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lmanyanın Balkanlarda emelleri 
eyecanlı 
ifşaat: 

Nüfuz mıntakaları 
irndiden paylaşılmış 

Gizli anlaşma ile 
~osıovakya ve Romanya Alman nOfuzu
Yugoslavya, Macaristan ve Bulgarlstan 

b· ltalya nüfuzuna tabi olacakmış 

Qlr Alman gazetesi diyor ki : 
tvlutlaka bt.iyük bir 

harp olacaktır! 

Kaza yerindaı ta1ı1'ika' vapılırken 

Bu sabahki feci 
. tren kazası 
1'kecide bir tren memurunun 
bacakları 

, kesildi 
it ~~hah Sirkeci istasyonunda feci 
tırı1 l olmuş ve bir şimendifer me. 
'"'1~1.ln iki ayağı birden kesilmiştir. 
Sir;:~. hayatı da tehlikedir. 

~\ora h cı ıstasyonunun arkasındaki ma
bj bıı atıarında her zaman olduğu gi
~ .. t~abah da ı numaralı manevra lo" ır· . '>-o 1 bırçok vagonları aşağı yukarı 

id rdu. Lokomotifi makinist Tev. 
il~ lre ediyordu. Saat 10,40 da bir 
tarı.rllı lokomotif yeni bir marşandiz 

tı.ı alrnak üzere üç numaralı hattı 
(Devamı 6 ını.nila) 

Asansörleri kon
tı-oıdan geçirmeli ! 
~ozuk asansörler yüzünden 
Q~Zalar biribirini takip ediyor 

"•tacı tada Voyvoda caddesinde Ni. Bu iki vaka asansörler üzerine naza. 
~tıa1 ~an hanının odabaşısı Rupen ve n dikkati celbe kafidir. Bunlar scne
~rlteıı crohi asansörle üst kata çıkar-
tibı l'e tcı kopmuş ve asansör olduğu lerdenebri kullanıla kullanıla yıpran-
~ İk·re idü~tüğünden madam Zerohi- mış, telleri koparak düşmeae kendi 
'1trha!ı :aca~ı kırılmıştır. Kazazede kendilerine harekete başlamışlardır. 
h.ı .oey -1 Alcikadarlarm nazarı dikkatl~rini ·~ ted og u hastanesine kaldırıla. 

l3ıırıt'i altına alınmıştır. celbcideri2:. Hanlarda, apartımanlarda 
~f lı, an ~aşka dün da Dördüncü Va- bugün çalışmakta olan asansörıerin 
-~lttt ı asansörün kendi kendine sıkı bir surette kontrol edilmeleri ve 
•n,reır e gckfiği görülmüş cereyan ke· bozuk olanlann çah§tmlmaktan men· 

•sanıör durdurulmuştur ı edilmeleri li.rnndır. 

1 
{ 

( 

r .... - ... "·-........ "............. Ç a n a k k a 1 e 
1 Bir kara günümüzün yıldönümünü, dün bir millet 1 

... n..,.•••••••••••"n•••••••••••nıınaıı•••••ı 

r matemi içinde hatırlamıştık. Bugün ise ıdünya emperya-
i. lizminin en kara glinünü bir millet sevinci içinde kutlulu. 

vuşamamıısa, hala buhran içinde kıvranıp ıduruyorsa Bu. 
nun ıımnı emperyalizmin Çanakkale sopııııile kırılan bel-

yoruz. Zira bugün ÇANAKK.ALE'nin yıldönümüdür. 

J Sanayiin dev adımlarile inkitafı büyük garp dev1et· 

kemiğinde aramalıdır. 

Biz Kereviz derede, Conk baymnda, Anafartalarda 

\'t Yanmadanın her tara!mda kimbilir kaç ırktan fi.iz bin· 

t
i )erin, n~sıl bir müstemlehe ve pazar a:vcıhğma, cmp-.rya

lizme ııevketmiıse, Çanakkale de uzun menzilli deniz 
toplaı;.ının salvolarına ve kara bataryalarının trampet a. 

lcrce gencin hayatına mal olmu,Ş bulunan sebebi ve netke. 

leri tarihi ve cihanşümul bu büyük haileye son veren gün
de taliin yaslara bürüdüğü dullarla, öksüzlerle gözyaıı ı 

dökmüş analarla yanyana matem tutanlardaıuz. Zira i trılerinc göğüs gere gere süngüsünü biledikten sonra 
düşmanı tırpanlayan Türkün .zaferi de emperyalizmin bur
nuna ilk tekmeyi ini:iirmiş ve tekmeyi indirenin Dumlupı. 
nar·da indirdiği ikinci tekme ile yalnız emperyaliz
min ters talii başlamamıı. ayni zamanda garp devletleri
nin içtimai, siyasi, iktisadi bünyeleri de allak bullak ol. 

ÇANAKKALE Türkün şu veya bu ırka karıı olan düı- 1 
rnanlığına değil, milli Türk şefinin, emperyalizmi tam ! 
yirmi yıl savletinden alıkoymuş olan büyük zaferine veri. i 
len addır. Yeryüzünde neticesi bu derece insani ve cihan- İ 

şümul olan bir ikinci milli zafer varsa inanmalıdır ki dün· : muıtur, 

Eğer 1918 de debdebe ile ilin ettiği o mevhum mü
tarekeııindenberi emperyalist Avrupa hala tam sulha ka-

• 
ya onu da ancak ve gene milli Türk şefinin tam ~en:füine i 
borçludur. NIZAMETTlN NAZiF 1 . ............................................ -······-······························································································ .............................. . 

Bütün Çekler 
SO yaşına kadar 

Asker 
Prag 18 (A.A.) - Milli müda· 

faa nazırı Ma§nik, parlame;;tonun 
müdafaa encümeni huzurunda hal
kın askeri terbiye görmesi hakkında 
beyanatta bulunmuştur. Cins farkı 
gözetilmeksizin bütün vatandaşlar, 
çocukluk devresinden 30 ya§ına ka· 
dar askeri terbiyeye tabi tutulacak 
ve hükumet, lüzumu takdirinde bu
nu daha yaşlılara da tetmil edebile· 
cektir. 

........... ~·······-······················ .. ···········: 
Fransada 

bir suikast 
i 
: ·: 
i 
1 . : Kont dö Şambrön 

ağır yaralandı 

.. 

Parıs, 18 (A. A.) - Fransanın 

sa.bık Roma Büyük Elçisi Kont dö 
Şambrön dün akşama doğru şimal 
demiryolu istasyonunda bir suikas. 
te uğramıştır. 

Fontanj ismindeki bir kadın, 

mumaileyhe doğru revolverle ateş 
açmış ve bir ku~un diplomatın ka
sığına isabet etmiştir. 

: 
: 

Kont dö Şambrön derhal hasta.ne. 
, ye naklolunmu.5tur. Sıhhi vaziyeti 
j tehlikeli telakki edilmektedir. 
ı Bu zat eskiden Fransanın Anka- l 

.ra Büyük Elçisiydi. l -•n• ... _ _. .... ~***"*"" .. **"""""**"•**"*""""" l 

Pariste -bugün UmUmi 
hayat dur~u 

Kabine fevkalade · bir .içtima 
yaparak vaziyeti görüştü 

Paris, 18 (A. A.} - ı.Piı.riı amele 
birlikleri tarafından ilan edilmiş olan 
umumi grev, bu sabah fiilen tahak. 
kuk etnu~tir. • 

Grev, umumi mesai konfederasyo
nunun tnhmini veçhile öğle vakti so. 
na erecektir. Yalnız gazeteler, her za-

manki gibi çıkmıştır. Memurlar, va,.. 

zif el erine gitmişlerdir. Nakliyat \'ll.SI. 

taları, amelenin öğleden sonra Pa.rise 

dönmelerini temin için saat 11 de i§. 

lemeğe başlıyacaktır. 

