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ugünkü tayyare bayramı 
Yüzbin istanbulin 
nıerasimde bulundu 

Meruimin bqluıgıcmda verilen nutuldan din&yen halk 

Halkın tehacümü o kadar fazla oldu ki 

kff Vasıtaları 
aciz kaldı 

lk istasyonlarda trenlere hücum etti, hatta 
seferler bir müddet durdu 

' 

\> eşııkü;d;mr ;;;;şütdiayışları 
~!e plftnör uçuşları yapıldı 
~ ~ıın ııehrimi7.de ilk hava bile bir tek istikamet verilmişti: Ye- ti. Gardaki gişelerin önüne yakjıışa-
~ l>aJı bütün İstanbulu ayak- şilköy hava. meydanı... bilmek değil. kapıdan girebilmek bile 
~ ' Babahm ilk ışıklariyle Sirkeci garı daha saat yediden iti - bir meharet, bir kuvvet ve cesaret 
>t.:" "l !stanbullular, bir tek baren dolmağa başlamıştı. Saat do. meselesi olmuştu . Biletini alabilen i. 
~ ~ hnışçesine Yeşilköye akı- kuza yaklaşırken Sirkeci gan mahşe- çeri giriyor, gann büyük peronu bu 
~~ik otob~s, otomobil, kam. ri bir hal almıştı. Muhakkak ki Sir- kalabalığı istiap edemediiğnden halk 
~ ~Jet, bısikelt, fayton, yük keci garı hiçbir tarihte ve hiçbir ve. tren yollanna taşıyordu. Memurlar, 

•o~ııa s~;;;d.;~~e b~~;;;-ı;:;~:. ıere ba .:;;,'; 
6 incıda' 

ispanyada cumhuriyetçilerin zaferi 

Hükômetçiler 
· Italyanları kaçırdı 

Bir ıt~lyan fırkası 
imha edildi 

Madrit, 14 ( A.A.) - Cumhu· 
riyet ordusu, asilere karıı kahra· 
mannane bir mukavemet gösterdik
ten sonra Guadalajara cephesinde 
ıiddetli bir mukabil taarruza geçmiı· 
ler ve düımanı Madritten F ransaya 
giden yol üzerinde ricate mecbur 
etmiıler ve ileri hatlarını T rijueque' 
e kadar götünnüılerdir. 

Zaptedllen bir şehir 
Madrit, 14 (A.A.) -Hükmet 

kuvvetleri, müdafaa meclisinin saat 
22 de nqredilen bir tebliğine göre, 
dün Guadalajara cephesinde T ri· 
jueque'i ittirdat etmiılerdir. 

Tebliğde ilaveten deniliyor ki: 
"Bugün cumhuriyet kuvvetleri 

için bir ıeref günü olmuftur. . 
Trijueque zaptedilmi§tir. Bundan 

baıka mühim miktarda ganimet elde 
ettik . ., 

(Devamı ! incide) 

Musolininin da.madı 
Hariciye N8zırlığın
dan uzaklaştırılıyor 
Londra sefiri Grandinin harici

yeye getirilmesi muhtemel 
Bu aa.btılılci postayla gelen Do.ily 

Rerıald gazeten diplomatik muhabin 
f(>yle Qir yazı ?İe§retmcktcdir: 

İtalyanın Londra büyük elçisi 
Grandiye, İtalya kralı Vıktor Ema. 
nuel tarafından kontluk unvanı ve
rilmiştir. 

Bu unvanı, Grandi 12 senelik dip
lomatik hizmeti ile hak etmişti. U.. 
kin, bu unvanın daha manidar olan 
bir mahiyeti vardır. 1932 senesinde 
Grandinin İtalya hariciye nezaretin
den alınıp da Londra sef arctine tayin 
edilmesi, İtalyan siyasetinde belli. 
başlı bir değişikliği ifade ediyordu. 
Müteakip seneler Grandinin artık 

pek az nüfuzu görülmüştür. 
Bilhassa, Almanya ile yeni yapılan 

anlaşma, yahut bugünkü tabiri ile 
"Roma • Berlin mihveri,, şimdiki ha
riciye nazırı Kont Çiyanonun işidir. 

Fakat Grandiye ibzal edilen şere.C 
ve itibar, Çiyanonun nüfuz ve tesiri
nin sönmekte olduğuna bir işarettir. 

I 
Geçen sene, Çiyano, Grandiyi Ra. sene Grandi Roma hariciye nezareti. 

, dos valiliğine tayin etmek teşebbüsü 1 ne döner, ve Çiyano, diğer bir mev· 

l ile onu şerefli bir meçhuliyete düşür- kie "terfi ettirilirse,. hayret edilmez.,. 
meğe az daha muvaffak oluyordu. Bu (Dewmı 6 ınOMIGJ. 



2 HABER - '.Akşam postMI ..._~ 

Hatay anayasası üzerinde 

e e e aıa 

onanmasının manevrası ar ver emedi 
Müzakereler şiddetli münaka-İtalyan donanmasının Tobruk deniz üssüne dayanarak yapmakta 

olduğu ve yapacağı manevraların hedefi elbette İngilteredir. 
İngiltere Cebclüttarıktan Siçilyaya kadar gelen deniz yolunu, Mal

tayı tahkim ettiği için, Lavalet üssünden istifade ettiği için rahat rahat 
Şarki Akdenize ve Süveyşc ulaştırabiliyordu. Halbuki Habeş • İtalyan 
kavgası csnıı.sında harp haritalarında Maltanm kıymetini yüzde yetmiş 
dU.']ilren bir Pa.ntclarya adacığı belirdi. 

Tobruk üssUne dayanarak yapılan manevralar evvelA İtalyan erkanı. 
harbiyesinin Pantclnryıı adacığına verilen bUyük ehemmiyeti tekzip et
mediğini göstermektedir. 

!talyan donanmasının manevra mevzuu kendiliğinden anlaşılıyor: 
l - Mısır ve Silvey§e karşı tecavüzi bir harekette donanma Tra.blus. 

garpla ana.va.tan arasındaki sevkiyat:ı nasıl muhafaza. edebilecek? 
2 - Filistin ve Mısır kıyılarında.ki lngiliz deniz kuvvetleri nasıl im

ha. edilebilir? Yahut bunlan hareketsizliğe mahkum etmek için ne yap
malıdır? 

İtalyan donanma.sına böyle bir mevzu verilmesi İtalyan erkA.nıharb'. 
yesinin Sicilya, Sardcnya ve Pantela.rya ada.lannda.ki Uslcrin stratejik 
kıymetlerine ve harp kudretlerine tam bir itimat beslediğini ve Akdenl 
zin garbı ile fiarkmı bunlar vnsıtaslyle biribfrlerlnden ta.mamiylc ayı

ra.bileceğine emin olduğunu gösterir. 
ltnlyan donanması bu faraziyelerle bir manevra. kablllyeU g6sterm!g 

olsa bile ha.kiki 'bir Akdeniz harbinin ecyrl acaba bu manevranın mev. 
hum neticesine hak iknmndırn.bllir mi? 

Bunu sanmak pek mUmkUn değil. Zlra lngiltereye Fransa kıyılann
öa.ki üslerden istifnde hakkı t~min edildiği anda İngiliz donanmasının 
hB.diS<::lere bir başka istikamet verdirebileceği muhakkaktır. 

Kaldı ki bugUn ikl yıl önceki gibi Fransada Livalcı bir ekseriyet 
yoktur ve Akdcnlzin talilni denizde yapılacak harpler değil, efkfm 
umumiyelerdekl c.mansız mücadelenin neticeleri tayin edecektir. 

ŞEKIP GONDtJZ 
------------------------------------------

Haftalarca beklettlkten sonra 

şalarla çok çetin oluyor 
Cenevre, 13 (A.A.) - Anada- zm Delbos büyük elçimiz Suat Da-

lu ajansının hususi muhabiri bildiri- vazı kabul etmiştir. 

yor: Bayır, Bucak ve Hazne 
i~omite Türk projesinin ilk tet· nahiyeleri 

kikini bitirdi. Bu sahada cereyan 
eden müzakere, izah, tenir ve fikir Cenevrede mütehassıslar komi· 
eden müzakere, izah, tenvir ve fikir tesini en ziyade meşgul edecek me-
çok şiddetli münakaşalara rağmen, selelerden biri de Bayır, Bucak ve 
hiç bir meselede henüz karar veril- Hazne nahiyeleri teşkil etmekte· 

miş değildir. dir. 
Komite yeniden Sancağa ilhakı· Evvelce Sancak hudutları kinde 

nı istediğimiz üç nahiye ile lskende- iken sonradan mabadı mahsusla ay 
run limanı ve mahalli polis ve jan· rılan bu üç nahiye yani, Bayır, Bu· 
darma kuvvetleri hakkında miişahit cak ve Hazne nahiyeleri baş~an ni· 
lerin malumatını dinlemiştir. Para, hayete kadar Türktür. Bu nahiyeler 
gümrük, ekalliyetler, askerlikten tec halkı Sancak vahdeti içerisinde bu· 
rit ve mahalli polis meseleleri hak- lunmayı tabii bir hak telakki etmek
kında Türk - Fransız mütehassıs· tedirler. Bayır, Bucak ve Hazne na· 
lann iştirakiyle cemiyeti akvam mü- hiyelerinin etnografik ve nüfus va. 
tchassıs dairelerinin yardrmiyle tek· ziyetleri Türk ekseriyeti lehinedir. 
nik hazırlıklar yapılıyor. Fransız Nüfus vaziyetine gelince Bayır, 
mütehassısı bugün bir mukabil pro- Bucak ve Hazne nahiyetlerinin u· 
je esaslan metni tevdi etmi~ ve ko· mumi nüfusu 28.000 dir. Bu raka· 
mite tarafından bu sabah gözden mm 21, 131 i Türktür. Mütebaki nü 
geçirilmiştir. fus da türkçe konuşan Alevidir. Bu 

Komite pazartesi günü müşahit- sahada bir ermeni, bir de sünni arap 
leri lisan meselesi hakkında dinliye· köyü vardır. Bu üç nahiyedeki arap 

cektir. ve ermeni nüfusunun ceman yek }n 
Elçimiz Fransız Hariciye miktarı 1000 kişiyi geçmemektedir. 

d e ..., e Nazırile görüştü Hazne nahiyesinde ise hiç bir arap n yan l n Ver ıgı __ D_ün_P_a_rı_·st_e_F_ra_n._sı_z _ha_rı_"ci_y_e _na_·_Y_o_kt_u_r. ________ _ 

cev beğenilmedi Ecz_acllar~n ! ispanya isyanı 
Sovye us L h. t b.. ..k çay zıyafe ınde Valansiya,(ı~(U:..1~/ inR~(';te-ya Ve e IS an UYU Maarif Vekili bir rin iyi membadan aldığı malumata 

e le ler Camiasından nutuk söyledi göre, İtalyanlar, Gualajara cephesin 
Şehrimizde bulunan Maarif vekili de kaçıyorlar. Hükumet tayyarele· 

Çlkarlf mahymlŞ Saffet Arıkan dün İstanbul komutanlı- rinin taarruzuna uğrıyan ltalyan-
ğına gilderek komutanla görüşmü~ bun lar, acele geri çekilmişler ve yüzler· 

!11$.Jlteteq,i9 Avrupada sulhü ebedi. Umumi Harpten evvelki dört bilyük dan sonra vilfiyette valiyi ziyaret et. oe zayiat vermişlerdir. 
leştj~ek yolunda Almanya ve İtalya- devlet ahengi menzilesine indirmek de mic:•ir, Vekil maarif dairesine 17iderek 
ya yaptığı bazı tekliflere her iki devlet mektir ... ... ···•··~· • . sa;t~n beşe kadar meşgul oım:ştur. Bir Italyan fırkası imha edildi 
de nihayet cevap vermiştir. fransızlar bedbin Maarif vekili vaki olan davet üzerine Valansiya, 13 (A.A.) -Akşam 

Cevapların metni. henüz neşredilme- Fransızlar bu cevaplar kar§ısında dün eczacı son sınıfın profesörleri şe- üzeri neşredilen bir tebliğde ezelim· 
mişse de alınan malumata göre, mese. hayli endişeli ve bedbin görünüyorlar. refine verdiği !(aya yüksek tecrisat le şöyle denilme!<tedir: 
leyi halle yaracak mahiyette değil- Le Petit Parisien diyor ki: umum müdürü Cevatla beraber gitmiş .. T ayyarecilerimiz, İtalyan fır· 
dir· "Bu cevapların Sovyetler Birliğine ve çayın sonuna kadar kalmı§tır. kasma mensup taburların Guadala· 

İngiliz gazetelerinden "Deyli Tel- karşı bazı hükümleri ihtiva ettiğine Saffet Arıkan son sınıf talebesinden jara yolu üzerinde alelacele bozuk 
gr<lf,. şöyle yazıyor: şüphe yoktur. Belçika, Alman Hariciye Nusret Eşkinonun söylediği nutka ce- bir §ekilde çekildiğini görmüşlerdir. 

"Alman ve İtalyan notalarının me. Nezareti tarafından ldaha şimdiden ta- vap vererek demiştir ki: Tayyarelerimiz bunları takip edeerk 
tinleri, yeni bir lokarno anlaşmasının mamile bitaraf adldedilmektedir. Bu hu. "- Bu çok samimi toplantıya beni ateşe tutmuşlar ve birkaç knmyonu 
imzasını istihdaf eden mUzakereleri k. Uz k ı · 1 1 susta ı m a ere er uzun ve çetın o a ide çağırdığınızdan dolayı size bilhassa yakmışlardır. Filo kumandam, tal-
kolaylaııtıracak mahiyette görülmemek- cak ve bir çok hadiselere meyd.ın ve. teşekkür ederim. Vazifenizin herşeyden yan fırkalarmdan birinin tahrip edil· 
~d~ k' rece tır.,. önce insani olması, hele Türk milleti. diği kanaatini edinmiştir . ., 

Filhakika bu iki nota, Belçikaya ga
ranti ddilmiş bir bitaraflıkla hususi 
bir vaziyet vermek ister gibidir. Diğer 
taraftan her iki nota, Sovyetler birliği 

ile Polonyayı, büyük Avrupa devletle. 
ri manzumesinden çıkarmak gayesini 
gütmektedir ki bu, Milletler cemiyetini 

art 
• 

aı 
Salı gilnkil program 

hazırlandı 
1stanbulun işgali günü olan 16 

martta Eyüpte aziz şehitlerin med
lun bulundukları yerde yapılacak 
merasim programı tesbit edilmiştir. 

Beş katan 
yüksek bina 

nin çok aziz olan hayatını kurtarmağa Müdahaleyi protesto 
yarar olması itibarile sizleri hürmetle Cenevre, 13 (A.A.) _ Yalan· 
selamlamak bizler için bir zevktir. Bunu siya hükumeti, İtalyanın ispanyaya 
söylemekle beraber sizlere yalnız bir 

inşası memlelıetlm 
de yasak e Udi 

müdahalesini milletler cemiyeti u· KültUr Bakanı sıfatile değil, ayni zaman 
Z• mumi katipliği nezdinde protesto da bir ağabey sıfatile de bir tavsiyede 

Vekiller heyeti "şehirlerin imar iş

lerine ait umumi ttlimatname,. !simli 
bir talimatnameyi kabul etmiştir· Bu 
talimatnameye göre nüfusu sekiz bine 
kadar olan şehirlerde bodrum katı ha
ri~ olmak üçere ancak iki kat, sekiz 
binden 50 bine kadar olan şehirlerde 
üç kat ve nüfusu elli binden yukarı 

olan şehirlerde en çok beş katlı bina ya. 
prlabilecektir. 

bulunacağım: Mesleğe bağlılık, doğru-

luk ve iyicilik· işte bu üç mefhum mes
lek hayatınızda ~ize kılavuz olmalıdır. 
Kanınızdaki asalet bu dileğimi müem. 
men kıldığı için bu dileğimi şimJiden 
tahakkuk etmiş ;ibi görmekte haklıyım 
ve bahtiyarım. Hepi:lize muvaffakiyet-
dilerim.,, 

Nafıa Vel<i\letl 
milşov·r~iğl 

etmiştir. 

Avrupayı ikaz 
Valansiya, 13 (A.A.) - Bura· 

da bulunan Fransız ve Bel ·ikalı par
lamento delegeleri bir tebliğ ne~re· 
derek ltalyan binbaşısı Luciano Syl· 
vianm beyanatım hemen aynen kay. 
detmişlerdir. 

Şu tebliğ ile beyanata şunlar 
ilave edilmektedir: 

"- Biz bu suretle ademi müda-

14MART-~ 

I 3lavata claic 
Tenkid kolay~~ 

Şöyle acaip bir mektup .aıdı!l1Ördcf· 
ki de kendim yazıp kendınc g 
mişimdir: :au so• 

Tenkid kolaydır, derler. b' 11.t ,-e 
d w d ··nkü bti'tUn ede ıy 1 ogru ur: çu den e,·e 
belki de bütün sanat, her.~Yb yecıt' ... 
ina.ıtdırmak işidir. Şair biD ~,.ntuğı ... , Ye» .. 
larına, romancı bnhsettıg., tı ~1 re· 
alemin sahihliğine, rcssarn.Y~P n~ırır· 
simlerin ''realite,, sine biıı ınıı i b·t$ 

Söylediklerini, çjz:liği r~~irnJ~ru•:,·e~ 
doğru diye kabul ettirebılırse ~{lrdır· 
li sanatkardır, büyük saJl;: ııdsJ1l 
Kuvveti, bü)~iiklüğü, inandır ıgı·dditı· 
ların acledi nisbetindedir ... 13u 

1
• •·O 

b·ı·voru!ll· ma edilecek itirazı ı ı. bS-
halde, diyecekler, çok karii .~1:. fs
yağı bir muharririn, ancak kuÇcev:IPtl 
kat ileri bir zümre tarafından "ıaz!lll 
muharrirdcn Ustun tutulınO.Sl • o.ıı· 
gelir.,. Hiç de öyle değil; . ~~: ço!C 
dud, muayyen bir zaman ıç. .nrtat. .. ·1-ış 1""'. 
kimse tarafmd:ın bcgenıu•• edil11 
kar büyüktür, kıymetl~dir d:~ ;çiJ1· 
ki! Kıymetli sanatkar bır zaın. 5011· 

de çok beğenilmese bile k~:r bıl
radan da, her asrrda h8:, ld!l1scier 
lur; demek ki inandırdıgt 
günden güne çoğalır. .....ısl< 

. ·nanduw 
Tenkid de, sanat gibı, ı •'bitB-

işidir. (Tenkid derken ııu .iıınf~; şı> 
raf ça., tenkidi kasdetrn>~0 bir ;~ill 
bildiğimiz tenkid: bir eserın, ,,er· 
fena olduğunu söylemek, 00~,,:diJJ 

teJ11>1 
mek ..• Zaten sanatin z.or, de 11e1' 
kolay olduğunu söyliy~ı.er ,sJlllıılt
bu manada kullanır.) O, şur) ko!a1' 
tan, roman yazmaktan elbette ·nsıeri• 
dır, çünkü insan oğlunu heınc~If111ııl' 
nin zaafma, kötülüğüne ina.Il ..,811cfr 

· ro ... 
çok daha kolaydır. Şaır, o-W• 
ressam, hasılı herhangi bir ~:;irıll 
bizi eserine inandırmakla, }<en ·eti11l 
·· t•· lilğil. il h. olmazsa. kUV" ı'1. us un n , ıç 1 bıZ .,... 
kabule mecbur eder. HnlbU~ d .'l es. 
san oğulları bir kimsenin bıı ~1111111 
tiln olması fikrine pek zor ta~ınız1ell 
ederiz. Hatta herkesi ken~: ıtıf 
aşağı görürsek, sank.i b~ ~ıı~111rııll 
metimizi isba1 ederı:ıı§ gıbı, ~f.~f· 
olur koltuklarımızı kabatır · ~u11ıı 

'.... r1. •1 b. his 0 JdUb ı, 
ranlıgm giız:!ı, ası ır ezici l'J> 
kabul ederiz ama doğrusu la.tıı1lıı· 
ta.rafı da vardır. Hayranlık w1d:ı1° 
dan ne kndar kurtulursak 0 i . tıe!' 

· · M.. kkid b ıı ,.. 
içımız fcr:ıhlar. une ta.ı1 b 
ranlrklarımızdan kurtaran, on 

fiflctcn adamdır. .. ··ıer1'ell 
. b. . ı· kotu t• Hem mUnekkıd ırın ·et e 

~ dıı' bizi. kendine hayran olrnat-:- . c;stet'• 
mez: o, kendisinin kuvYetını 1 g JJcr" 

. tın ·or ki.... JS! 
miyar, bır şey yara . 1) • • ıotibll 
hangi bir kari gibi hısler1nı, tıtıe-

.. ı·· Belk. bı·zim fa.rke '-it 
rmı soy uyor. ı . . f }<at, 11 

diğimiz noktalan gösterır • e. ·ıLJ:' dt! 
parça dikkat etsek onları bısiıı~i~ 
görebileceğimizi ihsas e?e;· bir şt~ 
hareket eder, yıkar, ye~;eriJll ıc5t, 
koymaz ve insanın, beJllCl ne, itlstl 
görmek meylinden istifade 
d ~·~e 
ırır. . }liçtl~ 
Fakat insanları tenkıdin t gUÇı 
. • ıcsıına d 

de ınandırmak kolnydrr · e](ltl e 
tenkid kolay dediniz ıni. rn~~ı oııfltl " çun~" de 
herkes bir tuhaf bakar· enJciddeil 
söyliyerek inandırmak. t 

kolaydır. ıza1' ).tM 
J,1urıı 

Merasime iştirak edecek askeri 
kıtalar saat 13, 15, davetliler de saat 
14 te köprünün Haliç iskelesinden 
kalkacak vapurlnrla gideceklerdir. 
ihtifale bir bölük asker, bando, polis 
kıtalan, Eyüp orta mektebiyle Eyüp 
mmtakasmdaki ilkmektep talebele· 
ri İ§tirak edecekler ve merasim Eyüp 
ve Fatih kaymakamlariyle maarif, 
emniyet direktörlüklerinden ve mer
kez kumandanlığından gönderilecek 
mümessillerle Eyüp ve Fatih parti 
kaza reisleri tarafından idare edile· 
cektir. 

