerinden on be!,! kuruş ruınacak• 
tır. üç iskeJelik tek ikinci mevki biletlerin. 
den yüzde 25 tenzlllle yedi buçuk, birinci 
mevkilerden on kuru§ almacakbr. Bıı iskele 
lerln gidip gelme ikinci mevki biletlerinden 
on yedi buçuk kuruş aımacaktır. 

Dört l.skelellk tek lltlnci mevki biletlerin 
den on kuruş, birinci mevkJ biletlerinden ise 
on Uç kuru~. bu ls!telelcrin gidip gc~me ikin 
el m~vki biletlerinden on beş, birinci me\'• 
kJlerlndcn 20 kuruş almacaktrr. Karşıltklı 
iskelelerin tek ikinci mevki biletlerinden on 
bir, birinci mevki biletlerinden on dört ku. 
ruş almacaktır. 

Bunlardan bqka şirket, Kabataş • üske. 

dar • Sirkeci iskeleleri r.ra!!ITlda işlemekte 
olan araba vapurlarile nakledilecek kamyon, 
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G"!l:ÇEN SENE BUGUN NE OLDlJ '? 
ltalyan - Habeş harbi tekrar başladı. 

kamyonet, otobüs ve binek otomobillerin• 
den de yUzde 215 ten yüzde :SO ye kadar ten• 
zllAt yapmıştır. Ayrıca yeni tarllenin tatbi· 
kile Yenlköy ile Beykoz arasında ihdas e. 
dilecek araba vapurlnn !!ervls'erf de ayni 
tenzU!'\tlı tarifeye tt\bl olacaklardır. 

Yeni tarife ile şirket bilhassa, Boğazlçlı:ı• 
de yeniden ev yaptıracak olanlar için de 
şayanı dikkat kolaylıklar göstermektedir. 
Şlrk~tln bu hususta verdi:ı karara g3re, 
1937 mali senesi, yani hazirandan IUbııren 

Boğiı.zlçlnde yeni yapılacak ln~at sahlp!er.. 
ne, devletçe yapılan Uç senelik vergi muaf!• 
yeti esasına uyularak §lrketçe de, bir seni! 
yerine, Uç sene için hükmü cari olmak Uze 
re meccani paso verilecektir. Bu pasolar, 
meslek sııhlblnin arzusu Uzerine musaddak 
icar kuntratosu görUJerek müstecire dahi 
devrolunabllccektır. Yeni inşaat yapacn.kl'l 
ra malzemeleri ve Boğazda oturan!arın 

TUrk ıınlraı;lt kömUrlerf §irket tara1'm<lan 
p.ara11ız naltlohınacalı:tır. 

Şirket, Boğazda ottırmıyan lstnnbulluları 

da dllştlnerck orkestralı ve büfeli tt'nezzllh 
se!er!erl de tertip etmiş bulunmaktadır. Bu 
husustaki karara g-öre de hava mDsait o'
dukça her cumartesi gUnleri saat 14 tt' 
Köprüden bir vııpur kalkacak ve bu vapur
la ynpılacnk tenezzüh o akşam geç vakte, 
mehtaplı gecelerde ııal::nhıı kadar devam 
edecektir. Bu postalarda bir orkestTa takwıı 
bulunncnğı gibi, mutedil l::lr fiyatla tstanbn 
!un en mnrut bir lokantası tarafından da 
zenı;'ln b!r büfe hazırlanncalttır. Bu tenc2• 
zllh seferlerinde Ucrct herkes için 50 kuru~ 
oıacn.ktır. 

(Va - Nu) 
Not: Adresim: Vala Nureddin- Ün

ye. İtalyanlar ilerliyorlal'. 

Altınkum pl!'ıjı ve gazinosu, Stıtıllce ve 
Ycn!mahal'c tcnczzUh yerleri, Mkerl mmtıı.• 
l<a olmııltla beraber, Tllrldye cum:mriyet 
vatandaşları için bllA.isttsna serbest buluna· 
cı.ktır. 

iÇERiDE: 
ıeı lsviçrcde Eti asan ve TUrk aanatine 

alt konferanslar veren profesör Atet şehri 
rnlzc gelml§ ve dUn akşam Ankaraya dön. 
mUştü:-. 

• Ziraat vekili Muhlis Erkmen tetkikatta 
bulunmak Uzere dUn gece Adanaya hareket 
etmiştir. Vekil Tarsus, Mercin, ve Antalya
ya geçerek 115 gUnlUk bir seyahat yapacak. 
tır. 

• Alman bUyUk elçisi Fon Keller diln 
akşam Ankaraya dönmüştür. 

ılı Bu ayın 215 nde 5!>0, yirmi altınıda da 
350 seyyah gelecektir. 

• Ticaret odasında, İstanbul sanayi erba 
bının İzmir sergisine ı,tırAklerl lc,in vali 
nin riyasetinde bir toplantı yapılacaktır. 

• Toprak bayramı bu sene de 21 martta 
Halkalı zira.at mektebinde yapılacaktır. 

• Yczgııt varidat mUdürll Osman Nurl, 
Fethiye Ma'mlldllrU Halil, Bilecik tahsllAt 
kltibi, İbrahim vekA.let emrine almmışlar
dır. 

• Hııydarpaşa gümrük başmlldUrlUğUııe 

b:ı.ğlı Darıca gllmrllğll kaldırılmı~tır. 

• :Maliye vekAletı ?.taliye teşkl!Mtnm ge. 
çen malı yıl içinde çalışma.larmm derecesini 
an'ıı.mak için her v!IO.yetten malO.mat lst~ 
miştlr. 

• A \'Usturya elçisi tzmirde eski eserleri 
tetkik etmektedir. 

• Polislerin yeni kıyafetleri için elbiseler 
hnzırlo.nmalttadır. Paltoıa~ın hazırlıjtı t r . 
manı olduğundan :ı:enl ıre!dldeld bu ka?ut
la.nn te\-zllne dUnden ttıbııren t:nşlanmışttT. l 

ııı Ullll mUda!na vekl!.letl Karadenlzdt' 
askr.ri forsları tııyin ve tesblt eüen yeni 
bir nizamname hazırlamıştır. r-

• 16 mart şehJtlerl ihtifali programı için j 
dUn belediyede bir komisyon toplanmıştır. 

1 
• Ziraat veka.ıetı görülen ihtiyaç Uzerlne 

dört mlo daha yapılmasına. karar vermlştır. 
* H!ndbtanm Bombay şehrinde yaşayan 

eski İranlı cemaat reisinin kızx Baprc ile 
erkek kardcsl salı gUnU memleketimize ge. 
!erek Anlmrayı zlyar.ıt edecektir. Bapre 
Hindin en kUzel ve en şık giyinen kadını-
dır. ' 

• Emlo.k bankasının yeni bir şekle sokııl 
ma~ı lç!n tetkikler yapılmaktadır. 

• Geçen bir hafta tç!nde gümrük rnuhata 
za teşklllltı, birisi ölU elli sekiz kn!;~kçı, iki 
bin be~yUz elli kilo gümrllk kaçağı, :,.irml 
kUo inblsnr kaçağı, yllz on sekiz TUrk lira 
111, iki tUtek, on Uç mermi l!e yirmi beş ka 
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

DIŞARIDA: 
• Fransız ml11ı müdafaa tahvilleri di\n 

aatı~a çıkarılmıştır. Tahvillerin ilk tertibinin 
sUratle satılacağı umulmnlttadır. Bu mlln!l 
aebetle Fransız reisicumhuru dUn bir nutuk 
11öylemlştir. 

• Yahudi ajansı muhabiri Amerlltan teb:'
asmdıı.n Bersmolar Uç g1.l:ı zart'mda Alman
ynd:ın gitme!< için polisten emir alm?ştır. 
:Uersmolar, na.zllerln Almıı.nyada iktidar 
mevkllne geldlğindcnbcrl hudut bıırici t'dl 
len l i inci gazetecidir. 

• Viyana vt' Bcrlln matbuatı arasmJa 
mııtbuat mütarekesini ihlt'ıl edt'r mahiyette 
neşriyat başlamıştır. 

• Şimali Amerikada Chıırlctton civarında 
Mncketh mıı.denln:le bir kömill' kuyusunda l 
grlzo patı~ ve_. 22 amele diri di~I gömU~. 
mUştllr. 

* Sovyet ordusunda şimdiye kadar vazlf" 
harfctndo mafevke ııclO.m verilme;::ken diğer 
ordularda o'.du~ gibi sc!Am usulü konul
mu§tur. 

• Mllletlt'r cemiyeti umuml kft.tibl Mısırın 
cemiyete kııbulll mUnascbetile hususi bir 
celse teklif etmiştir. 

* 1tnlya ile Yugos:avyanm yakrnda ar: 
lıı.nnde. bir "Gcntıemo.ns Agraement .. anl:ıı,ı 

mnsı tmza c<!eccklcrdir. 
"' tnglltercnln §imal ve merkez eynletlr

rlııde şiddetli kar !ırtmabrı vukua gelmiş 
ve bu yUzden münakale, hemen hemen t· • 1 
mamlle kesilml~tlr. 

* Almanyı:ıda Rrcslıı.v ch·ıı::-md:ı bir inek 
d6rt yavru yapmı~tır. Bu hı\dise tevkal!\<!e 
ender oldu~ndıın Unlversltenln zlra:ıt şt:• 

besi bu danaları s:ıtm alarak bir devlet 
çlltli~'nde mU~hcdc altında bu'unduracıı.I< 

tır. 

ııı D~rllnde Almanya • Amerika !<erviıılni 

yap:ın post!!. tayyııre:d, Bathurst meydanını 
örten si! yüzlln:ien dll~mUş ve içindeki dört 
kl5I ölmU1jtUr. 

• İnıJl'tcrenin Akd~nlz filosu CebelUtta· 
rık limanına dönmllştUr. 

ııı Eudn?e"tc polisi dUn, 23 komlınlst te,·-
klf ctml~tır. , 

• tnglltcrede ml:yonerlerin sayısı çoğal
ma ':tadır. :Ml'yonerleıin ade:!ine (9 l'Jşl dıı 

ha katılarnk 824 adedine yUl:sclmlştir. 

* Rulgnr b::,~\·cklll Köse 1vanof Uç gün 
dcnbcri hastadır. 

• Romo.nyada gizli HiUer teşkilll.tı bulun 
ınuş ve birçok Alman tevkif edilmlşUr. 

• Yunan kralı bugün Glrltte:ı A verof 
ile Pireye hareket edecektir. 
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CUMHURIYET'te: 

Yunus Nadinin 
Avrupada 
gördüKleri 

Yunıı.s Nadi Avrupada silahlaıım~ 
ya.rı§lıım aldığı ~on §ckilde>ı bahsedi. 
yor ve: 

''İngilterenin lıarp bütçesine 400 
milyon sterli~ ilave edişi herke. 
sin gözünü fait~ı gibi açmıştır.,, 
D:yor. 
Ila..""Tct, bu tcşms:nde en azd.aıı b'r 

' ay gcc:kmi.J olnıa.':la beraber yc::.:t.sım 
ok1uluğumuz iç!ıı bizi pişma1ı etmiş 

dejildir. Zira m11harriritt A'l'T'Upay~ 

yerinde tetkik e<Jerek çıl:ardığı §tl 

'ıclice!er cntere.ffl ıtdır: 
1 - Almanya takip ettiği yolu de
ğiştirmemiştir. 

2 - ttalya allakbullak bir halde
dir. 
3 - Almanya ,·e İtalyayı İngiliz 
silahlanması Frankoya bir kat da
ha bağlamıştır. 
4 - Halbuki hu Avrupanın sulhc 
d~hşetli ihtiyacı vardır. 

5 - Avrupa, kE'ndisini harp uçu. 
rumundan kurt2racak büyUk adam
dan mahrumdur. 
6 - Türkiye, dilnya mücadelesini 
dikkatle takip flınek ve çok müte
yakkız davraruaak ve her ihtima.. 
le kar~ı hazır ve kuvvetli bulUD
mak mevkiindet\ir. 

Asi Franko ve 
Peyami Safa 

Peyami Safa bugün bazı neşriyat 

m'ilesseselcriıı.c hiıkmeden bfr §Cnaatı. 
insanlığın umumi telakkisi olarak 
gösterm.ck 1ı.a~ast1ul.a bulımuyor; 

"Cumhuriyet" de (Tecrübe kar§1Sln
d.a) başlığı ile n~§rcttiği bir ya=ıda 
§öyle buyuruyor: 

"Düne kadar kendisine muhalif a
jansların dilinde Franko orduları. 
nın adı "asiler,, di. Birkaç gündür 
bu tabir kalktı, şimdi Franko ordu
larına sadece "FraııldaUer,, den· 
meğe başladı. Franko ordusu ilerle
dikçe ajansların dilinde şu unvan. 
lan alıyor: 
1- Asiler. 
2 - İhtilalciler. 
3 - Frankistler. 

4 - Milliyetperverler. 
Tam zafere kavu§tuktan sonra bu 
ordulara "beşeriyeti kurtarıcılar,, 

um·anı verilmiyeceğini kimse te
min edemez.,, 

OrduU:ır ... Hangi. ordu a Peyami 
Safa' Ordt~ bir uı-illetin en yüksek 
şeref ini ifade cdf.M ve bu şerefe müs. 
tahak olmak irin de miUi oo.s-ıfları ü. 
zerin.de cıı büyük hassasiyeti göste
ren nıerd, T:ahran-.a>ı ve dürüst beşe
ri m!iles.wscnin ad.dır. 

Aoaba sen &ıüııe gcıerı. serseri, em
ri altında ob~ bataryalan, mitra1.. 
yozbr, tayyareler ue tanklar lnllun-

durab:Zdiği anda bir ''ba§l.'"Umandan,, 
mı olur samrsıııt Aldamrsrn. Bir or. 
du, gPn.~eZ'k alarak sil<iha sarılmı"la. 
rm y:ın yana gelmesiyle te~kkiil et
me::. El'erine para uerildiği anda si
pere g:renler!c 1:/ışe başlarında na
muslu rnıtanda~ıara kı.:r~un stk"aıı 
1.'!llnlı katiller araS'lnda hiçbir fark 
yoldur. 

Alm .. -:ıı 'llC ltc.1yaıı fotoğrafçıları 
tara/mel.mı çcldlmi.J resimlerde Fran. 
konun t•c ctc.nılarm•n bo! galonlu iini
forn:a'cr ~:yd:k~cr~ni rrürmek oııları:ı 
b=r stm:cri s"rfü't culdcdilmeme:er·ııi. 
ioap ettirme-:. z:ra ii;ıiforma aslıer. 

l'l:te yalnız §Cl'Cfin SCml>olü f.eğ:lair. 
Omuz~:ır giydil:leri üniforma'ara gö. 

re ycı ~ere/, ya. ~erefsi'!lik 1."C.,-;n·r
lrır. A mcrikan:n Tcit:n m..cm!cl:e~lc;•'ıı· 
dcıı b'rçol\.a'rn•ria ~('z l:i~ilik b'r 
Tv:ıy:J,ut çc~csi kurcrn n 'ce serseriler 

zamaıı Z"'nİ.ım 1:-er.d'lcr:nıJ general ım
vaımıı bile bah.şcder?er. Fc.rnz.~ bun. 

d·!lıı on be' yıl önce Kony:ula isyan \t· 
l:aran Do"•baş ltlehmcd adlı l>~r t.at:l.. 
m:* scjil de l:eııdine ''Anc<.dolu ordu. 

k.rı bcı~lcunw.nd.anı!,, unvanını taT:mış

tı. ECer ommla Fra;ıl•o arC',sıncıa b:r 
fark varsa bu fark da Deliba.Jın lehi
nedir. Zira Deliba§ sıktığı J..."Urşunwı. ' 
1.:imi i51diirdüiJilnü Franko kıadıır iyi 
bi1.emc::di. llalbııki Fronko her tram-

, (Devamı 6 ıncıda) 



HABER - ~k'şam poataaı 
---- -

~ı.;.&.IA4~...rrwwı fi/dded: Yangınlara 
karşı tedbir 

- ~--~ ,,_,, __ ___,, 

Istanbul limanı Bozuk eleklrlk 
tesisatı tamir 

edilecek yerinde kalmalıdır 
Limanı Yenikapıya nakletmek 
lüzumsuz, hatta zararh bir iştir 

lstanbul itfaiyesinin yaptığı tet
kikler şehrimizdeki yangınlardan 
ekserisinin elektrik kontakları ne· 
ticesindc olduğunu göstermiştir. 
Bunda da başlıca iki amil olmakta Şu aralık gazetelerde gene lstan· 

bul limanının Y enikapıya kaldrnla
cağı mevzubahs oluyor. insan, bu 
bahsin yeniden ortaya ~ıktığmı gör· 
dükçe, meydar.-ia buna esbabı mu
cibe anyor ve kendi kendine bir 
takım sualler soruyor: 

Limanda yazın veya kı~m med
dücezir veya incimat gibi avarizı 
tabiiye mi oluyor} 

F rrtınah havalarda ticaret mua
meleleri sekteye mi uğruyor} 

Böyle şeyler vaki değil 1 
Yoksa ticaret gemilerine bugün

kü liman dar mı geliyor} Bu ela va
rit değil 1 Zira, bundan yirmi sene: 
evvel limanımıza gelen vapurlar 
adetçe şimdikinin iki misli derece· 
sindeyken o vakit liman dar gelmez 
di. Eğer ithal edilen ticaret eşyası
nın fazlalığı denecek olursa, statis
tik ile sabit olduğu üzere otuz kırk 
sene evvelkine nazaran bu da yan 
yarıya tenezzül etmiıtir. Anadoluda 
yapılmakta olan fabrikalar faaliyete 
geçtikçe Avrupa cmtia1ının ithalatı 
bundan sonra daha da azalacağı 
tabiidir. 

Bu hakikatlar malum olmasına 
nazaran, limanın Y enikapıya nakli 
takdirinde lstanbul 9ehrinin bu yüz
den ve binnctice her yüzden zararı. 
na gidilmit olur. 