(Deııamı 6 oıcıda) 

Mühürlü hava gazi saati 
istenen kira parası ! 

• • 
ıçın 

Baoogazi §irkcti aley1ııhıdeki d.aoomn bu sabahki cc~w 
(Ya.ıı.M 6 stteMla2 



Sayın Antoneskonun 
ziyareti müna sebet i le 

Ne zaman Romanyayı hatırlaı;am 

veya bir hadise, bir sebep bana bu 
güzel mcımleketi hatırlatsa kendimi 
tutamam. küfreder, bağırırım: 

\ 

- Sersem imparatorluk! 
Evet Osmanlı imparatorluğunun 

kahramanlık, şan, şeref, debdebe, 
mütemadi inkişaf devirleri olduğu gi
bi bir de "sersemlik,, devri vardır. 

Faraza dünyanın en güzel, en yumu. 
şak, en uysal insanlarının vatanı olan 
Eflak ve Buğdana, Moldavyanın o ca. 
mm köylerine "Fenerli., lcri musallat 
edişi bu sersemlik devrinin bir eseri
dir ki bundan doğmuş olan elim hatı
raları ancak Kçmalist intibah tasf i-
ye edebilmiştir. • 

Irkları ve sütleri bir hayli meçhul 
olan eski Bizans arhontlarmdan arta 
kalmış bu birkaç tfu'ediden hangisi 
bugUnkü Romanyayı t~kil eden can. 
ların dedelerini ve büyük dedclçrini 
idareye memur edilmişSe bütün kötU. 
lüklerini, bütün canavarlıklarmı, bü
tün hrrsızlık ve soygunculuklarmı 
Romanyanın intibah ve isyan hatıra
larına Türk damgasını vurarak mal 
etmişti. 

Kaza ve kaderini idareye memur 
olduğu insan yığınlarına karşı daima 
rahim, daima cömert, daima açık el
li, açık kalpli hareket etmek şiarın. 

da bulunan Türkün Romanyada bu 
sabık arhontlar yüzünden (hiç mlis. 
ta.hak olmadığı halde aldığı fena not
lar) ı bugün tarih hakiki suçluların 
zimmetlerine geçirmiş bulunuyor. 
Yani tıpk,ı Viktoriyen Sardu'mın \'e 
Alcksandr Düma'nm, Ksaviye dö 
Montpcn'in eserlerinde olduğu gibi 
karanlık maceraların esrarı çözUlmUş, 

haksız ithamlar altında kalmış olan 
masum belirmiş ve hakiki gaddar ce-
zasını görmüştür, 

• l>J v ,,;j ı 

Faka~ ne yazıktır ki Rumenler \'e 
Türk1cr 'birıbirforinin güzel seciye le. 
rini, biribirclrine pek yakın olan has. 
sas hüviyetlerini iyice anhyabilmek 
ve iyice kaynaşmak kenetleşmek için 
çok 'faydalı olacak iki buçuk asrı 

kaybetmişlerdir. 

Rus çarlığını Pilevnede kahkari bir 
hezimete uğramaktan kurtararak si
yasi dünyaya girmiş olan bugünkü Ro. 
manya, büyük harbin en büyük fela
ketlerine as.il bir vakarla göğüs ger
dikten ve birçok tecrUbeltr geçirdik. 
ten sonra artık olgun, çok olgun bir 
siyasi hUviyete sahip bulunuyor. 
Tıpkı bizim gibi. 

Balkanların bu büyük devleti Ka. 
radeniz, Orta Avrupa, Balkanlar ve 
şimali şarki Avrupa muvaz.enesinin en 
kuvvetli unsurlarından biridir. Türk 
dostluğuna büyük bir pay ayırarak 
çizilmiş olan siyasi rotasında Titüles
konun h<'riciye nezaretinden ayrılma-

Donanma cemiyeti 
ikramiye li piyanko
sunda kazananla~ 
iş Bankasından: 
Donanma Cemiyeti ikramiyeli tahvllAtı 

piyangosunun 15 mart 1937 ,unu yapıljl;tl 

63 üncU ~~!desinde ikramiye ve amorti 
isabet eden tıı.h\11 numaralarını göııterir 
cctveldlr. 

Keşidcde itfa olunan tertip numaralan: 
87, 524, 11594, 2128, 15285, 15544, 8645, 6887, 

8600, S637, 9991, 
lkramiye Tl. Tertip ~o: Slra No. 
1000 87 99 
ır;o 15265 9 

100 8637 20 
10 2123 1 
10 11594 43 
10 664/S 15 
10 66415 12 
10 524 99 

15 2123 37 ' 
5 1124 36 
15 624 ıo 

ti 6645 ' 15 87 48 
!bl&dakl tertiplerin hizalarında gtssterilen 

sra numaralarından mUtebakl ayni terUple 
D diğer ıura numaralarına ve M44, 6&17, 
11()0, 09"1, No. h terUbe kAmllen amorU 
llabet etlnfttlr. 

tırramlye ve amorti bedelleri 22 mart 1937 
tarihinden lUbaren tediye edllecektlr. Amorti 
bcdeU beher tahvil için 'bir TUrk llraaı yinn1 
ıcuruıtur. 

slle en ı•iak bir değişiklik bile olma
mıştır. 

Üç gilndenberi Türk Devletinin mi
safiri bulunan sayın Antonesku da 
şüphe etmiyoruz ki Ankaradaki mil. 
§a.hedel~rinden ancak ~u neticeyi çı. 
karmış ~ulunuyor: 

"Boğazlarda, Karadeniule. Balkan
larda, Adalar denizinde ve Küçük As.. 
yada en büyük bir zeka ve kudretle 
sulh bekçiliği yapan Türkiye, Balkan 
milletlerinin ve insanlığın seliimeti 
namına üzerine aldığı vazifeyi bugün 
her zamankinden daha büyük bir 
savletle yapacak merteb?ded"r. Kema
list Türkiyenin yalnız kudretine de
ğil, söylediği sözlere ve verdiği söz. 
!ere de mutlaka. inanılır. Ve bu Ke. 
malist Türkiye Romanyanm mutlak 
bir dostudur. 

Atine. toplantısını takip eden ve 
Ki.içük İtilaf merkezlerinde m!lteka
bil siyasi ziyaretler yapılışına tesadüf 
eden bu misafirliği ile muhterem An. 
tonesko, bize Balkanlardaki tek ve her 
şeyi ba.~arır kuvvetin bir kat da. 
ha sağlamlıı.~tlğını ihsas etmiş olu. 
yor. 

Muhterem Antonesko! 
Biz buna şu faktörün de ilavesini 

istiyoruz. Zira bu sanıyoruz ki bütün 
menfaatlerin ve ahitlerin feYkinde bir 
ehemmiyeti haizdir: 

Türk milletinin Rumen milletine 
karşı olan duygu bağlan her gün bir 
parça daha sıklaşmaktadır. Buna ina. 
mnız! 

.~EKiP GtlNDtlZ 

Musolini 
sulhten 

l15~Hsel1iYor 
Dfln 'Frabl usto 

bir nutuk s6y le dl 
Musolini dün Trablusgarpta hey

nelmilel nümuneler panayırını ve Jül 
Sezar heykelini açmıştır. Sergiyi açar
ken söylediği nutukta ezcümle ıdemi~. 
tir ki: 

"- İtalya bayrağı, bugün Akdeniz 
den Koufra vahasına kadar dalgalanı
yor. Herkes bu bayrağa hürmet ede
cektir. 