Belediye bu talimatnameyi alınca 

şehrimizde be~ kattan yukarı bina in
~o:tı-.1 müsaz..:i: vermemeğe başlamış· 
tır. 

Hükumetimiz tatbik edilecek büyiik 
!!U programı için ecnebi mütehass1slar• 
d3n istifade edecektir. Bu meyanda bey 
nelmilel bir §Öhreti olan İsviçreli mü
hendis profesör G:unner angaje edil. 
miştir. Profesör Nafia vekaleti müşa

virliğine tayin edilmiştir. 

hale politikasının nasıl bir dolam- f erlrt 
bazlıktan ibaret olduğuna dair en Resmi daire 

İhtifal, umumi meclis namına 
Avni Yağızın bir nutkiyle başlıya
cak, bunu Agah Sırrı Levcntin ve 

1 

bir üniversiteli gencin nutukları ta· 
kip edecek, bando matem havası 
çalacak, kolordu, belediye ve parti 1 
namına şehitliğe çelenkler konacak· 
br. Bundan sonra bir manga asker 
hava üç defa ateş edecek ve bir geçit 
~esmi yapılacaktır. " 

iva i 
Bu seneki şenlikler 
daha 2üzei olacak 
Belediye iki senedir yapılan İstanbul 

yaz festivallerini bundan sonra her se. 
ne yapmağa karar vermiştir. Bunun i
çin belediyede bir toplantı yapılmıştır. 

Bu seneki fe&tivale yalnız B~lkanlar
dan değil muhtelif Avrupa memleket. 
lerinden bilhassa Sovyct Rusya ve Ma
caristandan heyetler getirilecek, bey
nelmilel şöhretli yüzücü ve güreşçiler 
çağrılacaktır. Boğaziçinde bliyük bir 
!deniz müsabakası yapılacaktır. Dol. 
mabah5e sarayındaki resim galerisi de 
festival esnasında açılac.aktrr. ,,,....-- -

Fabrikada bir kavga 
Bir fabrikada iki amele arasındaki 

kavga l:anlı bir nctcie vermiştir. 
Y cclikulede Tripo deri fabrik:ıs:nda 

amele K<ıi:lri, Muhtar birib:rlcrilc kav
ga d:icrkcn birden iş hxç:ığa dökülmüş 
\'e Kadri elindeki deri bıçağile ark:ıda
şını yaralamıştır. Kadri yakalanmıştlr. 

avgacı üç lıad n 
Polis Kasımpnşada ü: kadını 

yaknlıımıştır. Nadire, Remziye ve 
diğer Remziye ismindeki bu üç ka
dın biribiriyle kavga ederken döğii· 
şe başlayrp biribirlerini dövmiişler 
dir. Zabıta her üçünü de suçlu gör 
düğünden takibata giri§miştir • .;-

kati Ye reddi kabil olmıyan bir delil d • ı.ka fı·ne 
lıı . ,.er· ı 

elde etmiş oluyoruz. Göri.ilüyor ki db"·ıı {' 
Hem A vrupaya fazla • ~ t eıır • 

sade bir dahili harp karşısında deği· w f ,3 }<ııgt ,,!l 
liz. Bu harp bütün bir milletin, ec· megc sebep olan az. h •!11 !i 

ı ·1r.·e1< • .. ıı ı 
Yı:.tını tahdit e:lco · · ' 0vslt:ı;. ır nebi istilası tehlikesi altına düşen c; a ıv· 
zetenin mündericatını r•·oe ol:ı.I' -· memleketi mi.ilki tamar.ı.iyetini mü· ah. rıcı l ı: .. I'" 

f b d ilan verenlerin d 1 ' ... ,·111~ı.ı.· tt da aa için, l:ahr~manca ir müca e· 1 :zıne~ tıv• 
okuyuculara fazla 1• 1.ıı;"r ıır 

lesidir. Alman ve ltalyan faşist or bulabilmnk icin şirnd·ye .':ı•·f· ' : 
duları lzp:myanm sevkulceyş nokta· ~ · · ·1 n i'U ' u~r1• 

yük puntolarla d : ~ rn"I"t 1:; larını bu suretle ele geçirmekte, harp !us,, refikimiz gi~'.' _1~ p:;ll~cı~. 
aletlerini, bilahare bütün Avrupanm hinden itibare-ı l;:uçül~ .~I Jtll ~1 
sulhperver milletlerine karşı kullan- dizilecc!ttir. Punto!a?"ı~ d~ll dol' ı.. 
madan İspanyol milletinin yarnlarla ., Ul"""~ır. . ,, c fat cb'admın l•~Ç ... v d" istııı..r bı> 
dolu etleri ü::erinde tecrüb:! etmek- t ,, 1' resmi ilanların g::ızc ~~ U" 
tedir.,, tiği yar m:.zarı ciikknte. edilCll till 

Tebliğ bundan sonra cumhuri- !I ni~bet dairesinde ıesbıt }<i uctctcl-
yetçi ispanyaya faal bir j.. birli~u· ~ ·ıc es us :r ~ rctıer netice itibarı "ı 111 
gösterilme!iini temenni etmekte ve a;i olup hiç bir fnzla.lıg 
lspanva cumhuri'-·etini kurtarmanın t drr .; .; zim bulunmamak n · 
di.inya sulhunu kurtarmaya muadil b=-===-=======~=---
olduğunu bildirmektedir . . r- · 
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~eH,iu~ - •• •• •· 

~~~"~=-eli"lın llıl<esoo "e 
~lUl fnlarırn ırueır 

\ ıı •• p bir hal: İnsan küçük yerler 
"'1.lla fazı • 
~~k a toplanmak, konferans 
~ u • kalabalık kar~ısında. keııdi 

"Uı BÖ ~ 
~ ltı ~ Yleınek fırsatını buluyor. 
~ Se~er .... tsta.nbulda bu gibi hal
~ . e hır iki defa va.ki oluı:du. 
1\ Jııı f ıse, hafta geçmiyor ki, su ve 
~atla. toplanılmasın. .. 
~ ~bak u, lialkevlerinin • henUz ge
~lara nafiz olmasalar b!le. 
~ aki münevver akallıyet 
~or e tesir ve faydaları pek büyük au. 
tı'aJt ~~ve bayırlı müessesenin ön 
~td Uğu toplantılarda söylenen 
~ hatiplere dikkat ediyorum. 
~ llın ağızıarından belki kıs-

\ ~lt ~~.Olarak, fakat bazılarının 
~alt .• ~bıı, pek seyyal, pek yerinde 
\ıe hu ~eni kelimeler,. dökülüyor. 

\otta 'bazııan,, dediğim iki çeşit 
\ ~l ~lı hatipler olmaktan z;ya-
~~ e~ir. 
~anşlinıuı,, yerine "evrensel", 
tlhiaq ~ .. yerine "ortaçağsal,, 
~l ~i,, yerine "yada.hlakiğ,, 
~:}E:le .. Iııa mahsus,, y~rine ''orıji
~ o gülünç ve patua. sezün 
~Utı d " ın yerine "verim,, .•. 
~~' e lbir an ş~ıra.cak, duraiıya_ '41lııı · 

..... ·rıv· 
erinı di ks' . B ~ d .,,... • yece ınız. - u 

~.itile Yeni girenlerden mi? 
t<~ 1 \ • 0na o kadar alıştık ki, "ve
~ ~~k Yilhk sanıyoruz. Fakat o 
~ oJ;; altı yıllıktır. Ben onu ilk 
~·~it. ak İsmet 1nönü'nün ağzın
'~ ~.}:iın. ve behemehal dost olaca. 

~tınlı bir insana ömrümde bi-
~ ~tesadüf etmi9im sempatisi. 

~bu lıılt ~ı duydum. 'be ılabının en romantik çağıy
~ r tUrkçeye girip tecrübeleri 
( ~ 8?nrala.rı kısmen tavsatılan 
ce elıın:ıerin de genç münev

aYni derece benimsendiğini 
~ rn. Bunıann arasında, arsı. 

t.lr;ı.>-Q:ıı irler de eksik değil. 
ar~u söylemek lazımgelirse, 

e. ~lf ~lanmın bilhassa sub
. "lla, g leler yazan kısmı, bu sa
~~d~ç ~ünevverlerden geri kal
~·~lat · Çünkü 41ciha.nşUmul, kuru
~~ ~Ynelmilel,. nevinden Os. 
~ ol'ta luşundaki sözler mesela 
~,d 0kullarda okuyanlara "a-
h~ e., tabiri kad:ır köhne, kul. 

'le'"~ le g~~İYor. 
tıı~~~1dinıden kendi kalemimin 

e"ta.t ~~ ola.mıyacağım ins:ıfla 
~beı:~:en sonra, bir ihmalimıw 

~ '.'i4-sı 1ginıize daha işaret edeyim. 
~: ''aaı llluaa1,, "tarihsel,. • söz:~rin-
~i <le • se1,, ekini nafile yere icap 

~ l'"ıı.de r~e mühimseme:iik. onun 
, '• ~ihi Çaht;arak mesela "oıtı.çağ. 
~-~~e~~rneleri türetip üretme

~1 'h bir \t tUrkçede ' 'yayı nisbi., kar. 
~ ~ elte pek ihtiyacımız vardı. 
\t' rn O'-·d . te K ,,.y k' ~ ı~... .r u ı~ ... ez:ı ıg,. e. ı 

l'aı 1ll.lt1~ daha acık görüyorum: ı 
a ~; 1: :nunevver gençlik ara

ıı ~~alı zaviyesinden görülcü-
~r~ daha fazla yer•etmlştir 
bıı ~:rt.a. nesle geçen arkanaşla

'l·ııded~ı;Ja n1odadan dil§mek teh
ltler. 

~ tVn - Nt\ ) 

~~te şahadet
~,,~anı e alan 
~dllyecl mahke

~ ~ıtıtrı eye verildi 
~te~~ktarafından altı kişi aleyhi

l'tıı 
1 

:ı:annile takibat açılmıştır. 
~ dttııa Uçu haklan olmadığı halde 

lıtıdilı\ ille almaktır. 
lltL dola . . \J ~ llıckt !' 928 senesınde adhye 
~~~an .ebı?de ikmale kalmış ol. 

İll itle aı llntıhana girmeden §Cha
~ dcıı l'~ .adJi~e zatişlc.ri mümeyyiz 

: ~ua,,· ~ın. dıvanı muhasabat mü
>~ lıaltsiu ını Mehrnct, Yenişehir ıda. 

'tı' .re ın I 1b huJnı eınuru Muhiddin, Malat-1 
tU •org k zabıt katibi Recai. Taş-
t1ı lı~ki u hitkiın vekili Nebil, Bala 

L. tdiı.ı ..... ın 'lekili Hikmet aleyhlerine 
~t] '"Ufllil"k . 

ı\ da 1 tarafınd:ın açılan sah. 
~. "asının bakılmasına başlan. 

Tıbbiyeliler 
bayramı 

110 uncu yıldönUmü 
münasebetiyle b u 
günkü merasim 

B ugün tıbbiyemizin 110 ncu kuruluş 

yıldönümüdür. H er sene olduğu 

gibi bugün de Tıp bayramı yapılacak. 
tır. 

Bayram merasimine öğleden sonra 
istiklal marşile ba~lanacak bundan 
sonra Tıp fakültesi dekanı Nureddin 
Ali bir nutuk söyliyecektir. Bilahare 
profe;;ör Mazhar Uzman, T evfik Rem
zi, !doçent Ekrem Şerif, talebeden Le-

. bip ve F ehmi tarafından birer ı\utuk 

söylenecektir. Bunu bir konser takip 
edecektir. 

Atinaya gıdecek hey
etlmf z rstanbulda 
Bu ayın 18 inde Atinada toplanacak 

Balkan iktisat konseyi toplantısına iş. 
tirak edecek olan heyetimiz reisi Trab
zon mebusu Hasan Saka, maliye nakid 
işleri umum müdürü Halit Nazmi, ofis 
reisi Burhan Zihni, Nafia münakalat 
dairesi reisi K;ıdri, hariciyeden Şinasi 
şehrimize gelmlşlerdir. 

Heyetimizin !diğer azalan şehrimizde 
bulunmaktadır· Heyet yann Rodi vapu
rile Pireye hareket edecektir. 

Bir tacirin 1500 
lirası çahndı 

Hizmetçisinden şüp ... 
heJendlğloi söyllyor 

Dün gece bir tüccarın apartımanm. 

da 1500 lirası çalınmıştır. 
Beyoğlunda Sakızağacında Patyas 

isimli apartımanda oturan t üccar Ali 
Akal dün akşam kapısını aralık unuta
rak uyumuştur. Bu esnada apartıman
da kimse bulunmamakta imiş. Biraz 
sonra bir tıkırtı duyup uyanan ."'ı li A • 
talın hatırına derhal paralan gelmiş 

\'e gidip ceketinin cebindeki cüzdanını 
yoklamıştır. İşte o vakit Ali Atal ce
biıi:lcki 1500 lira parasının yerinde yel
ler estiğini görmüş ve baygınltklar ge. 
çirmiş tir. 

Ali Atal derhal zabıtaya başvurarak 
bu işi apartıman hizmetçisi Anastasya
nın yapmış olmasından ~üphelenıliğini 

söylemiştir. Polis Anastasyayı yakala
mış v~ tahkikata başlam1ştır. 

24 sautın z ·ıbıta 
vakaları 

Son 24 saat zarfında ş~hrimizde 4 
hırsızlık, üç yaralama varalanma, dört 
döğüşme bir kaza ve bi: hakaret ha. 
disesi o!muştur. 

4l~ MA~ T 

Çanakkale 
zaferimiz 

Perşembe günü halk
evlerlnde merasi m 

yapı lacak 
Çanakkale zaferi münasebetile 18 

martta şehrimizdeki halkevlerind<' me_ 
rasim yapılacaktır. 

Eminönü Halkevince hazırlanan 

programa göre, merasime istiklal mar
şile başlanacak, sonra gazeteci arka!da
şırruz Abidin Daver tarafından Çan.ık. 
kale zaferi hakkında bir konferans 
verliecektir. 
Erkanıharp zabitlerimizden birisi ta

rafındzn da kara muharebeleri hakkın
da izahat veri!ecek ve projek~iynla 

k;:ıra ve deniz harp sahneleri gösterile. 
cekt ir. Bundan sonra Çanakkalt' harp 
sahnelerini canlandıran hikayeler. şiir
ler ve ş~rkılar okunacaktır. 

Ayni gece Şişli Halkevinde de bir 
müsamere tertip Niilmişt:r. Buradaki 
müsamerede evvela muhtelif musiki 
parçalan, çalınacak, sonra da Abidin 
Daver tarafından konferans verilecek
tir. 

Konferanstan sonra ge::eyarısma ka. 
dar devam etmek üzere Zeki ve arka
daştan tarafından alaturka musiki par
çaları çal1nacaktır. 

Kadırga canisini 
yakalayan bekçilere 

ikramiye 
Kadırgada polis Hasan Basrinin 

evine girerek öldüren ve bir polisle 
bir bekçiyi yaralıyan katil. sabıkalı 
hırsız Nazmiyi diri yakalıyan üç ma
halle bekçisine ikramiye erilmesi 
takorrür etmi~tir. 
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GEÇE~ SE:'ll'E BUGUN NE OLDU! 
Sovyet Rusya Japonyaya mUhlm blr nota 

verdi. Zecri tedbirler tatbik edillrsc umumi 
bir harp çıkmasından korkulmaktadır. 

1 Ç E R 1 D E : ı emrinde maaş a•anlardıın hizm et ı lUddet!:ı:i 
"' Çukurovanm zira! vaziyetini tetkik et• ne göre iki veya Uç seneyi doldurnnlnrın 

mek üzere ııeyahate çıkan Ziraat vekili Muh maaş!art derh:.l kesllccekUr. 
Hıı Erkmen dUn Adanaya muvun.lct etmiş --- ı 

vo Zfr .. t m•ktoblnde totklkat yapm.,trr. 1 ~ - ~l ' 
"' Karabük !abrlkasmm temelatma mera• 5/~· ,,, , _ __ _. 1 

simi Ba.,vekll İsmet tnönU tara:'mdan yapı • 1 ı 
Jacaktır. Merasim gUnil birkaç g1lne kad~r }!·-~ . ' · 
tayin edilecektir. / L:'."' 

• GUmrUk ve inhisarlar vekili Ali Rana ·O (/. 
Tarhan dUn ak§nm Ankaraya dönmUştUr. 

* Yeni yolcu salonu için Avrupıı.da tuıu. 
nan gümrUk başmUdllr mu:ıvlni Methi "" 
lthalt\.t gtımrUğU mUdUrU Cevat Alm&n)ada 
tetkikler y.ııpmaktadir. 

* Denlzyollarınm tarifesini hazırlıyııcak 

komisyonda dC'nlzyollan ücretlerde t~nzl• 

la.t:ı. muanz, komisyon azalan taraftar o~. 

dul;"U için lhtl"tı! çıkını§ ve ayn avrı karn 
lar tesbit edilerek vııziyeUn tkUMt vcktl.Je
tın • bildlrilmezine karar verilmiştir. 

"' Dahiliye vekAleti ecnebi kad•nlarıa ev. 
11 olan m.?murlnrın bir listesini lsteml~tlr. 

* Çöp meseles i haldunda Sıhhiye vektl.le
tlnln vereceği kararı\ intizar edi1mf'ktedir. 

* neledlye<leltl münhallere hazirana kn
dar tayin yapılmtyacalctır. 

* Hasttllannı tıp knld~erlne uymaz bir 
şekilde teda\1 ctmcl< memnu il~ç1ar kullan 
malt Euçıından mı::hkemeye vcrile:t Adap:ızıırı 
doktorlarından ve (Lokman Hekim) adını 

nlmış olan HUseyln HUsnU beraat etmiştir. 
• 936 senesi 21 martına kadar vekAlet 

· Kadm - Ne oldnıuz çocu7clar, çıZ
. dırdınız ım, bu ııc hal1 

Çocu7:lar - Anne, ispanya oyunu 
oynuyoruz! - • 

Kardeşini 
yara. adı 

Bıçak lbnan adam 
h astahaney e 
ka l dırı l dı 

Sultanahmette kanlı bir şekilde ne
ticelenen bir kardeş kavgası olmu~tur. 
Küçükayasofyada Güngörmez mahalle. 
sinde 26 numaralı evcle oturan Hakkı, 
ka:deşi Feyzi ile kavga ederken gö::le
ri dönmüş ve eline geçidiği bıçakla 

kardeşinı muhtelif yerlerinden yaral~
rruştır. Hakkı yakalanmış, Feyzi de h~s
taneye kal"'•nl_, ... ır. 

Nafıü Vekilim iz 
lsveçe g ldecPk miş 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya lsve
çe davet edilmi§tir. Nafıa vekilimi
zin önümüzdeki aylardan birinde 
yanında bazı mütehassıslar bulun· 
du[!u halde lsveçe gitmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

Torosl u gençler 
g ürültü lü bir kongre 

yaptılar 
Toroslu gençler birliğinin senelik 

kongresi dün olacaktı. Fakat çıkan bir 
gürültü bu toplantıyı garip bir vaziye. 
te düşürmüştür. 

Ha1kcvi, kongre için ufak bir oda 
tahsis etmişti. Ümidin hilafına olarak 
birdenbire 200 den fazla aza gdince 
bunlaridan bir kısmı içeriye giımiş, bir 
kısmı da dışarda kalmıştır. Bu vaziyet 
üzerine içerdekilerlc dışardakiler ara
sında bir münakaşa başgöstermiş içer· 
dekiler ise kendilerinin konuşulan şey. 

Jeri duyamadıklannı ileri sürerek mü
rakerenin tehirinde ısrar etmişler<lir. 

İdare heyeti, bu vaziyet karşısında 

kongrenin yapılar.uyacağım söyliyerek 
toplantıyı terketmi§ ve keyfiyeti polise 
haber vermiştir. Kongrenin yapılmasını 
istİV<'"ller ise heyeti umumiycnin kon
greye hakim olciuğunu ileri sürerek 
müzal:creye baş!amışlardır. 

Gürültü bir müddt.t devam ettikten 
sonra içeride k:ıl;ın!ar kendi kendilerine 
bir kongre yaparak dağılmı~laıvJır. 

Heyeti idare hu toplantının gayri 
knnuni oldu ğu.,u ilan etmiştir. 

lran Şuhin~ah•nın 
doğum yıldönilmü 

Alahezreti Hamuyun Şehinşah 
Hazretlerinin doğumunun yıl dönü
mü münasebetiyle martın 1 5 inci pa 
zartesi günü saat 11 de bir resmi ka· 
bul yapılacağından Ceneral Konso· 
los, koloninin tebrikatım kabul ede
cektir. 

rrs~~ 1 0 A : 
• ~ran;ız maliye nazın mllll mUdaCıın 

lslikrazınm birinci tertip tahvillerinin dUn 

altfinma kadar tamamen . aatıldı~ınt bildir-
mlştir. 