Fikrimce İstanbul limanının tan
zim ve ıslahı, onun yerini değittir
meklc değil, bilakis olduğu yerde 
tevsi ve ıslahına bağlıdır. Bunun 
için de en evvel yapılacak fCY· Ka
raköy köprüsünü Yemifle Yağ ka· 
panı arasına çekerek nhtımı bura
lara kndar uzatmak ve liman dahi
lindcl.i şamandıraları kaldırıp bütün 
tÜ~:ır vapurlannı nhtuna yanqtır 
mtW:.ıı. 

l~öprünün bu suretle mevkiini 
c! 'Ji :irınekteki faydaların biri de 
şu obcaktır: 

Malfım olduğu üzere Istanbulun 
ticaret noktasından merkezi sıkleti
ni Y tmiş iskelesi, Çarııkapııı, Sir
keci beynindeki nısıf daire tctkil 
eder. Köprünün nakli sayesinde Ye
mit iskelesi ve Y ağkapanı civarının 
tarla haline getirilerek açılması ta
biafr~e bir zaruret halini alacaktır ki 
böylece oralardaki o mikrop yuva
sından ibaret çirkin manzaralı da
racık girinti ve çıkıntılı mahaller 
ortadan kalkıp şehrin o kısmı inti
zam ve mamuriyet kazanmıı olacak 
tır. 

ikinci bir köprüye ihtiyaç gö· 
rülürse, o:uun ela mevkii Kasımpap 
ile Ayakapısı arası olmak lazım ge· 
lir. Halbuki, gazetelerde mevzubahs 
olduğu üzere, .. limanın Y enikapıya 
naklilc Beyoğlu tramvayının ıimdi
ki Unkapanı köprüsünden geçerek 
Vefa, Şehzadeba§ı tarikile Y enika· 
pıya temdidi,, farzedilecek olsa, 
böyle bir tramvay hattından istifade 
edemez. Çünkü Beyoğlu ile Yeni 
kapı arasındaki mesafenin, Beyoğlu 
ile Galata ve Karaköy limanı bey
nindeki mesafeden kaç kat fazla 
olacağı bir kere düıüniilürse, ticaret 
adamlarının vcsair iş güç sahipleri
nin kısa mesafeli ye,.:'eri bırakıp da 
uzak mesafeleri tercih etmclrine hiç 
ihtimal verilemiyeceği meydanda
dır. Binaenaleyh Yenikapıya yapı
lacak limanın lstanbulun hayati tİ· 
cariyesini artırmak şöyle dursun, 
büsbütün söndüreceği muhakkak· 
tır. 

T ekirdağı Trakyanın en tabii is
kelehi ok!uğu gibi Anadoludaki vi· 
layetbrimizin b&!!lıca iskeleleri d~. 
Trabzon, Samsun, lnebolu, Ereğli, 
Haydarpaşa, lzmir, Antalya, Mer· 
sindir. 

Haydarpaşadaki minderin harem 
iskelesine kadar uzatılsa Anadolu
nun o tarikle vukubulan ve ileride 
daha ziyade fazlal8§8cağı muhak· 
kak olan ihhalat ve iharacatmı ta· 
mamen temin edeceği ıüpheden u
zak olduğu halde bu tabii iskelenin 

ihtiyaç nisbetinde tevsi ve tanzimi 
yolunu bırakıp da Y enikapıda liman 
yapmağa kalkışmak neticesi zararlı 
bir masraf ihtiyarından başka bir 
şey değildir. Y enikapıya yapılacak 
liman, T ekirdağma yapılsa, Edirne 
ve T rakyanm inki§afına hizmet ede 
ceğinden dolayı ~ok daha hayırlı bir 
i§ olur. 

dır. Elektirk kontaktı neticesinde 
yangın çıkan yerlerin istisnasız he· 
men hepsinin sigortaların evvelce 
yanmış ve bir telle bağlı olduğu gö
rülmüştür. Gene bu gibi yerlerden 
ekserisinde hatlar pek eski ve gene 

Kaptan: Osman 

Kardeşinin 
karısını seven 

adam 
Aynı kadını seven 
arkadaşını 6JdUrdü 

ekseriya biribine ekli kordonlar ha· 
lindedir. Bu vaziyette hatlarda bir 
kontankt olunca sigorta vazifesini 
yapamamaktadır. 

Bu vaziyet ka?'§ısında yangmlan 
azaltmak için bütün §ehirdeki ev, 
dükkan ve müesseselerle sair bina· 

larm sigorta ve tesisatlarının tetkiki 
takarrür etmişler. Bu tetkiklerde 
hiç bir müsamaha gösterilmiyecek, 

sigortası veya tesisatı bozuk olan 
evler bunu tamire mecbur tutula-

Sıvaaın Tatlıcık köyünde bir aile 
faciası olmuı, kardeıinin karısı Fadiği caklardır. Bunlar düzeltilinciye ka· 
seven Yunus ayni kaldım ıeven en can dar cereyanlarının kesilmesi de dü· 
dan arkadaşı Hüseyni bir kama ile vur 1 _§_u_·n_u_·ı_m_e_k_t_ed_ı_·r_. -------
muştur. Yunusun sevginin hızıyla gö. 
zil o kadar kararmıştır ki Hüseyinin 
göğsüne vurduğu kama arkasından 

çıkmııtır. Yunus yakalanmıştır. 

Kaybolan posta 
paketi 

Mesul memur dün 
tevkif edildi 

Poıta nakliye memurlarından Or. 
hanın merkezden muhtelif yerlere gö
türmek üzere aldığı paradan 2000 lira
sını çaldrrdığını dün yazmışbk. Orhan 
dün akgam üzeri üçüncü ceza mahke. 
meaine çıkarılmış, reis Salahaddin De
mirellinin suallerine şöyle cevap ver
mittir: 

.. - Teslim aldığım sandıklar ve 
çantalarla vapura binıdfm. Halk ıırası. 
na oturdum. Çantayı kucağıma alrp aç· 
tım. Alt kısımdaki ldğı\lara bakmak 
üzere üstte bulunan ve bezlere sarılı 

olan paraları çık~np minder iistüne 
koydum. 

Bir aralık biletçi gelip kibrit istedi. 
Verdiğim kutuyu götürdü· Arkada o
turan iki kadının sigaralarını yaktı. 

Haydarpaıaya geldik. Defteri çıkarıp 

Haydarpaşa ve Selimiye memurlarına 
dört çanta teslim ettim. Tren kalktı. 

Kızıltoprakta oraya ait olan paketi 
verldim. Sonra Erenköye verilecek pa. 
ketleri hazırlarken 2000 liralık paketin 
yerinde olmadığını gördüm. Şeftrenle 

aradık, yoktu. Trenden inip sağa sola 
telefon ettim. Paket yok. yoktu. Paket 
çalındı, ya düıürdüm. Ben suçlu ldeği
Jim. Bana acıyınız. Karım neredeyse 
dofuracak· Bunce senelik namuslu me
murum. Böyle bir it yapacak adam de. 
ğilim.,, 

Orhan kendisinin kefalete bağlana
rak serbest bırakılmasını istemiştir. 

Neticede hakim Orhanın tevkifine 
karar vermiı. Orhan ağlayarak hapis
haneye gitmiştir. 

81 r yan" eslci 
yakalandı 

Sabıkalılardan Reşat ve arkadaşı Cc. 
lal dün Tepebaşı tramvayında. Fener
ler rdaresi müşaviri Şipmanın cc~·inden 
beı lira çalarken cürmümeşhut halin
de yakalanmıılardır. 

İstanbul 4 ncü icra memurluğtından: 
Bir borçtan mahcuz olup p::raya çev. 

rilmesine karar verilen somyalı l.ıir si
yah karyola bir beyaz somyalı karyola, 
demir, 4 metre boyunda 3 metre enin
itle iki halı 3 küçük seccade halı eski 
bir konsol maa ayna camlı bir asma 
saati bir kanape iki koltuk ve beş san. 
dalye. 4 ayaklı yuvarlak yemek masa· 1 
sı, iki aynalı beş gözlü gardirop, 25-3 
-937 per§embe günü saat onda satıl
madığı takdirde 15-4-937 perşembe 
günü aaat onda Beşiktaşda Akaretlerde 
Nushetiye caC:desinde 25 No. da satıla. 
cağıri:lan talip olanların o gün mahal
linde hazır buluna:ak memura müra-
caatlan il:in olunur. 

MiHi resim 
galerimiz 

Dolmabahçe veliaht 
dairesinde tadllAt 

yapılacak 
Güzel sanatlar akedemisi Bü

yük Önder Atatürkün emir ve mü· 
sancleleriylc Dolmabahçe sarayının 
veliaht dairesinde kurulacak olan 
resim galerisi için hazırlıklara başla
mıştır. Sarayın bu kısmında bu i~e 
yarar bir hale getirilmesi için bazı 
tadilat ve tamirat .Yapılacaktır. Aka
deminin mimari kısmı profesörleri 
bu hususta tetkikat yaprttı~lardır. 
Bu milli resim ~alerjmizin ne~ckil· 
de tertip edileceği 'hakkında akade· 
mice bir proje lıazırlo.nacaktrr. 

Eski veliaht dairesindeJ;i tomirat 
ve tadilata ancak haziran ortasında 
başlanabilecektir. Buna da sebep bu 
iş i~n biitçcdc konulmuı; olan 5000 
liranın şimdiden alınabilmesi im· 
kansızlığıclır. 

O vakte kadar devlet dairelerin· 
de bulunan bütün f'ski ve yeni tab
lolar, tarihi kıymeti haiz eserler top· 
lnnacaktır. Bundan sonra da hususi 
ellerde bultınan es,r1crin satın alın· 
masmıı başlanacaktır. 

Tütün piyasası 
açlldı 

Bu seneki mahsul 65 
mllyon kilo 

Bu sene 65.000.000 kilo olan 
tütün rekoltemiz memleketin her ta· 
rafında toplanmış ve yeni piyasalt-r 
her tarafta arılmış:ır. 

Ti.itün piyasetsı Kmadeniz mır,· 
takas;nın bütün mt>ngclerinde açıl· 
mıştır. Bundan yalnız Artvin milıı· 
tesnadır. 

Bu sene Karadeniz mıntakaları" 
da. tiitün fiyatları bilha .. sa Samsun. 
Bafra ve Taşova mmtnkalarmda ge· 
çcn senelere nazaran yüzde beş da
ha yiiksek gitmektedir. Fakat Trnb· 
zon mıntakasında yalnız inhnsarlar 
idaresinin ahcı vaz.iyette bulunma· 
sından dolayı fiyntlar dü~üktür. 

Yeni acılan Bursa mmtakası re· 
koltc-~i ola~ 5.500.000 kilodan 70C 
bin kilosu satılmıştır. Miibayaa çek 
vavnş gitme'.:tedir. Fiy \tlnr ~ı:-çen 
~er:{4~ e nazarr.n yüzde on di.iş~ihiir. 

Puna mukabil Gönen mır•c\ka· 
sının 876 bin kilo olan rckol1 ~sinin 
be.~ yüz bin kilosu derhal satılmıştır. 
fiyatlar yüksektir. Ve mühnyaat ha· 
rarcth devam ctme\tedir. 

T rakyamn 2 milyon kilo olan re· 
l:oltes"nden 250 bin kilosu satılmış· 
tır. t.hcı yalnız inhisardır. 

K ""-ndi mmtnka~ınm piyasası 
iic rı:ım evvd aç:lmı~tır. Rckolt~ 
5.200.000 kilodur. 

Yeni yolcu 
tayyarelerimiz 
mayısta gelecek 
lngilterede yaptırllan bU 

tayyareler onbir kişilik olacak. 
ı ·1 . il "d ha"' ngı tereye ısmarlanan yem mo- yapmağa başlamıştır. e!ı e 11at1 "le 

d~l on bir kişilik üç yok~ ta~yaresi· postalarında, devlet d:mır~~ ti~ 
nın mayıs başında geleceıderı umul· deniz yollarında oldugu .gıbıktİf· 
maktadu. Memleketimizde hava yol ve ailevi biletler ihdas edılec~ de dıs" 
culuğuna rağbet günden güne arttı- Bugün için bilet ücretlenn. kiı1 
ğ~ i_ç~n bu yeni tayyarelerimiz on bir ha fazla tenzilat yapıl.?1~sına :ukıar 
kışılık olarak yaptırılmıştır. Mcı.ama· göri.ilmemekte::lir. Kuç~k ço f rket" 
fih, yeni tayyareler o zamana karlar tayyarelerde kilo itibarıyle ~nal'" 
yetişmemiş olsa dahi lzmir ve Ada- tirdiğin'1en ve bu suretle bagaJ 3 yr.· 
na hava postalarına mayıs birden liyatmdan z3rar edildiğinde~ t. y'Jı 
itibaren başlanacaktır. şından küçük çocuklardan dor dıa 1 Z 

Devlet hava yolları ida:-esi ycı.l- yaşından kiiçük çocuklar?.an uııif 
mz 1 5 günlük seyahat yapanlara lira ücret alınması takarrur e 
mevcut tarifeden yüzde 20 tenzilat tir. ~ 

Bir ilmi 
münakaşa 

Facia ile netfcelendl 
Viyana mühendis mektebi profe· 

sörlerinden birisinin, kansiyle bir
likte, ölümü büti.in Viyanayı bü· 

yük bir heyecan içinde bırakmıştır. 
Mektebin köprü ve şose prof e

s örü olan Fillünger, meslektaşların· 

dan F ergazi ile ilmi münakaşaya 

girişmiş ve neşrettiği bir broşürden 

F ergazinin metotlarını tenkit ederek 
cahil olduğunu yazmıştır. Bundan 
son derece müteessir olan F ergaz~ 
ihtilafın bir jüri heyeti önünde hal· 

lcdilmesini istemiş ve jüri ayJarc:ı 
süren bir tetkikten sonra Fillüngcri 
haksız bulmuştur. 

Kendisini mesleki hayniyetten 
yaralanmış addeden Fillünger bü· 
yük bir yeis içinde kalmı§tır. Birkeç 

gün sonra onu, kansiyle birlikte o· 
dasmda ölü bulmuşlardır. 

Bıraktığı bir mektupta mealek
da§ına hak verdiğini ve yaptığı ka· 

bahati kendisine hayatiyle ödiyebi· 
leceğini yazmıştır. Kansının da o· 
nun ölümünden müteessir olarak öl· 
düğü anlaşılmıııtır. 

işte böylece, ilmi bir mi.inakaşa , 
bir facia ile kapanmıştır. 

Ekspres!erl gec hıra· 
kan sebepltır izBle 

edHecPk 
lstanbula gelen ekspresle posta· 

lar ekseriya geç gelme!~te ve bu yüc:· 
den halk da ge1en yolcular da şi· 
kayet etmektedirler. Yapılan tetki
kikat bu teehhüriin - tabii hadise· 
ler miistesna - daima hudutta güm 
ri.ik muamelatının gecikmesinden 

ileri geldiğini göstermi~tir. Avrupa 

hattr devlet demriyollanna fie · tik 
ten sonra yeni idare bu teehhürü 
izaleye çalışmış. faknt Yunan hudu· 
dundan buraya kadar olan kısa mesa 
fede buna imkan görülmemiştir. 

Gi.imrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana T rc.kyaya yaptığı son seyahat· 

te bilh~ssa bu noktayı tetkik etmiş 
ve hudutta yepyeni bir gümrük teş-
kilatı Avrupa hudut gi.imrüklerinde 
olduğu gibi muayeneyi süratlc yapa· 
cak ve trenin geç kalmasına meydat' 
verilmiyecektir. fakat bu sureti~ 
gümrük muayenesi de ihm3l dile· 

cek değildir. Matlup, işin süratle ya· 
pılmaf:ldn. Yeni sistemin kurulma~ı 
na derh::ıl başlnnacaktır. 

Şehrin ağaçlandırıl· 
nıası faallyetl 

Beldiye, şehrin ağaçlandırma 
işine biiyük bir faaliyetle devam et
mektedir. Bu meyanda şehir hari· 
cindeki yeni E.dirnekapı - T opkapr 
yolunun iki tarafına dikilen ağaçlar· 
dan ekserisi kışın kuruduğundan 
buraya yeni ağa,_; lar dikilmiştir. 

Yeni sebze ve meyve halinin bu 
lunduğu sahü b a(;nçlandınlmnktn· 
dır. 

Avukatların 
kongresi 1 Gelecek cuınarteS 
topıan1)1or . .,. 

. urrıuı1lır 
lstanbul barosu heyetı .. Ü toP' 

si önümüzdeki cumartesi g~eı1leJİ 
!anacaktır. Ağır cezam.; top1'1'" 
salonunda yapılacak olan

1 
u kanooıl 

tıda bilhnssa yeni avukat ar c: nele!' 
k

. e 
üzerinde göri.işi.i lece tır · ""1.8 ütlet 
d b · .. · d ~ cıılan ter. wt en en uzerın c ugra., . . )ı1llf"" 
kanunu nihayet son ş.eklı?.ddet e<I" 
Bunun irin bundan hır mu 8 ,otı 

'$ l A ··hasrrı · 
vel Ankarada kanun a) 

1 heyeti 
§el:lini veren İstanbul ~rosu tari~ 
namına heyeti umumıyeye erile" 

l Amat"' 
hakkmda izahat ve ma u 

k
. ., 

ce tır. lda yeni 
Bu içtimada lstanbu ; --" 

b 1 n ve l>IJ'";i" · 
vukatlık yapmağa aş ıya . ı1lı1rt' 
ya giren avukatların heyeti u ı1l\Jtlt 
yeye takdimi yapılacak ve , 
merasim tekrarlanacaktır. ~ 

lçtimaın sonun~ baroh ytP-~ 
yeniden seçilecek ve ıdar:a~tıf· 
poriyle malı rapor ok.u?a e bafO ~ 

Niz.ımname muc.ıbınc "]ı1lele 
isiyle ikinci reisin ayrıca ~eçı}ar if" 

lazım olduğunda:_~~~-~: artı / 
ayr: intihap y-~ _ 

vaıdebağmd8 
sana1oryorT1

9
., 

Temel atma ıner~d• 
mi bu ·sabah ya~!: 'f!P 

Maarif vekili Saffet A•ka~ 1~f 
fakülte~ine giderek fakÜ~~e!.I (jı.lfClJ't 
sonr:ı ?.forfoloji enstitusu toılttİ'' 

. . . ·y.,ret e ""'" 
Hasekı hastanelerını zı " . eye uı· ~ 

Vekil hundan sonra bel~ı~al \JC U 
yarak Vali Muhiddin tJ'~tunüttUr· • 
mektepler hakkında görU~d 'fCJıil "· 

•. 1 gı en li' '" Daha sonra muze er~ . . ıcötlc • 
i<i eserler müzesini, ~ınılı kaP' .,rıf 
ıark eserleri müzcsinı 1'0 P ra kol,., 

d"ten pa 
nı ıezmi§. yeni tesis ~. 1 

• ôl 
siyonlannı tetkik ctmıştıritunl 11 p 

Bu sabah 5aat ıo da A 
111 

yatıJ'l 1• 
Valde h<!ğında Provant~r~o yeni 1'",. 
muallimler ve talebeler ıçınl tııı• rPe' •• 

t rııe a t•r..-
Jacak sanatoryomun e rıkıst rif 
simi Maarif vekili Saffet ~e ?d-'b". 
fından yz.pılmıştır. Merası,, ıe"'t 

b·r~oa crkinnve doktorlarla 1 :ıı 

ı·;;;;~er reslrf'11 

puııa~ rtJ~ 
Mcmin~ Poıt eertırı ~ 

yazıyor: ., · bllıoıı'" 
O l . resrttl -;. ..-

::erinc! e Hit erın narı ~~ 1 

ca!t olan ilk posta pu J-fı O dl 
posta neı:(treti tarafından·.,_ıı 2 
doğum yıldönümü olan 

111 

piyasaya cıkanlacaktır. ttllı 

Sahte etek 
muru tt'' me arıl• er" 

Nuruosmaniyede 18 n~.111de 'f•~;sil' 
~ d"" OrtakoY ıı ,. oturan Ka::r.n un zııar• . ; 

divenler sokağında 17 nu ]e1'trılr ~--
d. ·ne e dJP~ 

evine gitmig, ken ısı• dot•l'I elti' 
muru süsü vererek para da e'°e .~-ait 
. . . K~ 0 sıra ' ıstemıştır. ö%ım, ,ıiııı 

Aziz tarafındln polise ıe 
tir. 
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Zavallı 
tnasume ... 