İtalya mümessillerile yerli ahali, bu 
bayrağın himayesi altında silkQn için. 
de ve dertlerine temayüllerine ve dinle
rine hürmet edileceğine kani oldukları 
haK!e iılerile meşgul olacaklardır.,, 

Musolini. bundan sonra kendisinin 
TI'.ablusgarp seyah:ıtine müteallik bazı 
ecnebi gazetelerde çıkan haberlerden 
bahsederek bilhassa şöyle demiştir: 

"- Telaş uyandırmakta olan bu te
essüfe şayan hücum ve bu babda orta. 
ya yayılmakta olan tarihi sabit fikir
ler ortalığa itimatsızlık saçacak ve sul 

hu tehlikeye sokacak mahiyettedir. 
Benim seyahatim, İtalyanın imparator 
luk azminin bir r!elilidir. Bütün erkek 
milletlerde bu azim varıdır ve istikbal

de bu azme sahip olacaklardır. İtalya. 
sulh halinde yaıamağa hazır olan bü
tün mil1etler1e sulh içinde yaaşmak is
tiyor. İtalyan milleti, sulhü istiyor, çün 
kü ifa edeceği muslihane bir vazifesi 
vardır . ., 

Padere vskl 
ağır hast a 

Varoova 18 (A.A.) - Polonya· 
nın ilk Reisicumhuru me~hur piya
nist Padcrevski gripten hastadır. 
Mumaileyh iB yaşında olduğundan 
hastalığı oldukça mühim endişeler 
uyandırmıştır. 

\1eşhu r bir paraşU t~U 
kadın 61dll 

Avignon 18, (A.A.) - Meıhur 

Fransız paraşütçüsü Mlle, Boitemc, ye
ni bir paraşüt nümunesinin tecr~besi
ni yaparken dü1üp olmüştür. Kendisi. 
ne Edith Clark namı verilmekte idi. 

Atatürk 
Romanya Hariciye 
Nazırını kabul etti 

1 :Ra11ata daie 
-- k' Ne hikmettir . ~· 

Hud, hakçası, iyice bir ~.:,111-

Misafirimiz bulunan dost ve müt 
tefik Romanyanın Hariciye nazın 
Viktor A n tenesko dün Ankarada 
Büyük Önder Atatürk tarafından 
kabul edilmiş ve şerefine verilen zi· 
yafette hazır bulunmuştur. Bu ziya· 
fette samimi nutuklar teati edil
mİ§tİr. 

Bu hususta Ankaradan gelen tel
grafları dercediyoruz: 

AtaUirkün nezdinde 

Ankara 17 (A.A.) - Reisicum
hur Atatürk, bugün saat 1 7 de mı-

safir Romanya Hariciye nazırını ka
bul buyurmuşlardır. 

Reisicumhurumuz, misafiri nezt· 
-lerinde bir buçuk saat kadar alıkoy
muşlardır. 

Bu kabulde Hariciye vekili Dr. 
Aras hazır b ulunuyordu. 

Hariciye VekUimizin ziyafeti 
Ankara 1 7 - Doktor Tevfik 

Rüştü Aras, Romanya Dış bakanı 
ekselans Viktor Antenesko ve refi
kası şerefine Hariciye köşkünde bir 
ziyafet vermis, B. M. Meclisi reisi· 
n in ve Başvekilin Vekillerin, Ro
manya, elçisinin ve el ·ilik erkanı ile 
Dışişleri bakanlığı ileri gelenlerinin 
hazır bulunduğu bu ziyafeti kor dip 
lomatikin de iştirak ettiği büyük bir 
kabul resmi takip etmiştir. 

Ziyafette Dış bakanımız Dr. T ev 
fik Rüştü Aras ile misafir nazır ga· 
yet samimi nutuklarla iki memleket 
arasındaki dostluğu teyit etmişler
dir. 

Hatayın ana yasası 
müzakereleri , 

9 nisana tehir edildi, Baş mu
rahhasımız Ankaraya dönüyor 

Cenevre 17 (A.A.) - Anadolu A. 
jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesi şu tebliği neş

miştir: 

"İskenderun sancağına statüsünü ve 
teşkilatı esasiye kanununu hazırlamağa 
memur edilmiş olan eksperler komitesi, 
bugün birinci toplantı devresinfrrıon 

içtimaını yapmı~tır. 

Komite, 17 marta kaıdar yaptığı top 
lantılarda, konseyin 27 kanunusanide 
tasvip ettiği rapor esaslan dahilinde 
Numan. Menemencioğlu tarafından tev
di edil n Sancak stitüsü projesinin • 
bu statünün esasları hak~ında da 
Franşız aza de Caix tarafından verilen 
metnin tetkikini bitirmiştir. 

Komitenin talebi Uzerine ve teknis. 
yenlerin işbirliğile İngiliz aza Sir Dun· 
net, Sancağın gayriaskeri h~le ifrağı 

meselesi hakkında, Holandalr aza Dr. 

hir, Elakrad, ve Basit nahiyeleri mese
les~ halkın muhtelif unsurlarının kul. 
!andıkları dil meselesi, Sancağın aske· 
ri vaziyeti ve İskenderun limanı reji
mi hakkında mahallinde topladıkları 

malCtmatı komiteye bildirmiıtir. 

Diğer tanftan, eksperler komitesi. 
nin talebi üzerine, Milletler cemiyeti 
sekreterliğinin salahiyettar scrvi!ıleri, 

ekonomik, finanııa]., posta transit, e
kalliyetler ve gayriaskeri meseleler hak 
kında teknik etütler hazırlamııtır. 

K omite, yeniden 9 nisanda toplanma
ya karar vermiıtir. Komite, aynui :ıa • 
manda lüzumu takdirinde :komiteye 
mütemmim izahat vermek üzere müıa
hitlerin yeniden Cenevreye çağrılmala

rını da kararlaştırmı~tır.,, 

Baş murahhasımız Ankaraya 
dönüyor 

Kellewyn de ekaltiyctlerin rejimi hak- Cenevre 17 (A.A.) - Anadolu ajan. 
kında muhtıralar • "'1rrlamıı1lardır. sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Komitenin tal ~ ..ı.::erine, komite a. Numan Menemencioğlu bu gece 
zalarına fikirlerini öildirmek üzere, Ankaraya l\!Üteveccihen bura:lan hare-
rapörtör Milletler Cemiyetinin Sancak ket etmiştir. Necmeddin Sadık ile Türk 
taki müşahitler heyetini Cenevreye heyetinin diger azası cuma günü hare-
çağırmı~tır. Mil§ahitler, bilhassa Ba- ket edecektir. 

l nglllz parlamentosunda söylendlğlne göre 

· Adisababada 
katliam yapılmış! 