" Franııız güzel s:ı.."let'nr akademisi daimi 

k tl.Ubl meşhur be:ılcltı\r Charles Mıırie WI· 
dor 92 ya§ında. olılııi\'ıı halde ölmll ~ tUr. 

* Glritte bulunan Yunan kralı \'e başvt>-

ld li A\·crof kruvazörilt> bu sabah Pireyi' 
muvasalat etmişlerdir. 

• Ilır\'atlar dıı valarmda eser hlr hal yo

lu bulnın:ız'nr:>:ı işi beynelmilel vola dö~· 

me:?e karar verml~lerdlr. 

Jlı Fjansacln sl!Mı imali milllleştirllmekte 

dtr. Bu hm:uııta karnrna me ne~re1ılmlştir. 

• Millet ·cr cemly<'ll umumi kMibl Mı'!I 

rın, ccmlyete kabulll lc;ln heyeU umumlycyi 

:!4 m:ı.yısta toplanmaya davet etmiştir. 

ııı Be•m-ndd:ı iyi haber nlan rnııhhller, ttaı 
ya ile Yug oslavya arasında bir muvakkat 

anıaııma imza edl'eceğl ve Kont Clanonı:n 

neı;;rada rrldeccği hakkın<lnkl hah,,rlC'ri mcv 
s imsiz addctme!ttcdlr lcr. 

* Fransızca J~ J our gazetesinin bildirdi· 

ğine göre VJnd'lor dükü. biraderinin taç 

giyme merasiminden on gün sonra Madam 

Slmp.:>on ile Rouen aehrl clvarmda bir §ato 
dn evlenecektir. 

.----~~Ud•tmaUtttwlP".._...lmu I_. 

AKŞAM'da : 

Harbe lüzu m 
var mı ? 

Bu sabah çıkan " Ala;amn m ili~ 

sayfasma bakt1ğım Z:.ıman: ''Acaba 
yanlışlıkla. dünl~ gazeteyi mi a1dtm1,, 
d iye terooc.,üt eder gibi olclum ama, 
tarihine bal:ınca 11ıuhtcrem A k.~mııı 
bermıttad bir gün evı:elhi "taze!" Jıa.. 
vadislerZc intişar etmiş bu1uııcfağımu 
anı.adım. Dü.şünüıı bir 1.crc... Il~ret 
dün saat onda, o?aıı pa,r?:tal.:i "planör 
konu.şu" >m b1ıg üıı vcr :yor. IIalbuki 
Haber bunu iki sayfa resim ve dört 
sütuıı yazı halinde cfihı vermişti. Ge. 
~li.m. Sayın A1.:§am'tn bugüıı (*0 ) 

im:xılı bir ba§makalesi var ki §ll scr
levhayı tCl§ıyor: 

"Harbe lüzum var mı?., 
V 6 §ıt satır Zar üz bitiyor: \ . 
"A\TUpayı feliıkete sürüklemek 
için harbe hiç lüzum yoktur. Tutu. 
lan yol, harpsiz, ağır, fakat daha 
emin, t:ı.miri daha güç felaketler 
yoludur .. , 
Buna ne deııir1 Galiba hazret har

bi bize bir teselli, bir tedavi ~resi 

gibi göstermek istiyor. inanmayız 
arknifa.J •. . Yava.J yava.J harap olmak 
bir anda mahvolmaktan, yava§ yava.J 
ölmek bir çırpıda tırpan1anma7•tan 

hayırlıdır. 

SON POSTA'da : 

Eh ••• Bir sefer de 
Muhittın B rrgene 

ha < vere hm 
Muhiddiıı n;rgan bu sabahki S01ı 

Postada "Üziim Kongresi münasebc. 
tile fiJ..-ir:Crini beyan,, buyurmakta. 
dır. 

"Eh ... Muhiddin Birgen 'ü::üm i§lc· 
rindcn btıhscdcbilir. Zira garbi Ana· 
doluda u....-uıı :aman bir kooperati/iu 
başmda bu.lunılu. Derdi yakından gör. 
dil. Elbette bir şeyler söyler •.• 

Diye dü§ündüm ve mcka.lesini o7ru
dum. Giri§tiği detayları yüzde yii:: 
yerinde bulmad m. U~tığım netice, 
Muhiddin 1ıakkıııda yaptığım tahmiııi 
tek.::ip etmedi. Diyor 1:i: 

4
'- Bu davanın halli hiç de basit 
değildir. Birçok şeylerle alakadar 
olan bu çapraşık işin bir hamlede 
halledilmesine imkan yoktur. Tür. 
kiyenin üzüm iktısadiyatının halli 
bir kongre, iki ko.ıgre ile temin e. 
dilemiyecek kadar mühim ve kom
pleks bir iştir. Meselenin bu çerçe
ve içinde halli senelerce sarfedile. 
cc~< gayretlerle ancak mümkün ola
bilir. 
Fakat, mademki Türkiyenin milli 
iktısadiyatına modern bir nizam 
vermek b:ı.hsi üzerindeyiz; şu halde 
tedrici surette sarf edilecek gayret. 
lerle bu istikamete doğru yürüme. 
ğe ba.~lamış olmak, bizim için en 
bilyük bir kardır. Celal Bayar, me
selenin mütalca ediliş şeklini bu 
modern görüş çerçevesi içine koy
malda yapılacak işin temelini kur. 
muş. prensiplerini ortaya atmış de
mektir ... 
Ben de bu f ikirdeyinı. 

Bu ne teıas 
be birader? 

Do.<ıttımuz Ercihncnd Ek'Tem Talu 
b11gü11kü fıkra.mmı altına nal gibi 
kocanuı ıı tıc '/w.ra harf lcrlc ~t tav::ihi 
k-0ym11*: 

~ - Başka g::.zctelcrde a.rasıra ya. 
zı yazmaklığım, okuyucularımdan 

ba~ıl erma Son Pos tadan ayrıldığım 
zr::ıabını doğurmu~. Halbuki gerek 
Son Posta ail e::J°ne ve gerek bu ga. 

( ueııamt 6 ıııetdfl) 

Son t Pl 1•rn:i Vf' Açı ~ söz 
Kaıeı~ıerir.d(- ı·oman

l a r·ın ı ke~e n bir 
m u har rf r 

Der: i r~:a::ile şu mcl;:tubu alıclık : 

Aç ık Söz ga::c tesint!e tefrike edil· 
mekte olan (Yezidin askı ve Keıbell 
faciası) ismindeki tarihi romanımla 

( So:ı Telgraf) gazetesinueki (Musa 
oğulları) ro=nanımı, bazı sebepler dola. 
yısile. bugünden itibaren kestim· Açık 

Söz ve Son Telgraf gazeteleri ile hiç 
bir nlakam kalmadığını ilan ederim. 

M. R asim Özgen 



ı 

OluupıeutatllfUaılt ll/dtled : .......................................... 

Türkçe 
konuşmıyanlarıl 

HalkevlerD çalışorsa 

Yola getirebiliriz 
_.... ......................... ----------·-······· .... ---... -........................ . 
1 Memurlan Tftrkçe konUflllıyan mağazalara evvelA llç ihtar 
i gCSnderllmell, dlnlemezlene bu mağazalann isimleri gaze
l telerle ilin edilerek Halkevi azalan buralardan alışveriş 
İ yapmamağa davet olunmalıdır 
1 ................. -...-...-.---••••--•••••-•••••••--n•••••••••••••••••-•••---••••••M•••••• 

Kestirme çare budur 
Tllrkoe konupııa.lc meeeleai her 

T\irk gibi beni de cidden milteeuir e. 
dJyor. Ben 1'1;1 meseleyi ikiye aymyo
rum: 

ı - Sokak, tramvay, tUnel gibi u
mumi yerlerde halkm; 

2 - Milellese ev mağazalarda BL 

tıctlarm TUrkçe konUlfllamaları ... 
Benim kanaatimce bu ikinci kısmın 

öntıne geçmek hl!lll kolay ve hem de 
memleket için çok el7.emdir. Meeell; 
Byoflu Be.lıkpazatmm b\lyük ba.kka. 
liye mağualannda bUtlln satıı me
mıırlan nıınca hitap ederler. MUıte
riırlıı bir Tntk olduğunu anladmlan 
halde bDe Anki herkelfn nımca biL 
me8i 1lzmı \'e konuıpnuı mecbmt i· 
mit gibi rumca sorarlar. Satyenln 
memurlatı dalma aralarında ve mUş
terilerile franaıl.C& konUf\11'. Btıyük 
blrüanelerin garsonlan, gardropçu • 
ıair rumca karttlarlar. Puajlardald 
herhangi bir dttkklna gireraenlz her 
dtlJdrlndan yahodioe, yahut yalludJce 
ile kU'lllk fran.mca lmlaklarinm 
tırmalar. Bu yaygara i~ bir an 
evvel kurtulmak için kendlnizl dl'fL 
n atanmız. 

Bu vufyet tarımında fnsan kendi
ıtni adet& Çlnln bilmem. hmıai tehıi 
lceraindekl ecnebi mbtemleke ma
ballesinde sanıyor. Sis Tllrksthıftz, fa. 
lULbul clhet.tltıdıe otura,oımm.a. Be
,.,_,.-.,.~ ,.ah.ne.ittir. Onda 
•~~(Aıiıill•ıiıuamelesl g&1l:ndi:nllz. 

Bu halle milctdele etmek. bunun 
öntıne geçmek artık borçtur. Bu ı,Je 
!D ziyade Halkevlfri allkadar olmalı
dır. Halkevlerinhı yapacaktan fllı: iş 

·•"J"jrkı;e kon\lftunna propı~anda kol. 
lan,, tegkil etmek olmalıdır. Halkev. 
!etinin bu te§kllltı, memurlan tilrkt.e 
konu§Jllıyan m~eeaelere, mağazala

ra mnra.caat ed !Tek §U şelı:llde kart 
tarmnda mektuplar bırakmalıdır: 
"Çalı§tırdı§ımz adamların belki de 

ri.:ın Mberbıtz olmadan ~di omla
rında ve m.ü.}terilerinizle Türkç~ bil.. 
ıWdm 1wl?d6 Türk~den bo§Tta dille 
~kJarına glirUyoruz. Bu ymal'{I 
Jıarekeffft clm&aZ düzelfüeOfJ~ 'ümtdi
!4!11ltırmetlerimiıi BtıftmV.,, 

Bu mektııp tesirini göstermedi mi? 
1.rkasmda.n töyle bir mektup: 

"Bfzmetinizdeki memurların türk
~ lcıomıpıomakta ıarar ~i 
bi!dirnuı1c bre ai:e fU Ucmci mektu. 
btı 11azmtya lüzum gt;rtlil1c. Türk 'VGfan. 
daflıftna ya~mtyan btı feM &Ute 
neden mini olmadığınızı veya mani 
oZma.k iBtmMdiğiMai slSzJ.e vevtJ yaza 
ile Hlıl~ Nldimnz.,, 

Bu mektup da mı tesir etmedi? 
O~mektup: 

•son ftM1ctHbumv....._ göntlmyo. 
TMZ. llltığa=m• Tiir~ 1wnU1">ı«· 
mak için tsrnr ettiğiniz ve ue ricufa. 
nwuza Wttl ~JMfUğtrttz GH'lafrlw~

ter. llir 1wıfta aottm ~lıe ~ iüi
"' Mf"~k m~t.bttri!Jefinde 0Wuğ11. 
,,..... badiririz: 

Ral1oetikr'i a.111Stt1<1: 

"l"iMn ~ki /;lan mağc.za 80-hibi 
f'ürk vatanda'ı o1.cfuğu. halde müteat. 

dit mıilmoaatıarınııza rağmen mağ'J· 
:ıa.nftda memurlarınrn mü.§teril.erle. 
tiitkçe konUfm<Zl.annı temin etmek &~. 

tenıemiftir. Büti.i•ı 1tal1oevi a.mlarının 
bu mağuad4n cJ/.ı~ etmemel.eri 

bir vazife haJine gelmi§tir. Arloadaf· 

lana bunu e'Mmm1yetle ilan ederiz. Bu 
11l4ğam aambi ısranndan döndüğü 

takdirde aynOtJ ıldn edilecıe?:tir.n 
lla~ türkç~ 1ronu~turma 

propagmtckl 'kolu 

Bu tekilde yapılacak teşebbüslerin 
vatandaşlara vuüelermi hatırlatmak 
bakımından çok faydalı ve mtıeesir o. 
lacağı kanaatindeyim. 

H. Aladoe6 

Haydarpaşa llsesl 
J(eoçlerl olo dileği 
Haydarpafa Ji.Mri aon atnıf ~'bi

ya.t A ve B, Fen A ve B t~ m-

"""° gazct~ ı7tı '""ktup gönden?. 
~ .. 

''9-3-937 tarihli nüshanızda neereL 
tiğiniz ''Dilimizi benimaemiyen biz.. 

den cleiildir,, baflığı altmdaki röpor
tajlan okurken hepimiz bUyUk bir hu 
du,.Suk. 

TUrldyede yabancı dillerin, bflhaua 
umum! )'Wlerde pervuızca konu§Ul· 
Jll&l1 Ttlrkler için a.deta bir tahkir 
otuyor. Her yerde ve her a~mıda bir. 
gok yabancı lisanların yiizlimtlze 

çarpar &ibi konU§Ulduğunu görüyor 
ve çok mUtee.ir oluyoruz. Buna bir 
nihayet verilmeaini bütün arkadq\ar 

kal~n istiyoruz. Bu işle al&kadarla. 
nn ııuan dikkatini celbetmek üzre 
sayın gazetenizi vasıta edinmemize 
mil1aade etmenizi diliyoruz.,, 

Senede bir gün 
kullanılan saray 
Dokuz milyon llralık 

antika ile dolu 
Cenubi Hindiıtanın en güzel urayı 

bCf ıeneıde bir defa olmak üzere bet 
gün kullanılmaktadır. Bu saray paha 

biçilemiyccek kadar deierli eıya ile 
doludur. 

Nizamın gümü! jübiltainde bulun
mak için H•ydarabada ıitmiJ olan zl. 

yaretçiler mcıhur Falaknuma ptosunu 

guerken burunun ancak be§ senede 

bir kullanıldığını İ!itmekle ppı kal. 

rJU!lardır. Bu pto dünyanın en zengin 
ıi:!amr olan Nizamın 36 sarayı arasında 
en bUyüğU ve muhtqemidir. 

Falaknuma ptoıu Hindistan valisi
nin memuriyeti devresinde Haydarabadı 

ziyaretinde ikametine tahsia edilir ve 
burada yalnız bet gün oturur. 

Bu ptonun billur avani, kıymetli ta! 
lar kakılı reıim çerçeveleri ite antika
lanna bir buçuk milyon İngiliz lirlllı 

paha biçilmektedir. 

leziz makarna yemek isterseniz ? !!!!!!!!!ii!ii!!!iii 

Her Yerde 
:talyan usull safi irmikten yapılan 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR -

NASINI ISTEY1NIZ. 
Batlıca br.~'~ye mapalarmda aabhr. 
ürikaaı: G•lata Necati hey c:addeti No. 187 

ıll.Llft.nn.-.,,.ı"ACILJK TORK LTD. ŞIRKE11 Telefon: 4!481 

RA13ER -1'ft·-:=1:po:!uı;;;;:~ .. ~~~~~~~~~~~ e;~~~~~~~:: 
Yü adam 
asan cellat 

"Hasta,, larını iyi 
ettfA-lne kani ! 

Be)craddan yazılıyor: 
Cellatlann birçoğu öldümıÜ§ ol· 

duklan insanlar yüzünden manevi 
azap duyarlar, kimisi aklını oynata -
rak. son günlerini timarhanede geçi· 
rir; kimisi de başmı alıp tenha bir 
yere kapanır. 

Fakat Yugoılavyanm 12 ıene • 
denbcri resmi celladı olan Hart hiç 
de böyle dütünmüyor. 

Geçen hafta Hart sırtında bon • 
juru, batında silindir ppkası ve elle· 
rinde kar beyaz elc:livenleri olduğu 
halde yüzüncü mahkumunu asmış· 
tır. O, idam mahkümlanna .. has· 
talanm,, adını vermektedir. Ve mes
leğinde mühim bir nokta olan yü • 
züncüyü ipe çektikten sonra, bunu 
kutlulamıştır. 

Cellat Hart kendisine epey ka· 
zanc; getirmekte olan mesleğini Fi • 
lozofça bir dütünce ile kabul etmek 
tedir. CeUitlığınm daha ilk günle· 
rinde "ben insanlann bütün elem 
keder ve maddi acdannı tipadak kes· 
mekteyim,, derneğe bqlamıftı. 

Yugoelavya celladı yanmdan hiç 
ayırmadığı küçük bir deftere çok e· 
hemmiyet vermektedir. Bu defter
de ,imdiye kadar utığı yüz kişini!" 
adlan ve herbirisi icin almış olduğu 
ücret yazılıdır. Dfeterin arka tara· 
fında iıe, itini yapmak için kullan· 
dıiı iplerin atış paralan kaydr.dil • 
mittir. 

idam ipinin, hüküm infaz edil· 
dikten sonra cellAda verilmesi ka • 
nun ıktizaaındandır. Memlekette 
on binlerce kiıi vardır ki bir caninin 
asılmq olduğu ipin uğurlu olaaığm'l 
inanırlar ve bundan parçalar satın 
alırlar. Hart bu ipleri parçalryarak 
oldukça pahalı satabilmektedir. 

Her idamın tonunda celLid Hart 
elinden kar aı"bi beyaz eldivenlerini 
çıkararak, mahkumun ayaklann'l 
doğru fırlatır ve ıu sözleri bağıra • 
r .. J..; 

- Ey EaJuı .n»ı.. falan, lelliıı 
ôllllilDdm Mit ~;----1 

Taksitle satılan 
koca! 

Parls mabkemelerln
den birinde acatp bir 

dava baıladı 
.. 1000 ...... linılılr -1 o .. ta 

yaıt .,.. ... .,. kocma elywvm Fw 
ela nUdm, l .. ilis t • sı at • R-.rt 
TJ'I• üzerinde olan IMitüa 1.w1mk ve a· 
Wmnu madam Meri Laka.ta devrelcle-
rim. • 

Kulağınıza küpe ols 

EN MÜOHt$ 
\STittAPTAH 
~oNRA - · · 

G R i Pi N 
Kullanmakla kabildir 

um•aaı:ıtM1mmma:a111wwws:~ •• ::c:::s:mm•:m:::::· =:::r.:. m::=:s=:m= ... 11111111~ 
H Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle diifiirii'•. 

l
ii Baı, dit, sinir, mafsal, adale a5nlan an~k GRIPIN am.k 
i çarçabuk defedilebilir. 

K t ·- t . ====::.-:=====~ a ı es ı r .--""! 

Bugün mutlaka 
gidiniz ve 2 büyük filmlik güzel programı görünüz:. 

Gece Yarısı 1 Aşk ŞOkranı ~ 
Vı ld ıza Büyük yılclızlar filıni_..,..v. 

Fransızca sözlü GABY MORLA Y ·..,..-Cl'I 
GINGER ROGERS ve FRANCEN - EL VJR 
WILUAM POWEU. RAIMU·LF.FAUR, 0UV ~ 

Cinayet, Entrika, Jhtiru, tekrar tekrar görüJecek 
Bugün saat 10,45 te tenzilatlı matine 

*- ~~~Eitcn ,;Jc:r~: K!=i~ın .J;'BtriN' :; 
Dehal san'atklranelerHe ; bu hafla 

SARAY Sinemasında 
Göaterilmekte olan ve muztarİp bir kraliçenin büyük atk 99 

ihtiras romanını turir eden 

MARiE STUART 
(KRAUÇE MERi) 

Fransızca sözlü film parlak muvaffakıyet ka;ianıyor. 
ilaveten: Fox dünya havadisleri. Bugün saat 11 de tenzillth 

l!los durma ••• Para kazan~ 
Haftada iki akşam derse gelerek. 4 ay sonra, .muh .. l!lebcci ıs~h erfklD 'it. 
si almak için, Sultanahmet, Alemdar cadde!!ınde No. 28 Am 1JSUIİ fiil", 
caret dersanesine baş vurup p::ı. '"asız bir program a.hnrz. H 

de verilir. 

Bu kontul'llhn doiuracatı ma.•ı• I~!!!!!~!!!~~~~~~~~~~-------~ 
betler clola,ılile ne Frwa, ne de la- ME_V_L_OT 
ailterecle t.Gtanma davau .-ia W
lafllllT..P. tuıhhüt .... ..,, 

tki kadm arasında §imdiye kaJar ak 
ttldilmlt kunturatlann en acaibl olan 
bu mukavele Paria mahkemelerinden bi. 
rlne ibraz olunmuıtur. Akidler madam 
Mari Lakoıt ile kız iami Yvon Brunet 
olan diğer bir Fransız kadınıdır. 