~:ur muharrirlerden bay Nec. f na hakikati söylemezseniz tetiği çek. 
hr YD.ll Masumenin mektubunu a- mekte hiç tcre~düt etmiy~eğim ... 
~ alına.z, !tendisini memnuniyetle ka.- Bu deli kadının kar§ısında hakika-
' ~ bildirmi§tL Genç mu- ti söylcmiyeceğim diye ısrar et.menin 
h.~ ' 'Yeni neşrettiği ''Sönmüş ha.. çılgınlık olduğunu, Cevdet derhal an-
~:Ollla.nının karilerinden olan bu ladı. Bu genç kadın, herhalde son de-
~ hanınu kırmak istemiyordu. rece ıstırap çekmiş olacaktı. "Sönmüş 
'~~suıne pür tuvalet. Necc'letin ha.yat,, ı okuduktan sonra belli ki 
tela. U . girdiği zaman gayet ciddi bir her günü azapta geçmiş, sevmeye 

...... e. başladığı kocasından artık nefret duy. 
l:a~~ Yazmış olduğunuz "Sönmüş muştu. Bunları romancı bir an içinde 
%ı • ronıarunm kahı:.ama.nıymı. Ki. sezdi. 
~Okumaz size derhal mektup Boğuk bir sesle, son defa olarak 
l'etişt· 'Onııt ederim ki zamanında şunları söyledi: 

1
• - H<!kikaten ... Hanımefendi.. Ya-
~ Afft-dersbıiz hanımefendi. Beni nılıyorsunuz ... 
~lhıngörun. Fakat söyledlkleinizi - Cevdet nerede saklı? 

:Yorum Necdet kurtulmak için yalan söyle. 
!Qz~~ üs~t! Nasıl anlıyamazsr. mekten başka çare olmadığım anladı 
~ ha ıtıandaki kahramanınız Cevdet ve titriyerek uydurmağa başladı: 
41ldia.lıratını hikaye ettikten sonra - Evet, hakkınız var ... Ethem bey 
eatfll 1Yle alakadar olmadınız mı? tık bana mncerasmı anlattı ve kimS<'ye 
lİtıiıi 0kur okumaz, bizden bahsetti- kendisinden bahsetmememi tenbih et
~ derhaı anladnn ... Bütün baya- ti. Adresini de bilmiyorum. Maar.ıa
~ ~ı ... Yalnız isimleri de- fih arar bulurum. Bana bir hafta rnü-
l~ i§Sıniz. Maddi vaziyetler, ah- saade edin. 
~~aı; ~eı>si tamam ... Bu roma.ıiı o. Genç kadın bir iki saniye düşündü. 
blı! ~ Ostlarırnız da bizi derl\al teş. Muha.rrıı· korkudan bayılacaktı. Ma.. 
lı' eJtte gilçltik çekmemişlerdir. sume sonra iri siyah göuerini indi-
~lal'l hayatrnıızı neşrettiğinizdcn rerek silahı çantasına koydu ve ami. 
)'Size krzmıyorum. Bilakis, bana ranc bir tavırla: 
l'ıı~ et.ınetıizi ricaya geldim. Evet, - Bu bir haftanın içinde Etemi bu-
~aki Cevdeti ve hakikatteki · lacağınrzı ka.t'iyetle umuyor mu.sun uz? 
~ lturtarmak istiyorum. Ben, Necdet, telaşla: 
~ tlıtın "Leyli" sıymı. - Muhakkak, muhakkak! • dedi. 
~~'hayretle dinliyordu. Bu ne - Pek a!a ••. Öyleyse sekiz gün son· 
~q,\'al U. ~v~t, hakikaten romanın.. ra gelirim. 
~: o lı bır iıaıkm derdini anlatıyor- !Kadın, kalktı. Başıyla bir scıam N kendi gibi fakir olan bir Itm verdi. Yaptığı hareketinden dolayı 
~ faıtat zengin bir tüccar ayni özür dilemeden çıktı, gitti. 

i d a.Leyıaya a§ık olmuş ve kızın :Muharrir ona hiç kızmaml§lı. Acı. 
aq_dClı~ı:nitya "sen çekil, evladımı. sını anlıyordu. Kendi kendine §Öyle 
~~ne ınani olma!,, !demiş. O da, dil§ündü: 

1 
bet.baht etmek endi§esile _ Mademki ronuuumm kadın kah-

~ i terk;'!tnıi§, kacmıJ, sonra rama.nı mevçut. o halde erkeğini de 
~ ta.lttp tlı!iye genç 'ka.dımr.. hayatı- bulmak kolay Qlp.cak. Allah Allah! 
liı.:'ut b~iş. Leyla, vardığı adamla Ben de böylo aı;klarm yalnız roman. 
ı~ 4' hayat yaşamaktaymış. De- !arda olabileceğini zannederdim. Şim~ 
~~ ~elce bunu genç kadmın ro. di hunlar karşılaşınca ne mükemmel 
\'tı ~t" ı Lakin yavaş yavaş onun bir sahne olacaktır. "' 
~ ~ d ll koeasını sevdiğini anlamrş tşte 0 giindcn sonra bütUn gazete-

. ~ce betbaht bir vaziyettey - lerc il An verdi: 

~~~ ~l'dll:adın, ate.şle, helcanla devam 

1a2' s· 
t;lltt, ~ .. sı~ık eden adamın acı. 
l.!:tıı~Uiıt:ırini bize anlattm:z ... 
~~· Qleceğini izah ettiniz. .. 

h.._' ! dolnı.ııctu. 
.. ~···Q ""':# 

~ ~b~ ka.lmadnru:a, r}ca.ederim 
~ ~ t 1 onunla karşılaştırın. Ben 
~~~~edeceğim. Nereye ister

~ctdcte giderse-beraber gideccğım. 
llıJ~ni inkisara uğrataca

~~ li.ıı . çekingen çekingen: 
)ttl du~du lıntfcndi ı Doğrusu ço gu
'tık~aıcıu~ lll. kitabımın bu kadar mczi. 

,~ 'u hiç ummazdım. Fakat 
1ıa,~4:r· .\il.la 8:11&.ttıklarnn hep uydur-

A.t~ ijct·ı ~ıgıın Cevdet hayalidir, 
,<.qu ı dır. 

' :eo'; irkildi: 
~ llıahViyet göstereceğinizi 
' t ,,~ ~akat açıktan açığa bana 

'b. ~e sizi meobur edece-
"'Q ll() 
la\.._~l'i •. 

~r'l ... '""lllıca eoylerken çantasından 
.:'.1!~~: Çıkardı ve delikanlıya 
~~ llıt <> 

"Sönmüş hayat .. romanındaki Cev
det gibi bir macera yaşamış olan şa. 
hı~ derhal müellife müracaat etsin. 
Kendisine müjdem var ... 

Kimseler cevap Yermedi. GUnlcr 
geçti. Ne gelen vardr, ne giden l Ncc
detin gözleri önilndc Masumenin ta. 
bancası panl panl parlıyordu. İçin
den genç kadına kızmağa başladı. 

Randevu verdikleri zamandan bir gün 
evvel muharrir knçmıya karar verdi. 

"- Bursayn kadar 13öylc ufak bir 
seyahat. .. Fena olmaz! ... ,, diye düşün
dü. 

Ertesı gUn Mudanyada gazeteyi 
açtığı zaman hayretle ~u satırları o
kudu: 
"Meşhur tüccarlarımı:r.dan bay ( ... ) 

m haremi bayan Masume, tanınmış 
bir muhatTirin kRpısı önünde durur. 
kcn, çr..nta.sındaki tn;banca kazara 
patlamış, ve kur~ıın her nasılsa yolu
nu değiştirerek beynine isabet etmiş. 
tir .. , 

Muharrir, bunun intihnr olduğunu 
anlamakta güçlük çekmedi. Kalbi 
darlandı. ~ Ôld~ağr §ayet Cevdet yani 

~ ş~ kendimi vurmak için (Devamı 15 incide) 
~-i_na_t_ed_ip_b._a_-____ N_'.ak_ı_ed_e_n_:_(_H_a_t_ic_c_S_ü_r_cy_ya_)_ 