Hil kt\met namına ver ile n f za batta " Veril 
halka karşı çok sert hareket 

edildi ği ,, blldlrlldl 
Londra 17 (A.A.) - J...ortlar seler öldürülmü§ ve azim hasarat 

Kamarasında, Cantcrbury başpisko· yapılmıştır. Hükumet bu hadisele

posu, Adisababada mareşal Grazi- re teessüf eder. Fakat bu hadiselere 

yaniye yapılan suikastten sonra çı· sebep olan vakayı da teessüfle kar

kan hadiseler hakkında hükumetten şılarız . ., 
tafsilat istiyerek demiştir ki: Italyaıım mukabil propagandası 

"- Bana gelen haberlere göre, 
19 şubat gecesinde ve onu takip e- İngiliz Hariciye nazırı Eden, A · 

den iki gün zarfında umumi bir kat- vam Kamarasının dünkü toplantr 
liam yapılmıştır. Bomba, alev ma· smda kendisine sorulan suallere ce-

kineleri, tüfek ve rüvelverlerle mü· va pererek, İ ngilizlerin Hindistanda 

sellah siyah gömlekliler yerli mahal zehirli gez kullandıklarına dair ltal

lelerde dolaşarak yerli evlere ateş yan radyosunun verdiği haberlerin 
vermişler ve ateşten ka~mak istiyen tamamen asılerz olduğunu söylemi§ 
leri de kur,unla öldürmüşlerdir. Bu tir. 

suretle ölenlerin sayısı birkaç bin Eski imparatorun protestosu 
tahmin edilmektedir.,, 

Buna cevap veren Lord Plymout, 
Grnborne'ıın 8 martta Avam Ka

marasında verdiği malumat haricin

de hükumete hiçbir haber gelmedi
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

••_ Büyük karışıklıklar olduğu 
ve bu esnada ltalyım askerlerinin 

yerli halka karşı çok sert hareket 
ettikleri muhakkaktır. Birçok kim· 

Londra; 18 (A.A.) - Ha!le Sel5sie 

Mileltler Cemiyeti umumi kfttibi M. 

Avenola bir mektup gönde=crek mare

şal Gral'ianiye karşı yapılan suikast 

dolayısile Adisababada İtalyanların 

icra etmiş oldukları mukabele! bilmisiL 

leri protesto etmiş ve meselenin tetki

ki için beynelmilel bir komisyon teıkit 

edilmesini talep eylemiıtir. 

,,.enı"' 
yazar aına öz ya.z:ı.r ve he:r " ')ıetntJl 
zumesi, hatta beyti, mısraı . se'·etı· 
dilden dile dolaşır. Kendisi~1.,1eır.et,, 
ler, üstadın yarattığı o yenı de \)!

le coşa?'larken Eevmiyenler ~ 
ğenmemek için sebeb ara.:la~i ~&oo 
maz~ar. çünkü Hud'un oa)ıUe yır.dıl' 
tüelmek kolay değildir. }Ie:rk t 01111 

k d 
. _,...,. fa a 

U.3ursuz ur demıyoı ı.u•·' .. ~ ~ 
sevrniy.:mler bu kusurla.~ ~rtıPG~rçel< 
reb'lcce:t kimseler degıJdır.d' da sJ 

edebiyatı seven herkesin ll~.d~r c;et· 
. tabll 1 • 

çok hayranlık beslem~sı etirırıe· 
çi o, şiirimize yeni bır ses ~ 9011 

miştir; takat eskiden rnevcud d"'ta ~"'t· 
dereceyi bulan bir temizlik, a ~ ıetfr. 
ni sandm:.c:ık bir kuvvet ."e~iJdir 
Hud bir yaratıcı, bir ''da.hl~ı .ıkÜ şs· 
ama b~yük bir ustadır. Bus.,,_..-hoe" 
irlerimizin çoğuna, en i~Ierın\tır· 
lık. ustalık etmiş, yol gosterIJll ~ ki 

Fakat Hud'un bir taiafı "'bf' fff• 
işte o çekilmez: ka.r§ısrndıı.ld.lt sJ(i6C8 
di konuşulacak bir adanı değ~ ci..,._d: 
bir dinleme makinesi sayar:. 

1
:.e ~ 

"Bir yarı kafadar olsa., o SOY diPl~!,ı 
dinlesem, ben söylesem 0 • Ini diJllf,. 
der; Hud ise sadece kend;,. ağıı .ı.Ç" 
yecek adam arar. Karş~ın 'bi bir ,e1 
manızı hukukuna. tecaVUZ gı 0 1'J-
diye karşılar; bunu belli edet: t,eııılf 
dar ki iki kelimecik söyleın~: basil· 
ola.n adam utanrr, sıkılır, b~ ~· 
lür. "Affedersiniz!,. derne~zı·ğbldell 
rar ağız açmak mUnııRbetsı 1 

kaçındığı içindir. dJiİ' 

Hud'un konuşması soh": bir U
bir "monolog,, dur. MevztıU ptı11'• 
neciktir: kendisi. "Ben e()yle ~tel' 
ben böyle yaptım .... , .. ~rÇi ~.,.r 
bahseder, tanıdığı, gordUğU yifJJf 
anlatrr, fakat dönüp dol-:tu?. 
kendine \·arır. Ba.karsınıs. B ·- _Jt-

·ne~ sır' dan açar.~ aldınn&ym: yı bir ıv_· 
ni söylü,·ordur. Fa1anca.nm . tf• 
nilktesin"l na.klcd~r; ~da~leJr 
kasmdan kendinın bır n 
cektir. f ~ 

Sözlci'lni ham-lar, o lr~~ ~ ~ 
sahnede aöyleniyonnuıt hıasiıU JttÇ 61' 
Kendisini tanıyanlar bunları ~.Ş 
fa dinlemişlerdir! ... T a R,oclıefoU oJlllı 
der ki ''Ne hikme' · ki i~tfl ti' 
başından g~en ~yleri en h h•1d• 
ferriiatma. kadar hatırladığı anl•ttf' 
bunları bir kimseye kaç defa _.f'l'I~ 

·ı ne ZI""~ 
ğım hatırlamaz.,, Hud ı e d!J1lt' 
konuşsam, }layrr onu ne zaına.n 
sem bu sözU hat!flnrım. >.~ 

NuTUUah 

Belçika .. 
faşistleri reısı 

Bira bardatll; 
sulkaste u~r~ 1 ~ .. ıı· 

,, ,cııt eı ... 
-'Brüksel 17 (A.A.) - ~t ıca.1.%11 ı;e~' 

d.. • ., tıit 
deri Leon Degrelle, un nd• 

. . esnaır J•• chcmde yapdan mıtıng t:ıt-ro 
bir biri 

~ahıs tarafından atılan 
~mın isabetile yaralanmıttr,r.. ınititıf 

·1c· ci bır " ,. 
Dilbcck'te yapılan ı ın et1tİ1' "' 

de bir nümayişçi Leon I)egr , 
. k b" . ~tmı,tır· tıi' 
rıne ya ıcı ır mayı '" rid•" 

.... ne bU • .-fi' 
Re~;ist liderinin yuıu {'fçe yaJCP~• 

dar.ıla isabet etmiş ve ha 
1 

tır. 

Bir k atllln td
81111 

istendi çatılc'-
b. "'ddet ev\'el ·,:rıir" 

Bundan ır mu ail '"" 
.. d n tstı1 ·~ 

nın Çakılköy ahalısı:t e .. e \'erı . 
de birisi bir kızın kendııın t-i:-iıl.1' 

. . rııinde .. 
mesinden dolayı Alı 15 ··r . 

k k .. 1a·· -uc:tıı . ,...,,,. pusu urara o ur ... :ı bıw-

utrn'11 ·da~ 
Dün bu •davanın dur ailİI1 1 

.. dd . • ka•i1 tam ve mu eıumumı -· 

nı istemiştir. bil 

Balat ta bir otorl'lo 
kszası d• i~ 

, arasın ... ıat-
E ·· ·ı Kercstecıter ıı.ı ~ yup ı e bili d"'· ıı~ 

ye:ı 3265 nu::-:arah oto UÇ ço' i• 
.. une "''ıı: tan geçerken on 'ğneııt' tı!"' 