Madam Lakoıt bundan 18 sene c.vel 

Bu ayın 1 7 inci çarşamba günü 
öğle namazından sonra Bay Hafız 
Kemal tarafından genç yafmda ölen 
(01..KO KIT APEVI) sahibi Niyazi. 
nin ruhuna ithaf edilmek üzere 1.
tanbul vilayeti camiinde mevlôdu 
terif okunacağından arzu eden ihva· 
nı dinin tctrifleri rica olunur. 

tayyare 
Atlaı Okyanoıu üatiin~ 

Nis ıehrinde tnıiliz tebaaıından ve or sın tcdiyatın devamı meselesinde ısrar . F a da hava seferlenne rans 
du mUtekaitlcrinden Tyler ile cvlenmit- ctmi§tir. t1i tJ'.ı 
ti. Bunun üzerine kadın derhal mahke. bilmes i~in çok harart ---~ 

Söylemüiine ıöre evlendikten iki meye kO!muş, konturatı icra daiTeıinc girişmişti. Fran11z bav• :..-
sene ıonra kan ile koca arasmda p· yatırmış. tam bu ıırtkia da Tylcr 61- aı:r:am bir tayyarenin in • 
çimsizlik haıtarnıı ve bunun neticesin mUt1tUr· masm: emretnüıtir· Bu tdeni' Z 
de de bir iki cümlesini yukanya yazdı. Tylerin tnıiltereden almakta o!duğu si, 4800 beyp kuvyetjndl ~. fJ;l'ı 
ğmuz mukavele akteditmiftir. tekaüt maaıile kansının küçük aerve- mücehhez, tek kanatlı olac:P~ 

Senelik taksitler geçen senenin orta- tinden hapa bir geliri yoktu. Pclr müs tutu 
51 

metre ağırlılt da 40 _. ,.-
sına kadar mutazaman tevdi editmiı- rifane yaıardı. Evlendiğinden iki sene og fllll"'" _M 

tir; bu tarihte ise Tyler ile ikinci ka. sonra madam Lakoıt adlı zencin bir içinde 6 tayfa, 2~--~ 
dm arasında kavıa çıkmıttır. k~dının nüfuzu altına ıirmitti. dar qya Te posta . fi~ 

tkin-:i kadın, konturatın erkek tara. İşte bu zengin kadının parası saye. ıahaaı 7500 kilometre~~ 
fından bozulmuı oMuğunu ileriye ıil- sinde asıl nikihlı karısı kanclınlmı! vasati 270 kilometre brs!S 
rerek tediyatı kcımiıtir. Fakat Madam tt. Nikahlı kl!W:im iddiasında ısrar ettiği 410 

Azami sürati saatte Tyler esas mukavelede böyle bir ıırt takdirde mahkeme huzurunda 1'caip J 

bulunmadıjından, erkek ne yaparsa yap bir vaziyet hasıl olacaktır. , bulacaktır. 

'I T O R K Si d Gösterilen fevkallde heyecanb ve menkk ~c 
1 nemasın a SAVAY OTEL 217. MANS ALBr..ı-

1 - PIERRE FRONDAIE'nin romanı , 

PORT ARTHUR Orijinal Fransız koP1 
Bq rollerde: DANIELLE DARRIEUX. ADOLFWOHLBRUK • CHARLES VAPIEL 
Yarın akşamdan itibaren SAKARYA sloe·ması• 
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ZİZ 

s!'~kadaş ... 
lı:ı1-ı1 ı_0' guzel bir odada ı"kı' ka.dın, kar-ı ~ ·ı k d k k d H d < !{ gı , ço sa ı ar a aşım ay aıdır. 
~ 1-a .... n.u.§uyorlardı. Melı"ha, k"ra kac:..... K d' · d · · · d:ı? ~ •Q goz}" .. :r en ısın en rıc:ı etmıştım, gözünü 1:iört 

·dı. A. k u, son derece canlı bir ka- açıyor, hatta bu ·son defa, benim tav-
tcuı "c ~c~~aşı B.ehiyenin, sakin hare- siyem üzerine. işe Haydar karıştı. Ara. 
liııdcn b 

11
. ik tabıatlı olduğu, her ha. larını bozmai'Ta da muvafafk oldu. Ko-

\. c ıydi. " ll'lClih cam da zaten havaidir. Bir kadın 
~Ordu: a, hararetli hararetli anlatı-

.;.. - ,. 
de ..... .\q . . •. • "-i,;; 

~ hıçbit ~ ıddia ettiğim yok. Herhal
t~~lık adın yoktur ki kocasının 
~1· lııaa,.,,~t~iğini duysun da üzülme. 

Cı-ı~ -1c1f1h s · ba d ~ 
""1 biline• enın ş vur ugun ça-

~· ,l.tclih.a tenezzül etmem. 
ltiıı icara~ koltuğun içine gömüldü. 

~'~~!Ucl ~ı sallıyarak: 
~line k u8'Unı çare mükemmeldir. 
~l?r. adar da her zaman işime ya
l. t~li ~camın tabiatım bilirim. 
ıt "c nıu ~ili tecavizdir. Ben ba!)tan 
ılinı b oJuyorunı. Çünkü bence asıl 
~ <ltı\iy~~l~ngı~lardır. Onları vaktin.. 
letnti ark c olursam mesele kalmaz. 

\ ıae, ona ;~a§ımla flört etmcğe niyet
~a?tıııı t Ol'e bir rnane\Ta yapıyonıJ'l'l. 
r lıtıu e§cbb" .. · , ıı için usune manı. oluyonım. 

:: bcııı :ı_ de , tabii, derhal etrafım
o1orı,~ lllba_ 
l'ı): "'<ı:t ı r edecek adamlar araştırı. 
'~ ·§tc bu " d d' k' ,-l'Pe J yuz en ır ı, o şıma-

ll.ti aıı, de ale ile kmtmağa b~ladığı 
ile tecr thaı haber aldım ve i§in ö
' ~ l?l), 

ltr l>cki b 
ttı: ha"ac1· 

1 
u hafiyelerin sana veridik. 

&0;ı1u ıs erden emin misin? doğru 
~ ' .\. Yorlar bakalım? 

meselesini uzun uzadıya takip edemez. 

İşte böylelikle rahatım kaçmamı!) olu -
yor. Alah razı olsun Haydartlan 1 O 
Jale, pek belalı bir şeydir. İş devam 
etseydi, kocamı elinden zor kurtarır • 
dım. 

- Şekerim , haklı olabilirsin. Fa
kat bu şekil entirikalar benim hoşuma 
gitmez. Hem ne bileyim ben? korka
rım. Ya kocan işi farketse, onu böyle 
gözetlediğini duysa, belki sana karşı 
kalbinde sönmez bir kin uyanabilir· Bir 
~rkek , karısının kıskançlığına nisbe. 
ten tahammül edebilir. Fakat diğer 
insanın vasıtasiyle kendisini kontrol et
tiıidiğine tahar.ımül edemez. 

Meliha, asabileşerek cevap ver
di: 

- Neden? ne demekmiş? saadetimi 
muhafaza için kocamı gözetlemek hak. 
kım değil mi? O:... efendim oh.. O çap
kınlık yap~cak da üstelik bir de bana 
kızacak ha?. 

- Senin bu işteki muvaffakıyetine 
de hayret ediyorum: Yahu bu kadar 
sadık 9ir arka!daşı, sana her hali ha
ber veren bir adamı nereden buldun? 

- Haydan mı? 
. - Öyle ya.. Herhalde bu Haydar 

bey 11enin kocanın bir arkadaşıdır. Na. 
ıııl oluyor da sana hafiyelik vazifesini 
yapıyor? 

- Elbete .. Haydar, kocamın iyi ar
kaJdaşlarmdan benim de aziz bir dos
tum. .. Hiç bir zaman üzüldüğümü, ~le. 
me maskara olduğumu istemez. Bilhas

sa öyle Jale gibi bir şıllık tarafından .. 
Zaten, o, Jaleden fena halde sinirlenir. 

- Doğ'rusu seni tebrik ederim. 
Böyle bir dost bulmak kolay değil.. 

Nadir tesadüf, ne zaman tanıdın sen o. 
nu .. Eskilden bu ismi ağzından hiç işit
memiştim. Herhalde yeni ahbaplann
dan olacak. 

- Geçen sene kışın.. Uludağda 

rasladım. Sporlara gittiğimiz zaman.. 
Derhal ahbap olduk. Pek hoı adamdır. 

· Aramızda büyük bir sempati uyandı .. 
Anlarsın ya ... O zaman bu zaman de. 
vam ediyor •. 

- Ha .. şinldi anladım meselen:n in
ce tarafını ... 

Nakleden: (Hatice SUreyya) 
~ha.~ l!:Ibcte eminim.· Bu Mdiseyi 

~ aletı.de bir hafiye de-

l) m··kemmeı dans 
bacakları 

Dans mütehassısları. .yu, gördüğünüz bacaklara "en m!ü.. 
lcammıcl dans bacağı'' unvanını verm~lerdir. Sahipleri 
Elcanor Powell'dir. I!olivud filmlerinin parlak bir yıl. 

dızı okın bu revimli yıldız bilhassa dan~ Zarda 'büyük 
m"twaffa.1ctyetl'!1' ka::a.>ımaktad1r. 

Yazan: 
Niyazi Ahmet 

110 sene evvel bugün 

Türkiyede Tıbbiye mektebi açlldı 
Mektepten ilk mezun olanlar büyilk rütbeler alarak sırmalı 

elbiselerle muhtelif yerlere tayin ediliyorlardı 
Tıphanenin açıhşı Türkiyede Tıbbıyenin kuruluşuna 

başlangıç olabilir mi ? 

Bugün tıbbiyenin 11 O uncu se· 
nei devriyesidir. Bu münasebetle 
büyük bir tören yapılacaklir. 

11 O sene, asrı geçen bir varlık· 
tır. Göğsümüzü kabartacak senele
rin ardından büyük yıldönümü kut· 
!ulanırken, senei devriyenin tayini 
münasebetiyle ortaya çıkan müna· 
kaşalara işaret etmek ve sonra tıp 
mektebinin geçirdiği safhaları anlat 
mak istiyoruz. 

Söyın bilgin Osman Şevki Ulu
dağ, ilk trphanenin açılışının başlan
gıç sayılmasına muanzdır. Bu husus
ta birçok makaleler yazmıştır. Biz 
de ayni fikirdeyiz. 

İşte bir not: 
..Hicreti nebevi yenin 9 5 7 salin

de cennetmekan Kanuni Sultan Sü
leyman han, namı ulviyeti ittisamile 
şöhretgir olan camiişerife yakın 
Tiryaki çarşısında - ki sonraları da· 
rülhads ittihaz edilen mahaldir 
bir "medresei tıbbiye,, tesis ve kü-

Mektebin ilk Ser ebbbası 
Abdülhak Molla 

Göriilüyor ki, bu medresei tıb
biye Tıphaneden çok evvel kurul· 
muştur. 

Maamafih daha gerilere gidebi· 
liriz, Bursada da tıp tahsil edilirdi. 
Daha gerilerde Selçuklara, hatta da
ha ilerilere gidebiliriz. 

Trphanenin kuruluşunda oku
nulan eserlere bakılarak bir mektep 
halinde olduğu göz önünde tutul-
maktadır. Biz, bu sütunda bu nok· 
talan münakaşa edecek değiliz. Bu, 
mevzuumuzun haricinde kalıyor. 
Yalnız işaret etmek istiyorubz ki, 
ilk trphanede okunulan derslere de 
itiraz eden, eserlerin kurunu vustai 
olduğunu söyliyenler vardır. 
. Şimdi 1242 hicri yılı şabanında 

kurulan T rphanei amireden sonra o
lanları sıralıyalım. Bu esnada başka 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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bir yerde ayni zamanda bir de Cer 
r:lhhane kurulmuştu. Buralarda 

Türkiyede ilk çıkan tıb mecmu· 1 
ası • Ahmet T anyelinin kolleksiyo- 1 
nundan 

Avrupada tahsil görmüş doktor ve 
cerrahlar vasıtasiyle okutulmağ:ı 
başlandı. Mektep bir müddet sonra 

Galatasarayma nakledildi. 
1250 de çıkan Takvimi Vakayi 

Şehzade camii y~nında ilk defa ku
rulan T rphaneden 63 talebenin me
zun olduğunu, bunlann altın ve gü· 
müş nişanlar aldıklarım yazmakta· 
dır. 

Mektep Galatasarayına geçtik
ten sonra A vrupadan daha mükem· 
mel aletler getirildi. Hocalar coğal
tıldı. Ve mektebe "Darül ulum -
ul hikemiyei Osmaniye ve mektebi 
tıbbiyei adliyei şahane,. adı verildi. 

1255 te kazdırılan ilk mühür 
Seretıbba Abdülhak Mollaya veril· 
di. 

Mektebe "emrazı dahiliye ve se· 
ririyatı dahiliye ve hariciye,, nazır 
ve mua1limi doktor Bemar getirildi 
ve birçok yenilikler yapıldı. Bu dok
tor ayni zamanda muhtelif kitaplar 
bastırıyor, bu suretle de hizmet edi· 
yordu. 

1843 yılında 67 talebeye diplo
ma verildi. On ikisi miralay, otuz 
biri binbaşı, onbeşi yüzbaşı rütbe
si aldılar ve sırmalı elbiselerle muh
telif yerlere tayin edildiler. 

Bu tarihten sonra mektebe bir 
çok mütehassıs getirildi ve doktor 
lara salahiyetler verildi. 

1848 de çıkan büyük Beyoğlu 
yangını mektebi kısmen yaktı. Mek
tep başka binaya nakledildi. 

1849 yılında "Vakayii tıbbiye., 
adı ile ilk tıbbi mecmua çıkarıldı. 

Mecmuanın gayesi şu cümle ile an
latılmaktadır: 

Memaliki mahrusai şahanede 
vaki olan mevaddı mühimme; tıbbi
ye ve kezalik Avrupa ceraidi tıbbiye 
!erinden tercüme olunmuş mesaili 
nazikei hekimiye Ye havadisi nevi- 1 

.$iLO BeNİ 
Gtt>tKLAMA
~ANA C.~-

1'i1M.-· . 

yei ilmiye ile yalmz hekimliğe mü· 
tcallik bazı eczayi tıbbiye ve alatı cer 
rnhiyenin neşir ve ilanından ibaret 
olmak ve Avrupa tarafından tcva-
rüd eden ve şişeler ve kiseler deru
nunda edviyei mürekkebe ve müf
redenin kavaidi kimya üzere hal ve 
terkibini ve menafi ve istimalini ilan 
eylemek üzere vakayii tıbbiye na-
miyle litografya tezgahlarında ay
da bir defa iki ve dört sayıfadan mü· 
rekkep bir varakai tıbbiyenin tab ve 
temsiline ( 1 ) ,, 

Burada birkaç satırın bir tezadr 
na işaret etmek isteriz. Mülkiyei tıb-
biye mektebi de 1867 yılı martında 
(Mektebi tıbbiyei mülkiyei şahane), 

adı ile tahsil müddeti beş sene ve 
Türkçe okutulmak iizere açılmı§tır. 

llk mektebin kuruluşu mart ayın· 
da tes'it edilirken mülkiyei tıbbiye . 
mektebinin de mart ayında açılmış ol 
ması iyi bir tesadüftür. Bu tesadüfe 

Mektebin ilk mezunlarından 
Salih efendi 

ilk işaret eden Ahmet Hamdi Tan• 
yeli olmuştur. 

( 1) Vakayii tıbbiye hakkında 
değerli tetkikçilerimizden A. H. 
Tan yelinin çok enteresan tetkikleri 
vardır. 

,.. 
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Musolininin 
damadı 

Hariciye Nazırlığın
dan uzaklaştırıhyor 

(B~ tarafı 1 incide) 

Ayni m.83ele etro.fın.dLJ. ingiıizce 

&lorning Post gazetesi Roma mulıa
bbi §'Un1~ yazmaktadır: 

İtalyanın Londra büyük elçisi Gran 
tn.nin İngiltere ve 1taıyadaki arkadaş
ları, ona, İtalya kralının kontluk un. 
vanmı vermesinden pek memnun ola
caklardır. 

~talya ve İngiltere arasında gergin
lik olmuşsa, bu, kont Grandinin, her 
iki milletin an'anevi dostluğunu ve 
menfaatlerini muhafaza etmek için 
yorulmadan sarf ettiği gayetlere rağ
men olmuştur. 

Kendisi, 1932 deİı:beri Londrada 
Befir bulunmaktaydı. Son zamanlar. 
da sıhhi sebepler dolayısiyle tekaü
de çekil~ceği şayi olmuştu ... Bugün
kli tevcihin, kendisinin İtalyaya dön
meei için bir başlangıç olması muhte. 
meldir. 

Bazı mahafilde inanıldığına göre, 
Kont Grandi faşist parti .sekreteri o
lacaktır; ki bu vazife İtalya rejimi 
içinoo en yüksek, ağrr ve mes'uliyetli 
bir i§tir. Gene ayni ma.hafilde, Gran
dinin, şimdiki hariciye nazırı kont 
Çlya.no tarafından istihlif edileceği 
eöjlenmektedir. 

Musollninln seyahati 
; Tra.blu.~garpta seyahat etmekte o
lan İtalyan başvekili Musolini Trab
lu.sgarp umumi valisi Mareşal Balbo 
ile birlikte ve tayyareyle dün Derne
ye muvasalat etmiştir. 

İtalyan maliye ve münakalat na.zır. 
lariyle Roma valisi de, Trablusta, Mu
solininin ziyareti münasebetile ter
tlP.odilecek tezahürata iştirak etmek 
ü7.ere Trablu!!garba gitmişlerdir. 

Trablusgarp sahilindeki yolun ilk 
kısmının açılışı münasebetile Musoli
~ ibirkaç Mısırlı ıgazeteciye bu yolun 
ltaıya.n • Mısır münasebatı ilr.erind9 
buyük bir tesiri olacağını beyan et
mlştir. Duçe, demiştir ki: 

"- 1Aılyw milleti, Mısırlılarla sa
.mim! dostluk müna...cıebetleri tesis et
mek arzusundadır.,, 

MUslUman kadıya söyletilen 
nutuk 

Musolini Trablusgarpta büyük ca_ 

mil ziyaret etmiş ve müslUmanların 
reisi makamında bulunan kadı şu 
nutku söylemiştir: 

"- tnu Düçe! Mukaddes.makamı 
mes'ut ziyaretinizin hatırası, het' 
Trabluslur.un kalbinde menkuş kala
caktır. Siz Düçc, ilil.hi iradenin sadık 
bir vasıtasısmız. Dünyanın sulh ve 
mUaa.lemeti, refaha kavuşması sizin 
elinizdedir. 400 milyon mi.lslüınan, 
İsllmiyete karşı gösterdiğiniz tevec
cilhe karşı, size çevrilmiş bulunuyor
lar! Hepsi de size minnetlerini suna.. 
cikıaidrr! DuamIZin Alallı tarafından 
Qiiıünü ve sizin vazifenizi yapmanız 
iÇln ömrilnüzün uzamasını dileriz! 

Hiisolininin söyleyeceği nutukİar 
Bingazi, 14 (A.A.) - Musoli· 

·~yarın Luigi Razza kasabasında 
00.iıutuk aöyliyerek zirai ve ir-timai 

11',M • ':f 

rp~selelerden bahsedecektir. Başve-
kil 17 martta T rahlusta islam me
s~lelerinden bahsedecek ve 18 mart· 
~talyan miU )tine hital-r.n bir nu
~ söyliyecektir. 
...... ~~~~~~~~,.-.~~~r--

Bu sabahki 
IMmvay kazası 

Bir çocuğun 
bacağı keslldl 

~ HAJ3ER - 'Alt,am postası ,, 14 MART - 1931- ----

Ne istiyorsun Türkiye? 8 u l g a ri Sti ndS 
kanşıkllklar 
çoğalıyor ,ıe 

Sofyuda taıebelt 
polis çarpıştııkı~lJ! 

10.000 pilot mu ? 

Al 100.000 gönüllü! 
Yazan: Nizan-Le:::ldin Nazif 

Trenlerdt'n kamyonlara, kamyonlardan şoselere taşa
rak, itişerek, kakışarak, koşarak İstanbulun bu sabah Ye. 

Jarımızın dizlerinldeki uzun yürüyüş tahammülünün Yeşil 
köye yığdığı kalabalıklar İzmirde yapılan hava nümayiş. 
lerindeki kalabalıklara İstanbulun verdiği cevaptı. Nite. 
kim yarın vatanın diğer köşelerinden istanbula da kud
retli cevaplar verilmesi mukadderdir. 

ka.flf . d 
Bulgaristanda gene ınııJıteW 

başlamıştır. Bulgarist.an;n cere)'&fı 
yerlerinde birçok hadıse ekr 80}ıır1fl şilköye akın edişi görülecek şeydi l Trenler hareket zama

nından çok evvel sucuk gibi dolmuşlardı. Oturacak yer bu ki w rı ar t 
etmektedir. Karışı ıgı Y hi.ikuııı~ 

lamayanlar ayakta duruyor, ayakta duracak yer bulamı
yanlar vagonların i!stüne tırmanıyor ve orada da yer bula 
mıyanlar ise istasyon memurlarına müracaat dderek Yeşil 

Bu sabahki kalabalıklar, hava şuuruna • ulaşışımızrn 

derecesindeki heybeti - hiç şüphe etmiyelim - bütün 
dünyanın gözüne vurmuştur. Halkın içinde yeşeren hava 
aşkı bugün Yeşilköyü zaptetmiştir. Türk devleti bu ala
kanın meyvelerini en iyi tarzda yetiştirmeyi ve olgunlaş. 
!aştıkça toplayıp Türk vatanına, Türk vatanının müdafaa
sına hediye etmeyi kolaylıkla başaracaktır. Ne istiyorsun 
Türkiye? .. Beş bin, on beş bin pilot mu? Al sana yalnız 
istanbuldan yüz bin gönüllü 1 

başında, bulunan talebe dar i\ert' 
dairelerini istila edecek ~~fler. ~ 
ye gitmiştir. Birçok teV 

1 

köye başka trenler tahrik edilmesini istiyorlardı. Hatta 
bunlardan bazıları arzularının is'af edilemiyeceğini sana. 