~il{j 
D§~ t.eR._" 
~~~İS{\ .. 
·'"~ i'IAK ~~R\N\ 
'~ er'"' 

ırcınıtcrıı amca-
na ın kaırıso 

Yazan: Niyazı Anmet 

156 sene evvel bugün 
Dünya' dan 66 defa büyük olan 
Oranos seyyaresi keşfedildi 
Dünya'da hararet 1000 derece iken 

orada ancak 3 derecedir. Güneşten 
2,869,000 kilometre uzakta 

bulunuyor. 
Harikalar yaratan ilim ve fen, bu l Akılları durduracak bir süratlc 

gün belki de henüz çocukluk devre· hareket etmekte olan ve dünyadan 
sindedir. Çünkü kainatın sır diye 66 defa büyük yıldız ı~ık ve hara· 
kalan sonsuz meçhulleri bir türlü ret noktasından P.ek zayıftır. Dün· 
aydınlatılamıyor. Küre dedidiğimiz yada hararet 1000 derece sayılırsa 
toprak ve suların derinliklerinde or~da ~~ tesir ancak 3 sayı ile gös• 
kim bilir bilmediğimiz neler var? terılebılır. 
Bundan başka göğün sonsuz boşlu· Oranosun güneşe olan meaafesi 
ğu içinde de ne alemler kuruludur; 2,869 tnilyon kilometredir. Güneşin 
bilmiyoruz. Güneş, ay ve sayısı bi- etrafında 84 senede devretmektedir. 
linmiyen yıldızların iç yüzü de meç Oranosu şöyle tarif edilmekte-

) dir: "Teleskopla bakıldığı halde hu !.. 
Çobanların dertleştiği, keçilere 

yol göstericilik yapan yıldızların 
herbiri bir tesadüf eseri olarak keşf • 
edilmiştir. Bu ke§if, ancak bu yıl-
dızların mevcut olduğunun bilinme
si ile kalmış, mahiyeti anlaşılama· 
mı§tır. Bugün Ora·ı os yıldızının 
keşfedilmesinden bahsedeceğiz. 

Bu büyük seyyareyi Sir Vilyam 
Herşel 1781 yılı 13 mart günü, 156 
sene evvel bugi.in buldu. 

Herşel, 13 mart günü gecesi, te
leskopu ile gök yüzünde isimleri 
bilinen yıldızları tetkik ederken elin 
de bulunan cetvelde ismi olmayan 
bir yıldız gördi.i. 

- Bu ne .. Bu hangi yıldız .. diye 
bağırdı. 

Başını kitaplara, cetvellere göm
dü. Arandı. Fakat bir §ey bulama
dı. Gördüği.i yıldız muazzam bir 
şeydi. !cinde bir takım şüpheler 
hasıl oldu. F aknt göz yummadan 
yeni yıldızı takip etmeğe başladı. 
Aradan bir müddet geçmi§ti, yıldı
zın 88bit yıldızlar arasmda yerini 
değiştirdiğini hayretle gördü ve ba
ğırdı: 

- Buldum .. Yeni bir yıldız bul
dum .• 

ikinci gi.inü Her~el, gök yüzünde 
yepyeni adı bilinmiyen bir seyyare 
kqfettiğini ilan etti. Fakat şimdi 
iş. bu yıldıza ad koymakta idi. Ka
§if: 

- Bu yıldızın adını kendim ko
yacağım. Bu lngiliz kralı i.içüncü 
Jorja hürmeten Corciyon adı ala
cak .. dedi. 

Almanlar, bt: isteğe itiraz ederek: 
- Esatire mahsus bir isim kon-

ması lazımdır .. dediler. Bulunan sey 
yareye bulanın adı verilmesi hepsin 
den iyi idi. · 

lap)M: 

- Hayır .. dedi. Yeni yıldıza ka
§ifin ismi olan Her~cl verilecek!.. 

Profesör Bode, teklifi kabul et
medi: 

hafif bir renkte ve muntazam bir 
surette parlak görünür ise de şim· 
diye kadar üzerinde ne bir lekeye 
ve ne de bir halkaya tesadüf olun· 
muşutr. Bu sebepten dolayı seyya· 
renin mihveri etrafındaki devranı· 
nm müddeti tayin edilememiştir. 

Oranosun arzdan uzunluğu bil
hassa ışığının donuk olması, bazı 
büyük seyyarelerde de mevcut ha· 
vayı nesimi tabakası ile diğer hadise
lerin buradc."l da olup olmadığının 
tetkikine mani olmuştur. 

Ziya bir saniyede 300,000 kilo
metre süratle inti~ar ettiği ha1de 
güneşin ışığı Oranosa ancak 9,000 
saniyede varabilmektedir. Onun 
için güne§ sathında vukua gelen 
her değişiklik ncak 2 1 / 2 saat aon· 
ra Oranosta görülebilir.,. 

işte Oranos yıldızı hnkkmcla bil· 
diğimiz malumat. Yüz yıllardır üze· 
rind-ı yaşadığımız dünyanın hala bir 
çok giı:liliğin~ bilmezken bizden kat 
kat kat büyiik olan Oranosun içyü
zÜn i.i insanlık kim bilir kaç asır son· •• 
ra öğıenebilecek. Belki de hiç öğre
ncmiyecektir. 

:::::::ı Birinci sınıf Operatör ~ 
il 

fiOr.CAFER TAVVAR 
Iİ Umum! ccrraht ve mnlr ccrrahLli mUte-q . 

~ 
h&IWSl. Parls Tıp FakIDt.esl cerrah! BU. 

i -..im, dimağ ccrrahlıl cnaUttlaU aabık 
Miııtaın. 

• Erkek vo kadın ıı.mellyaUarı, sinir ve 
U beyin urlar., eııteUk (ytız, meme, karm n bunı~ukluklan) ameliyatları ve nhı&iye il doğum mUtchMSist. i licrgUn !6·11) kadar meccanen. ôllt . 
•. den sonra tıcrctıldir. Beyoğlu Parmak. 
H kıpı Rumeli hıın No. l. Ti. 44086 
H::::::::::::::::::::::s:ı::::ı::.:ı:::m:::'~:==-=-•""D 

r:-7 Kimyager 

ı Müsameddin 

- Yeni yıldızın adı Oranos ola
cak.. diyerek herkesi ikna t:tti ve 

--------------' Her§elin bulduğu yıldız adını da 
bu suretle bulmu§ oldu. 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. Bil· 
umum tahlilat. EminönU Emlak ve 
Eytam Bankası karşmnda tızet 
Bcv Hanı. 

l1!191--- D r. ---~ 
NIŞANYAN 1 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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• • • 
Oranos güneşten uz.aklık sırası Hastalarını herg\in akşama kadar 

• ile Zuhalden sonra gelir. Bu yıldı- Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
zm kutru 51,300 kilometre, hacmi, Mektep sokak 35 numaralı mua-
dünya hacminin 66 mislidir. Kendi 1 yenehnnesindc tedavi eder. 
medarı üzerinde saatte 24,300 kilo- ---••cm Tel: 40843 ---••• 
metre süratle hareket etmektedir. 
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Almanyanın gözü Pla nör kazası 
nasıl oldu ? Şimdi de Belçika ilk maıumat 

kongosuna nıı dikildi? 
Belçika Başvekilin·n nutku 

Brükselde Afrika klübünde • verilen 
bir ziyafette Bel5ika Başvekili Van Ze
cknd, bir nutuk söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 
"- Belçika, Belçika kongosunun ta

mamiyeti bülkiyesinin mevzuu i>ahse. 
d:Jmesini her zaman reddedecektir ... 

Başvekil yakında Kvngoyu ziyaret 
edeceğini söylel:likten sonra, şunlarr 
iHive etmiştir.: 

" - Almanyanın Kongo için emper
yalist gayeler güttüğü söylenmiştir. 
Fal:at bundan birkaç hafta evvel Dr. 
Göbbels_. Almanyanın müstc;:nleke zap
tedecek kuvveti olmadıgını ve böyle 
bir ıtu~veti olsa da onu sarfetmiy~ccği. 

ni, söylemiştir. Bu sözleri kaydediyo
rum. Kongoyu müdafaa etmenin en e
min çaresi, Belçikanın kuvvetli bulun. 
masını temin etmektir.,, 

Belçikanııı emniyeti 
İtalya hükCımeti, Belçikanın emniye

tine müteallik hususatta İngiltere ve 
Fransanın kabul etmiş oldukları hattı 
hareketin aynini kabul etmiş olduğunu 
Belçika hükQmetine bildirmiştir. 

Belçikanın notasında İngiltere ve 
Fransa!dan sonra Almanyanın da Bel
çikayı ziman altına almağı kabul etmek. 
te olduğu ve buna mukabil Belçikanın 

zamin olmasını istememekte bulundu
ğu kaydedilmektedir· ------------------·------·----

Italyan manevraları 
( B~ tarafı 1 incide) 1 

kıymeti sıfıra inmiştir. Bilhassa 1 
La Gazelta de Popolo diyor ki: 

"İngiltere tek başına el! kudretli 
silahlara malik olabilmek için mey
dan bo§ bulı.unıyacaktır. Fransanm 

L·e lngilterenin silahlanışlarında sürate 
ve bolluğa ayni süratle mukabele e
deceğiz. İki kanunusanide imzaladr 
ğımız Centilmen a.nla~masmdan ~e
ri biz İngiltere aleyhınde addedıle-
cek nümayişlerden daima çekir.aik. 
Fakat İngiltere o günden bugüne 
kadar birçok manevralar yaph ki 
bunlann hepsi açıkça İtalyayı hedef 
tutmaktndrr. İngiliz donanmasının 
Akdeniz manevraları daima Cebe
lüttnnk'ı ve Süveyşi kapamak esası
na dayanmaklad~. Ve bunların Cen 
~Jmen anlaşmasına aylön ohna.d!kla 
n kabul edilince ltalyon donanması
nın T obruk deniz üssüne dayanarak 
bir manevraya kelkışması da anlaş
mamıza aykm addedilemez. 

İngiliz - lta!yan anl~ması İtal
yanın Akdenizde manevra y apmak 
setbestisini kafiyen kayıt altına sok
muş değildir. ltalyanm her Akde· 
niz kıyısı devleti gibi bu denizde bü· 
yük menfaatleri vardır.,, 

Avam kamarasındaki müzakerelerin 
sonunda Bahriye nezaretinin parlamen 
to müsteşarı Lorl:J Stanley, bilha!sa 
kollektif emniyet sistemini ihata eden 
şüpheli vaziyetler üzerine nazarı dik
kati celbetmiştir. 

Bu nutuktan sonra Bahriye nezareti 
bütçe kanun projesinin heyeti umumi. 
yesi müz:akerelerine nihayet verilerek 
nihayette 57 reye ktrşı 152 reyle tas
ve maddelere geçilerek kanun projesi 
-vip olunmuştur. 

Madrit'te 
bir suikast 
n spaı ınıwaıva 
~öınHdleu-n Benıl 
DtaıOyaını Baır 

"Habeşistan a gid l
yorsu nuz,, d iye 

kandırılıyorlarmış 
Madtid, 13 (A. A.) - Faşist teşek

külünün iki ıızası tarafından idare e. 
dilmekte olan bir faşist komplosu 
meydana çıkanlml§tır. 

Bundan sonra gnzete, faşist mec 
tisinin verdiği kararlardan bahsede· Komployu kuranların maksıı.dr, ge. 
rek "İtalyanın h:>.kiki bir sulh politi- nera.l Miajoi ile halk oephesiniu bazı 
kası takip eden devletlerle iş birliği crkaruru ele geçirerek, bu cepheyi teş. 
yapacağını ilan etuıiş bulunduğunu., kil eden partiler arasında nifnk husu. 
yazıyor ve diyor ki: le getirmekti. 

· "Musolininin bu seyahati filvaki 
dünyanın dehşetli bir ıiynsi gergin
lik içine daldığı ana tesadüf ediyor, 
fakat Musolini bu seyahate daha ev· 
vel karar vermişti.,, 

Suikastçılar, dün Mndrid miidafaa 
komitesinin nakliyat murabhasını 
katletmişlerdir. 

Suikat nasıl oldu? 
Madrid, 13 (A, A.) - Mn.driö mü-

tiusolininin muvasalat& tafsilatı dafaa komitesi ikinci murahhası Do-
Musoliui, pe.sinde yüz kırk 1ta1ya."l mingo Rodrigez, bir kamyon kolunun 

ve ecnebi gazetecisi olduğu halde Po. ROförleri arasında çıkan bir ihtilruı 
la kruvn.zörU ile Tobruk limanına geL 

1 

nıiştir. 

Trablus limanln.rmdaki İtalyan fi. 
losu, Musoliniyi selamlamak üzere top 
atmış ve tayyare filofa.rı, harp gemi
lerinin üzerinde uçuşlar yapmıştır. 

PantcJnrya adası tahkimatı 
Aınerikan gazetelerinden "Nevyork 

Tnymis,, ltnlyn.nlnrın Akdenizde Mal. 
taya yakın Pantelarya adasını tah. 
Kim ctmi.s olmaları, İngiliz _ İtalyan 
anlaşmasına muhalif telftkki edildi
ğini kaydediyor. 

Ayni gazete, gene bu n.danın, ilerde 
.Akd~izi İngiliz donanmasına kapat
mak maksadiyle kulalmln.cağmı ve bu 
surc!;.le denizden olduğu kadar, yeni 
yaptırılmış olan büyük M'.ısır • TL•nus 
yoluyla karadan Mısıra hücumun ko. 
lo.ylo.ştırılacağım yazıyor. 

~imali Afrikncla sevkulceyşi 
hUJcimiyet 

Morning Post Roma muhabiri yazı 
yor: 

Musolininin Trablus seyahati, Ro 
m::da, İtalyan hükumeti reisinin şim. 
diye kadar yaır..cağı seyahatlerin en 
mı:rnalısı ve en mühimmi olarak telakki 
t'diliyor. 

Bu seyahat, İtalyanın şimali Afrika 
O::a, t~ !~ulceytt h~kf.:nfyetin! gös
terecek sembolik bir manayı haiz bu. 
lunmaktadır . ., 

ngilterenln cevabı : silahlanmak 
Londra 12 (A.A.) - Dün akşam 

halletmeğe uğraşırken tabanca. ile 
birkaç yerine ateş edilerek öldürül
müştür. 

Harp vaziyeti 
Ma.drid, 13 (A. A.) - Hükumet 

kıt'alan, asilerin Gua.dalajara cephe. 
sindeki taarruzlarına· konlyca muka.. 
vemct etmişlerdir. Bu taarruzlar, dün 
hafiflemiştir. Dün akşam vaziyette 
hiçbir değişiklik kaydedilmemiştir. 

Milisler, a.c;i kollarını yandan tuar. 
ruz ctmeğe bn.slnmır;lardır. 

Hükumet kıt'aları, Jarama rn·nta
k.rı.sındaki mevzilerini ıhlah etm!~ler
dir. 

ltalyan askerleri f suanya mez
bahasına nasıl gönderiliyor 

Madrit: 12 (A·A.) - Yab:ıncı 

gazeteciler, dört İtalyan askerile !tal. 
yan mülazimi Gaetano Burruzoyu is
ticvap etmişlerdir. 

Miilllzim, ispanyadaki İtalyan kıtaa
tı yekununun yalnız 40 bin kişi oldu. 
ğunu söylemi1 ve şunu ilave etmiştir: 

'' - Biz H-.:beşistan için gönüllü kay 
dc:dilmiştik. Hı:reketimizden 1 S gün 
evvel İsp:myaya gideceğimizi söyledi
ler ve biz de kabul ettik .. , 

Burada askerlerden biri mülazimin 
sözünü kesere!: demiştir ki: 

" - Ben Hnbeşistanda yerleşeceği· 
mi zannederek kaydedilmiştim. Fakl\t 
bize vapura bindikten sonra İspanyaya 
gideceğimizi söylediler ve tabii hiçbir 

Bu sabah on birde bir planörün 
{motörsüz tayyare) kırılmasiyle ne
ticelenen bir kaza olmuştur. Bu hu
susta yaptığımız tahkikatı yazıyo· 

ruz: 
Birkaç gün evvel lzmirden 

gelen Türk Kuşu muallimlerin
den maruf tayyareci Vecihi 
bu sab;h ona doğru tayyaresinin ar
kasına bir planör bağlıyarak lstan· 
bul üzerinde tecrübe uçuşu yapmıya 
karar vermiştir. 

Tayyare hazırlanmış, filo ile lr 
mirden gelen planör de kalın bir tel
le tayyarenin arkasına bağlanmış.~tr. 
Tayyareye Vecihi, planöre de T urk 
Kusu talebelerinden yirmi iki yaşın· 
da Ali binmiştir. 

Tayyare ile planör bundan son-
ra Yeşilköy meydanından hav~lan· 
mışlar, İstanbul üzerine. gelmışler 
dir. Bu planör, yannkı bayramda 
akrobasi hareketleri yapacağından 
Vecihi arasıra arkasındaki planöre 
işaret veriyor, müsait bul~uğu yer 
ler de akrobasi tecrübelen yaptırı-

yordu. .. 
Saat on bir de Sultanahmet uze-

rine gelen tayyare ile planör burada 
da birknç devir yapmışlardır. 

Bu ara Vecihi meydanda topla
nan ve kendisini seyreden halkı se
lamlamış, biraz daha alçalmış, Aya· 
sofya müzesinin minareleri arasın· 
dan geçmek istemiştir. . 

Tayyare bir minareyi geçtıkten 
sonra bir dönüş yapmak ist~miş, bu 
sırada tayyare ile planör arasındaki 
ip minareye takılarak kopmuş~u~ .• 

Bu vaziyet kar1ısında Vecıhının 
yapacağı bir hareket !oktu~. syt~n 
iş planördeki gençtedir. Alı planor
de yalnız başına kalınca dümen ve 
kanatların hakimiyetini eline almış, 
rüzgara kapılıp T opkapı sarayı üze
rine doğru giden planörü indirmek 
üzere m\inasip bir yer aramıştır. 
Planör Alinin soğuk kanlılığı saye· 
sinde gittikçe ah,:almış, G~lhane p~r 
kı iizerine yaklaşmıştır. Genç pla
nörcü parktaki ~nİ§ yolu mi.inasip 
görünce buraya inmeye karar vermiş 
epeyce alçalmış, fakat yola inemiye
rek park kapısından girdikten sonra 
ilerliyen yolun sol tarafında b üyük 
bir ağacın üzerine oturmuştur. Bu 
sademe §iddetli olduğundan planö
rün kanatlan kmlmış, bazı yerleri 
hasara uğramıftır. 

Kazadan emniyet müdürlüğü 
haberdar edilmiştir. Bunlar gelme
den evvel Ali planörden çıkmış, a
ğaçtan yere inmiştir. Gayet soğuk 
kanlı duran gençvaka yerine giden 
emniyet müdürü Salih Kılıç ile tay
yare müdürü lsmail Hakkıya izahat 
vermiş, hiçbir yerinde yara olmadığı 
m, tel kopunca bütün itidalini mu
hafazaya çalı§Brak yere inmek iste· 
diğini söylemiştir. lsmnil Hakkı bu
nun üzerine talebeyi otomobiline a· 
larak yerine götürmüş, burada bir 
müddet istirahat eden gence Y e.c:ilkö 
ye gitmesin i söylemiştir . • - Y. R. 

şey yapamadık. Yola iki vapur çıkmış. 

tık. Birinci kısım 31. kanunusaoide, di
ğer kısmımız da 1 §Ubatta yola çıktık. 
Hepimiz 5000 kişi idik . ., 

İspanyaya ne yapmak için geldiği 

kendisine sorulan mülazim: ''faşizmi 
korumak için,, cevabını vermiştir. 

Esirlerden biri, bölüğünün mevcu
dundan yüzde yirmisinin Habeşistanda 
muharebe etmiş kimseler olduğunu 

söylemiş bir askerin günde be~ liret 
aldığını, günde 60 liret alan zabit aile. 
sine itc?lyan hükumetinin ayrıca 20 li
ret veıdiğini tasrih eylemi~tir. 

Guadalajarada esir edilen İtalyan 
kumanl:ianr J..uciano Anto:ıio Sylvia,' 
İspanyada 80.000 İtalyan ve 40.0000 
Alman mevc~ıt olduğunu tahmin et-
mektedir. ' 

Almanyanın yardımı Frankonun 
kara gözü için değil ! 

Nevyork 12 (A.A-) - Nevyorktan 
gelen tspanyoJ hiikumeti mümessilleri 
gazetelere yaptıkları meyanatta, Fran. 
konun Almanya ile bir anlaşma im
zalamış olduğunu ve bu anlaşma muci
bince 35 sene müddetle Almanyaya 
harp malzemesi mukabilinde senede 300 
bin ton demir vermeği taahhüt eyledi. 
ğini bildirmiştir. 

Motörsüz, pervanesiz ve sadece ka
nat, gövde ve dilmene malik olan 2 
numaralı Türk Kuşu planörünün d;iş. 
tüğii Gülhane parkına toplanJ1. 300 
kadar ahali, itf aiyc, polis ~r.ıc:ında 

doiaşan bir diğer muharririm!z clhıie. 
diklerini ve gördüklcı"ini şöyle tcsbit 
etmektedir: 

Bu sabah on birde, Giilhan.- r ıırkı. 
nın büyük kapısına yakın, uzun bir 
yabani ağacın üzerinde şimdiye ~.1dar 
görUlmemiş bir cesamette koc .• wıan, 
gümüşü renkte bir kuş dunıj'v"du : 

Türk Kuşu plii.nörcüler nden :!2 ya· 
şmda, heııüz bekar ve geçen senı: lnö
nU kampında 18 saat havada dıJrmak 
sure.iyle Ti.irkiye rekorunu km.ııı;; o
lan Alinin nğaca saplanmış p1iinörü ... 
lçersinden bir insan kımıldanıyor. Ka 
zl.ya uğrıyan genç ... Sürüle kalkıyor. 
Gözünden gözlül:lerini, sırtından pa. 
raşüt çantasını ve ayağından a-v·.ı.k_ 

kabılarmı çıkarıyor. Ve a.sağıda heye. 
canla kendisine bakan halka, hiç en
dişe etmemelerini işaret etlikten 
sonra, ağacın dallarından dal'arınıı 

bir Tarzım gibi geçiyor. Sonra gövde
sinden ~~ya sıyrılıyor, aş:ığıda ka
dınlı erkekli bir kalabalık, etrafına 

doldular. Kendini hiç kaybetmemiş ve 
yalnız kınlan gözlüğünün camındru.1 

sağ gözünün kenarı biraz berelenmiş, 
ve yanağına doğru hafif bir kan sız.. 
makta olan Alinin takdirle aceta boy. 
nuna atılacaklardı. 

- Su ister misin? dediler. 
- Hayır, diye cevap verdi. Benim 

daha görülecek işlerim var. Ycşilkö. 
ye gideceğim. Nerede motör! 

Etrafındakiler yüksek sesle haykı
rışıyor: 

- Yaşa delikanlı, sen müthiş bir 
soğukkanlı adamsın. 

- Soğukkanlı olmasaydım tayyare· 
ci olur muydum? 

PIAnörcü Ali, herkesin şevk ve he. 
lecanı arasında Yeşilköy tayyare is. 
tasyonuna doğru yollanırken, kesidu 

• bir uğultu ile GUihnne parkı ic;:ersinc 
gelmiş olan itfaiye de derhal büyük 

motörlU merdivenini faaliyete geçi. 
rerek, yabani a~ta, kocaman ve ga
rip bir muz gibi takılı duran 2 numa
ralı planörü ~ağıya indinneğe sa.. 
vaşmıştı. 

---...uuı . .....uıı ... _"""=t=>--"·---
Asi F e anko ve 
P e yam i Safa 

(Ba§ tarafı 3 üncüde) 
pct ateşiyle ispanyayı bir parça da. 
ha öldürdüğilnii pek ci!<.i bilme7;tedir. 

Uzun söze ne haoet Peyami ..• Sen 

dahıi Pariste bulunduğun s:rad.a bu 
hc.1..-iTxıti anlıyanlar arasrna kanşmuı 
ve Madrid hül:itmct-fylc f i1..Tett bera
ber oldzı§ıın:ı a.:.ı:r imza vermiş değil 

misin1 

AÇIK SOZ'de: 

Şakir Ha.:ımı 

tes elli e d i y oru m 
Açık Sö::'de b1tşyu.::ıyı ge;ıe Şrıkir 

lla::ım ya::m1§. "Akdc.ıfzin kaynaş. 

tığım,, söyl:ycıı rıııthorr:r bıı h.~li 

uBalktmların eski haline,, benzetiyor 
ve diyor ki: 

"Orta Avrupayı tutan fa.ş-i.zm ls· 
panya patırtı.~mı hallett:ği gün Al;.dc. 
n::::in bıt 1ıaı:ndeıı istifaae edeceğe ben. 
ziyor.,, 
.~ir Hazımtn hata~n büyük. Ha:::

rot, Orta A vro.pada "faşizm" in ha
kim okluğu kanc.atinde. Hangi faşizm 
a b'rcıdcr1 Sen ltalyan ve Alman em· 
pcryilizm1cr11ıiıa Tuna hav:::asında 

ıızb.şc.bildil;lcriM uzla§abilcceklerine 
nasıl ina.nabiliyorsım1 So11r:ı •ıe sanı· 

yorsun1 Ilitlcri::m ile l'fasolin'::m ay. 
>ıi şcy?er m.!dir' Ve ayni ~ayler hali. 
ne girseler, menfaatlerini tevz:n cde
bil.<1clcr CUilıi Orta Avrııp:ı ile Tu1ıa 

Jı.::.vz::s:nda bıt i'J.-i dcuıct:n T:uraoağı 

hegemonyayı ya~tırlar mı 1 
Ralıat ol şekerim rahat ol ... 
Beyhude merak ctmi~sin. 

B r . .Al., . idaresi a]tııld~ 
u p anor, ı nın ·ı t \"eciJıln 

bu sabah. me~hur pı o ,.oıa. 
tayyaresi pe-:tne tal:ılı olarak :.ıır. 

- Giilbaııe r-. ı 
çıkmıştı. }ı..yns~fyadan geid•• 
kının üz~rille doiYru beraberce r \'il' 

~ d .. eJl'le., • 
ği sırn.d:ı b·rclenbire bir on dıııdıı· 
pan Vecihinin tayyares.i~i~ ~ll).,ıı 
ki planör bir ara kendısını . ııs.ıııle 
t::-lin gevşemesi, mütea.ı:i~. bıriııe ;co
ile de apansız ..,.erilmCSl uzer ı.eıt-

o ş''t" 
punca, p'anör .serbest kalını urıe1' 

d 
. .... yırı e 

di mukadderatını ken ı ""' 
zaruretin~ di.i5mü5tü. -·cıl . ya''T""'~ 

Fakat \'ecihinin ttıyyarcsı. gıbi, 
tehlikeye dilı;müş bir ana. ıcuşda.ı.re· 
planörcUğün üz"rinde telaşla. ,..ıı· 

r bır. 
ler çi"erek uruvor uçuyo • rı'\'or· - ~ . ' l \'C 

. 02n da aşi>ğlya .Aliye işaret er 
• d il au. u11 e 

Ali. planörünü deniz istikaıne use
V pa·lctl1 · karaya >doğru çevirdi. e "

0 
c;eıı;f 

rinden doğru uçurmağa başla 1~ ııııı· 
ve beyaz yola indirec~~ti: .. B~iUı•~~· 
vaffak oluyordu cla. Çur.ku • öre bit 
hem planorcüye, hem de plaı~dirt11t~ 

· ere ... zzrar gelmeden bu aleU Y 

mü-nkiindü. 'bi bir il'• 
Esasen 100 - 150 metre gı , .. rı ya' 

k . pıır•• 
tifada bulunuyordu. U ın, tePt' 

v çların · 
tunu iki yandan saran aga ııııt ~· 
!eri o k~ıdar biribirine yak_ı~a! bir dJ• 
planörün kanatlarından bırtn, · 5srf' 

. azeneY1 l. 
lın hafıfçe dokunrr.ası muv :yet o• 

Al. . tl' bir vaz· -"' tı . ve ı, en emnıye ı • örÜ ıı~"" 

rak yahut bilmecburiye. plan a ıslıl-
• ~11 

bir yabani ağacın dalları ara 
verdi. 
. . • . . . ~a••" 
PHinörün yalnız kanatları ipler' 

uğramıştır. ttiaiye tarafınd:ııt le f,rJ 
'ttnI<ır .ıl 

bağlanarak indirilmesı ~ . ·ıcteıı sır 
d k.k ·· d" Planör indınldı r:.ı il' a ı a sur u. 

1 
n g11 • 

ra Alinin bir camı kırılmış 0 a {it ç•" 
ğü, içerisinde bulunduğu paraŞ yer.eff 
tasr daha evvelce planörü mufa . .,e tı1' 

' . 't aı. rO 
ve iple bağlamağa çıka~ b~r 1 pt5,,6 
feri tarafından indirilmıştı. ,ıll''~ 
indirmek için ön:e iple askıya 1fa ~ 
1<ifayet etmedi· Bazr dalları ba~it' 
kesmek lazımdı. Planörün kıytı,. 

·· leniyor· ~_. 7-8 bin lira olduğu soy . g11fl' 

Buradan tamir için Eskişebıre 
rülecektir. - H. M 

Yarınki bayranı ıııaf'· 
b .. ··k ha"' t Yarın yapılacak uyu . den 1 ..ıı 

. . d E kişcbır Ji1r• mı ısın bu !labah a 8 ınUıı ~ 
bir filo gelmiştir. Altıncı şube ail ~· 

: i ısın ~ti 
Faik ve Hava kurumu re.s k yaf'fl" 

'lk·' gidere ti' kı bu sabah Yeş: oye tlci!C 
"nde te bayram programını yerı ,r 

. 1 d' ., iV 
mış er ır. . etıı• ~ 

D.. T" kk u tayYarcterı ş ... el' un ur . uş nna"' 
rinde uçarak halka şu beya 

atmışlardır. f' 
"Türk genci: . ··tun diiP ~ 
Uçma!ını bilmiyenlerı, b~rrne. ~1)11 

kötiirüm sayıyor, vakit ge~ı ·n bU1 

.. k nestını 
kuşuna yazıl. Atatur 'd"r ~ 

bil eh 1 • çoc~ıklan uçmasını 01 en ... !' 
anhsı. ..cır 

Sporların en h~yec ba.,a sr-~ 
bi ve yurt için en fayda!.151 t<ııttırıdl' sıf1' 
dur. Türk çocllkları: Turk ttan11" Al 

• J{ana &" 
natları altına koşunuz... 'fur1'İf 
bilmiyen gençlik Ataturk r 

,pO 
yara~maz. . v. topra1' .;er 

Cumhuriyet gençiıgı, 0rıııt•. ıtt 
larının yerini artık hava sp. deııı1' t'd 

· adeyı rt• melidir. Hava sporu, ır ıctaJ1 lctl 
tiren, karakteri yuınıışakh ııııl' 
bir spord•u... .

1 
ıde ıst•~r 

Diğer bir beyanname ı e edi1!11e 
davet lular hava bayramına 

1 

dirler· ~ ---------.. -.......... .. ······························· 
Filomut 11 manevrada 
d .. dii on .,.-

nu sabah lll118etı 
mızdan ~eçer ıttl 

adalar UnOoe ~ttıısd' 
. gara 1J8ft8 

Bir müddettenberı maı:ıııı ~ 
manevra yapan donandün • ıJll' I 
Yavuz olduğu hald~ ükdere .'ôtı ıı" 
Boğazldan girerek BUY b l~JıP 
de demirlemiş ve bu 58~nane ı1 1 

~ mız~an g~ç:rek Adalar 
0 

/ 

: demırlemııtır. • ....... 
: ...... , ··························· 



1 

üstemlekeci 11~:~ 
Haydutlar F:~, rederas-

t . yonu reisi istifa 
il ayda gene gemı etti 

Bu haf ta ba,latna11 l8zun gelen 

ır'-Ma 8 zıy 8 8 ı d ıla r milli kilme mUıabakalanmn kendiıi· 
·~ ne sorulmadan tehir e~ilmi§ olması 

ııı.ıı iri T yüzünden futbol federasyonunun 
~ Urk karde§lerimize ya. Bancata alt baıı köylerde 'l'dtti hal. yıtıl reiıi Sedat Rıza iıtifa etmiıtir. 

~ ltft •e •ulUm herıUn yeni bir ktnın evlerine tecavllz edltmllltedlt. Gene mUnhal kalrnıt o1ah futbol 
"ll'it, tlntlrttdir. TUrk lı:lSylerlnı Hayvanları silrWer halinde ilıtup I~, I .t • lix..ı N h B 
il..._~ -.ı ntUtadereai, menft pr~ eael'aıyonu reıı •• ne aeu i ay-
•1~ ~kua tUrutmektedlf. lturya k1'yUnde ve ley· elamı getirileceği ıöylenme\c:teclir • 
. "4? bu tı iJdiyeden olmuıtur. haniyenin Kadiriye, Müırifiyt ve Ay. ...-... _________ ......__......;;_ 

~~bunlara ilaveten m=1halll rançr köylerinde birçok evler ıaaıım,,, Kuleli lisesi 
~fe ::ıklere TilrklUğünü inkir atnbıular zaptolunmuı. cıyalar ve bay• 
~s ktı:nak kabilinden Tllrk- vanlar gasıplar tarafındın alıntp 16· futbol takımı 
"'i llıta l taıtyan her ıeyl menet. tUrülmü§tUr. Tilrlt k1'y1trlnln taııblar. 
~r ., lıalli:ını çok mUteeaılr et- aan !ikayet yblhı mUra:altları mahaiıf Oedl k llf 1 8·0 yendi 
Ctıea hükfımet tarafından nıaatı ltibarı a Geçen hafta Taksim ıtadmda 
~:iınıta göre istihbarat u- lınmamııtır. Maltepe lisesini malJQp eden Kuleli 

"'-~ 17tcıe bir ~ok ltlmaelert T-UrkUn malı da canı da #utbol takımı dün ~eref iahaimdo 
:'tııt: "Onlıra t6)'le ihtardı bulun. helA'ıtıt' Gedlkll on biriyle karşılqrnttt.tr. 
'~ liiçbir k' Kuseyrdeki Araplar Vatani tahrik!- Hatasız fakat cüratli ve zevkli 
~ • liitıu ırnse yakasına Tilrk bir oyunun sonunda askeri liseler; 
."~ 1ıt en az ihtimalle de olsa an- tı neticesi olarak öküzlerini ve malları. 
~~~ ve altıok gibi rozet taka- ru satıp ıilih satın almaktaldırlar. Ku- atletizm, voleybol, güre§ ve futbol 
~ııı.... r. Bu 1 seyrin bazı köylüleri bu suretle Adeta şampiyonluğunu kazanmış olan Ku-
ı.. · ~""" narı takanlar polis ta. lelililcr bu defaki. müsabakada da 
~""' ·"'katına k 'dd tl' dhada ve gazaya davet edilmektedir. 