çıkmıştır. Şoför bunları ~~İt• b'I Jı:'~ 
çin direksiyonu sola çevı 1c Öl1 ti. sa 

jrere r'' da iki ağaç arasına g dıtı tC 
tekleri kırılmııtır. Yotcuıar. 

} tiri hafif yaralanrnııtır. 



~ART-1937 

~ ~üşüm;_ 
tı\ ~ltlıstebnt 
'ktep ve soko 

'>.re l'Tnektep 
? lctebc gidiyor musun, çocu-

~larında kadar üç ç~uk, sı. 
~ bÔ duruyordu. Çenelerini okşı. 
~.Jle sorduk. Zeki gözlerini 
·~·ırıp· 

: ~Yır; · dediler. 
''!Çin? 

' ~· . 
ır ""y .. w • 1 k' ' , " ...,. ogretmıyor ar ı .. ı 

1 ~aıı 
alrDA- Allah ... Çocuklar, sabah. 

>ot. n:~ kadar mektepte oturu
.... ~~ §ey öğretmiyorlar olur mu?. 
~kı. w k be;haı ogretiyorlar ... Sade şar ı .. il.' Vaziyeti kavradım. Bu saf S ' fena propagandaların ya
~r nı:uhitte büyümüş! Bizim 
~ .. tda, f ransızca ve garp bil. 

~.gcısterUen mekteplere "g-lvur. 
~ ~lYor?,, denirdi. Daha evvel 
~ U biraz f arist ile olsun ge
~l istiyenlerin karşısına şu 
"-'iaı . Srkannışlar: "Kim ki okur 
§ ' ~1der dinin yarisi:., 

~ ~\'Urluktan, dinsizlikten 
~ eııın neye varacağını düşünü
'~ taıuıan kulp şudur: 
~ eltteplerde sade şarkı öğreti-

'· 
s~ 
oh,~lt bu tenkitlere raslıyoftlm: 
~nı ciddiyetsiz bir hale so. 
~ttt a telmihtir. 
~ belki de bu, çocuklara yaşa. 
\\d. ~\>kı' . . 'f ı., ""'lllıi nı aşılıyan yenı maarı 

hın ba.ıtaınınak, insanları uhrcvt 
'kasavet ve cehennem korku
~ Yaşatmak istiyenlerin tebdi. 
~t e~ bir propagandasıdır. 
t • bundan hisse alınacak bir 
aıq de ~ok mu: elbette hal.km bir 
~ ~lınu vaz:dır. Şu yolda ten-
~ liikselirken ve bunlara. sık sık 

ı;,~en, acaba yukarda. bahsetti. 
~ıca değil de o aklisclim ko-

ll\'o · r nıu· 
• ktcpte~, çcculclan çok gevşek 
~· Dars zaten yeni usullerle o
ba ~t kolayla.§tmldr. Zil çaldı 

...._ ~'di d ' B .. f·ı· ıratıı · pay os.... ugun ı anca 
~ tatili , yarın falanca bayram 
.... Ş.Oğıanlar, kızlar avara olu. 
~ lllıcli ınektep dışı hayatı eski. 
il, ~ ~lt daha mübaliı.tsız olduğu 
lıı e;ıtlt, çalı~ma melekesini bir 
k.· \• ·tıern· 
=~· ıyor ... d:. 11.:a• 

e"i; ~ ~ ~en de, tstanbulda olsun, 
• taj'e•ı h~rforimizde olsun. bu nevi 
'lıt'tı.l'ılı.erı İ§itiyoruz. Bu da yabana 

4~ .. alıdır. · 
t ~Ca blnt iizrneden, zorlamadan, ko
f~~~ rnaıümat vermek sistemi 
a~~ret ~afmdan ne kafi, ne de 
~. ~l.e~akkf ediliyor. Mürtccile. 
~ d1y1e samimi tcnkit!cri biri-

~-~~b·ltarı§tırmamalıdır. Müstebit 
~e~1 ~8lenıek b:ı.şka, sıkı mektebi 
~ ~~ . aşka.dır. 
~detillt "e nıUstebit tahsil tarzının 
~ltıa lsteıneğe dil varmaz ... Lakin 
h~lltıı:n. bu kadar boş '\'e yüksüz 
~ ~ aları da çok kişinin tenkidi
! hıt ıoı-·: · Rnyatm ortasmqan ge. 
~ k\ll. 11kıtıere maarif mütehassıs. 

cı.klarını tıkıyamazlar. 
~ (Va - NU) 
~r~ 
b de nizde müthiş 
~ i r fı rhna var 
~ ·~L O.rJ.en; .. _, . d be · t, ~""~ b:~e evvelki gece en rı 
~ teıe11 ır fırtınanın hüküm sürdü
t llu h haberlerden anla.şılmakta-
~lıııı~t· Ususta Sinoptan şu haber 
~· ~ lr· L ~ 1ııob • . ..,!~~ 17 (A. A.) - Geceyarısı 

'<l~ til batı karayel fırtınası bUtün 
~~ti::ı devanı etmektedir. Rüzgarın 
~ t \·e en deniz çok <lalgalıdır. Mo-
11tıı.!\~t ie~kenJi gemilerden end!şe e. 

"dır 

'Allllt:ll " ~ nııııııııı1111ııın11H1111ınııııı1111111nıııı1ı aıııu 

esrni ilanlar 
ls 30 kuruş 
L~~~ 937 tarihinden itibaren 
n~1'ııl lı<Je ne~redilecek resmi 
~ C)L ~liıni otuz kuru§ olduğu 

''ltıllr. 

Şark şimendüferlerinin 

Hakları içedi-
len memurları 
Dava için hazırlık
larını ikmal ettiler 
Şark Demiryolları şirketinin sabık 

memurları nihayet şirketi dava ıçın 

bütün hazırlıkları ikmal etmişl..:rdir. 

Bu dava için lazım olan para taplan· 
nuştır. Şiır,,di dava istidası hazırlanmı§ 

ve dava:ı vaziyetinde bulunan yüzler. 
ce Türk memur istidayı imzalamağa 

başlamışlardır. İstida hat boyunca E

dirneye kadar bütün istasyonları dola
§acaktır. Bundan sonra şirket mf'clisi 
idare azaları aleyhine dava ikame edi. 
lecektir. 

Sabık adliye vekili Mahmut Esat 
Bozkurtun müdafaasını yapacağı bu 

dava Türk adliye tarihin-de mühim bir 
hadise teşkil edecektir. 

Diğer taraftan bir kısım memurlar 
şirketin yarın yapılacak fevkal5.d.: he
yeti umumiyesi dolayısile ümide ka

pılmışlardır. Fakat yaptığımız tahki. 
kata göre yarınki heyeti umumiyede 

yalnız şirketin hükumete satıl :Jığı hak

kında meclisi idare raporu okunacak 
bunıdan sonra şirketin tasfiye haline ko 

nulması hakkında kara:- verilt'c.ektir. 

Belediyenin 
yeni bütçesi 
Altı buçuk milyon 

Jlra 
Şehir meclisi, şubat içtima. devre. 

sinin son toplantısını dün yapmış ve 
belediye bütçesi kabul edilmiştir. 

Hastanelerde tedavi edilecek fakır 

hastalardan ücret al ınması meselesi 
üzerinde ilk sözü vali almış ve bu 
işin makama bırakılmasını istemiştir. 

Fakat bırçok münakaşalardan sonr:ı. 
ayakta tedavi edilecek hastalardn a. 
Iınacak para yeklınu 20,000 lira cla
rak kabul edilmiş, tarife nisan dev. 
resine bırakılmıştır. 