!ananlar vardır. • .. gôrt 
rıns.... le 

Sofyadan gelen ma u I Il gıı 
rak lokomotiflerin önleıine toplanmışlar ve bu yüzden 
ilk trenlt'r zamanmd:t hareket edeme:aişlerdir. 

talebeler arasında has~l 0 ;OO tıl( 
yan devam etmekte~~· kaP~ 
be, sıhhat müdüriyetının . den~ Erkenden garları dolduran gençlerle ihtiyarlarm,ka 

dmların, kızların ve bu gürbüz delikanlıların bu ateşli b. relerın 
kırarak ınanın pence di 
ka hitabeler irat etmişler r. ;;r-ı( r Jl'l .. rı~-11' 

ve canlı kaynayı§ına sebep acap neyfdi? 

Birkaç planörün uçuşu, sekiz on paraşütçünün ak şem-
700 bin nüfuslu istanbulun eğer geriye kalan altı 

yüz bini bugün Yeşilköye gitmemiş bulunuyorsa bu, gi
clememi~ olmasmdandır. 

T alebelere karşı P~ .. 15 önde• 
lcriyle bir süvari bölügu ~jslerdt1' 
miştir. Talebelerden ve~~ kiti ~ıı· 
birkaç kişi yaralanmıştır. , 
dar tevkif edilmiştir. .. ·versiteP 

siyelerini açarak bu planörlerden yeşil çayırlara inişi 

halkta iddialı spor maçlarının heyecanını mı uyandırmıştı? Ne yapalım? btanbuldaki nakil vasıtalarının yüz bin 
ki~iyi bile ne kadar giiçlükle taşıyabileceğini görmedik mi? 
Sabahlt'yin Tt'odos surlarının kapılarından, gedikleıinden, 
ıblikler:nden fışkırarak ist::ınbuid:ın !iıkan ve Yeşilköye 
azım olanların on binlercesi şu anda hala yoldadır. Eğer 
bu vatarıdallar zamanında menzili maksut'a eri~emedilerse 
kabahat kendilerinin midir? Nizam.orfdin Na..::if 

Hayır-. Bu sabahki coşkun kalabalıkları dikkatle göz 

den geçirenler, on binken yirmi bin olan ve yirmi binden 
kısa bir zaman içinde kırk bine elli bine, yüz bine kabaran Malumdur ki Sofya unı do111}

1 

de komünist tahrikatından poli• fi• 
kapatılmış bulunmaktadı~· . )ehİl'I~ 

bu insan denizinin basit bir merak ve toy bir tecezsüsle 
yaylanmı§ olmadığını kolaylıkla anlamışlardır. 

. . k f rtJSI ..,ıı• Bu sabah trenlerin, otobüslerin ve bir çok vatandaş. lıbede foşıst Çan o pa bir "" 

Is tan bulun 
alenen propaganda ~apa~ lafl ıe\~ 
hendisle mütekait hır mıra ~ 
k.f d k h" . . . ·, ZiııtoY3• 

ı e ere ırıncısın Y 'ttİf· 
. d N' b 1 .. ün etfll' nı e ız o uya surg 

• 

bugünkü bayr_a~ı ~~·~ 
nı gösteren §U va.z.iyet ve görül.memış yorlardı. Emniyet mUduru Salıh Kılıç Bu ne r 1 ) (Baş tarafı 1 incide) 

polisler balkı rayların üzerinden çı
karmak istiyor, fakat binlerce kişı
nin teşkil-ettlği kütleye dert anlat
mak kabil olamıyordu. 

• 
Bin bir kafadan o kadar çeşitli sefl-

ler çıkıyordu. Kucakta yavrular fer. 
y~ basıyor, elinde allı yeşilli uçurt. 
masınm kuyruğu kopan küçükler sız. 
lanryor ,yorıgunluktan dizlerinin der
manı kesilen ihtiyarlar ellerindeki 
yemek sepetinin veya dolma tencere
sinin kıyısına bir lahza ilişecek bir 
yer arıyorlardı. Fakat ne mümkün ... 
Bu in.san mahşerinin içinde, ilişecel~ 

değil, fakat rahat soluk alacak yer 
bile yok. Bayılanlar, ayılanlar, ayağı 
ezilenlerin, her türlü şikayetlerin yer 
yer yükseldiği işitiliyor. 

ilk tren 
İlk trenin saat 7.35 de kalkması 

lazmı.dr. Vakıa ortada ağzına kadar 
değil de üstüne kadar dolu ve loko
motifin dört yanından insanlar sar. 
ka.n bir tren var ama kalkıp gitmesi 
muazzam bir mesele ... 

Nihayet saat sekizden sonra bu 
tren kalkıp gitti. Onu ta.kip eden tren 
de ayni vaziyetteydi. Saat dokuza ya. 
km bu tren de kaldırıldı. Bundan son. 
ra istasyonda dört tren birden dodlu. 

Yol kesildi 
Bu sırada Sirkeciye bir telefon gel

di. Birinci trene Kumkapı istasyonun
dan da binlerce kişi hücum etmiş ve 
buradan kurtulabilen tren Yenikapı 

istasyonunda halkın tehacüoıüne uğ-

ramrştr. Biletleri ellerinde halk: 

"- Ya bizi alırsınız, yahut treni 
hareket ettirmeyiz!,. diye bağrıyor • 
du. Birçok kimseler tren yolunun ö. 
nüne birikmiş, trenin hreketine mani 
oluyordu. 

Biraz sonra ikinci trenin de Kum. 
kapıda ayni akıbete uğradığı ha.beri 
geldi. Bütün istasyonlardan telef on 
haberleri yağıyor, binlerce kişinin 

istasyonlarda biriktiği bildiriliyordu. 
Hakikaten hat boyundaki bütün is-

tehacUm yüzUnden intizamını kaybe- ve Hava Kurumu Reisi İsmail Hakkı be birade ··'(it~ 
den seyrüseferin nizamın iadesine intizamı temine gayret ediyorlardı. (BCJ§ taraf•. '-ır )af r-
çahşılıyor. Netekim emniyet müdürü. En az bir tahminle Yeşilköy hava zetenin muhterem ve ~:g~at9ıtıl'9' 
nUn bu gayreti tesirini gösterdi ve ilk meydanında yüz binden fazla insan rinc karşı gevşemez \ :sıı ıtl' 

b ~ııvırtl· .. ıı\ 
tren saat 12 ye doğru Yenikapıdan birikmişti. On binlerce kişi vasıta u. dostluk bağlarile bag " rtbıt»: 
hareket ettirildi. Salih Kılıç bundan lamadığındıı.n yaya gidiyordu. barla Son Posta ile 01~ de ı~~ 
sonra Sirkeciye telef onla diğer tren. lstiklAl marşı kesilmemiş ve kesıııne~::tff.-ı ~ 
lerin hareket ettirilmesini bildirdi. Ha.va ba,Tamına saat tanı 11,45 de mal yoktur. Bunu tavzı 

Bu müddet zarfında Eyüpten, Tak. askeri bando tarafından çalınan İs. nim için bir hazdır. ı7rf g 
simden, Sirkeciden kalkan otobüsler, tiklal marşıyla ba..5landı. On binlerce Bımutı sebebi a...~kar: ~e7ıdeft'tf 
yüzlerce otomobil halkı durdurma- kişinin selam vaziyetinde marşı din- önoe lnı sütunda kcndısın.6 
dan Yeşilköye taşıyorlardı. }emesi görUlecek bir manzara teşkil ki: . eri: et1fl' 

Merasim gecikti ediyordu. Bundan sonra Türk Kuşu _Behey efendi sanı K~e;' TIP''' 

B . t k d tab·· y .1 namına Şakir Hazım oçk güzel bir bı'r ha•ıı'l ... ,..,.. 1·.-r oUlıt. Kah . .,. _111f• u vazıye arşısın a ıı eşı - ! ..,-vı .. Mf11' """ 
köydeki mera.sim de muayyen vakti nutuk söyledi. rcrsiıı1 kcih A1•§Gm'cı mu 1Jl.ly-Jrl' 
olan saat 11 de başlıyamanııştı. On beş dakika intizamın tesisi ile sunJ k<ih Son Postaya avd.C~.eı· / 

- geçtikten sonra ilk tayyaremiz saat "" /ik<W'~"' Saat on ikiye geldiği zaman Sirkeci M.h Son Posta'dan ın .. 
istasyonu tenhala.şIJlıştı. Fakat halk 12 yi beş geçe arka.sına bir planör yazı '!f ··~ 

bayramı sonuna doğru olsun görmek 
için gene trenlere biniyordu. 

Yeşilköyde 
Güzel bir bahar havası içinde pırıl 

pırıl yanan Ycşilköy hava meydanın
da sabahleyin pek erken gelebilen 
binlerce kişi birikmişti. 

Hava meydanına gelen otobüs, oto. 
mobil ve türlü nakil vasıtaları bın.. 

ler::e ve binlerce kişiyi hava meydanı
na döküyordu. 
Meydanın etrafını saran balkın or

tasında Türk Kuau hava müfrezesi, 
iki t~yyaremiz \'e kırmızı renkli dört 
planör duruyordu. Herkesin gözü 
memleket ha vasınm yarınki koruyu
cularını hazırlıyan bu, kuyrukları ay 
yıldızlı, kuşlara dikilmişti. 

Saatler ilerliyor, meydanın etrafın
daki insan kesafeti gittikçe artıyor. 
du. Muhakkak ki İstanbullular hiçbir 
zaman bu kadar bUyük bir kalabalı. 
ğı görmemişlerdi. Ycşilköy meydam 
görülecek bir manzara arzediyordu. 
Meydanın bir tarafına binlerce oto. 
mobil, yüzlerce o~obüs ve çek çek a
rabasına kadar her neviden tekerlek 

bağlı olduğu halde havalandı. Bu ayrılırsın. A~<ı-amll 1 
dtr° 

d . b' ·u .. 'Jl,ii.k acep ne 
tayyarede müteha.~ıs Sovyet muallim .aır tr ıwm !1°" ' o'l 
Anabil ile Rusyada tahsil edm genç- do{jrııdur. ver~ 
lerimizden Muammer ve planörde de işte hazret bıına ccvaP f 

gene Rusyada tahsil eden gençleri· yor. ·çinde ~ ~ 
mizdcn İsmail bulunuyordu. Bu cevabm 48 sa.at ı · 'dt71 ti' 
Meydanı bir gökgürültüsü halinde laırnıt~ bulunması dipl:;:::ıill f°: 

kaplıyan alkış ve (Yaşa!) sesleri mo- laşnvıkla Erciimcn.d ~ 0 d
1 

törün gürültüsüne karışırken müte. k.ol 7caidc!criııi uııııtnıadıgııı 
hassıs Romanofun rakip olduğu ve let eder. 

Mehmedin bindiği planör havalandr. --------- d6 
İki tayyare \'e iki planörümüz dinmi. Köprü ait 111 

yen, sonu gelmiyen alkış~ar arasında hl!9 kaza o_ıd~,ı11eıe 
700 • 800 metreye kadar yükseldikten k ~ey· A 

K.. .. .. mera ·ıp · ~Y 
sonra planörler ayrıldılar ve akraba- oprunun d" bıt 

tik hareketler yapara!< gene bu al- mahsus gözü altında 00 
J.' 

kışlar arasında aşağı indiler. olmuştur. )içe gi1'ıııJ' 
Halkın sevinç ve coşkunluguw son Köprü altından J:Iad 11 18"' cJ11 

ı ·· }erıfl e -uıJ1 
haddindeydi. te olan zmit mot~~ .. b"r 81 .... ;le 

Paraşüt tecrübeleri maralı motör göz~n. 0 :arıÔl'b t 01' 
Bundan sonra muallim Vecihinin halık yüklü lbrahımıJl 11atıf "~rııı'~ 

idaresindeki tay'-·are Yıldız Uçman, karşılaşmıştır. Bu karŞl birt0' tı1' 
" d y da .. anda a b' 

Hüseyin Uçar ve Hikmeti alarak ha . ugun n mator 5 cala~ ~itı'. 
valandı. Bütün gözler havaya dikiL ve balık kayığını par 1 lb u 

b }unaP g.t "" mişti. Bu gözler biraz sonra 800 meL mıştır. Kayıkta. u katrrııtl ~iıt' 
reden birer papatya gibi açılmış üç ve Y orgi su üzerınde dır· lb tı1• 
paraşüte takılmış üç Türk çocuğunun lıp çıkmağa başlamışlar tıırıb1'Jf 
aUadığını gördüler. Yüz bin ki§inin ve Yorgi biraz sonra kur 

200 bin eli bir anda tekrar harekete ------ res• Bu sabah saat on buçukta Şeh· 
&"debaşmda Milli sinema ile Ferah 
tiyarosu arasında bir tramvay ka
zası olmuş on, on iki yaşlarında mek tasyonl~r mahşer gibiydi. :aı~ız Sa-
tepli bir rocugyun v k ·ı · t' matya. ıstas.yonunda en~ bır tah-

üstünde hareket eden vasıta birikmiş. 
Diğer tarafa hemen bir kasaba çarşı
sından büyük pa7~r yeri kurulmuştu. 
Daha gerilerde aileler nevalelerinı 

sermiş, yemek yiyorlardı. 
Atlı, motosikletli polisler yüzlerce 

polis ve jandarma ile inzıbatlar bu 
insan seline intizam vermeye çalışı-

geldi ve 100 bin ağızdan b;rden (ya. Parls ekSP 
ya!) sesi çıktı. ıtll ~· 

Parnşütc;ülerimiz ağır ağır halkın y O 1d8 O ÇI / PÔ ıJ 
":f ayagı esı mış ır. ·nı ,,_,..., b. k .. b. "km'..+' 

Edimekapı - Sirkeci nattmda mı e ..,.,.7 ın ışı ın ıS' .. ı. 
i§lemckte olan çift arabalı tramva- il Zabıta kuvvetleri gönderiliyor 
ym erka vagonunun kapalı kapısına Bu esnada oradaki mahalli zabıta 
aaılmış olan çocuk, aksi istikametten kuvvetleri ikifn.yet etmediğinden şeh. 
gelmekte olan bir Harbiye - Fatih rin muhtelif yerlerinden Kurnkapı, 

tramvayı arasında sıkıtmca yere Yenikapı ve Samatyaya polis müfre. 
di.işmüş ve römorkun altına giren zeleri gönderiliyordu. 
bacağı kesilmiştir. Etnniyet mUdürU Salih Kılıç Kum. 

ifade veremiyecek bir halde olan kapıda bulunuyor ve hat üzerindeki 
kazazede Cerrahpafa hastahanesine intizamı teminle bizzat meşgul olu
ıt1ıdmlm11tır. yordu. Türkün bü1i;il< havacılık aşkı-

l-------------
ı · .. ···-···················-·········-··············-·: 

' : 
HABER , ~ 

lstanbulun en cok satılan ha-! 
kiki akşam gazet~sidir. Hanla -~ 

ı rmı HABER'e verenler kare-~ 

l L.~~~.1.~~.:. ........................ ; •••• --.... ..J ı 

arasına indiler ve onlara kollarını aç- B 14 (A AJ ıte 8 ( ouges, .. ,,a• eo" 
mış olan halkın samimi kucağına gö- • Mont _ Dore e~sper~~e i~eıt ~ 
müldüelr. lometre süratle gıtnl~k bit ~~ııde 

Bundan sonra Rusyada tahsil et- get'ye 30 kilometre 1 netı' 
miş paraşüt.çülerimizden Ferid, Ali ve yoldan çıkmıştır. Kazıl \j~ıı: 
Tevfik havalandılar. Biraz sonra d,ı ı 5 kişi yaralanmıştıJ: h8ttıf' Jc f 
onların bulutlar arasından a.cıağı doğ. Ekspres, fıruna0011 nfPBr' 
ru kaydıkları görüldü. ne devrilen bir ağaca <; ı...JJiı'' 

Halk mütemad1yen alkışlıyor ve he dan çıkmıştır. a.ka ,,. 
yecan arasında yeni yeni tayyıtrele. Nazır dormoy, " 
rimiz havalanıyordu. gitmiştir. 
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!nkara ü züm kon
gresi dün dağıldı 

Ceıaı Bayar bir nutuk söyledi, 
.\ıı ziyafet verildi 
~karada dört gündenbcri çal;şan darlann kontrolunu hükumet kontro-
~·k?ngresi dün İzmir mebusu !undan daha ziyade müessir ve lüzum· 
~ fkt lllin re~liği altında toplanmış lu buluyorum. Bunu bilha.ssa tebarüz 
~bul Iaa.t V~ldllnin sonuna kadar ha- ettirmek isterim. Al8.kadarlann mo. 
lı Ya Utı~ugu münakaşalı bir toplan- ralitelerine tamamen güvendiğim i. 

!\o Para!C mesaisini bitirmiştir. çin, bunun böyle yapılacağına da e-
~~ Ç<Jk mühim kararlar ver. minim. 

Bu ~~- Kararınızda şahst endişenin ve şalı-
~ -..cı.ca.rıar mahsulün taştan lrl st menfaatin değil, milli ekonomi men-
,~~de edilmesi, kara bucelerin faatinin rehber edildiğini takdirle 
~~ 8:81, UzUmıere su atılmasmın gördüm. Bu kararın burada hazır 
~eçılnıcsi, çuvallara kanca vu. bulunmıya.n diğer çiftçi kütles; tara. 
ltrak ~rnın temini, ihracat tipi o- fından etraflıca bilinmesi, benimsen. 
dar oı ~~ 7 den 12 numaraya ka- mcsi lazımdır. Hepinize teşekkür ve 
ıı:ı .... ı an Uzunııcrin standardize edil-
~, s•ft- uğurlu yolculuklar temenni ederken, 

l,.;, .. -·1 :cuıdard tiplerin renklerinin, 
~-ll!Jt eti i birde ehemmiyetli ricam olacaktır: 
U!i!Ueti .n n, rütubet ve kara but'e nis. Muhitinizde alakadarları tenvir e-
hyara.:1? tesbiti gibi istihsalden baş. diniz. Halkevleri, parti içtirnaları ve 
12 .... •• 

1hraca kadar bUtün safha-
,...lllı en hulasa her iyi vesi!e ve vasıta ile "e ısı .. '- Yeni şartnlra göre tanzim 

"'il edecek mahiyette şeylerdir. kongrenin mukarreratını alıik:ıda::--
\ !ara anlatınız. Ve bunları samimiyet-

~ rekilin nutku le tatmin ,.e takip etmekteki menfa_ 
1
:_ lkt~~ln .~apanması münaszb~tl ati izah ediniz. Hepinize sclam~tier 
~l""-· t \ekılı Celtil Bayar şu nutku ve muvaffakı'l·ctler dili,·erek rekir. ,, '<411Ştir. J J '3 

' }\ · deksiz üzüm Ankara birinci milli 
~ ı>ı'bı ongrenin kararalrmı ben de 
~- 1) di kongraini kapatıyorum . ., 
~etı nledim. Ve alakadar oldum. Ziya fet 
~dı.ığu ~Uıniyesinde bUyük isabet 
'~ §Uphesizdir. Bunları yakın 
~eı, d~ ~idari şekilde olanlar daha 
tııı daıı ıgerlerini icabların:ı göre ta
tıu.ııı ~.sonra, nizam.name veya ka. 

Akşam saat 17 de İzmir kuru 
mu tarafından şehir lokantasında bir 
çay ziyafeti verilmiş Ye Meclis Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil İsmet 1-
nönü ile biltün Vekiller, birçok rneb: 
uslar, bütün kongre azası, mali mü
esseseler direktörleri ve sair birçok 
zevat bu ziyafette haz.ır bulunmuşlar. 
dır. 

.~~ı;•lde çıkarmaya. çalışacağız. 
~kanaatimizce hiçbir kontrol, 
\ıı b-11 tş·ların ciddi ve sn.mimi sureL 

\'\>etı· 1 takib arzularından daha 
..... 

1 olamaz. Bu itibarla, alaka-

y l~akla ticaretimiz · 
~rıı fabrikalanmız kurulup işe 
ır,~~şlayınca çok fazlalaşacak 

la}J ~;caret umum mtidUrU Abdüli- gelince: Memleketimizde de Türkiye. 
~l'iııı~ t C\'Velki gün Toros ekspresile deki gibi bir kalkınma planr üzerinde 

ttlttt c Cclmi! ve dün akşam Parise çalışmaktayız. Hariçle olan ticaretimiz 
~ lll~'bni~tir· Dost 1rakın ticaret hilhar.sa İngiltere, Japonya, Almanya, 

".,O UdürU demiştir ki: Fransa, Amerika ve H o]anda iledir. 
~t taJı,. ~ Yedi scnedenberi Türkiyeyi Türkiye ile 1935-36 senesinde 68 bin 
i« ~ltiilınıi yaptığım istanbulu göre· liralık ithalat ve 190 bin liralık ibra-
~ ı Ilı. 1937 Paris sergisinde hazır. cat yapmışızdır ki bu da yüıde hesa. 

t~l tcrt~ Paviyonunu sergi açılmadan bile umumi ithalatımızın 0.09 u ve ih-
~t),· tıı j,.i p · 'd k T .. k. racatımızm 5.4 ünü te.,kil etmektedir. de :ı n arıse gı er en ur ı- ~ 

;:dİ:?ı. \>tekrar görmek bahtiyarlığına 
bı 'lııı(a Ctıi l'Urkiye ile eski Türkiye· 
~rİlta4 i'

1
cae edince hakikaten insan 

<- tak ,.,c>'ah . arşılaşıyor. 