"l'lıt..__ ca ve ıı e 1 ceza- Gediklı' takımını sıfıra 'karızı altı sayı "''rtlacaktır.,, Birçok Arap hocaları köylere dağılmı§· :s 

tı,..t~'lblkata girişildi tardır. Bunlar "Türklerin malların~n ile yenmeğe muvaffak olmuşlardır. 
~, .. _ ve canlarının helil olduğunu bildirmek. F a karı:ıı oynayacak ·""-"' 'l'"" Yakasında bir rozet bu- ransay ~ 

"'!' tı k tedirler. Bu ıuretle yapılan propagan- Al 
,, ' .. r genel polis tarafından m an , il "ha dalar gitgide ehemmiyet peyda etmek-
'"" "-.. • "" rtır~tır. Fakat bu te:avU. 
•11 ~ , 0 1t to:lir. Çünkü Türkler silahsızdırlar. .,,,,.. t k 
'~ r genci yakasındaki ro- m 1 1 a 1m1 
~ lltttlıı '~cağını söylemiştir. Bu· Radyo meraklılanna mfijde l 
~~iltt,~.b1rmürreze tarafından tev. Parazı·tı· kesen 
~' ıtarakola sevkolunmuştur. 

~~itlen istihbarat zabiti Türk aletler mecburAı 
~ ,•tt sopa ile ağır surette döv-
-~ da ellerine kelepçe vurarak 

'l' ' tönde-rmiıtir. 
~~~~dılar ama ... 
~' 1•t1~!>arat zabiti üç gün ev
~~ l\te gıc!erken yolda otomobili 
>~t<ıfın~an taşa tutulmuştur. 
• :~ (l erınc otomobil durmuş ve 

\ Araplarla görütmti_~ 
""-'Ilı \ı..~~?lar otomobilin içipde 
~ e~ll!Wduğ'1nu sandıklan için 
"' ;Ilı j.:_'rini söyleminler, kuman. 
tı..:~""' '"lr etmislerdir· Zabit bu • --nı· ··ı ıtı ~ 
t-ı.. 1llcte 'n. tftınun olmuı ve Türkler 
)ı I~ ... Pılacak tecavüzk5rane mu 

\• -es~ 
}( ile d~ P ederek ve gülerek. se-

~ ~ btı rn etmi§tir. 
t~ :ı ~ lc~rnetin ve manda zabit· 
~ ~~~d;~•ıni gören bu gibi şıma. 
~ j lit etmektedir. Silahlı A-
"' ~ ıım.,~~tnıa karakollarının Ö· 

~ .~~~ olarak geçmekte ve 
~~ki~ teı:ııbat amirinin de nazarı 
~ ~ ~ ~~mektedir. Halbuki 
~~ ltüçuk tabanca ve bıçak 
'~mnudur. · 

Fakat bu karar şehri
mizde değil, Aydında 

verildi 
Aydın belediyeıi, radyo amat8r1e

rini fevkalade sevindirecek bir karar 
vererek b~ün belddiyelerimize fu'nek 
teşkil edecek bir harekette bulunmuı
tar. V .erilen. .Jcaran Anadolu ajauı fU -
telgrafla bildirmittir: 

Aydın: 12 (A.A.} - Belediye rad
yolara zarar veren sınai pararitlere 
mani olmak için bilumum elektrik ma
kine ve tesisatına antiparazit ilet ko. 
nulmasıru mecburi kıhnııtır. 

• • • 
Malum olduğu üzere elektrik maki-

nelerine radyoları rahatsız etmemek 
üzere bu ıekilde antiparazit aletler 
konulması Fransa, Almanya gibi bir 
çok memleketlerde kanuni bir mecbu
riyet halindedir ve bu kanunun tatbiki. 
ne de poıta idareleri memurdur. Me
seli elektrik motörüne antiparazit Slet 
koymıyarak civarda rahat rahat radyo 
dinlenilmesine mani olanlardan para 
cezaaı alınır. 

Aydıl\ belediyesinin bu kararının 

Teşkil. edildi 
Stütgard 1 O mart {Hususi) 

21 martta Stürgartta yapılacak olan 
Fransa - Almanya futbol takımları 
ıl'laçı için Alman timinin kadrosu 
ilar. ·:dilmi§tir: 

~aleci Jacvb {Reigensburg), 
mfüi?.fi Janes {Dusseldor), Mun~ 
zenberg (Aixla - Chape1le); muavir. 
hattı GeGllesch {Schalke), Gold
brnnt:r (münich), K'.itzinger {Sch· 
we;niturtJJ ~uh~{im hattı Lehner 
(Aue-sbo1:i~) ,Si{ffihl(~nnlierm). 
l.!t-nz (D.ırlmuncO, Stapan (Stha1 
kei, Urhan (Schalke), ihtiyatlar: 
Svun:-ein (Hanan), Munkert (Nu· 
renberg), Siennetsreiter (Münich). ------

Avrupa serbest gilreş şampiyon,. 

Dan Kolof 
Portekiz birinci~ .. 
ile karı,ılaşıyor 

Portekizli pehlivan Al Pereiranm 
geçenlerde Nevrocky'ye karşı yap· 
tığı muvaffakıyetli müsabakadan 
sonra kendisinin Bulgar E>an Kolaf
hı çarpı§ması kararlaştırılmıştır. 22 
martta Pariste Paledospor aalonun· 
da yapılacak olan bu maç Avrupa 
~mpiyonluğpu ünvanı için olacak
tır. 

7 

lspanya'dan kaçan meşhur 
kaleci 

Ricardo Zamora 
hayatında )7uplığı en heyecanlı bir plonJon 

ıayeslode kurtulablldl. 
Binlerce lı#ı mUubıkaya alrmltı 

elli kert fde t.panyı milli futbol takı .. 
mmın kalesini mUdalaa etmİJ olan meı 
hur kaleci R tar o Za ora: memlrktt· 

Rioardc Z<ımora 

teki ihtilal esnasında Madritte tevkif 
edilmiıti· Zz.morayı hapseden hük\t
met~ler, kendisinin vatandaşları ara. 
sında olan büyük sempatisinden istifa
de ederek İsyancılar lehinde propagan
lda yapmasından korkmaktaydılar. Za. 
mora, bir hayli zaman tek başına kapa· 
tıldığı odasında muhakeme glinünil 
beklemekte iken, kendiıini seven hük\i
met taraftarlarile Fransa ve İngiltere. 
deki federasyonlar affı için tapınya 
hUkumeti nezdinde teşebbüsatta bulun-. 
mağa başladılar. 

Yiltde yuz,iaaçn clı eteği sanılan -
hattl bu esnada birçok ajanslar tara• 
fımlan kurşuna dizildiği bildirilen -
Rikardo Zamora; mahkeme huzuruna 
çıkarıldığı zaman, gerek bu mUraçaat. 
ların tesiri, gerekse dinlenen birçok 
- bitlerin ifadeleri sayesinde ölümden 
'ı;urtuldu, fakat tamamen serbest bıra
blmadı. Saatlerce süren mahkemenin 
kararı: Har'.lin sonuna kadar Barse. 
londa kalması idi. Karar şöhretli ı:por 
cuyu bir hayli üzdü, Zamora firar plan
larını hazırlamağa ba§ladı. 

Muhakkak bir ölümden kurtulan Ri- · 
kardoya, tali bu defa da yardım etti. 

O günlerde İspanya sularına gelen 
Tukuman isimli bir Arjantin zırhlııı 

dradile Zamoranın arkadaşları uyut
makta mütkülat çekmediler; bir iki 
milukereden sonra firar günü karar
laştırıldı. Hürriyete kavuşacağı. ~aki-

kıyı 11bıtııılıklı beli:llyen ııtlltitCt 
muayyen gUnUn akıamı kadıtı ltıyafıtl. 
nt girerek alaca karanlıkta hapaeatıcuıı 
ytrtıın iki dostile beraber çıktı. Blrt6iıı 
aıker ve poliı tarafından ııliı bit kôt\• 
trole tabi tutulan Banelon llmanntt 
indi. 

Sahilde kendilerini Arjahtin ıırhlrtt• 
ha ıit bif sandal beklemekte idL Mı .. 
bur kaleci büyük bir heyecan vı lendtU 
içimle ıandala bineceği eınada iihll 
ınuhafıılın kındlılnl tınımıtürdı. Ar• 
tık yakalanınca ölilmden kürtulrnasına 
jml<an olmadığını bilen Rikardo Zamo- 1 
ra, biran içinde karar vermek mt>cbu. 1 

riyetinde kalmı§tı. 
Ve b•J karan verdi· Binlerce defa 

kale direkleri arasında ve hasım oyun
cularının ayaklarına yaptı~ı plonjonla

nnın en müthişini son bir limitle Ak. . 
!denizin soğuk sularına yaptı. 

İki arkadaşı da kendisini takip etti• 

ler. Sahil muhafızları bir taraftan Uç 
firariyi şiddetli bir kurşun yağmuruna 

lfa !am Zam.ora kmxısının fotoğrafla.. 
riyle ve kazandığı madalyalarUJ. .,;ı.,. 

ledi~ odaaıtıda "' Clll"nede 
b, ~~ ~oculld:aın 
~t h "•lkkep · 

•rsız çetesi 

~~~!~m~~~ni, muL 

biltün belediyelerimi.zde ahnmaıını te
menni ede-riz. Bilhaasa lıtanbul bele. 
diyesi hiç olmazsa tramvay şirketini 
böyle antiparazit ilet kullanmağa mec
bur etmelidir. 

Dünya patınaJ kırcaonçesa 
Cecilia Colledge 

tutarlarken, diğer taraftan da sandat· 
lar ve büyük projektörlU motSrlerle 
takib~ başladılar. 

iki arkadaş - biri omuzundan dife
ri de baŞınidan yaralanarak - tesfım 

~' bir 'Yı çalan yedi çocuktan 
Mı.. ~tll kbeke yakalanmıştır. Bu 

'~~1' iı~iltekkep, fakat boyların
. ~~ ~·tr }tapan şebeke camiler-

Amerika Alman
yayı protesto 

etti ~llL~c!tr.1tıı.ede bazı dükkanları da 
·~rııı Sebep Alman gazete-

... \ ı >'itkal:ınması şu şekilde I f l I dd lll 
"'~hriı,u er n n ş e 
~ ~~ tli.Qtartıiin en son şerif esinde ne ş r 1 y 8t1d1 r 
~~'~ •rrıpulleri !;almakta ol. Nevyork belediye reisinin söyle· 
ı''\ ~alc •c derhal yuka:-ı ko- diği bir nutukta "dünya sulhun!! 