Bundan sonra belediyenin 6,537,335 
liralık yrni bütçesi kabul cdilrnigtir. 

Bir kaza h&kkında 

Yalan ifade 
veren 

Tramvay memurları 
hakkında takibat 

yapılıyor 
A rnavutköyde Hüsran bumunda 

255 numaralı tramvayla 3606 nu
maralı kamyon çarpışmış, tramvay 
yolcularından bir maliye memuru 
yaralanmıştı. 

Vakaya zabıta memurları el koy
muş, şoförü aramışlardır. T ramay 
memurları kaza yerine giden zabı· 
ta memurlarına şoförün kazadan 
sonra ka-tığmı söylemişlerdir. 

Şoför Bahtiyarın Ortaköyde otur 
duğu öğrenilmiş, evine gidilince şo-

förün çarpışma neticesinde omuz 
kemiğinin çatlamış olduğu, yarala· 
nınca kamyonunda bulunan arkada 
şı Fehmi tarafından başka bir oto
mobile konup evine getirild:ği an· 
)aşılmıştır. 

Hükumet doktoru şoförü muaye
ne etmi~, Bahtiyarın evinde on beş 
gün yatmasına lüzum göstermiş· 
tir. 

Kaza hakkında yanlış haber ve· 
ren ve şoförü kaçmış göstererek ka
bahati ona yükliyen tramvay me-
murları hakkında kanuni takibata 
geçilmiştir. 

PERŞEMBE 

MART- 1937 
Hicrt: 1856 - Muharrem : 

Bel<1e•ııruzun flOtıu 

C-ü,., .. . , .,~.~ 

cH ,,_._ 

6.~ 

4,46 12,21 115,4:5 18,19 19,4~ 4,2q 

GEÇE~ LENE nuou~ 1''E oLDur 
Venizelos bu sabah ölmüştür. 

Türk mah 
isli yenler 

Tic aret odasına dik-
kate değer mfiraca

at la r yapı 2dı 
Bizde bir kısım Türke has yiyecek 

ve tezyinat sanayii ölürken ~imdi bu 

~anı:yi maddelerinin hariçten taltp C· 

clildiğ i görülmektedir. Ti ;aret oddsına 

biri Afrikada Belçika kongosundan, 

diğeri Tunustan ve üçüncüsü da Yu. 

goslavyadan gelen üç mektup lxınun 
bir misalidir. 

Belçika kongosunda Benator E!izat· 

ril şehrinden gelen mektupta Kaşkaval. 

helva, lokum, bal, lakerda istenmek
tedir. 

İspanyol Fasında Melilla şehrinden 

yazıbn mektupta ise Türk yağlaıınm 

bütün dünyada şöhreti olduğu zikre-dil 

mekte (temiz bir yağı yiyemiven fstan. 
bulluların kulakları çınlasın t) ve yağ-

lanmrzdan istenmektedir. 

Zagrebden gelen mektupta ic;e aynen 

şöyle denilmektedir : 

"Beni şark kozmat ikleri imaliyle i~· 

tigal eden · ıtrıyat fabrikalarına tanıt. 

manızı rica ederim. Zagrebde halkın 

bir ksımı hafif bayıltıcı kozmatiklcrden 
memnun değildir. Bunun için Zagrebe 

,ark kozmatiği getirtmek faydalı ola· 

caktır. Kozmatik İ§lerinden jiplomalı 

bir bayanın da buraya gönderilip bir 

güzellik salonu açılması çok iyi olacak. 
tır.,, 

Da hi liye Vekllt tet
kik se ya h a tine çıktı 

Dahiliye vQkili ŞükrU Kaya bir prk 

seyahatine çıkmıştır. Dahiliye vekili 

cenup vilayetlerinden başlay~rak bü

tün şark vilayetlerini ihtiva edecek o

lan bu seyahate ordu müfettişi ve eski 

jandarma kumandanı general Kazım 

Arbay da refakat etmektedir. 

Dahiliye vekili saat 18,30 da hususi 

bir trenle Ankaradan ayrılmıştır • 

·~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

iÇERiDE: 
• İktisat ''eklll Celil Bıı.;-ıır gelecek hat 

ta şehr:lmlze gelecek ve b:.ırada limanın 

ııı'ahı ve inkişafı projesinin tatbikini tetkik 
edecektir. 

• Umum mtitkaldinl askeriye cemiyeti 
genel sekreterliğinden : Cemiyetimizin 
senelik mutat kongresi 4 nisan 937 pazar 
gUnti s~at 13 te umumi merkez binasında 

topll\llaca~dan cemiyette kayıtlı olan ve 
son nldatını tesviye etmiş bulunan Azanın 
duhul varakalartle zikrolunan saatte teşrif• 
lerl rica olunur. 

* Bugtin saat 18 de Eminönü halkevinde 
mimar Kemal Altan tarafmdruı "kla.<rlk m'• 
marlmiz .. mevzulu bir k onferans \'erllecek• 

tir. 

• Kıdem zammı almağa hak kazanan 
4.00 kadar llkmektep mualliminln daha vc
ziyetlerl Mruı.rll veldUetlne bildirilmiştir. 

210 muallim de ayrıca zam görecektir. 

• Milli mtida!aa vekfiletl Harp akademi· 
sinde havacılık mtiteha.cısısı olarak 3 sene 
çalıştın!mak üzere iki İngiliz subayı getirt• 
meğe karar vermiştir. 

• Ttirk - Sovyet ticaret anlaşmasının 

müddeti 1 nisana kadar uzatılm~tır. 
• Tapuda yeni tasfiye kanunu mucibince 

§imdiye kadar 15 memur tasfiyeye tabi tu• 
tul muştur. 

• Erdek kaymakıtmlığma iki İçPlll mu. 
racaat ederek Kapudağ yanmadacımm tatlı 1 
su köytinde de!lne aramak için müsaade 
istemişlerdir. 

ı;ı Haliçteki havuzların yanından yapıla• 

cak kızakta Akay için bir vapur yapılması. 
na karar veramiştlr. 1 

• İzmir belediye reisi Behcet Salih Uz 
bu sabah Anltaradan şehrimize ge•mı,ur. 

rl devam eden ruam mücarJc!esl klı!l 1;örtil 

mil§ ve ruam mücadele heyeti dağılmı;tır· , 
Bu işe belediye baytar mtidtirlll~ti devam 
edecektir. 

• Romanya bandıralı Bukcres \'apuru Ye 
şllküy açık'arrnda karaya oturmu'!tur. 

• Son günlerde çh1 fabrikaları durd•1 
ğundan şehirde çivi buhranı başlamıştır. 

* Kaza merkezlerinde de zehirli gn:ı:lar 

dan koruma çarelerini öp-eten kurslar açı· 

lacaktır. 

• Kızılayın Beyoğlu ka.za kongresi dtin 
;:,-ııptlmıştır. 

• Fırıncılar cı-mlyetinln yeni idare heyeti 
seçimi dtin yapılmış ve yeni heyt>te Emin, 
Abdurrahman, Naci, Kıtsmı ..-e Şakir s eç1J. 
mış1erdir. 

• TulQat snlıneslnin en me;,hu,. komlkll" 
rlnden Fahri, Kayser!de kısa bir lılll!talı~ı 

mtiteaklp ölmtiştür. Komik Fnhrl bllhaSSA 
taklitlerde fcvlm!Me muvııt!ak olurdu. 
kendisi iyi bir tahsil görmtiştü. 