'4adatdatıınin sebebi sırf sergi işile a 
~rtİa.irıcırr, ? tuz bin lira sarfile Paris 
ı...tti~e ~ hır 1rak paviyonu hazırladık. 
;;ıii'c i rakın bilhassa karakteristik 
t,crıc t!aatını gösteren resim ve pro
~t lllacı:aka has mahsullerin ve ihra-

ttc~İt "clerirnizin nümunelerini teşhir 
ı . 
'llt,~ . 

. tıcari ve iktisadi vaziyetine 

l'leboluda 
~bir hadise 
~•la 

Şn davanın 300 
\il 111c~ llhidl var 
'4~lU bi 1bada Halkevinde milli kos
~ 1ltaı cd lo esnasında adliyeye 
~· Bal en garip bir hadise olmuş· 
'lt ~cnç 0 da caz bir hava çalarken 

1c~i§ta;a. Yabancı bir lisanla işti
~~~k ~kat, diğer bir genç aya-

' B ·. 
~ l°\ıttdnırn evimde benim ukda 
~~ l"a~ a~nn olan bir kardeşimin 
~ ctrn ~cı bir dille musiki teren· 

'itir CSıne tahammiil edemem!,, 

~ı saıo~d 
~~~~den b bulunan bazıları müda-
~~dtr. Bu genci salondan çıkar· 
"~~ilen Unu bir hakaret telakki 
~ . kare~ adliyeye m\iracaat etmiş 

"' flj Vah~ salonda bulunanların 
tq_ ~~oq .. ıt ~l~rak gösterIY'Jştir. 

\t \ık\ık ' alı, lcolordu kumanda· 
• 1\-ıf d 'teı;a h"'k· 1 · '"dd · i 1 c dalı a ım en, mu em· 
h V\l)\ın n olduğu halde 300 
~~Cflk:aktaydı. Bunlar hep şa-

bir ~ ·d Bunun için davaya 
er c bakılacaktır. 

Kardeş Türkiye ile olan ticari müna
sebetimiz şimdilik pek ileride degildir. 
Fakat ümit ederiz ki şark paktının im. 
zasından birkaç sene sonra ve bilhassa 
Türkiyede kurulan yeni fabrikalar mah 
sut ver.meğe başladıktan sonra ticari 
münasebetimiz bugünkünden çok fazla 
genişliyecektir.,. 

Timarhaneden 
bir deli kaçtı 
Bakırköy çarşısında 

yaralanara k 
yakalandı 

Bakırköy timarhaneısindeki deliler

den Osman oğlu Mehmet isminde biri 

dün her nasılsa kaçmıştır· H astane 

idaresi delinin kaçtığından biraz sonra 

haberdar olmuı. zabıtaya haber veril. 

miş ve her tarafa gardiyanlar çıkarıl

mııtrr. 

Mehmedi arayan gardiyanlar onu Ba· 

kırköy çarıısında gönül eğlendirirken 

bulmu~lardır. Garldiyanları görünce 
yakalanacağını hi,seden deli onlara 

taşla hücum etmiş ve bir boğuşmc:. baş. 

lamı~tır. Mehmet !:ıaşından yaralanclık

tan ı;onra yakalanmış ve tekrar hasta
neye sevkedilmiştir. 

K onservatuar k on sera 
Konservatuvar muallimleri salı günü 

Fransız tiyatrosunda bir orkestra kon. 
seri vereceklerdir. 

Ork:strnyı Seyfed<lin Asaf idare 
edecek, bu arada Konservatu\•anfan bu 

sene mezun ohm Hadire ve iskender 

de solist ola ak bazı parçalar çalacak· 
lardır. -
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Askeri Liseler 

Boks şampi
yonluğunu 

Kulell Lisesi kazandı 
Askeri liseler boks şampiyonlu

ğu müsabakalarının son karşılaşma· 
lan dün kalabalık bir seyirci kitlesi 
önünde Maltepe lisesinde yapıldı. 

Müsabakaların neticeleri şunlar
dır: 

SiNEK SIKLET 
Birinci, Gedikliden Hasan, ikin

ci Deniz lisesinden Münip, Maltepe· 
den Sedat. 

HOROZ SIKLET 
Birinci Kuleliden Orhan, ikinci 

Deniz lisesinden Nejat, 

. . 

Mil li küme maçları idare ett i rıımıyen · 

Futbol hakemleri 
Boykot mu ediliyorlar? 

Ha~r alclı~ımıza gö:e şehrimizc!d:i 
lisans!ı futbol hakemleri hususi suret· 
te bir içtima aktederek bazı karar ver. 
mişle~ir. 

Bu toplantının mevzuunu katiyetle 
. anlamamakla beraber alabildiğimiz ha· 
bcrlere nazaran bu içtimada milli kü· 
meye ayrrldığr ilan edilen Sadi Karsan, 
Şazi Tezcan, Nihat ve Sait Salahaddin' 
den maada diğerleri milli ki.imeye ayrrl. 
mış olan arkadaşlarından bazılarının 

federasyonca lisanse bile edilmedikle

ri halde nasrl bir zihniyetle bu iş için 
iktidarları tcsbit edilerek ay::ıldıklarınr 
hayretle karşılamışlardır. Ayni görüş
mede geçen günlerde gazetelerden bi. 

komite::! va:ııta"ile foclcr.:ısyonc!an li· 
sanslannın ibtal edilmeı;lni ve mılli 

kümeye ayrılan klüplerin hiç bir suret• 
le hususi ve ~esmi maçlarında hakemlik 
yapmıyacaklarını ve milli kümeye ay. 
rılan dört hakemin dt- diğer kümeler 
de hakem durduruldukları takdirde di
ğer kümelere de bu işi görmiyerek ha
kemHkten çeki!ecel:leri söylcnrr.ekte. 
dir. 

' rinde çıkan futbol ajanının "milli kü
me i~inde en mühim iş hakemleri ta
yin etmekti bunun için en muktedirleri. 

Federasyonun böyle bir tefriki neye 
müsteniden yaptığı belli olmamakla be 
raber bazı şahısların tesirlerile bu işin 
diğer halc<'mlerimizi darıltacak bir su

rette yapıldığına kaniiz. Arzumuz bu 
verdiğimiz havadisin doğru olmamasın· 
dadır. Çünkü şehrimizde adec!i ÇC\k az 
olan hakemleri.n önümüzdekf sen<"lerlde 
yapılacak maçlar için vüccutlarına ih. 
tiyaç hissedileceği §Üphesizdir. 

Acl<eri liseler boka •ampiyonu 

Kuleli takmu 

TÜY SIKLET 
Birinci Deniz lisesinden Ferit, 

ikinci Maltepeden Ali, üçüncü Ku
leliden Mehmet. 

HAFİF SIKLET 
Birinci Deniz lisesinden Kadri, 

ik inci Kuleliden Nuri, i.içüncü G e
dikliden Hasan. 

YARI ORTA SIKLET 
Birinci Kuleliden Kemal, ikinci 

G edikliden Muammer, üçüncü Mal· 
tepeden Şemsi. 

ORTA SIKLET 
Birinci Kuleliden lbrahim, ikin

ci l\faltepeden Ali, üçiincü Gedik
liden Mustafa." 

YARI AGIR SIKLET 
birinci Kuleliden Sedat, ikinci 

Maltepeden Zühtü, üçüncü Denizli. 
sesinden Ercüment. 

Bunların tasnifi neticesinde; fut
bol, güreş, basketbol ve atletizmde 
askeri mektepler §ampiyonluğunu 

kazanmı~ olan Kulelilerin boksta pu 
vanla birinci oldukları anlaşıldı. 

Deniz lisesi 1 1 puvanla ikinci, 
Maltepe de 8 puvanln üçüncü ol
muşlnrdır. 

I ddialı bir maç 
Karagilmrük - Akın· 

spor bugün 
karşılaşıyorlar 

Bugün Karagümrük stadında 
mühim bir futbol maç ı yapılacak
tır. İki ay evvel Karagi..imrük A 
kmspor arasında cereyan eden ve 
ikiye kar§ı üçle Akmsporun galibiye. 
tiyle nihayet bulan maçın bugün ay
n i sahada revanşı yapılacaktır. 

Akınsporlul"'T'i, bazı mühim o· 

yunculan h:ısta olduğundan Kara
giimrükl i.ileı"İn geçen m:ığllıbiyetin 
intikamını alrnalnrı iht ima1i bıvvetli 
gfüi.inmektedir. Ancak A!.msporun 1 
da ümit edilmedik bir oyun çıkarma· 
sı ihtimali de yok değildir. Bakalım 
zafer hangi tarafta kalacak? 

ni tefrik ederek bu işi ide hallettik) 
şeklindeki beyanatrnr kendileri için çok 
ağır bulduklarından bugünlerde hakem 

Milli küme 
MUsabıklarıoa yeni 
lisanslar verllecek 
Şehrimizden milli kümeye girecek 

olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 

ve Giineş klüpleri, milli küme ~açla· 

nna iştirak edecek olan futbolcularının 

künyC'lerile birer resimlerini İst;mbul 

mıntakuına vermi~tir 

.Bu resim ve künyeler ile bütün oyun. 

culara yeni lisanslar verilecek ve yeni

den lisans almamı~ olan futbolcular mil· 
Jt küme müsabakalarına iştirak ettiril. 
.miyec ektir. 

ADeks fDDm yoO<dl ozn 
ODtYJycır 

Arsenal takımının tapındığı, bin· 
lerce seyircinin hayran olduğu \ r 
futboli.in baş üstadı Aleks film yıldı
zı olmak üzeredir. 

Birkaç haftaya kadar bu üstat 
kuvvetli ctektrik ışıklarının altında 
genç nesillere futbolü n~sıl oynama· 
ları lazım geldiöini göstenne~e baş· 
lryacaktır. Fut bol oynanan bütiin 
dünya memleketlerinde gösterilecek 

olan bu filmler bir sağ açıf.m ilk 
ba~langıçtan miitehn:;sia oluncıya 

kadar "c~irece3i biitün !iafhdarr gös 
terecek tir. 

Bir s~ri obn bu filmin aô 
"Oyun., clı.:r. 

~· ı.6X c-er 
Londrava geldi 
r:s!d <lü:lya ı;a mpiyo:lu bob:ör M::ı:ıc 

E:ıer, oq;:ınİ:r"tÖ. ler ile ar~~:nm a-;ıl· 

mış olması yü::iindl"n Amer;k~d:ın ay
rılmak mecburiyetinde kalmış~ır 

Eski şampiyon iki gün evvel Lon. 
draya vasıl olmuştur. 

Bu gidişle hakem işleri de bir çıkma
za girecektir· 

Ankaranın futbol ant renörü 

John 
D ö rt: gündür 
ortada yok 

Ankara mıntakası için İngiltere· · 
den getirilmiş olan antrenör John, 
dört gün evvel C$rarengiz bir şeklide 
ortadan kaybolmuştur. 

Şimdiye kadar hiç antrenörlük 
yapmamış ve ancak birkaç sene ev· 
vel biraz futbol oynamış olan John, 
Ankaradaki vazifesinden de mem· 
nun değildi. 

Mühendisler birliğinde ikamet 
etmekte olan lngiliz antrenör:, bun
dan dört gün evvel T a'barin barına 
gitmiş ve oradan aldığı iki kadınla 
beraber başka bir lokantaya da uğ
radıktan sonra hiç bir yerde görüle
memiştir. 

Bu ani gaybubet Ankarada bü
yük bir merak uyandırmış ve ken
di!i aranmağa başlanmıştır. 

Miço Sarandos 
'fehdit edilmeğe 

başlandı 
Amerikada parlayan ecnebi sporcu. 

lara Ku-Kluks-Klan cemiyeti tıtrafın. 

dan derhal tehdit mektuplan gönderil 
difi müteaddit defalar görülmüştü. 

Nitekim bundan bir ay evvel de meş 

hur boksör Coe Louis'in Bob Pastor 

ile yapacağı maçın arifesimle "sırtüstü 
uzan! Yoksa asarız ha!,, kelimeleri ya.. 
zıh bir mektup almış olduğunu evvelce 
haber vermiştik. 

Son gelen haberlere göre yeni dün
yada Türk güreşçisi ismi altında mü
sabakalar yapmakta olan ve her defa. 

sında biraz daha göze çıırpmağa ha;· 
layan, dünya serbest güreş pehlivanla· 
n arasında kendine bir mevki yapma. 
ğa muvaffak olan İstanbullu pehlivan 
Miço Sarandos da son giinlerde tehdit 
edilmeğe b3şlanmıstır· M;çonun mene
ceri bu mektt•plan Amerika pnlisine 
tevdi etmiş ve lstanbuJlu pehlivan sıkı 
bir muhafaza altına alınmıştır. 

Paris mu ı r ti 
P o o n ~7 a h ~ r ı ~ ı 

l a kın1 Ue k u ı ~ ı laşıyor 
Pmic•c intişar eden Oto ' 'c Maç 

soor g~-:ctelerinin nrr;L-nize caiği 
Pc!on::;n muh~c'i ti i'e Puric i:"r:şık la 
'· -pıı ı~i..; ~~ba!;t>~ı 21 nartta Pariste, 
l'ar?~ C:ö r'icns stadmc:ln yapılacaktır. 

Fransızların cok ehemmiyet ver
dikleri bu maça Paris karışık takımı
n·""l ne· -:~!:ilde ı::h.'""'Üı henüz tesbit 
c..: · ı ~ c. •• 1::t:r. 

F r:.nmz c_rnzete!eri; timlerinin 
kati neticesinin miisab<"!·a ızününden 
ancak bir iki gün evvel belli olacağı
nı yazmaktadırlar. 
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YıAZAN: Edgar waııace ÇEV!REN: fa 

Guetecl diltilddU. Döndü, kapıyı bir 
daha vurdu· Gene cevap veren olmadı. 
Spik "artık kabahat benden citti .• der 
gibi bir hareket yaparak, evin arkaım
daki aralık kepenklerden birini itti, içe
ri atladı. 

Spik bir müddet öylece kaldı. N~ ya 
pacaktı? Seslendi: 

- Kimse yok mu? 
Cevap yok. tlerle!di. E9i dolaımağa 

karar vermiıti. Bu it uzun sürmedi. 
Zira, ev iki odadan ibaretti. Bulunduğu 
yatak odası, ve yanında bir başka oda, 
bu odada bir masa, bir sandalye, ve 
duvara çakılmrı elbise asmağa mahsuı 
bir sürü çivi vardı. Çivilerden birine 
meıin bir palto asılmıştı. Masanın Uze
riDde eski bir çift meşin eldiven duru_ 
yordu· 

Spik yatak odasına döndü. Yatağa 

baktı. Yatağın takımı gayet iyi cinsten 
idi. Ayak ucunda bir sürü kadm ayak
kabsır vardr. Bunlan muayene ~tti. 

Muhtelif numarada idiler. Ve her biri 
8tekinden yanm numara küçük veya 
bGyOk idf, hem bu ayakkaplan fevka
llde iyi cinsten etyletdi. 

·splk evde daha fazla kalmalı muva
fık görmedi, geldiği yoldan çıktı. Dıpr· 
da, ağaçlamı arallında bir batka bina 
<ıaha gördU. Gitti, baktı. Burau bir 
garajdı, fakat kilitli idi. 

Spik dilfünceli ldiiJüncell oteline dön
dll. En ziyade meıpl oldufu nokta 

·muhtelif numarada olan sUril ile ayak. 
kaplar idi. Niçin bu kadar çok ayakka
bı vardı ve niçin numaralar muhtelifti. 
Guetı:ci, birdenbire 11çradı· Bunun s. 
bebini bulmuıtu. Herhalde ayakkabılar, 
oraya, ayağına uydurulacak olan kim.. 
senin beğenmesi, seçmesi için getirll
mit veya gönderilmitti. 

Gazeteci o akpm, Hovetlere yemefe 
!davetli idi. Elbise değittirmefe batla
dr. Bu aralık kapı vuruldu Te içeri P'L 
ter girdi: 

-Holtand, dedf, sizden bir ricam var. 
Bu a)qam Hovetlerde yemeie davetli
abm değil mi? 

- Evet. 
- Ben de. Fakat gelemiyecetım. 

ICendilerlndcn al dilediğimi ı6yler-

maiiniz? 
- Bir p.rtla. Sb de gueteye tele. 

fon ediniz, n daha birkaç gün için bu
rada katmarmn lüzumlu oldufunu söy
leyinis. Zira bana 6yle geliyor ki, bu. 
günlerde mUhim hldiaeler cereyan e
decektir. 

- Böyle bir ICJ' zannetmiyorum ama, 
hatınruz için bunu yapanın. 

- Hem niçin ıb bu kadar acele gi
diyorsunuz. Yann sahih cldemez mly. 
ldihiz? A.qam yemeğine m61y8 Vudda 
davetli. 

- Biliyorum• 
Fiter bu ıözleri o kadar manidar 

bir tarzda söylemitti ki, ıueteci du
rakladı. Sonra dütündü. Fiter kıskanı
yordu. Demek seviyordu. Derhal aklı. 
na fCSyle bir serlevha celdi ''Ameri• 
kalı milyonerin ku:ma apk bir poliı 
mildürü ile bir hayır aever.,, Fakat biç 
sesini çıkarmadı ve Fiterin mazeret o
larak söylediklerini dinlemeğe batladı. 
Fi ter, son günlerde Londradaki vazife. 
ıini fazlaca ihmal ettiğini, birçok itle
rin ve evrakın masasının il.zerinde bi
riktiğini, muhakkak gitmesi lhımgeL 
dilini &aylilyordu. Nihayet veda ederek 
çıktı. Biraz sonra cazcteci otomobilinin 
cürültilaünQ duyldu. 

• • • 
Gazeteci gelir gelmez, Mis Hovet 

sordu: 
- Fiter nerede? 
- Londrada birçok itleri varmrı-

Gelemiyeceğini söyledi. Özür diliyor. 
Genç kızın yüzünde bir endiıe belir· 

di. Fakat Con Vud kendiıite görilıme
le ba§laymca enldi!fesi zail oldu. Ye
mekte neşeli konuştular· 

Yemekten sonra Mösyö Hovet af 
diliyerek odasına çekilmişti. Yazılacak 
birkaç mektubu vardı. O gider citmez, 
mUklleme günün hacliıelerine ve bil· 
Qll& Y.eıil hayalete intikal etmittL 
C:on Vud sordu: 

- Mil Hovet, ııiz yeşil hayaleti gör
dünGs mU hiç? 
Gen~ kız titriyerelc cevap verdi& 
-Evet. 

Gazeteci hayretle: 
- Ne? dedi, gördünOz mU? ne va. 

kit. Bana niçin haber vermeıdinlz. 
- iki defa gördüm. Ve her iki sefe

rinde de bana öyle lı:orlı:unç göriinme
dL tllc ıefer ptdilun bahçesinde idi. 

- Şatonun bahçesinde ne yapıyor. 
dunuz? 

- Birini anyordum. Şüphesi% bu 
delilikti. Ve yeşil hayalet imda:drma 
yetişmeseydi, az kalsın ölüyordum. 

- Rica ederim mis Hovet anlatınız. 
- Mösyö Holland, siz gazetecisiniz· 

Eğer bu anlattıklarımı yazauyacağını
za dair söz verirseniz, anlatırım ve ye
til hayaleti gördüğüm yeri size göste
ririm. Aksi takdirde ..• 

Spik Holland ıöz verdi. Genç kız 
kalktı. Beraber bahçeye indiler. Dıp· 
rısr pek karanlıktı. Mis Hovet: 

- Galiba, dedi. Bir ıey eöremiyece
ğiz. Maamafih bir bakayım. 

Merdiveni alıp duvara dayadılar. Ev. 
vel gazeteci çıktı, duvara oturdu. Son-
ra Con Vud çıktı ve gazeteciyi taklit 
etti· En sonra genç kıs çıktı. O, merdi
venin üzerinde kalnuıtr, ikisinin orta. 
unda ildi. Valcri ağaçlığı göstererek 

- İşte, dedi, ıu ağaçlar yok mu, ora
da gördüm. 

- Salan karanlıklar içinde ağaçlar
dan birini yqil hayalet aanımı olmaya. 
sınız. Zira hiçbir ıcy görünmüyor. 

Bu sözleri söytiyen gazeteci idi. Ce
binden bir kutu gibrlt çıkardı. Bir kib-

, 

rit çaktı. Biran, kibritin ıııfı parladı ve 
18ndil. Fakat bu in, üç metre ka!clar 1. 
lerlerlnde, yetil hayaletin dimdik dur. 
dufunu g~rmelerir.e klfi gelmiıti. Va
lerl haykınnııtı ve pyet gueteci onu 1 
tutmasa, merdivenden ldlifecckti. 

(Devmmoor) 

Tarihi macera ve qk romanı - 4 - Yazan: (Vi-NO) 

• 
Avusturyah i lim,, "bu papas Osman meseleSI 
yalnız Türkleri değil, bütün Avrupahları da 

alakadar eden bir mevzudur!,, dedi.. .-
<Geçen tefrikalann hüliaau) - Enteresan! ... Entereean! ... - de- muhtelü ... Avrupa müellillerlp.,.. 