~ ç at rnerıdivcnden gürül· gri gömlekli bir adamın tehdit ettiği-
~.. le ~1.lkJoır k~çacal: ba~ka yol ni., söyliyerek Alman devlet reısı 
~· \>c ~th~ı paratoner teline Hitleri istihdaf etmiş olması Ameri-
\' ~~fcd ı.ı telden kayarak elli ka ile Almanya arasında bir hadise 
,,~,~ a§ağı inmişle:-dir. Ço çıkarmıştır. 

.. ~ açarken yakalanmışlar Amerika, bu nutkun Amerika 
tonl'l d'~ 

r. ıger çocuklar da hükumetinin fikirlerini ifade etme-
l ~, diğini bildirmiş olmasına rağmen 
q''b dıhdo sırt Alman gazeteleri Amerika leyhinde 
~~ •• ~lh-'"-ı yasak ıiddetli neşriyat yapmıtlardır. 
ı~ ., ~ Bunun ilzerine Amerika hariciye 

'
~~ 'of~A.A..) - Belediye, sırık nazın Hull bu neşriyatı protesto et-
\. hı.ı~tf "qrart~ yasak etmiştir. mesi için Amerikanın Berlin sefiri 
"''~'' e haysıyetile telifi müm Gaad'a talimat venni§tir. Sefir dün 

• ~, tı bu hizmetin kaldınl- ı akşam Alman hariciye nazırını zi· 
:ı rı., nıeı;nnuniyetle karıı- yaretle bu ne~riyatı protesto_ eden 

· "ddetli bir nota vennittir. - · 

P.orf esyonel olduğu ana kadar 
tam dokuz sene dünya patinaj falll. 

piyonluğu ünvanmı muhafaza eden 

Soiya Henie, amatörlükten uzaklaş· 

tık.tan sonra, onun yerini tutacak 
ki-ruenin bulunanuyacağİ zannedil
mckr.-_vdi. 

Bu sene Soiya Heinesiz yapılan• 

dünya patinaj şampiyonluğu müsa· 
bakalann~; senelerdenberi en mü· 

kemmel "Eis Palaı,. larda ve en us· 
ta hocaların mütemadi çalıştırmalar. 
neticesinde eski ıampiyonun yerini 
doldurabileceğine ittifak edilen bit 
genç İngiliz kızı Cecilia Colledge 
dünya patanaj ~ampiyo·nluğunu ka· 
zanmış oldu. 

Yukandaki resmimizde Lord Do· 
neraille tarafından yeni §ampiyono 
kazandığı kupa verilirken görülmek· 
tedir. 

olmağa mecbur olurken, dünyanın en 
iyi kalecilerinden olduğu kadar mt1· 
kemmel bir yUzücU olan Zamora ekse
riya !luyun altından yüzerek kend~inl 
Arjantin zırhlısına attı . 

Zanıora 
Hazirana kadar 

oynayacak 
Meşhur kaleci Zamoranın Ni3 

klüpierin~en birinde vazife alacağr 
nı evvelce yazmıştık. ispanyalı kale· 
cı, kendisiyle görüşen gazetecilere: 

- Eski arkada§ım Samitier'nin 
Nisteki klübünde kalecilik etmeğe 
karar verdim. Bu vazifem mevsim 
sonuna yani hazirana kadar clevarn 
edecektir. Bundan sonrp ne yapa• 
cağımı henüz kati olarak bilmiyo
rum.,, demiştir. 
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Gürültüler nasıl 
taklit ediliyor? 

Radyoda piyes veya kü -
sük vodviller oynanırken, ha· 
zan gürültüleri taklit etmek 
icap ediyor. Bunlara hir nev; 
sesli dekor da denebilir. Me
sela sahanda yumurta piştiği 
hissini vermek için, mikrofo -
nun yanında kızgın bir demiri 
suya sokmak kafidir. Marul 
yapraklarını biribirlerine sür
dünüz mü mükemmel bir 
yağmur sesi çıkar. 

Bir kamyonla bir tramva· 
ym çarpışmasını duymak is· 
ter misiniz? 

Bir cam parçasının kurşun 
bir boruyla kırılması ve yerP. 
birkaç tuğlanın düşürülme'i 
bu İ§ için kafidir. 

, 

iC * * 
G 

~~ 
" 

Fek balığı dünyaya gelin· 
ce yüzmesini bilmez dersek i· 
nanrr mısınız?. 

Fakat hakikat budur 1 Bir 
Foku, doğunca, suya atarsa -
mz hemen boğulur. O ne 
~eyi annesi öğretir ve bu· 
ıJtl lnsan hocaların birc:oklarr 
~ nümunci imtisal ~olacak 
~ôar büyük bir dikkat ve iti
na i1e yapar. 

"* * :Vqingtonda senede ne kadar 
~ ıabedilir biliyor musunuz? 
-- ~am 83 ton 1 

{r. * * 

Yalnız şarkın değil, dün · 
yanın en büyük mabetlerin -
den biri olan, Hindistandaki 
"Altın Mabed,, niçin inşrı 
edilmiştir biliyor musunz? 

Budanın saçından 8 kılını 
___ ...,muhafa etme i in. 

Muz ağacı bir 
tek defa meyve 
verir. Bu meyve 
toplandıktan .son 
ra artık onun ya. 
şamasına lüzum 
kalmaz, ağaç ke. 
smr ve başka i~
lerde kullanıır. 

• 
Mcthur İngiliz romancıla -

rmdan H. G. \:V alls, bundan 
birçok seneler evvel, insanla
rm gitgide küçüleceklerini , 
buna mukabil kafalarının 

büyüyeceğini söylemişti. 

Hakikaten de öyle olu -
yor. Bunu anlamak için eski 
devirlere ait resim ve heykel· 
lere bakmak kafidir. 

Diğer taraftan, kafaların 

gitgide büyüdüğünü, bundan 
yüzlerce sene evvel .şapkacı -
lık yapan adamların bıraktık
ları ölçü defterlerinden de 
anla§ılıyor. 

Hindistanda inekler o kadar 
mukaddes ve hürmete layik hay. 

vanlar olarak sayılmaktadır ki 
caddenin ortasına kurulacakları 

tutsa nakliye vasıtaları durur fa • 
kat onlan kimse rahatsız etmez. 

* * Filipin adası sakinlerinin 
başlıca gıdalarını balık teşkil 
etmektedir. istatistiklere ba
kılırsa her ailesine de vasati 
375 kilo balık yemektedir. Ai
leden maksat, ana, baba ve 
bir çocuktur. 

* * * Küba'nın es 
ki reisicumhuru 
bu mühim vazi. 
feye niçin inti
hap edilmişti bi. 
liyor mu sunu? 
Horoz döğü~:i . 
nün kanunt bir 

mahiyet alınası için yaptığı mU
cadeley:e mlikifat olmak üzere 1 

Tarih dersinde 
Muallim - Bana üçüncii 

Muradın çocuklarından bah· 
sedin. Bunlar ne yaptılar? 

Talebe - Hepsi öldü Bay 
Muallimi 

lf. * * Anne - Ogwlum .-,. 
.., bu kadar pasta ye • 

· .., nir mi? bir tane da. 
•. h a yersen patlıya· ,, 

• _ caksın. 

Çocuk - Aman 
anneciğim öyle ise öteki odaya· 
geç d: kaza çıkmasın. 

ı:-. ~ ~ 
Bir dilenci altın bir saat çal

dığı için mahkemeye celbedilmiş. 
tir. Dilencinin bu suçunu itiraf 
ettiği başka birisi hakim tarafın. 
dan isticvap ediliyordu. 

- Maznun size ne söyledi? 
- Bana saati çaldığım söyle· 

di. 

- İyice tasrih ediniz. "Saati 
çaldı,, mı dedi, yoksa 'ben saati 
çaldım,, mı? 

- Bana saati çaldığım söyle. 
di, sizden ibahis bile etmedi bay 
hakim. 

• 

* - Biletçi, burada sigara 
içilir mi? 

- Hayır bayım yasaktır. 
- Peki şu yerdeki izma -

ritler nedir? 

- Bunlar, müsaade sor -
mıyan yolcuların içtikleri si· 
garalardır. 

ı:-. 
- İki dilsiz fena halde 

münakaşa ediyorlardı. Bi.r 
tek hareketle münakaşalarmı 
kestim. 

- Ne yaptın? 
- Elektriği söndürdüm. 

4~ 

- Ne o bulaşıkları sen mi 
yıkayorsun? .. Karm nerede?. 

- Ev hanımının vazifeleri 
hakkında konferans vermeğe 
gitti 1. 

~ * ~ 
Hakim - bir avukatın si· 

zi müdafaa etmesini ister mi· 
siniz?. 

- Maznun - Hayır bay 
hakim, buraya hakikati an -
latmağa geldim!. 

Nasıl başlamış? 
Polis, barda döğüşürken 

yakalanan genci isticvap edi
yor. 

- Anlatın bakalım, ne ol· 
dul 

- Anlatayım bay komiser 
oturuyorduk, şarap bardağr 
nı kafama fırlattı. Bunun ü· 
zerine birkaç yumruk ve tek
meyle kendimi müdafaa et
tim. derken şişeyi de kafama 
indirdi, ben de sandalyayı 
onun üzerine fırlattım ve ..• 
Bunun üzerine kavga baş
ladı!. 

Doktor -
çok sıcak bir 

banyo alacak 
ve üç dakika 

içinde kala caksmız. 
Müşteri - Ama yaptınız 

ha doktor!.. Başımda oaç 
yok diye benialakok yumurta 
mı zannettiniz? .. 

4 1Jlı 

Muallim talebelerine şöyle 
bir tahrir vazifesi veriyor: 

..Başınızdan geçen en gü
lünç vakayı anlatın . ., 

Tembel Nuri işi kolayca 
hallediyor ve vazife olarnk 
şunları yazıyor: "Başımdan 
geçen vaka o kadar gülüne· 
tür ki, bunu ifade edecek 
kelime bulamryorum.,. 

41Jlı 

Askei bir terzi arkadaşına 
hararetle anlatıyor: 

- Azizim, kadınların as -
ker olmaları mükemmel bir 
fikirdir. 

- Hayırola yoksa asker • 
liğin mi geldi ;:ı 

- Hayır mesele onda de
ğil; Senede en aşağı 10 kı:.ıt 
elbise ısmarlarlar da .. ... 

Hakim - ah sefil 50 ku· 
ruşunu almak için zavallıyı 
nasıl öldürmeğe cesaret etti· 
niz? .. 

Ma~p~r - Ne yaparsınız 
bay hakım şu allahın belası 
buhran kimsede para qırak 
maclı ki, 50 kuruşa da şükür 
ediyoruz. 50 kuruş hurdan, 
50 kuruş şurdan.. Gf.çinip 
gidiyoruz .• 

Brezilyanın merkezi ola:ı Rio dö J.:ncryo ~.ehrinin kaldmmıa. 
rından birsokları işte böyle güzel mozaiklerle süslüdür, 

Çocuk hikayesi: 

Yiğitlik dedi{lif'I! 
böyle oıur 

( Cesen haftaki hikayeden devanı) .1e bıl)dıl' 
Ah d. • eVO 

medin yüzünde kızgın - manda, ken ını . e~J 
lıktan betbeniz kalmadı; Kötü Evdekilerin hepsı ~nı b11' 

bir söz söylememek için dudak kuşatmışla~; ayıl~a~rlırclı b'J' 
l<}.rını kanatıncaya kadar ısırrh. bir üzüntü ılc bek ıY ın&t'ıf 
Ihsan palavra atmıştı; Ne ka- Gözlerini açar aÇınOJ 
}ığa bineceği vardı, ne de de· tün o insanların ~rsferi ~ 
nize açılacağı .. Fakat alay et- sini nraştırdı. ~lb.~s#ıU ~:..ıı' 
miş olduğu arkadaşının ya • parça olmuş, yu~u 1urtt; 
r.ında küçük düşmemek için , mrs Ahmcdi göru~ce, dıl~} 

k d d b 
.. b. vınÇ 

ar asını ön üğü gi i limana de sonsuz ır se k 1 
doğru yürümeğe hatta koşma· Ahmet gülümseyere .J 
ğa başlamıştı. tı: f~ 

Koşarken kulaklarına ya· _ Nasıl baY lhs~~51.1flı 
hancı bir bögürme sesi geldi ; korku nedir biliyor ..; 
Az sonra da kendisine doğru diye sordu. eli· f' 
yaklacıan ayak gürültülerı' 1•• 1 ··ı k iste ' ~ ~ hsan gu ~e . 01ıı 1 >' 
şitti. Fırtınanın giirültüsüne gülemedi; Gozl~rı1~~ bıJ er 
karışan bu sesler gittikçe yak- bi yaşlar aktı. lkı e si: ı 
laşıyordu. Kimin geldiğini gör yi.irekli yiğite uzata~ı11• ~.J 
nıek için döndü. _ Ahmet karde§1 f~ 

Buz gibi bir elin yüreğini cesaretin ne oldu~onll \-e ! 
sıktığını hissetti. Bacaklan bir . . b·ı· rum Bana 11trl,. ıyıce ı ıyo · ·~ v 
denbire titriyerek kendini ta· olduğun yiğitlik . ..,e cı\<&~t 
şryamaz oldu; Göğsünden acı lik dersini öliince~~ 
bir çığlık fırhı.dı: ııutmıyacağım. de tı~ 

- İmdat!.. . Ah.-ne 
Ahırından kaçmış olan bir ... i 

inek kendisine doğru koşuyor- l~'l" 
du. Fırtınadan korkmuş olan Küçük okuyu~de h~ 
inek biisbütün çılgına dönmüş BilmecelerımıL 1ı,rıf1' ~ 
tii. Kuyruğunu havaya dik- kazanan okuY~~ktll~Jll~ 
miş, çifte atarak boynuz sa· aldığımız ~~~ediyelefl~~ 
vurarak geliyordu. Ihsan kor· anlıyoruz ·ı b kle11 .f~ 
kudan ilk önce, toprağa çivi· lere yollarasıoc~lc "-'t' 
lenmiş gibi kaldr. Sonra ne dir. Halb~ ~ çuroartel~' 
yaptığını bilmez bir hnlde var hediyelerının c t1'" fi ( 

1 
... vı den sonra ,..,,. . .k 

gi.iciyle koşmağa başladı. erı og e k aldırıwı,ııl"" 
Bunun üzerine hayvan ken· mıza uğrıyara. Jstsl1r..J 

ktedır. t11f1P~ı 
disini görmüş ve üstüne sal- cap etme ok0yocll~ıv 
dırmıştı.. oturmıyan . . bur• ~ 

Çocuk bir yandan koşuyor, dn hediyelerını · le ,td ~·l" 
b dostları vasıtaskıyb·• j,. .... ~ 

ir yandan da avazının çık - .. oP ı• t:ğı kadar : lrdrrlnr. Anca sta rıı"'e~ <' 
- imdat 1 f mdat 1 mahvol- olmazsa bize )~önd~ıı;t 

na karşılık_ pub'ıldı"rilı11e ~ 
dum l Can kurtarcın yok mu? h d e 

D b Çıkan e ıy c iye ağırıyordu. 

inek nerede ise yetişmek .B u L al A bl 
üzereydi. Çocuğun gözleri ka- iYi . o1ıe, J 

. h rflı 1 1· 
rardı. bası döndii, adı olmryan Ben sekız 3 ·.,}e ı• fl 
miithiş bir korku her yan:•ıı . · ki sırfl51; jt fi ' 

sardı; lşte şimdi bayılmak yere kelı!11~yı~harflerif1\ ~ bİf ~ ... ve J ıncı . .,. tersı Aıli 
düşecekti. tır. Ve lncelıgın Gef\e 'ö~tiJI' 

Fakat tam o dakikada, biri- "f de eder. .. h•t ""'I · I na ı a 3 .. ncll · 1 .. 
sınin at ıyamk, kudurmuş ine- l 6 7 z ve u hd'etl 
ğe yaklaştığını gördü. b~rç~k· insan~a1 1;:' 30c}ıt·ı.11rfl''. 

Ahmedi tanıdı: demek ki verı e ·· •'"" ı muasına 3 uncll . 11'~~ 
çocuk arkasından koşup gel- 1 , 2 ,,c ıet1ı • d"~, 
mişti. Ahmedin sırtındaki ca- ·• n utt ,, .. 111 t 
L rim ise so "d·r P"j,i~fl ' 
Yeti çrkararak, ineğin •başına da bir keliroe 1 

• Jııf1 i~i~ 
attığını böylece gözlerini sardı- b"l 1 r arasıtl rotı• rl 
ğını görecek kadar va];it bul- ru 

1
• en. e ]tikS lo

5 cı1' b~· 
' eıu. 

Fakat biisbiitün kuduran i 
nek. çırpınıyor, boynuz vuru
yordu. Kan i-:-inde kalan, vi.i
c.udu delik dr.şik içinde olan 
Ahmet, havvanı bir türlü bı
rnkmıvor; Rir yandan da : 

- Koçın boy lhson kaçın 1 
ineği brrakmam korkmayın .. 
d~"" l:ağmyordu. 

Ihsan karamadı; Gözlerini 
kapıyarak bayıldı. Ayıldığı za· 

ye bır şışe . r. ele J<r i~ ctf 
ciye vazo .~1rın bit ~ 1,.ıı J 

·· ·· cıı"e o1'l '" tev uçun J. :ıı ıer . "kı )'" •.il:! 
yantin ve 1 rf hedir 
muza muhte ı "" 

rileccktir. 

- H ~ B t: ~,'Si 
5f4Y 

çoc lJ 1' /td"P""" 
Bilmece ı9J1 

13 MA:g,!._.. 



Çocuk kimin? 

l(<ld MASKEL!. BALODA 
11 

- Pol neredesin t 

Ku~~lblı n mek ......_ Bk Hikmet öğünüyordu: 
tt,. ~ok abrnala benim bilmediğimiz 

elt· .. turı 
ıaı 8 d ......_ J or u: 

dit) &tiva hattının uzunluğu n~-

~k evvela durakladı, fakat 
, '8t0Parlandı: 

Unu babam bilir! 