"' Şark demlryolları ııtrketi zamanında 

bakımsız kalan Avrupa hattının teınlzlen• 

mesine başlanmıştır. Hat da.imi am<'le po.ıı 

ta•an tarafındruı temlzlenmekted!r. Hattı 

btirijmllş olan otlar soktilmekt<', kınk tra• 

..-ersler hattan a1mıp yenileri konulmaktadır. 

• Son günlerde patates fiyatları çok 
ytikselmiştlr. 6 kunışa satılan pl\tateı;ll'r 

on kuru; a kadar ytikselmlştir. Buna sebep 
ı;cı;cn seneki mahııullln azhğ"ı neticesi ola• 
ral< stokun aza•masıdır. Bu fiyntlar n yeni 
mahsule kadar devam edeceği anlaşılmakta 

dır. 

DI Ş ARIDA : 
* Fransız gazeteleri Almıı.n hava nazın 

Görin3'ln son nutkunıı hticum etmekte ve 
Görlnc;-e '.'Slyıı.h gömlekli bir \'llht>lm., ismi 
verm ektedirler. 

"' Hlndlst:ında kole ra ç:kmış, :?:50 ki§! öl 
mUştllr. nlr çol< çar§ılar kapalıdır. 

* Arnnvutluk kralı Arnavut' uk kndmla 
rmm peçe tal<masını yas.ak etmı, \'e btitlln 
§chlrlcrde k admle.r için kurslar açılarak ta 
Um Ye terbiyelerine itina edilmesini emret 
miştlr. 

"' tngııtert>nln tac giyme meraslmln·le 
Romruıyayı vcll:lht prens ı.rı,el temsil t>dc • 
ccl<tlr. 

• Romnnyadnkl a skeri örfi idare ve mat 
buat kontro!U ı~ eylQJe kadar devam ede
celttlr. 

• Yu:ııuılstanda 1000 drahmiye kadar b'lr 
cu o'up mevkuf buluno.nlar kral tarafından 
nffedllml~Ur. 

ı;ı ParlBte terzlhaneıer miliıtahrtemlnl, Uc 
ret'er:lnln nrttırılmo.amı istemek Uzere grev 
ilin ctmı,ıerdlr. Grevciler, atölyeleri lşg'll 

eyleml~lerdlr. 

• Almanyaya ihracat yapan ihracat ta 
elrlerl Almanyanın Ttirkiyeye lhra-::atı men• 
etmesi üzerine ihracatı kesmişlerdir _______ .,.,.,.._ __ ~~--------~--~-~.---~~·--~--......._.- ______ ..__ 

Deni::: l:ı::ı (lroca.cmı.a) - Ah koca. 
cığım, bir kedin in hücıonıcna uğra-

• P olonya kömUr madenlerinde vukuu 
muhtemel grgcv'erc karşı htikCımet kömUr 
lhrncmı menetmı:ıttr. Bu kararın sebehl 
k ömUr buhranını önlemektir. MadPn ame?e 
si yevmiyel erinin arttırılmasını ve .1:ı aant• 

u .... -~-----~----~~--__.~nı azaıwmasını istemektedir 
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KURUN'da: 

Türkçeyi 
konuşmak için 

Türkçeyi öğrenmec

ıazımdır 
Asım Us bugünh,"il Kurunda ''Dil ,;o 

1.:ültür ışi,, ni ele a'larak diyor k"i: 
Umumi yerlerde Türkçe konu~mak, 
Türk milletinin manevi varlığımı.. 
hürmet mes2lesidir. Aile i!:ersir.e 
girerek Türkçe konuşanlar ile ko. 
nuşm.ıyanları ayırt etmek de bir 
devlet ve hükumet işi değildir. Az
lık denilen zümrelerin Türk kültu. 
rünü benimsemış olmaları tabii 
çok arzu edilir; fakat bu da fert 
fert düşünülemez. İşin bu cephe3i 
bir eğitim meselesidir. 
Asım Us Tan ba.şmuluzrriri Ahmet 

Emht'üı dii.nkii m.akalcsi~ıc vuztth 
vermek için yazdığı bıt makaleyi §ıt 
sağlam fik"irlc bağlıy<Yr: 

Musevi cemaatine mensup olanlar 
gerçekten Türk dil ve kültürünü 
benimsemek işini aralarında yay
mak istiyorlarsa kendi arzulan ve 
kara.rlariie bu mektepleri kaldıra
bilirler. Ondan sonra Musevi gem;. 

· leri de bütün Türk çocuklarının 
yetiştikleri mekteplerde tahsil eder. 
ler. 
Tekin.alp Musevi münevverlerine 
Kemalizm repiminin yarım tedbir
lere müsait olmadığını ihtar etmiş 
ve Osmanlılık devrinden arta kalan 
an'anelere bağlı kimselerden çekin. 
miyerek cesurane hareket etmek Ja
zımgeldiğini söylemişti. "r\zim fik
rimizce meselenin kökünden ve ce. 
surane halli için ancak bir tek yol 
vardır. O da "biz azlık değiliz ve 
olmıyacağız., diyecek zümrelerin 
dil ve kültür ayrılığını daha ilkokul
dan ba.şlryarak kaldırmalarıdır. 

Aksi takdirde Türkçe konusmak 
hareketi sadece satıhta kalan bir 
hareket, bir yaldır.dan ibaret olur. 

CUMHURIYET'te : 

Şu müslümanıar 

haıa mı 

anlayamadrlar '? 
Bazı miistemlckeci devletlerin arı. 

ğa vurdağu yani isl<im s fyaseti Abi
din Daı./criıı canını sıknıı§. 1Iakkı <':ı 

yoh:. değil. Arkada§ımı.:; mi(stcnılelie 

m.iisl:i.mrmT.annı aldatmak için ampC1·
yalist liderlerin '"bfr lıfckkeyc g 'd 'p 
hacı olrr.ad·mlrı kaldığmı,, 'k"ydcdc. 
rck diyor l;i: 

Arablar, Hintlılcr, müslüman zen. 
eller, halife ile harbeden devletlere 
yüz binlerce asker verdiler, ve ken
dilerini sömüren müstem!ekecilcri 
zafere ula§tırmak ve kendi esaretle. 
rini kendi kanlarile devam ettir· 
mek için binlerce kurban verdil:?r. 
Bu müslüman halklardan hemen ek· 
serisi in yaptığı fedakarlıklara pi!'ı. 
man olduklarım, gene kendi itiraf. 
!arından anlıyoruz. 

Dünvanm, yeni bir harbe doğru 

gittiği ~u sua'arda, müslümaıılera 
tatlı bir dil dökenler çoğaldı. Bu 
hıristiyan devletler. islam hamili· 
~i. bir tiirlü paylaşamıyorlar ... 
B:raz daha gayret ec1erelr~e yakın. 

da halifel;klerini ilan edecck1er. 
Fakat benim merak ettiğim şey ~u
dur: 
A"nbı. müslüma'11"' " hn kad'\r t"'c
rübe:fr·n 5o'llra, h;1 :ı , bu tatlı dille. 
re inanıyorlar nır? 