Ganp bir te3adüfle Kiye/ )cütüp- di. . Fakat, bahsettiğiniz Anber Mua. de okumuş olacağmD gibi. bll ~ 
1uın68inds kıanpı türkçe kitap1tr taf a, ne demeye bu uzun seyahatlere Osman serserisine "o.mazıll uctot'• 
n ta.anif '!ttneğe memur olm.uştum.. çıkmıı? ... Elçi ma.iyeti olarak mı?... rundandır, Sultan lbrahinıiD otl _.-
ElitM bu. "Papa.8 Osman,, rommı'9 Bu sırada, muhaveremiz.e, mahut derler ... Fakat bizimkiler bıuıa dlll 
mı yazm!r.T~ için ııe8ikıa di~ kulk:m.. Avusturyalı da iştirak etti. O da güç mazlar .... Şurası muhakkak Jd ~ 
dığı'?" o .d~ y:JZıl'YMf 1Jir eaer ~lA, muhabe~ ~uhabere, Moa_ko~a: değiştiren oğlan, Avnıp& _,. 
geçtı. MUQurle kcnm~yaruı: can para getirtmiş, seyahat bıletiru da birçok rezaletler çık~ • .....ı 

• • • tedarik etmişti. Bizimle vedalaşınağa _ v ih t Viyanada ~ 
lm; .. +ı e n aye _,,_, .. 111_.. 

Kızararak önüme b.ı.ktmı: ge ...,.... bulmuş Artık hiçbir kaaıu-_;.,,) 
- Affedersiniz... Evliya Çelebiyi Bahsi ona da tekrarladık. Ali.kadar k ··· cak bir bale ,.,,.-. şa a yapamıya 

bildiğinizi t:ıhmin edememiştim. LA- oldu. HBen, dev1~ ettimvinl: "ği 
1 

fil
4

_ hakiki bir papas olmlJI·.. flı. 
kin, anlatacaklarım ocdan ibaret de. - ayır, e çı mua ı Ye an alA- dediJll • 

d ··1 Anbe , .. taf ah t - Maldm, m wu .•• - -__., 
ğil. .. L&fı başka tarafa getiteceğim... egı ..• r .ı.uus a, m ' u papas . . lar hep ~ _j 

Sizin el yazısı kitaplar arumda ee. Osmanın maiyetinde Avrupayı dolaş- rıh kıtaplannda bun ~ 
ki kaim bir defter buld•Jm... Bunun mış... Asıl ehemmiyetlisi, bu pyaDI ~ 
muharriri, işte o Evliya Çeleb!nin bir lkt kütüphane kurdunun da gözleri derecede güzel vakayı, Anbef 
arkac:tqıymıı. .. Çoculduklannda, dal· faltaşı gibi açıldı: fanın ağzından dinlemek ... 
ma aeyalıat etmekten balısederlermif. - Papas Osman... Avusturyalı: ~ 
Biri malOm 11eyahatleriıı1 yaparak, - Evet. .. Ha.nf §U Gfrfde esir götn. - Anber Mustafaya nlçlA -
Tllrkiyede töhret te11nmlf. .. Fakat rUlen, oradan da hırlstiyan dinini ka. ehemmiyet veriyonunuz! ... ~ 
arbdqı Anber Mustafa, emelinde bul ettirilip papanm btlyük iltifat- nun ağzından dinlenil'le bU ~ 
yan yarıya muvaffak olmuı. Zira, larma nail olan zat... hemmiyet kespetain ! .. -diye~ 
her nekadar sayısız seyahatler yap. - Evet, o aenıer!l - dedim. _ Çok azizim .... diye ~ 
m11 ve maceralara ablmıpa da bir Avusturyalı: anlattım._ Bu Anber Mustafa._~-~ 
daha memleketine dönememlt ... Tall - O, Osmanlı hanedaıımdan bir Osmanm yanında bil~ -~ 
"'onu Kiyef eehrlne kadar ge~ tehzadeydi ! • dedi. esnumda bir lala gıbi b ııl1 # 
Burada ölmUş. .. Tabii defteri de bin Ben: Zira, o, sahte badımağası SOD~ 
tarafmdan bulunup sakl&llDlll olacak - Bence, haremağuı SUnbW ağ&. ğanm bazı sahalarda mahreııd ~ 
kf. elden ele intikal ederek, danmilf, nm piçiydi. imiş ... Aralarından su aıJlll ~ 
dolaşmış sizin kUtUphanenlze kadar - Aman ... Haremafumm piçi mi?. Sünbül ağa öldükten soıır-:_.... O' 

gelmiş... Na.aıl olur?- Mustafa, dostuna vefaklr 0u;; 11" 
Alim, gilldil: memnun memnun sa. - Uzun m.aceradır ... Anlatmağa da nun ne hain oldufunu 5ğreDJO ~Jı'Y 

kalını sıvazlamakta devam ederek: ti.eğmez. .• Fakat her halde rivayet ra.ber, kendiıinden gördüğü (~ 

yazan: Ec:lpr ilice Burrougba lıkleri unutma.mıt, evlltlıil .; 
Çeviren: A. E. hakiki evlAcb) Qam&D& c1& ,.ı,._, 
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mue. .. Avnıpadakl ~ ..... 
smda oğlanın yanından ·~· 
Nahak yere onu tar.iki~-· 
meye uğrqttıı§... BUttın ~ 
bop. gitmekle beraber, 80D ~ 
kadar irşad vazifeeinde deVB!D • ,-

- Garip ve cazip bir ~ 

T a rza n, yam yam reisin in t eklif 
ettiği odada yatma k istemedi 

diler. Ptl! ti 
- Oyle, efendim ... J)aha Jj~ 

ruip olan ciheti de, Anbef oaZ 
F;vliya ~lebi ile, daiıD& k ~ 
mış: "Ah, seyahat etmeınll ~ 
der olsa da, gördUklerfıDlsl 0~ 1 

derlermiş. .. lşte bu emelde ııa~ 
çin, Anber Mustafa, bOtUıı ~ 
rmı kaleme alını&··· EeerlD1)>bl, ~ 
ca, neler öğrenilmiyor yara 

Yamyam reisi düfünüyoıdu: E- l 
ğer bu akderili devi keneli kulübele
rinden birinde uykuya daldırabiline 
Rokoffun adachjı büyük, ititilme
mif hediyeleri bzanmanm yolu ken 
clisi için açı}mJf olacaktı. 

O ıimcli delikanlmm çevreainde 
dola,ıyor, gülüyor, söyliyor, karnı 
iyi doymadıysa daha birçok yeme
iin getirileceğini ileri ıürüyordu. 

T arzan açık havada, ağaç dalJa. 
rmcla. ay lflimda. yapraklann tath 
koku ve ıı.rtıJan arumda uyuma
p alıpqb; onu en nkan teY dam 
altmda yatmaktı. Hele ne kadar 
temiz oluna olawı, bir yerli kulü· 
betinde yatmak onun için can ııka 
cak bir ifti. Fakat bu gece dekulübe 
de yatacaktı ve bunun sebebi vardı: 
• Tarzan bu kulübede yalnız kala
caktı. Elbette yamyam reisi sabaha 
kadar kulübede durup Tarzanı sıö
zetliyemezcli. Reis de uyumak için 
çekilince T arzan hizmetinde buluna 
cak genç yerlilerden birini söze tu· 
tup, ağzından kıymetli malumat 
alabileceğini ümit ediyordu. 

T arzan bunlan düıünerek, reise 
dedi ki: 

- Bana yaptığın iyilik, gönlümü 
çok sevindirdi. Ancak senin yaşlı 
kannm evinden çıkıp geceyi baıka 
yerde geçirmesini istemem. Ben bu 
kötülüğü yapamam. Sen beni kö
yün genç aava§çılarmdan birinin 
kulübesine misafir edersen, hem 
büyük karın yine evinde rahat uyur 
hem de ben gönlüm daha sevinçli 
olarak uykuya dalamn. 

T arzan pek iyi bilcliii yerli clilile 
bu sözleri söyleyince, reiıin yanında 
duran yqlı kansı, delikanlının ken· 
diaine gösterdiji büyük .-yp:Lm 

çok hoılanarak, dip~ ağzile çirkin 
çirkin amttı. 

Bu sözler baıbuğun da dütün· 
ceaine uygun geldi. Delikanlıyı 
etrafını engüçlü, en yılmaz savar 
çılariyle sarabileceği bir kulübede 
yatıracakb. lıte böylece her üç ta· 
rafın da i.tine uygun gelen teklif ü• 
zerine T arzan köyün kapısına ya• 
km bir kulübeye götürüldü. 

O gün, birkaç gün evvel ava 
çıkm11 olan yinni otuz yerli muha • 
rip, bol av elde etmİf bir halde kö
ye dönmütlercli. Yerliler geceleyin 
bunlann geliti ıerefine büyük bir o· 
yun ve eğlence yapacaklardı. Yam
yam baıbuğu Tarzanı kulübesine 
götürdükten sonra arkadatlanru ya· 
nına alıp eğlenti yerine döndü. 

Reis, ak deri'i şeytanı kulübeye 
tıktık.tan sonra hizmetine verdiği 
genç muharipleri baıma topladı. On
lara düıünce,!ni anlatmağa girifti. 
Bu genç yerlilerden hiçbiri kendileri-
ne yületilen iti yapmağa fazla hevea 
li değiller; Ak derili ıeytan için 
Yamyamlar arasında yapılan söz • 
ler, hikayeler pek korkunçtu~ Bu 
genç adamların içlerinde derin b~r 
korku vardı. O, haykınr haykır
maz karanhk ve derin ormanlardan 
binlerce devlerin, ıeytanlann ho
murdana homurdana çıkıp gelecek
lerine ve Y amyamlan parçalayacak
lanna, kemikleriyle birlikte yiye -
ceklerine inanıyorlardı. 

Fakat batbuğ emrediyordu. Bu 
kartı gelinmez bir yasa idi. Genç 
sava,çılar için üstlerine yükletilen 
iti yapamam demek imkansızdı, Ne 
oluna olsun onun decliii yapılacak-
b. 

Yatlı Yamyam reisi bir tqm 
üstüne çömelmif, genç muhariplere 
ancak boğuk bir sesle yapılacak iti 
anlatıyordu. Böyle söylenip durur
ken de yqlı kansı çevresinde dolqı
yordu. Bqbuğ ile savatçılar yapı -
lacak büyük itin coıkunluğuna ve 
korkusuna dalmıı olmasaydılar, Yat
lı kadının aık sık atq batma giclio 
geldiğini ateıe odun atmak için de · 
ğil, kocasmm genç muhariplere ne
ler söylediğini daha iyi iıitmek için 
olduğunu anlıyacaklardı. 

Bu yqlı kadın T arzanm evinden 
atılmasına ve başbuğun öbür gen-: 
kanlan yanında itibannm bozulma· 
sına razı olmadığı, beyaz adamın 
kendisine saygı gösterdiği kadın idi. 

• ••• 
T arzanın yattığı kulübeden köv

de eğlenti yapan, oynıyan yamyam· 
lann büyük gürültüleri, yırtıcı çiğ
hklan, kaba clavullannm gümbürtü
sü pek açık iıitiliyordu. Fakat yor
gun onnan adamı, bu patırclıya ku-
lak vermiyerek uykuya daldı, iki sa
at kadar uyuduktan sonra birdenbi
re uyandı; yattığı kulübenin içinde 
birisinin yavq yav8f yürüdüğünü 
sezmiıti. Ortalık karanlıktı. Fakat 
maymunların çocuğu keskin duygu 
lan sayesinde, birisinin karanlık için
de olsa bile yatağa doğru sürüklene
rek geldiğini hissediyordu.. Acaba 
bu gece misafiri, köydeki eğletiden 
dönmüt olan genç savaşçılardan biri 
miydi) 

Eğer öyleyse, neden okadar yavaı 
davranıyor ve geliıini duyurmamak 
istiyordu} 

Yabancı adam, T arzanm yatağı
na iyice y.tdafmca, clelikonlı yatbiı 
yerden ltut aibi çevik bir sıçra)'llla 

Ak sakallı: UJıl01 )it,., 
- Desenize ki, pek m 

şifte bulımdunuz? - dedi. 
Mağrurıuıe cevap verdilll: 

- Zannederim.,. , 1 . .A 
- Şimdi ne yapacak8':d1Jl ,,,.~ 
- Müsaade edeneDi.S. ,-~ 
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olmak isterim. çnntU. tid'Jf• ~J 
değil, bizi de allkadf~ Pi"'' 
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!larba Roja ığırlıfında bir adamı 

)~den kaldırmak kolay bir it de. 
tilcsi. Bilhaıaa, demir elbise de bu a
llrlıfa iıuimam edince.· 

!lu aralık bofada, taaawur edilmesi 
~naız bir kızcınbkla atı iyice ez

::ek, öldGrmekle metguldü. Fakat, bu 
e lllqgulken, ayni zamanda, yerde 

Uaarunıt olan adamı da gözfden kaçır. 
~rdu. 

Zavallı beyıir bir et yıfını haline 
~~lince, bofa. Barba Rojaya doğru 
'llQJldij, 

8-rba Rojanın adımlan bütün gay· 
:;uerine rağmen, boğanın nazar!armı 
• tııdilerinden ayrıtamıyorlardı. 

'°la vakia önce bu adamlara doğru 
~r fakat onlan kaçınnca tekrar 
-~n üzerine yilrüyoniu. 

h '-rba Rojanm adamlan, boğanın 
• er Qnıankinden daha fazla kız
~ ~lduğunu görünce ısrar ederlerse 

tbı di bayatlannm lda tehlikeye gire«. 
-d i anlayınca deli gibi parmaklıklara 
ı_0lrt1 bçıprak zav~llı yaralıyı boğay-

hbuz bıraktılar. 
lıieJ. Se,irciler bu defa daha büyük bir 
2Q let ve ümitsizlik içinde bağndılar. 
ti ~lı atın parçalanmaaı zaten sinirle-

bozrnu,tu. Birkaç kadm bayılmıı bir 
~rı da, sanki kendileri tehlikedey. 

~Cibi mütemadiyen feryatlar kopa-
l&rdı. 

~İrçolı:: ceıur adamlar, güreı meyda. 
"" çıkarak, kenardan, boğayı ürküt
~c baıtadılarsa da bu ümitsiz hare. 
~ hayvanı büsbütün kızdırmaktan 

' bir ite yaramadı. 
~ lllucize vaki olmadığı takdirde 
~ laniye içinde Barba Rojanın 

• d~yayı boylıyacağı muhakkaktı. 

Hitekim bunu pekili anliyan kral 
hafifçe Espinozaya doğru dönerek: 

- Zanneidiyorum ki dedi, bana yeni 
bir muhafız bulmanız lizımcelecek. 

Espinoza, kralm bu fikrine iftirak et
mit olacaktı ki, tasdik makamında e.. 
ğildi. 

Bu sırada, bofa da yerde uzannuı 

olan Barba Rojaya doğru ilerliyordu. 
Aralannda iki metrelik bir yer kalmıt· 
tı· 

Seyircilerden birçoktan bu tüyler 
ürpertici sahneyi görmemek için göz
lerini kapal:iılar, ortalığı canhırat bir. 
kaç feryat inletti. Boğa dii§manma sal 
dınnak üzereydi. 

Tam bu anda, bir aaniye evvelki, 
korkudan mjitevellit ürpertiye hiç ben· 
zemiyen bir ürperti bütün seyircileri 
yerlerinden oynattı. 

Tribünlerdeki, pencere ve balkonlar· 
lardaki binlerce inaan dehıet ve heye-

can içinde yerlerinden doğrularak vah
ti nazarlarla gilreı meydanına baktılar. 

Hemen akabinde, tribünlerden yükse
len müthit bir allnt tufanı biran için. 
de her tara yayıldı. 

Kralın bulunduğu tribünde de ayni 
tecessüs ve ümit bütün saray erkanını 
ve kralın maiyetini ürpertti. Bu· teces-

süs o kadar artmııtı ki, teırifat kaide. 
terini bile unutan adamlar kralın arka- r~ 
sında biribirlerini iterek öne doğru 
sokulmağa çalrfıyorlardı. 

Kral bile bu görülmemit manzarayı 
iyice görebilmek için, ayağa kalkarak 
parmaklıklara yaslanmakta hiçbir mah 
zur görmedi. 

Soğuk kanlılıkla töhret bulmuş olan 
batengizitör bile kendisini kaybetti ve 
yanındakileri iterek, kralın yanında, 

parmaklıklara dayandı. ' 
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Bu demir heykeli görünce de, dört 
nala, üzerine saldırdı. 

Barba Rojanın beklediği buydu. 
Nitekim mızrağını uzattı ve o da atını 
boğanın üzerine ıürdü. Ve insanla hay 
van biribirleri ilurine böylece saldınr. 
ken, etrafa ölüm sükQtu çöktü. 

Çarpıtma milthi§ olmuıtu· 
Küçük mızrak, iki mukabil aaldıntın 

bütiln kuvvetile boğanın boynunun Ust 
tarafına girdi. 

Barba Roja yüzünü buruıturarak, 

bÜtün kuvvetile, boğayı sağından ge· 
çirmeğe çalıgtı ve atını sola dofru aldı. 
Rakat boğa, ıstırap ve hM!detin büsbü
tün arttırdığı bir kuvvetle dayandı. Bu 
aralık at da ön ayaklarını havaya kal
dırmııtı. O kadar ki, bir aralık, onun 
sırtüstü yere düterek Barba Rojayı 

altında ezeceği zannedildi. 
Bu aralık Barba Rojanın adımlan da 

gizli:e boğanın arkasına sokularak, 
sivri demirlerle bileklerilideki damar
ları kesmeğe çahıtıtar 

Birdenbire, meçhul bir manevra ne
ticesinde, at ön ayaklarını yere indire. 
bildi ve, sanki üzerinden atlayacakmıı 
gibi, parmaklıklara doğru dört nala 
koştu. Boğa da ayni hızla aksi istika· 
mete doğru saldırdı. 

O zaman, Barba Rojanın adamlan 
bu müthit hücum karşısında çil 
yavrusu gibi dağıldılar. 

Fakat karıısında hiçbir mani ve hiç 
kimseyi göremeyince durdu ve sinirli 
hareketlerle kuyruğunu sallayarc.k et
rafına bakmağa başladı Yarası ağır de. 
ğildi. Fakat kızgınhğı o kadar büyük 
tü ki, bütün hareketlerile, bu yaranın 
acısını çıkarmağa azmettiğini göste. 
riyordu. Bunun için. mücadelenin ikin
ci kısmının çok daha müthit olacağım 
tahmin etmek ıüç bir ıey deği)di. 

\ 
Barba Roja tam parmaklıkların ö. 

nünde atrru durdunnağa muvaffak ol
du ve boğaya doğru dönerek vaziyet 
aldı. Bir müddet durdu ve boğanın bir 
ıeyter hazırladığını ve timdilik hücum 
etıniyeceğini anlayarak, atını onun üze
rine doğru yürütmeğe bafladı· 

Bir taraf tan boğanın hiddetini tah. 
rik etmefe çalıgıyor, diğer taraftan da 
karınında insan varımı gibi, bağırı· 

yordu: 
- Boğa cenaptan! Yürü bakalım, ne 

duruyorsun? Yoksa bir defa daha tit· 
lenmek itine gelmiyor mu? Haydi ha. 
kalım!.. Atıl lda sana Hanyayı Kon· 
yayı göstereyim. 

Fakat boğa batını sallıyor ve sanki 
f(>yle demek istiyordu: 

- O bir defa olur ı.. Bu 'defa sıra 

bende! 

Boğa böylece hem batını sallıyor, 

hem de rakibinin en küçük hareketleri· 
ne bile dikkat ederek hücuma hazırla. 
nıyordu. 

Barba Roja hayvana yaklaştıkça, a
tına daha fazla hız veriyor ve hakaret
lerini arttınyordu. Zaten o devrin i.. 
deti ide böyleydi. Mücadele eınasmda 

rakipler biribirlerine darbe indirmekle 
iktifa etmezlerdi. Ayrıca küfür ve ha· 
karete de büyük bir ehemmiyet verir· 
terdi. 

Boğanın cevap vermesine tabii im. 
kan yoktu. Fakat, bu oyundan müthit 
bir zevk duyan seyirciler onun yerine 
cevap veriyorlardı. 

Bazdan Barba Rojayı teıci ederek 
§Öyle bağırıyorlardı: 

- Korkak boğa! Yaıa Barba Roja, 
ıu korkağın kulaklannı keı de aklı 
batına gelıin 1 Parçala da köpeklerine 
ziyafet ver 1 
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Boğanın taraftarlan lda hayvanın 

yerine §Öyle cevap veriyorlardı:. 
- Gözünü aç Barba Roja ! Boğa sa· 

na bir tuuk hazırlıyor 1 tçine gireyim 
deme fena olur 1 

Ve Barh Roja, bir taraftan, etraf· 
taki gürültüleri bastırmak için, sesine 
daha fazla kuvvet verenle, diğer taraf. 

tan da boğanın bütün hareketlerine 
dikkat ederek, mütemadiyen ilerliyor· 
du. 

Boğa, rakibinin iyice sokulduğunu 

görünce, birdcnbirr. bapnı eğdi ve bir 
yıldmm ıilratile aa?ı:lrrdı· 

Bütün tahminler hilafıan, çarpışma 

vaki olmamrştr. Boğa, hedefini bulama
dığı için, başını cğmiJ olduğu halde, 
yoluna devam -etti, ıüvari de bütün 
aU:-atile aksi istikamete doğru &itti. 

Barba Roja rakibini gözden kaçır. 

mıyordu. Onun üzerine saldırdığını 

gö:ünce, atını sola doğru meylcttir· 
mi§ti. Bu çok tehlikeli bir manevra}Ht 
\'e bu Barba Rojanın mükemmel bir 
s~vari ve çok soğuk kanh olduğunu 

gö~!:rmi§ti. Bunun için, çılgınca alkış
landı. 

V&4kia boğa rakibini öldürmek için 
üzerine atılmıştı. Fakat süvarinin mak. 
sadr bu değildi. O, sadece boynuzları
ara!:ınc?a dalgalanan kordelal:ırı çıkar
mağa çalışmıştı. 