~ l'emnzDDk 
~ıı: n, Salamonu yolda görünce 

'N , Hereden geliyorsun} 
, J.J aınarndan. 
' D a~di canım, alayı bırak. 
~ k?gru söyliyorum yahut Bu 
~ b~rlı bir İ§ yapmıştım. O se
~r terni:zleneyim dedim! 

'Ya .. DşmaınUnlk 
~1 ç1~da kıvranıyor, garip ses
~a ~ordu. Kadıncağızın bir 
tı '%~d!'rdiği anlaşılıyordu. Koca-
' N dı ve sordu: 
~en var? Ne oluyorsun} 

~tb: • kendini biraz toplanyınca 

'Miithi§ bir şey! Ölmüştüm, 
'?ncrasimimi yapıyorlardı 1 

. ' A elini alnına vurdu: 
?ti ıı~C\rıdY, ne budalalık ettim de se

ırdırn r 

~ 

- Kohenciğim, oğlum lzak se-
nin oğlun değil! 

Kohen yerinden fırladı: 
- Ne? Ne di)'orsun? Sahi mi? 
Kadın devam etti: 
- Evet, hani hatırlar mısın on 

sene evvel sen bir seyahate çıkmış· 
tın Samuel isimli bir genç katibin 
vardı. işte o zaman şeytana uydum. 

Koh en sakinleşmişti: 
- imkanı yok, dedi, Samuel ya

kışıklı bir gençti, kadınlar arasında 
büyük bir süksesi vardı, hiç senin 
bu mendebur suratına bakar mı? 
Ölüm halinde yalan söyleme! 

- Dediğin belki doğru ama ben 
ona yirmi beş lira vermiştim! 

- Ah 1 Bu parayı nereden bul-
dun? 

- Kasandan aldım 1 
Koh en sevinçle haykırdı: 
- O halde mesele yok. Mademki 

para benimdi. lzak da benim çocum ı 
dur! 

Zenci kral, - Bu ha§Ztımada aaç ". 
Wıyor, dikkat etmek yok mut 

Ahçı.ba§ı - Al/edersiniz majeste, 
saçsız insan fiatüı.rı bugün1.erde pek 
yiikseldi! 

Geçtn? 
Kadın, hizmetçisine sordu: 
- Demin mutbakta seninle bera 

her duran delikanlı kimdi~ 
Hizmetçi cevap verdi : 
- Kardeşimi 
-Adı ne? 
Hizmetçi kekeldi: 
- Şey ... Galiba Ahmet! 

~~ .~~tr0 . 
'Pı>ı - 8:' d1rcklörii, kendisin? hediye gö1~derıııı kravatlardan isti/adtJ d. 

I r f'o~l 
1 rr~ 

Dişçi (eski rııektep arkadaşına) -
Nasıl rMktepteyken beni boyuna dö
ğer miydin' Şimdi i.Jte elime dil§tün! 

Ev sahibi (misafirlere ikram ede- rek) - Birer aspirin mi 
yok.sa ~İ§e mi çekelim! 

Biocel .•• Cild hüceyrah 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gilrı zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
1:11dlnlzln genç, terU taze ve pembe kaim••• için onu 

besleylnlz. Arllk burufukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya cldi!mezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni 
unsurunda cildinizin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. Cilıdini· 

50 yaşlannda mil- zi açlıktan öldürme • 

BİOCEL 
tesirini aösterdl 

TecrUce edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve y3ş\an - malik olan 50 yaşlarında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kaıdın 30 ve 30 yaşla-

lamı§ gibi göründük- bile cildini:ıin rlai.,,a rmda bir kadın 24 yaıında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek-
ları yoktur. Son za- leri şayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- ı 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
edilmi§ genç hayvanlarda gizlenmiş binde ''Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
edilmiş saf Biocel vaıidır· Bu cev- rinı:ien daha beyaz üç levin üzere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri ı Memnuniyctbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BİOCEL'li ·TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

Binlerce T okalon mü~terisinden müessesemize mektup yazanla
rın müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bilrnkkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. 8. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cilJimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
siirdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamilc zail 
olmaktadır.) 

n. Şehir 1. 8. M. Eıi .• Tü. Konya 

Mektupların as•llan dosyalanmızda saklıdır. 

istersiniz, 



!!2 

RADYO 
tSTANBUL: 

18,30 plAkl& d&n.1 muatktaı, 19 tehir Uyat 
rosu komedi kı.mıı, iki temsil (Bqbqa ve 
bUyUk .ılöt}, 20 ta.ad saz heyeU, 20,30 Omer 
Rtt& t4rafmd&n ar&pça söylev, 20,45 fasıl 
saz heyeti, aaat ayan, 21,15 orkestra, 22,115 
ajan.9 ve borıa haberleri, ve ertesi gUnUn 
programı, 22,15 pl&kla. ao1ola.r, opera ve o 
peret parı;aJan, 23 *On. 
BEKLiN: 

lT,05 1dlln1hten naklen etıencell yayın, 
19,05 çor, 19,20 eğlenceli b1r htk&y•, 20,~ 
flkralar, 20,20 Akfam muatkal, 20.M r{i1 

nUn akisleri, haberler, 21,15 bUyUk ıan ve 
orke.!tra konseri, 23,05 hava, haberler, spc.r 
23,85 de.nıı orkestrası, 

BUDARŞTEı 
18,05 kon!crana, 18,35 konU§ma ve musi 

ki, 19,50 çingene orkestram, 20,M piyes, 22, 
85 hava ve haberler, 22,:>5 opua orkeatra• 
ınm kon.serf. :?4,05 gramofon, 1,10 aon ha.. 

])erler. 

Btl'KREŞ: 
18,05 ukert bando, l9,05 hava, konuama. 

veaatre, 10,15 bUyUk orkestra konseri, 20,20 
konferans, 20,40 opera binumdan naklen: 
"Maske balo,, operası, lsUrahatıerde ba~r 

ler • llJ>OT • 

~"lJKA: 

Sl'll••AL&• 

SAKA!' 
TU&K 
ıuı:ı&a 

lPU 
BA&.AJl1'& 

f'ILUIZ 
lılUH&R 

"LllAZA• 
TAii 

IK 

~ARK 

A Al 

ASTOR1'A 

BEYOCLU 

1 

1 

ı 

1 

• 
• 
ı 

• • 
ı 

ı 

Marle Stuart 
Bavoy otel 217 
Könıbc 

Linç kanunu 
Qcceyanaı yıldızı ve a.vk 
§llkram 
S&adeUm sensin 
Kadmlığm BnTı 

Zafer gUnU 
Bir mayıs gecesi vo 
Alı;aklık 

Ehli salip muharebeleri. 
Kemanlar çalarken ,., 

Mcnun kafile 
Sanım Karmen ve Ses-
Bfz; çele 

Atq krallçeal ve Ştl." 

!akta 8111Uı sesleri 
CUM UaJ:n:I ı Yrldının kaptan, Kukart;;e 

ve Mcknud 

ISTANBUL 

,. 

ı Kan karde,ler ve Parlall 
raııtö:ı: 

ı Rus Japon harbi ve Cin• 
geneler gecesi 

ı Tllrk inkıl&bmda terakki 
hamleleri 

HABER - f\l<şam postası 

-%lak 
btrgöıla4 
-~mu~ 
aeFtlderi 

o 

18,05 konaer, 19,0:> çocukların zamanı 

~.05 dana orkcstraar, 21,05 haberler, hava 
ıresaıre. 21,35 piyano muatklst, 22,05 kısa 
bfr blkAye, 22,30 bUyUk orkestra konseri, 
23,33 gramO'tonl& mus1kl, 24,05 h&beı1er, 

hava, epor veaalre, 24,80 orkestra lconaert, 
ROMA: 

ı KüçUk prkıcr Al Jo!son smıım::m:::!:llDr. İHSAN SAMl--lm· 
ve Denizaltı kahramanları Ş 1 5 I 

ı Türk inkı!Abmd& terakki G o N o K o K A 
h&mlelerl. Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
Sefiller (türkçe aözlU) 
ve Ölllm u~urumu, Dt
niz kızı Eftalya 

18,05 haberler, dana mus1ldsf, hava Te 

ealre, 19,55 fql.z:m haberlert, turizm propa 
gand!lSı, 21,10 haberler, hava .. ua.ı.r., 22,05 
komedi, 22,35 bUyük koruıer, 23,45 etleııcell 
t&kllUcr, hava, haberler, 24,20 dana orkeao 
trMt, 24,35 Barl 1stuyonlle birlikte: dana 
mu.!ikls!, 24,55 hava raponı. ------

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am oehrln muhtelif menıtlerlnde n6 

betçi eczaneler §Wllardrr: 
latanbul cUıcUndekller: 
EmtnlSnünde <BcBb' Kemal), Beyurtta 

(Cemil), KUçükpaurda (NecaU Ahmet), 
EyUpte (Hikmet Atlamaz), Şehrenılninde 
(NA:ı:ım Sadık), Kara.gtlmrilkte '(Kemal), 
Samalya.da (Teotllos). Şehzadebqpıd& (t .. 
mali Hakkı), Aka&rayda (8&.rmı), ll'enent~ 
(Vlta.11), Alcmd&rd& ('Efref Neıet), Bakrl' 
köyde (Merkez), 
Beyoğlu clheUndckllcr: 
Galııtn.sarayda •(Kanzuk), Altmcıdalrede 

(GUnC§), Galata. Topcular cadd98lnde (Spoıo 

rldla), Tak81mde (Nlz:amettfıı), Tar!&bqm
d& (Nihat), Şl§llde (Nargllectyan), Kuml 
pqa.da ('MUcyyet). Huk6yde (Nblm. .Aaeo), 
BC§iktlı§ta '(SUlcyman Recep), Sa.nyerde 
(Aaal), 

'Osküda.r, Kad.ık6y ve Adalardakiler: 
'OekUdard& (Ahmedlye), K&dıldSy, lıılo. 

dada (Sıhh&t), Büyllka.da.d& (Halk), He)• 
belldc (Tanq}, 

KADJKOY 

ı İşte bahriyeliler 

OSKUDAR . 
ı Ave Marta 

BAKIRKOY 
lltLTttADJ ı Ye~U domino 

7'/'YA'l'ROLAR 

Tı:".PE.R.'\SI DRAM KISMI 
~İllirTı"iOfl'OSD Ak§am ııaat 20,ao da 

llllllflllllll 1 y-;;t§~:~:~"'· 
"I 111~ Halit Fahri Oz:ansoy il 111

111 

. Franııs '11yatroııun• 
D Operet knm.ı 

Alqam saat 20,30 da 
SAZOAZ 

Yazan: Ekrem Reşit 
~stcllycıı: Cemal Re§it 

Pazar gllnlcrl 15,30 maUnc 
GUndllz H de 

Çocuk tlyarosu DOOANLA SELMA 
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Müzik: Fehmi Ege 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyang.osu 

Şimdiye 

6. ıncı 
kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

11 Nisan 937 dedır. keşide 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle (5.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herke! 7 /Nisan ı 937 günü akpmma l<adar biletini 

değitlirmit bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı an.kıt 
olur. 

SEZEN ı• •• Müz'iç 
T~RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modc!lcr, mevsimlik metin 

ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane kar~um1d.' 
Letafet hanında 4 No. ı • 

Boğaz ağrlları 
Kıım birçok insanları rahatsız 
eder. Yutkunmakta zorluk ve 
ızbrap çekerler. 

pek tesirli ve taz.e aşıdır. Divany~ 
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

::······························· .. ••••••••••• .. .;:·:::::::ıt: :c .... ···········ı:;-c;·i<t:C>r:·..... · iı· 
ı. .. . 
~~Omer AbdilrrabmaoU .. .. 
i~ DERMAN ii .. .. 
H M uayene!tanesi - Eminönünde !! .. .. 
H V ALDE HANI içinde No. 21 ii .. . ...................................... .__ ......... :: •..... : ........................... __ ...................... . 

- t; • ' • 't . 

lstanbaı· ·Herlct As~ 
:··· . : , .... 

kerl·kıtaatı;ilanları 
"'" . • ti.., _"Ifo_ , • • -._.- r • 

1 - Vize, Alpullu, Pınarhisar 

alaylarının 8500 kilo sabun. 
2 - ihalesi pazarlık suretiyle ya· 

pılac:aktır. 

3 - Sabunun muhammen bede
li 3995 liradır. 

4 - ilk teminatı 300 liradır. 
5 - ihalesi 16 ~art 937 sah gü· 

nii saat 11 de yapılacaktır. 

6 - Şartnameyi arzu edenlere 
hergi.in Vize Satmalma komisyo· 
nunda gösterilmektedir. ( 634) 

( 1329) 

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

· ısianb~r Levaznn ·Afui.r· 
~··.·_:;:., ligi s~~fnaımi "t. ::·., 
K om:i s· yo n.u i la n·: I a r.'ı 

'· ' . c . f '. • •·.• 

Kuleli Askeri lisesi için 8250 
adet mendil 29. 3. 937 pazartesi 
günü saat 14 de Tophanede Satınal· 
ma komisyonunda açık eksiltme ile 

alınacaktır. Tahmin bedeli 990 li • 
radır. ilk teminatı 7 4 lira 25 kuruş -
tur. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(383) (1410) 

lstanbul Levaznn anıirJiğine 
bağlı müesse!at ile İstanbul ve Ça
naklco.lc müstahkem mevki komu
tanlıklan kıt'atı için krrdınlacak 
1400 ton kadar buğdayın kırdırıl -
ması 15 mart 937 pazartesi günü 
saat l 5 de T ophanedc Satmalma 
komisyonunda knpah zarfla elcsilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 8998 lira 60 kuruştur. 
1Ik teminııt 674 lira 90 kuruş~ur. Boğaz ve bademcik iltihaplannı 

pek çabuk geçirir. Soğuk algın· ~ın:unesi komhıyonda görülebilir. 
Göz Hekimi ı bğmclan, Grip ve Nezleye yaka· İstanbul için ayn ve Trakya için ay. 

Dr. Şükrü Ertan !anmaktan bizleri korur. n fiyat verileceldir. lstekli!erin iha· 

A ~·--=· • .......................... ._ Her kcram ............. -· :::::::::::::::::::::::::: ., ::::=:: .. .. :m ......... -............... Blraba-

Hi~ Bcyoğhında LO ND RA nestode 
:::: 
==== ve :::: . t 
ım Bayan Hamı ye Zeybt;_~ıer 
::1: ..... -......................... TL 40227 ::::::::::::::?=::::i .................................... ' ············S:X· .... •••• •••••••••••••••••••••••••••••••• J ........... . .................................... 

/{ESER. 

.M.AZON isim, HOROS ı...ıarkasma dikkat 

~ 
Mi DEN i ~~ 

dikkat ve tYl HAZI?J ~ 
Çabuk, iyi çiğnemeden tlJ ,,., ,._ 
yiyenler, fazla . baharaiçki ~ 
bcrli yiyenler, bılh~crıeıı 
ıer midelerini tnhrış ~ " 
EKŞİLİK, HAZIM . r.'11" 

d .. melcrı ğırlık ve baş on 

derler. TUztJ ~ 
MAZON ME1.'V .A f;l{~ 
ZIMSIZLIOI, J\!iDE G!JJ~ 
ve YA.NMALARJNl su~..tr 
1NK1BAZI def eder. 11.,.-
bir şişe M.AZON alı~ysS ~ 

. .. tahzarla 
mUınasıl mus 
bul etmez. 

· Devlet demiryolları 9 uncu işletf111 

Müdürlüğünden ilan: cJJ 1' 
14 mart 1937 tarihine müaadif pazar günü saet 11 • 1~ ·~;:°c~ 

. l 1 k .. ne ııtıra r şilköyde Türkku§u bayramı münasel:eby e yapı ~ca ~ore; YeJiUıö>"' ~ 
olanlar için mutat trenlerden 1>3ıka htanbul (Sırkecı) dan 

141
45 1j, 

at 8, 8,50, 9,10 ve 10,05 te ve Yeıilköydcn 1stanbula 14,15, ,1 
ve 16,10 da hususi yolcu katarlan tahrik edilecc!<~ir. 

14 
rııart. 

lstanbul (Sirkeci) · Bakırköy ve aradaki istasyonlard:ın . bitİ'~-
hinde ve saat 7,35 - 10,30 arasmdn kalkacak trenl~rin ~erhn7g~uııde tfl 
Y e§ilköy için alelade gidi~ bi!eti alan yolcular bu bıle~lerı. ayn c.'o 50 
nÜ§ için de kullanabilecekler ve bu aurc11e bilet ücretlcnndcn / 

betinde tenzilat görmüş o!acakla:-dır. . . 
4

09) 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edılmesı. O(l.R' ocO 

9. iŞLETME MUD ;,.J 

,· ·.· , ..... , .~ ..... 

}sta~ ~ul.'. .' BeıCdii~t2~J~lflf 1 
- • • • • , • la ... ), • r 

. . • • u daiteY~ ~ 
Beyoğlu merkez nahıyeaınd.:n . sa?ıpsız o~~aı: bul~n ~ ~ljıjit'_) 

derilmi! olan kahve renginde satu cınamden dıfı bır kope (S·) J 
zarfında aah:bi zuhur etmediği takdirde satılacağı il5.n olunur. ıd 

,-ış ıı.ıl 
SATILIK OTEL MOZAYEDEILESA ,, 

z79 ~ 
ddes:nde ·1e~ 

Beyoğlu istiklal ca 'e tısfı , 
ut v ıı•t maralı dükkfinda mcvc "t) ser' r:J -,' 

karar verilen (Pas~~pı catl'l'· P' ~~ -
kctine ait büyük v:trın yatı tO' ",; 
sası, Remington mar!calı JcO, a~~ 
si, elektrik abajuru, ban ı;oltu1' f:"~ 
yazı masası, kanape "'e nlcO· rtııl 

1
5 ~ 

vantilAtör, üstü camlı ba artıl'I tf/' 
·ası t1'l 1't' ' ve sair yaz:ıhane e~} ı b\lç\l oe" Cap!oğh.ı Nuruo.maniye c:ad. ?·k 3ı 1 Her-ec:zahanede bµlunur. 15 ta· le saatinclen bir s:ıat evvel kanuni 

(Cafaloğla Eczanesi yanmda) nt'lik ufak kutusu 35, büyük ves]l<nlariyle beraber teklif mektup· 

Telefon. 12566 l••••k•u•tt•ıa•u-70•k•u•ruiışilt•u•r.•••· laruu komisyona verme!eri. (1073) _ 

Bursada Çekirgede cadde üstün· 
de havadar ve nezareti çok güzel 
elektrik ve suyu mevcut, yağlı bo -
yalı yedi oda, bir mutbah ve tekmil 
müştemilatı ile iki adet ayn ayrı 
hususi çelikli sıcak su banyosunu 
havi ŞiFA OTELi satılıktır. Talip 
olanların Tıbbiye mektebinde Binba· 
şı Basriye mchtupla veya şifaheTl 
müracaat cctmeleri. 