Hakikaten l:le - be·ı; de büyü!: bir 
titli ve tesadüf eseri olarak - bunu 
r.1de etmeğc muvaffak olmuı;ıtu. Nite
kim mızrağını kaldırdı ve, büyük bir 
gururla, üzerinde sallanan kordelayı 

havada dolaştırdı. 

Bı.ı son derece mahirane hareket Ü· 

zerine heyecana gelen halk da, onu u. 
.sun müddet çılgın bir sevinç ve tak
ldirle allaşladr. Ve bu nümayiş cidden 
Barba Rojanm hakkıydı, çUnkil elde 

ettiği büyük muvaffakiyet boğa güreş
lerinde ender görülür harikalardan bi. 
riydi. 

Fakat Barba Roja bu büyük muvaf • 
fakiyetle iktifa etmedi. O, h~r ne pa
hasına olursa olsun, Pardayanın ken. 
disine vermİ§ olduğu acı dersi unuttu· 
rarak, kralın nazannda eski mevkiini 
ihraz etmek istiyordu· 

Korldelayı ele ~eçirdikten ve bunu 
ho~una giden bir kadının ayakları altı· 
na serdikten sonra çıkıp ıidebilirdi. 

Bu onun hakkıydı. Zaten muvaffaki. 
yetlerin en güzellerinden bir.ini elde et· 
tiği için, herkesin nazarnıda, şöhretini 
takviye etmişti. Fakat Barb.ı Roja 
böyle yapmadı. Ve boğayla çarpı§tığı 
zaman, esasen Pardayanın fena bir 
vaziyete sokmuş olduğu kolunu tekrar 
incitmiş olmasına Tağmen, her ne pa
hasına olursa olsun, herkesi hayretler 
içinde bırakmağcı ve boğayı öl:lürmeğe 
karar verdi. 

Bu çılgınca bir hareketti. Birkaç 
dakika evvel kalanını§ olduğu mu,·nffa. 
kiyet, bu defa giriştiği işe mızzran ço· 
cuk oyuncağı kııdi!r basitti. Onun r.:ü· 
cadeleye devam etmek üzere bulundu. 
ğunu gören seyirciler işte böyle clü§U· 
nüyorlardı. 

Fausta da ayni fikirdeyldi. Nıtcki:n 

gözlerini, Jiraldanın bulunduğu t:ırn· 

fa doğru scvirerel: mırıldandı: 
- Bu .:ptal B:ır ., Roja çingene kı. 

zmı unutuyor, ve tam kendisine ihti
y;ıcn~ olduğu bir sırada. gösteriş ya· 
payım derken başını belaya soku:ror. 
Kurtulmıyc:.c.ağı r:lUhakltaktır. Bereket 
ki ben biltlin tedbirleri aldım! 

İşte, gerek Faustanrn, gerek!e diğer 
bütün seyircilerin bu dU~ünceleri. B.., r. 
ba Rojanın, bu defa kurtulmasır·, ırk 
az ihtimal bulunduğunu peklilft cöstc·. 
Ti yordu. 
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Filhakika, boğa ilk saldırışında, ra

kihine gelişi güzel saldırını~ ve eııf bir 
mücadele &evkitabiisiyle hareket etmiş. 
ti. Fakat daha ilk çzrpışmada yanıldı· 
ğını hi5setmiJ ve daha dikkatli ve daha 
kurnaz davranmağa b:ışlamı~tı. 

M ııvaffakiyet kazan<lırmıyan her 
h.:reket onun için bir ders oluyor ve 
bir hatayı tekrar etmiyordu· 

Birinci çarpı ma, parmaklıkların ya
nında ve Pardayanın önünde olmuştu. 
Boğa orada ilk hezimete uğramış. ora~ 
da yaralanmıştı ve hep oraya geliyor· 
ciu. Boğayı, intihap ettiği bu yerden 
ayırmak son k:lerece tehlikeliydi. 

Barba Rojanın adamları, efendileri
nin brdcHiyr rahat rahat her tardfa 
göstere bilmesi için. boğayı oyalnmağa 
çalışıyorlardı. 

Fakat. f\Sı1 düşmanının, ötede dola. 
§<ın ve kendisi gibi dört ayaklı olan 
demir örtillü bir cisim olduğunu artık 
anlamış gibiydi. Ve bilhassa gözüne 
kestirdiği ey, bu ldört ayaklı, demir 
örtülü cismin üzerinde bulunan daha 
küçük diğer demir örtülü bir ci;imdi. 
Onun canını yakan darbe o cisimden 
tıkmıştı. Binaenaleyh onu muhakkak 
mahvetmek istiyordu. 

Ve şimdi daha dikkatli davran.ılığı 

için, intihap ettiği bu yerden kımılda· 
mıyor ve Barbn Rojanın ildamlannın 

kendicıini kışkırtmak içi:ı yaptıkları ha· 
rekct1ere a1 dırmıyordu. Ara sıra. fazla 
J.:·zınca. onların üzerine doğru yürüyor 
ve korkuttuktan sonra "harp meydanı 
bı::-ası olacaktır!,, demek istiyormuş 

gibi tcknır yerme dönüyordu. 
Duba Roja kafi c:crccede alkışlan. 

d ğ.nı his'.lcdince. eğerine iyi~e yerleşti 
ve vaziyet aldı. Bir müddet b~kledi fa. 
l:at boğanın yerinden kımıldamıyacağı· 
nr ~mlayarak .:tının bütün .hızryhı ilzcri. 
ne atıldı. 

od. ve 
Boğa. onun yaklaşmasını beki 1 

mesafeyi uygun bulunca • saldırdı. 
Barba Roja boğayla karşılaşınca at~· 

. d" .. le kı. m sol tarafa doğru meylcttır ı oy 
. Barba 

mızrak sağ taraftan inccektı. 

RoJ·a bu mancvrnyı iki defa yapını~ ve 
· ıe-boğa iki defa tuzağa girerek onun 15 

diği taraftan geçmişti· ··~ 
'l'I Oı.-Fakat bog· a artık bu manevra., . 

. • ti· 
rcnmişti. İki ders ona kcifı gelmt~ 
Artık ayni oyuna kapılmıyacaktI·~ i· 

Nitekim, boğa her zaman oJdugu kg t 
bi, dog·nıca rakibine saldırdr, fa 

8
•
1

' 
ev -

Barba Roja tam atını sola doğru ç ele 
. k ld . 'k . • değictirer rır en o a ıstı ametını ıı 

yıldırım süratilc sağa döndü. 
ani ma-

Hayvanın bu bcklenilmiyen i~· 
nevrası müthiş bir netice tevlit etm 

ti. nr 
B ~ b"' .. k ·ı boynuzları 1 oga, utun uvvetı c, nımU 

atın göğsüne saplayarak onu tAh
3 ar· 

ecilimiyen bir kuvvetle kaldırarak P 
maklıktara doğru atmı§tı· 

1 
Mızrağım bütün kuvvctil~. b~ğ;i,rı 

saplamak üzere, öne doğru egıJmı~ ıc
Barba Roja. bu dehşetli sadcmcnın atı• 
sirile muva-:eu :ını kaybetmiş veorıra• 
nın başı üzerinden fırladıktan 5 ak
boğanın da üstünden geçcre.k: parıtlgibi 
Jıklarm yanına, cansız hir cısım 

yıkılmış kalmıştı. ıarı 
.b. rtefes a 

Hcyecartdan boğulur gı 1 uınif 
binlerce seyircinin ağzından 111 

bri feryat yükseldi. dr-
1 nı ge, 

Bu arada boğa, boynuz arı kar• 
miş olduğu attan bütün hıncını çı 
mağa çah§ıyordu. 1ıa· b3Z 

Barba Rojanın adamlarından 
1 

rketlt 
rr efendilerinin imdadına ko~ar ~esirİ· 
<liğerleri de etrafa yayılan kanın 

11 
na· 

le hiddeti büsbütün artan boğan~e r.ll• . me& , .. 
zarlarını Barba Rojadan çevır 
lııryorlardı. 



~ADy 0 
~ 
~ vı.,: BEYOCLU 

l.... l&~~ete Dıllziğt, Ambasadörden nak 
"'l'I 'l't 0nternnıı, Ordu saylBvı Sellm SABA 'I ı M:arie Btuart 
hıı te ar;:n Cltaıyacıa mıuırlf), 20 MUzey rUBK a Bavoy otel 217 
~~· lıllk llda.§ları tara.tından TUrk musiki ~ a Körebe 
.~ l ıarkrln.n, 20,30 ömer Rıuı. tara IPllK ı Linç kanunu 
~ \'e lr~p~ söylev, 20,45 Münir Nured· ~YA ı Gcceyarw yıldızı ve qk 
11 

'l't baı1t lda§Jan tarafından Türk musiki ,Ukranı 
lr-, 21 115 l&rklları, saat ayan, 21,15 orke9 YlLDIZ ı SaadeUm aenaln 
~llıı 'ııroiana ve borsa haberleri, ve ertesi 8UMER ı Kadınlığın mm 
~ OPtr ranu. 22,35 pltı.kla sololar, ope. .\LltAZA.8 • Zafer günü 

(>,llııp et Parı;:aıan, 23 son. TAN ı Bir mayt1 g'eceai ve 
~il : ln"rkezlcrlnln programı gelme- Alçaklık N onuıamanuştır.) ~nt a Ehil S&llp muharebeleri. 

ıı.._ Öt~~etpı• eczaneler ŞARK ı Sin2apur postasr ve 
"il _"Mili '\' Altrn toplayan kızlar '!çt 01 ıehrtn muhtellf semtlerinde - 1936 ıenesinin -
'buı lln CCUuıeler §UD!ardır: ASRI t S&rı§m Karmen ve See-

ı_ ' 11U:1hcttndekllcr: alz çete 
~ 1~lltııı) de (Mehmet I\:Azrm) , Beyazıt. ~STORYA Ate, kraliçesi ve Ş&-
lta~lıtllatat' RUı;:Ukpazarda (Yorgl). Eyüp- t'akta llllh aealerl 
,~rtı~ Arif), Şehremininde (7Jtımdi), CUMURİYET ı Ylldınm kaptan, Kukarlçe 
~~· ş~e (Fuat}, Samatyada (Rıd ve Mekaud 
~ l>erı eb~ında (Asaf), Aksarayda l S T A N 8 U L 
~ (.\JJ ev), Fenerde Emlllyadi), Alem. 
~tıu llızaı, Bakırköyde (lstepan).. P'EBAll 
;,_:"lllll CUıettndckllcr: 
~ (G Clddeslnde (Ko.nzuk), Altıncı MtLLI 
~ı. 'l'aı!1l'§), Galata Topçularda (Spo-
1'1 ~'ıııatı llıde (Nluı.mettln), Tarlaba§m f1tL.A.L 

ı Kan karde,ler ve Pariali 
rantös · 

ı Rua Japon harbi ve Çin• 
geneler gecesi 

ı TUrk inkıllbmd& ter&kk.l 
hamleleri 

HABER - :&.k'şam postMı 

-~ 
PETROL NiZAM 
Saçları besler -
Kuvvetlendirir-

Dök ülmesini 
keser 

llabı&ll Tan••• Cemı1etl kar•••• No. u 
Telef o" ı aıe•a 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Salı gOnlerı 

l.lf '-ıtı, ~lşlldc (Halk), Kasımpa§ada 
~ ~ !Syde (Barbut), Be;ılktS§ta AZAS 
~Car d), Sanyerde (Osmnn), 
~~ l<adık!Sy ve Adalardakiler: 

1 KUçUk p.rkıcı Al •.Jolson Kimyager 
ve Denizaltı kahramanlar. r-:-:-

L ~ (F!J.t da. <1rnrahor}, Kadıldly pazaryo 
.:''btude tt), BUyükadada (Şlnaıd Ru:a), 

ALEMDAB t =~el~~ıllbmda terakki 1 HÜ sam ed din 
IU:HA.LBll:Y ı Sefiller (tUrkce ~zlUJ T "d t hlil" lOO k B'l 

" (lialk), 
•eıı· ~---------

~ 
ve Ölüm uçurumu, D• am ı rar ·ı! ı uruştur. ı. 
nt.z kızı Eitaıya umum tahtı at. Eminönü Emlik ve 

"~elli Edebiyat 
«ı ".tıı,.._ tılebi • HALE 
~-~ltr Yat., gazetesinin beşinci say.ro 

KADIKOY 

• İ§te bahriyeliler 

OSKUDAR 
ı Ave Karla 

~\iz l'o • nu sayıda 1936 senesi millet. 
~roman mUsabakasmda birinciliği flALll 
q~~11 'h~ te!r:lkası ve forma halinde 
~~ """'lllanan "Dünyanın en gUzeı hl B A K 1 R K 0 Y 
.:~·~ llerts1n1n ilk hlkt\yesi olan Mark J HtLTtYADt ı YeıU domino 

~ ~eatercunıe "Ademin hatıra defteri., T 1 y A TROL A R 
~ ~b CBaudclalre) e dair bir yazı, 
'lı ~ ~atı bıtkiklcrl, Osman Cemalin 
~) es:l., Validet GWtcklnln o(Türk 
~), i,'._~ttın Metcnln (Sanat cem.lyet 
\.,.~ ~lıltıı Yazılan, Dh•an edebiyatı _ 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
GUndUz 15,30 da 

Akıam saat 20,30 da 
ÜMİT 

Eytam Bankası kar§rsmda İzzet 
Bey Ham. 

~~er ve diğer yazılar vardır. ı ~thir'ilıjnTroSD 

6 ··:::::~:::::::::.-::---::::::=:=•=g 111111111111111 ıs perdB -----· D r. -----·ı 
Ya.zan: Henry Brenıteln N 1 ş A N YA N 

Türkçeye çeviren: 
llıı.llt F&hrl Ozansoy 

thn Oktor :: 
~\J.. .. 

~ ..._._ Abdurrahman~~ 
~ ' 1 '-" 1:: R M A N :: 
~ a}'e :: 
~. ''"-' ~thancei - Eminönünde :: .... ··~ .... ıt .. . ·:,.. liANI içinde N o. 21 5 

~ h 

Frausız '.1'11&tro.un._ 
Opercl kısmı 

Alqam saat 20,30 da 
SAZ CAZ 

Ya.zan: Ekrem RC§lt 
.....eatellyen: Cemal Re§lt 

He Ak .......... .......................... 1 •• r şam ~ ::::::::::::1::::::::::::.: 

L ON D R A 
... Bİ·;;·h;:···~H~!' 

:::: 
nesinde :m .... .... .... .... •... .... 

:::: 
!iii :::: .... 

• t ve 
amıye Zeybekler 

::=: 
ı::::::·::::::u:::::::::::··::::::: 
:::: :: : ::::: x:a :::::::=::!!::: :: : : . TL. 40227 

~~tllı 
~~~en bedeli 1334 lira olan 23.000 kilo ham pik 18·3-937 per
·~'-tı \l &aat 1 O da Haydarpa,ada gar binuı dahilindeki komisyon 
~ ~ l>.~arlıkla satm alınacaktır. 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder . 

---·- Tel: 40843 

. · ~,:~., . • :-r~ r. • 
.lstanbul Komutanbğı 
Satınalma Komisyonu ilanl:trt . . 

lstanbul komutanlığı gr.rnizo • 
nunda bulunan motörlü vasıtalar ih
tiyacı olan on çe§it makine yağı açık 
eksiltme ile ihalesi 22 mart 1937 
pazartesi günü saat 15 de yapıla

caktır. Muhammen tutan 513 lira 
95 kuruttur. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin 39 liralık ilk le· 
minat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye • 
ninde Fındıklıda Komutanlık aati

nalma komisyonuna gelmeleri. 
(1147) t~ \ttı ~~ek istiyenlerin 100 lira 5 kuru9luk muvakkat teminat ve 

~ ~l'lcaYin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis-
~rt.~lan lazımdır. Bu i~ ait f'U'bıameler komisyondan paruız lıtihkim in!Aat bölüğü için bir 

.:._~aktadır. (1430) 
----------------------- nakliye arabaıile beraber bir çift nak

lnh· ar r lstanbul 
c.., ba m""dürH.i(Jünden: 

~en· alu tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz de
~~de sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlart 

o}lllc • • \re birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da ( 50) ter 
ıçı k"" k lı .. Soft agrı ap çuvallar ıçmde sabp. çıkanlmıftır. 

~j~ t\ızlıır( ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandıklara konarak 
fj,.~~§lır. Pnl<etli sofra tuzlannm beher kilosu ~abataş 
~ 'lld (9,SO) ve mutbak tuzlarının beher kilosu (5,25) kuruş 
'Cetek ncaktır. 
tılrı..~a rnutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuva.l
lh..~l\d l\z satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil 
~'ca.ı.. nn hlÜ§terilerden uvnca sandık veya çuval bedeli aran 
't~. 

~~~:lbcılarının inhisarlar İstanbul Bapnüdürlüiü merkezind• 
atnbannn müracaat f'tmeleri ilan olunur. ( 1184) 

liye koıumu açık eksiltme ile ihalesi 
22 mart 1937 pazartesi günü saat 
15.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 150 liradır. Şartnamesi her • 
gün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin 12 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariy· 
le beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda komutanlık sah -

nalma komisyonuna gelmeleri. 
(1148) 

- -------

SEZEN 
TE RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip m~>deller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postalıane kar~ndıı 
Letafet hanında 4 N o. 1 

1l1 

~ 

r·ÇAGLAYAN ~ 
ff Her akşam -! 
fi T&nnmll§ muaiki aanatki.rların dan müteşekkil saz heyeti 1 

1 Bayan Mualla ı. 
ii 
:e Taınılb>lY!rrô Bestelk<!ıır SaDahattnını :. .. .. 
H ve s. A Tll..LA Türk raks ve revü heyeti. =u· 

l'·:················ı····························· Tel. 40335 ••.•••.•• : ....................................... 1 
.:. ................ ............................. . •........................•..•............•.•..• ! 

Çünk~ ASPİRiN -sen-elerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç1 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak iÇf~ 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

Mill: l\;üdafoa Vek:.leti Deniı: Merkez satmalma komisyon~n-dan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kuruş) olan (1896) kilo 

miktarında yağ müberrit borusu ile ( 19 lira 20 kurut) muhammen be
delli (2000) metre uzunluk, 1,5 M/m kutur ve 32 kilo miktannda bu· 
lunan pirinç telin ikisi bir arada kapalı zaıfla eksiltmesi 28 nisan 937 çar
şamba günü saat 14 le Ankarada komosyonumuzca yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayılı kanun hükümleri dahilinde 
(165) liralık banka teminat mektuplarını havi teklif mektuplarını mukar 
rer saate kadar komisyona venniş bulunmaları ve şartnamenm her gün ko 
mis yen da görülebileceği. ( 1400) 

, ~· •• 'l' . • • - • - • . ·. . .... . . ,.. . '. ,· : ·ı , .. ~ . . '. ~. ' 
; .. :·:; . ~TANBUL., HAR C ~ .;ASKERl't ·,.·>~~·ı 
,. ... . . . . . . ' . .. .. . ' "l:l. ·. . ' " 

~ · -::-~ · .. ", KIT~Arı iLANtı\nı ·~;~~r!~ 
1
•• -~---< . ... . . . . . . . . . 

Mü$tahkem mevkı kıtaatı için 113300 kilo un kopalı zarfla alına .. 
cakbr. İhalesi 17 /3/937 çartaınba günü saat 16,30 da lzrnirde !atlada 
müstahkem mevki satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edi· 
len bedeli 15522 lira 10 kuruştur. llk teminatı 1164 lira 15 kuru§tur~ 
Şartnamf'si her gün komisyonda görülür. lstiyenlere 78 kurut mukabilin
de prtnamesi verilir. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ıartm'· 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve §&rlnamesin· 
de yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden 
en az bir aaat evvel komisyona vermit bulunmalan. "621,, (1088). 

Beher metrea:ne biçilen ederi se· 
kiz lira olan yedi bin metre kurşuni 
kaputluk kuma§ kapalı zarfla eksilt· 
miye konulmu§tur. İhalesi 26 mart 
937 cuma günü saat 11 declk. ilk 
teminat 4050 liradır. Şartnamesi 

280 kuruşa M. M. Vek&leti Satınal· 
ma komisyonundan ahrur. Eksilt • 

miye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarım ihale saa· 
tinden en az bir saat evvel Ankara· 
da M. M. Vekaleti Satmalma ko
misyonuna vermeleri. (631) 

(1309)' . . . . ·. 

Istanl)ul · Belediyesi~ IJanlaı·ı 
. - - . . 

Keşif bedeli 7896 lira 47 kuruş olan Topkapı haricinde ve Hürriyet 
abidesi ilerisinde yapılacak çöp istasycnlan yollarmdcı l<ullanılacak kum ve 
taşa ait açık eksiltme 25-3-937 perşembe gününe talik edildiği ilan ol\r 
nur. (B) (1433) . . 



Hava bayramını Yeıil~<Sy 

-~-=~-.;.:,;.._~~ ~"~-~~~..,.;.~ .. ---
Tayyare bayramının ehemmiyetini, Yeıil köy tayyare meydanında toplanan halka ve Türkiyeye anlatmak istiyen hatibin söylevini 

• • .. • • 4!! .... _ • • • _ mizi görü~fla!li!., - , • ... --~ ..... -...--

tık havalana~_yc __ kendislnl Le~cek tayy!:_e~ hazır ol işaretini veren ptanörcU, İstanbul ufuklarında yükselmek tı.ıere 
planörüne binerken. • 

\. '. .-.~·· 
Yqilköy tayyare meydanını batında istiklal marşını dinliycn tayyare eller. 