• .. •. ...,at doku ~..1e 
pazartesı gunu s.. uıa10" 

k\lr dükkanda alenen rn 
tılacaft ilan olunur. 
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r ~ RoJarun çıkması takarrur ('tmış· gösteriş yapmak hevesile meydanda 
b
1
.' İkinci döğüşe asil bir aileye mensup kemali heybetle dolaşan asilz:adcler 

kır Ken~, üçüncüsüne de Don Sezar çr- şimdi tabanlanna kuvvet vererek ve 
acaktı. 

biribirlerini iterek· biran evvel ka~mağa. 

1,. :S.tba Roja çok süslü elbiselerini çalışryorlardr. Çünkü boğayla kartı kar-
"ıhıi 
t ş olarak meydana çıkmıştı. AL ııya kalmak hiç·de hoş bir !CY d~ğildi. 

0':lti at ta onun gibif.le::nir zırhlarla Etraftakileri bir hayli gü~üı en bu 

'iti • tnüştü. Barba Rojaya, aynca, on hal faciaya başlangıç otan bir ko· 
il ?CfaJrat ddiyordu. mediydi. 

,.. llundan ba•ka, bir .. ok beyzadeler de s 
.. 1 s :ı onfirarilcr daha henüz meydanı 
'rdaıu İJgal etmiıderdi. Vakia bunla-rı :ı terketmi~ler ve Barba Rojanrn mai. 

~~ 0
tada hiçbir işleri yoktu· Sır( gü- yeti henüz arkaya sıralanmışlardı ki 

be kadınların nazan dikkatlerini ce1. boğa meydana çıl:tr. 
~ t?tıck için böyle hareket etme;k ihti· Bu, siyah ve beyaz lekeli parlak tüy. 
larcırıı hissediyorlardı. Bütün bu adam- lü, kısa fal:at kuvvetli bacal:Jr, cesim 
lt '()olaJıyor. yüksek sesle konuşuyor, boyunlu ~ok güzel bir hayvandı. Siyah 

lt~~hala~la gülüyor, hülasa herkesin ve zeki gözlü, uzun boynuzlu başı, 
ılerine bakmaları ısın ellerinden kuvvet ve asalet ifade eden, mağrurane 

telcn h tab· er şeyi yapıyorlardı. Gayet bir tavırla. <limdik duruyordu. 

d' it Olarak. bu srratla, atının üzerinderr. Saatlerce içinde bulunduğu karanlık 
lt:ıdik durarak. gözlerini boğanın çr. yerden çıkınca, sanki güneşin ışığı 
b. ~ğı kapıya diken Barba Ro3'aya da 
ır ,.. . kendisini .köretmiş gibj.. bir müddet 

llı Urti takdiramiz sözler söyleniyor, durakladı· Boğa güzel bir tavırla mey-
tı•affakiyetler temenni ediliyordu. dana çıktığı için, etraftan alkış ve tak. 

ıu llu lüaJmsuz kalabalıktan başka, Ö· dir avazeleri yüks<'ldi ve bu sesler bir 
\tc 

lta Yaralılan toplamak, J<aprları açıp müddet boğayı şatırttı ve tereddüde 
ltuParnak ve kan lekelerinin üzerine sevketti. 

b' l?ı "bnak gibi vazifelerle mükellef Fakat bıı tereddüt uzun sürmedi. 
iç

1

i:~ok iıçi ve hademeler ıde meydanın Kendisini derhal topladı. V c b11şmr 
l' t kaynaşıyorlardı. sdladr. Bu hareket, boynuzlarının ara• 

tıl tarnpetler çalınca umumi bir da- sında bulunan ve Barba Rojanın ga· 
\> illa baş gösterdi ve herkes biran ev. tip ilan edilmesi için ele geçirmesi icap 
c] Ye • 

ttr rınc gitmeğc başladı. Bu sahne eden, güzel kordelaların her taraftan 
ı afdaki halkı müstehzi bir sevince görül:nesine sebebiyet vermişti. 
ar~ctt' 

el 1 ve ayni zamanda kralın du- Boğa. sanki şaşkınlıktan hüs?Jütün 

b~~.larnda da nı'hayet b'ır tebessu"m ~ t 1 k · · 'b· b' k d f ~ltdi. a.ur u ma 1stıyormuş gı ı ır aç c a 

l' daha başını salladı. Sonra. alev saçan 
tcrcra~Petlcrin sesi boğanın çıkmak ü- gözleri etrafı süzdü. Hemen akabinde, 
bil'lrı0·:luğuna de:alct ettiği iç!n herkes meydanın öbür t..:rafında <limdik du. 

ll)ordevve.ı meydandan kaçmağa çaJr. ran, hilcum etmesini bekliyen süvariyi 
u. nıraz evvel güz:el kadınlara gördü 
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Fakat anlapalarr burada bitiycrdu. 
Fausta, Parcayanla başa çıkamıyacağt· 
nı bi1diği için onu teslim ctmeğe razı 
oluyor, fakat buıuıi projelerinin tatbiki 
için kendisine elzem olan Don Sezan 

ise her ne bahasına olursa olsun kur. 
tarmak istiyordu· Bu noktadan mütte· 
fiklerinin rakibi olmuş ve onlan bu 
hu•usta hezimete uğratmak için mü· 
kcmmel bir tertibat almıştı . 

Pnnıi kurtamak ona tahtı temin 
edecekti. Fausta bunu istiyordu. Fakat 
§U şartla ki, prens, onun elinde mÜla. 
y:m !>ir oyuncak olarak kalmalıydı. 

Bunun için de onunla evlenmesi la-
zımdı. Halbuki, prens, onun bu iz:di
vaç teklifi.ni.Faustanm tahmini hilafına 
büyük bir ketumiyetle karşılamıştı. 

Bu ketumiyetini, Fausta bir tek 
sebepte buluyordu: Prensin çingene 
krzrna brşı olan aşkı, bunun yr-gnne 
mani olduğunu :zannediyor'Ju. 

Espinoza Pardc:yanın ahlakını nasıl 
anlamamı!tıysa,Faustanın "fia, Don Seza 
rrn ahlakı hakkında hiçbir malum~•• 

yoktu. Tıpkı Espinoı:a gibi, o dı, tat· 
bik edilse bile· hiçbir işe yaramryacak 
bir plin haz:ırl&mt§tı. 

Onun na.zarında bir mani te§kil eden 
Jiraldanın imhası li.ıımdr. Fausta. plfi.· 
nınm bu kısmını tatbik etmek ıçın. 

Barba Rojaya güv('nmişti. Niçin? Çün 

kü Fausta bu dev cüsseli adamın güzel 
çingeneyi çılgınca sev-diğini biliyordu. 

Entrika işlerinde müthis bir ~hne 

vazii olan Faustı, hazırladığl facia pU'i. 

nında herkesin oynıyacağr rolü tcs!>"t 
ctmitti. Fakat, muvaffak olmak ic;in 
herkesin, ancak verilmiş olan rolden 

baıka bir §eye karışmaması lfı.zımdr 
Barba Roj:nın. hırslanna tahammül 

edemiyen bir adam olduğunu tahkikat 
neticesinde öğrenmiıti. Onun hırçın ve 

vahşi aşkı, hakiki bir hırstan ziyade 
kuvvetli bir arzuydu. 

Buna mukabil, Barba Roja, kendisi
ni herkesin önünı:le rezil eden Pardaya
na karşı huduı..1uz bir kin ve nefret 
besliyordu. Eğer Pardayan tevkif edi. 
lccefi zaman Barba Roja orada olsay· 
dt, hiç şüphe yoktur ki, aıkını biran 
için unutacak ve nefret ettiği bu ada· 
mın ür:erine saldıracaktı. 

Halbuk. Barba Rojanın vazifui 
tcsbit edilmişti. Jiraldayr kaçırmak su. 
retile, Faustayı ondan kurtarmak iıi 
Barba Jojaya !düşüyordu. . Onun bu 
vaı:ifcden başka hiçbir ıeyle r::e~ı;ul 

olmaması elı:emdi. 

Kralın muhafm olan Barba Roja 
nın, Faustanın elinde bir alet olduğu· 
nu .söylemeğe hacet yoktur. Fakat f'a• 
usta onunla hiçbir zaman şahsan g6ı ıi! 

memişti. Çünkü ni~,anlısmm tagayyül ü 
ve ölilmünde Faustanrn parmağı bu
lunduğıından. prensin kat'iyycn şüphe· 
lenmemesi lazımdı. ÇünkU. aksi takdir. 
de, Faı:stanın bütün projeleri altüst o
lurdu. 

Fausta hiç tereddüt etmemişti. Bar
ba Rojanın zekası 'kuvveti den:tcsin. 
de 0Jm1ktan çok u:raktt. Faustanrn cm· 
ri üzerine, kristobal, Puda~nm güzel 
çingene l:ıı:ını sevdiğini ona kolayca 
telkin etmişti. Ve kralın muhafrıryla 

yalnız başına kaldığı :zamanlardaki sin· 
'Si laubaliliğiyle ona şöyle demişti: 

- Sevgili hala zadccif.im. Onun 
sevdiği kızı elinden a!m. Bıktıktan son 
ra tekrar kendisine iade cidcrsiniz. E. 
min olun ki, bu intikam, sizin uıhay• 

yül ettiğiniz basit bir kama darbesin· 
den çok daha müthiş olacaktır. Sev. 
diği kızın namusu p;ıyimal edilince o· 
nun ne feci vaziyete dü1eccğini ta
savvur ediyor musunuz? 
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V c Barba Roja tuzağa girerek şöyle 
cevap vermişti: 

- Azizim mükemmel bir fikir. Ma. 
demki çingene kızma aşık olmuş; onu 
gözü önünde kaçırmazsam yazıklar ol
sun bana. Sonra, bıkınca sevgilisini 
ona iade ederim. Fakat senin ldediğin 

şekilde sağ olarak değil .. Çünkü herif 
ona da razL Ve ümit ederim ki, Allah 
onun çingeRe kızının ölüsü üzerinde 
ümitsizlik içinde gebercceği günü, bana 
gösterecektir l 

Barba Roja böylece istenilen tarafa 
sürüklenince, Fausta onun boğa gü
reşlerine iştirakini . de temin etti. Kral 
muhafızının son hezimeti, üzerine ona 
fena halde kızmıştı. Bunun için herke. 
sin karşısına çıkmasına razı olmak 
istemiyordu. Fakat Espinoza; Barba 
Rojanın, meydana çıkmakla, Paıida

yandan yediği darbelerin pek de ken
disini sarsmadığını isbat edeceğini 

söyleyince kral buna nihayet rıza gös. 
termişti. işte böylece, boğa güreşleri
ne giren Brırba Roja, çadırını Don Se
zarın çadırı yanına kurmuştu. 

Barba Rojaya gelince, kralın gözün. 
den dü§tüğünü zannettiği bir sırada, 
onun kenldisine gösterdiği iltifattaıı son 
derece sevinen bu dev cüsseli adam, 
kralın itimadına layık olduğunu isbat 
etmek için, boğayı biran içinde şişliye
ccğine yemin etmişti· 

Bu tedbirler, Faustanın oldukça işi
ne yarıyacaktı. Barba Roja boğa güreş. 
}erinden sonra, Jiraldayla meşgul ola
cak, böylelikle Pzrdayanla karşılaşmı
yacaktı. 

Fa;..'3ta her ihtimali de gözöııünde 

bulunı:luruyordu. Eğer Barba Roja bo. 
la tarafından yaralanıp da güzel çin
geneyi kaçıramazsa, onun yerine bu 
işi Kristoballe adamları yapacaklardı. 

Maksat Jiraldanın ortadan kalkmasıy
dı. Barba Roja iyileştikten sonra onu 
arayıp bulabilirdi. 

Ellerinde mühim bir kuvvet bulu. 
nan ve hümmalı bir faaliyet gösteren 
bu biiyük şahsiyetleri biran için bıra
karak, karşılarındaki rakipleri gözden 
geçirelim. 

Bir tarafta, maruz bulunduğu tehli
kelerden haberi olmayan, bir tesaldüf 
neticesinde en önde bulunmaktan mü. 
tevellit bir sevinçle kendisini bahtiyar 
addeden Jiralda var. 

Diğer tarafta, genç bir erkek, Don
Sezar. Bir endişesi vardıysa bi.ı da 
nişanlısı hakkındaydı. İçinıden gizli bir 
ses, ona, nişanlısının tehlikede olduğu
nu söylüyordu. Şahsı için hiçbir endi. 
şesi yoktu. Pardayana da söylemiş ol· 
duğu veçhile, tehlikeye maruz bulun
duğu hakkında Faustamn mübaliğa 

ettiğine kanidi. Daha doğrusu buna hiç 
inanmıyoı1du. 

ispanyanın yegane hakimi bulunan 
kralın, kendisini tevkif ettirmesi gayet 
basit bir işken ne diye gizli bir cinaye. 
te başvuracal:tı? Asil bir aileden gel. 
diğini biliyordu· Fakat kral ailesine 
mensup olması ihtimalini hiçbir zaman 
aklından geçirmiyordu. 

Buna rağmen, bazı meçhfıl düş-

manların kendisini öldürmek istemele. 
rini muhtemel görüyordu. Bu vaziyet· 
te, liıcrine nihayet birkaç kişi saldıra
caktı ki, çok şükür bunlarla mücadele 
edecek kadc:r kendisine güvenebilirdi. 
Zaten. düşmanları kalkıp da herl:csin 
gözü önünde ona saldıracak değillerdi 
ya!.. Demek ki, Faustanın anlattıkları 
şeyler, masald:ın bc:şka bir şey değildi. 

Fakat, Don Sezar Pardayanın şahit 
olduğu askeri manevralan görseydi 

hiç de böyle düşünmiyecekti. 
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Şimdi gelelim Pardayana: 
Pardayan, Faustayla isyancıların 

gizli müzakerelerini duvarın deliğinden 
takip etmiş ve birçok şeyler öğrenmiş. 
ti. Fakat isyancılar dağılınca o da icti-

maın bittiğini zannederek oradan ay
nlmıştı. Halbuki Fausta, bunıdan sonra 
Kristobale, Jiralda hakkında bazı tali. 
mat vermiş ve Pardayan da maattees
süf bunları duyamamıştı. Bunun için 
de, genç kızın tehlikede olduğunu bil
miyordu. 

Buna mukabil, Don Sezan bekliyen 
akibeti pekala biliyordu. Dostunun 
dehşetli bir taarruza uğrayacağına ve 
ağlebi ihtimal öleceğine emindi. Fakat 

bu cinayete mani olmak için, elinden 
gelen her şeyi yapmağa karar vermişti.-

İşin en şayanı dikkat ciheti §Udur ki, 
Pardayan bu müthiş hazırlıkların, Don. 
Sezarla beraber kendisini de istihdaf 
edebileceğini hiç düşünmüyordu bile .. 

Bütün bunların ııırf genç dostu aley
hine müteveccih olduğunu zannediyor
du. 

Ahlakının en bariz bir noktası olan 
şayanı hayret tavazuu, küçük, biiyük, 
herkesin ona verdiği kıymet ve ehem. 
miyeti, kendisin'1e bulmasına mani o
luyordu. 

Ve şayet, tesadüfen, herkesin ken
disine takdir ve hayretle baktığını gö. 
rürse samimi bir pşkınlıkla kendi ken
dine soruyordu: 

- Harikulade bir şey mi yapt!m a
caba? 

Fakat asıl harikulade olan cihet, o. 
nun, bütün yaptığı işleri basit ve ehem
miyetsiz şeyler gibi görmesindeycH. 

Pa:-dayan vakia, bu ıdefa, kendisinin 
doğrudan docru;1a bir t:h!i!~~ye m~ ·ı!z 
olmadığını zanneö.yorı:u. :r .. l.~t l.ıu, 

onun kendisini büyük bir emniyet için· 

de görmesi demek değildi. . 
d k nld. kendisinı Bilakis, Par ayan e ı 

şöyle haşlıyordu : . . 
v n ıçı. 

. - Ne diye geldim de §U tuzagı 

ne girdim. İşte, bu defa, mada.ın Fau: 
ta veya mösyö Espinoza, bu tabını le 

•v• k 1 k . 'f de edere ettıgım arga~a ı tan ıstı a d r: 
b . "b'· d.. llayacaklar ı • 
enı o ur unyaya yo 

duruyor 
Zaten bunun için fnsat arayıp ünlcii 
latdı. Maamafih baklan da var, ç 1-

b ı:na ge bu yaşa geldim, hala aklım aşı hep: 
medi. Halbuki zavallı babam bana 

· tere ka• 
''Sakın kendine ait olmayan ış 0 . te ben 
rışma,, der dururdu. Fakat ış • ğa 
pis adetle tekrar alicenablık tasla!ll:Un 
kalktım ve gene burnumu başkal~tı da• 

b on bır 
işine Eoktum. Fakat artık u s 
ha böyle çocukluk etmiyeceğiın· .• 

. ·1 A e cttı • Ve alaycı tebessün:_ııle ı av k rıa-
- Tabii sağ ve salim kurtulınB 

sip olursa.. . . btl 
Fakat Pardayan kendi kendını de 

v n gene 
suretle azarlamasına ragme }erde 
orada ka~dı ve, etrafındaki çehre dan 
hala kindar bakışlar görünce, ıneY bİÇ 
okur bir tavırla mukabele etmekte 

bir beis görmedi. . taraf• 
İşte, görüldüğü veçhile, rakıp :ak• 

kt eok u lar ayni kuvvette olma an - kl 0ta-
taydılar ve Pardayanrn pek ha .. 

1 
ara'" 

k d .. .. d" v.. 'b' bu gürültU ra uşun ugu gı ı, 

sında mahvolması muhakkaktı· 

vu 
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ndisine ,_ 
Pardayan, Espinozanın ke ca bOe 
d v .. 'd k" 'ne oturıın yır ıgı on sıra a ı yen 

razanlar çaldı. ril n baf-
Bu kralın emri üzerine ve ·~k def• 
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