Tashi h hataları 
Pey'lnıi Safa csk."i dert ba.~lıklı b:r 

s:ttun ycı::yla bııgiin t!'.sh ilı hatalrırt. 

n.a hiicuııı cd~yor. Peyami Saf<ı be"li 
ki hidd~tlcnmi§ de. Onu bu hiddc'lc
nzşiııde ha1c1ı gönııemek müm7dtn de. 
ğil. Zira tashih hata?.ar111da11 elaman 
çclmı;ycn muh'lrrir yok·tn. Uccmua
yt, gazeteyi açar ve ma1;aleni:::c b:.,. 
g öz gezdirme.k istersiniz. Bir de ba· 
lxı.rs ·nız 1:i. cüm1c gelir 9elir gelir tam 
fil;rinizi .~ö11lf ucceğiniz yarde bozulu. 
var;r. Felcil:.et ı 

Bu f clcil."ete giizel bfr isııaıı yapan 
Peyami yazısını şöyle bitiriyor: 

"Medeniyet, tashih yanl,şlarmm 

yok denecek kadar azalma+~ıdır.,, 

Doğru söze ?ıe denirt. 



ı , 

-• TDRK'te Bugiln matinelerden itibaren••• 
iki büyük film birden 

SAVOY OTEL 217 ~ YESIL DOMiNO 
HANS ALBERS DANJELLE DARRIEUX 

BRIGITTE HORNEY MAURICE E.5CANDES 
Fevka13de meraklı ve heyecanlı film Zevkli ve ne.~lı Fransızca bilyilk film 

f!A_B_ER_~ .. }\-~-~-;,-~_v_e_t __ ş;~a_n,_d_•.ğ~•-i __ ı_a_n_·
1

s_ıı:z:ıM~ ... R-~--~-
19

_.
1

:_J 
Emlak ahcllarına sekiz taksitte satış aııııııe' 

Gayrimenkulün M~eti 
ADRESi VASIFLARI cinsi 

"; ..... :..:" :. . .. .. • .· . .. . . . . -------------------~~iiiiiiiiiiiii~- Ü~Mar~~h~um~a~~C~ü.Ah~~ı~~kkillı6~a~~ku-
._ şerif sokak eski 7 Mü. yeni 13/ 1 No.1ı yulu Bir ev 

Bu akşamdan S A R A V Sineması 
itibaren 

Kadmlann perestif ettiği Jönprömye Zarafet kraliçesi 
..JOHN BOLE S R O CHELLE HUDSON 

ile tirin ve sevimli küçük artiat 

SHİRLEY TEMPLE 
Büyükler için bir a§k romanı ve küçükler için cazibeli veaevimli 

bir hikaye olan 

KIVIRCIK BAŞ 
Fransızca sözlü filmine başlıyor. Ilavctcn: FOK JURNAL 

Hami, - Bu filmin •devamınca SHIRLEY TEMPLE'nin 
görülmemi§ fotoğraflan hediyeten tevzi edilecektir. 

Çocuklar için fiyatlar: Balkon ve hususi 25, duhuliye 40 Kr. .................................... 
Coeuk haftası 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

27 Şubat tarihli bilmceemizin hal. 
11 (Yedikule) idi. 

BiRER LÜKS LOSYON 
KAZANANLAR 

Birinci: J. HUncr Beyoğlu 29 un
. cu ilk okul. 

1Kl Ş1ŞE ESANS KAZANAN 
lkinci. Rukiye Ş~li. 
BlR ŞİŞE ESANS KAZANAN 
Üçüncü: Haydar İstanbul bölce 

sanat okul 555. 
BiRER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

l - Gülçin 7..cki Ankara. Kum ma. 
haJieşi Ulker sokak 2 - Nermin ~2 
inci flk okul 50 3 - Ahmet ôzkan 
Kumkapı orta okul 112 4 - Nuran 
KasımpMa Nalbant .soka.le 5 5 - C. 
Gökbulak 415 Hk okul 164 6 - 1sa 
tramvay eirkctinde vatman 7 - Ha. 
san MuRtafa oğlu Dolmabahçc hay
van hastahanesinde 8 - Eliza Lede 
Büyijkada ilk okul 9 - Asuman Ne. 
dim oğlu Mnhmut ağa. yokuıu 10 -
Nurten İstiklal ilk okul yurdu. -
Yavuz Asmalı Mescit Peremeci aoko.k 
San oğlu apartımanı - ~lda Hal. 
man Ortaköy Gürcüoğlu sokak 25/ 1 

KlT AP KAZANANLAR 
11 - Ş. Çohadcr Kumkapı Ni~

cası cami "ıkmazı 28 12 - Fikret 
Eyici Şurayı devlet heyeti umumiye 
katibi Faik kı7J H - t. &!on tst.n. 
bul erkek lisesi 1208 15 - Hayriye 
Turuna.n Kadıköy orta okul 16 - A. 
legra. Galata Kuledibi Brood han 5 
17 - Behza.t Altay Bakırköy Sakız· 
ağacı Asmall Bakız sokak 70 18 -
Mehmet Turgut Hadımköy ilk okul 
131 19 - Ali Şehremaneti ark~mdn. 
Boyacı Ahmet sokak 14 20 - Şerif 
Acan Çankırı P. T. T. memuru Hilmi 
kızı 21 - Ziya Ka.tlandur Burdur or. 
ta okul 1i8 22 - MelAhat Demir İs. 
tımbul kız lisesi 229 23 - Nikola Pa.
pinikolof İtalyan Ji15esi 24 - Nezih 
1lkk~n P-?rt:evniyal lissei 313 25 -

' Necla Kansu Bakırköy 1 inci okul 26 
- Semiha Ercnköy kız lisesi 3M 27 
- M. Tezel Kartal soğanlık caddesi 
3 28 - Nermin !stiklal ilk okul 170 
29 - Fikret Ersü kız orta okulu ls. 
tanbul 30 - Ziya yollarında kamarot 

DİRER DEFTER KAZANANLAR 

31 - Must.a.fa Bulak Vefa lisesi 
1146 32 - Nihat Andaç Bakırköy 

Zey"Jnliit Ekrem sokak 31 33 - Ada. 
let !\:ıyıcı Beyoğlu Mevlahane çıkma
zı 70 34 - ~ki Bakırköy hat boyu 
caddesi 44 35 - Orhan posta nakliye 
memuru :36 - Halit İlkar 481 37 -
Kamuran Çarka.cı Ankara Cebeci 
Süngübcıyın l 38 - Bostancı Halit 
Tatarağıısı :39 - Ülkü A.rmar Samat. 
ya Etyemez §imendifer caddesi 455 
40 - Em1n orta erkek sanat okul 163 
il - Hıde Çifte havuzlar 238 - •2 
- M..it.nt Kara l{adıköy erl•ek orta 
okql ~.a7 43 - Hikmet Demirel Sul. 
tana.hmet 44 Uncu ilk okul 164 44 -
Nuran I{. Sultanahmet Ça.yıroğlu ıo
kak 56 ı5 - Şükrüyc Yenikapı Hisar 

dibi 118 46 - Nihat ~ Samatya. 
Ağ& hamam 178 4 7 - Mualla Zaran 
Ka.ndilli 32 jnci Hk okul 48 - Sadi 
Azun A.§ıkpaıa Karadeniz caddesi 41 
49 - İsmet S~vim Galatasaray lisesi 
50 Cezmi Pulat İstanbul lisesi 1402 
51 - Mihrunisa Eyüp oyuncakçılar 
caddesi 3 ~2 - Nureddin Yüksek ti. 
ret meldebi :53 - Müzeyyen Beyoğlu 
52 incl okul 54 - Cengiz Öncel Be. 
şiktaı Sporcu Adil sokak 19 55 - İs
met Güngör Kadıköy Çanakkale so. 
kak 17 - İzmir Kar~ıyaka tramvay 
caddesi Şafak sokak 7 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

56 - 1. ltlroğlu Kumkapı orta okulu 
781 57 - Handan tıhan Hayriye 1isesi 
633 58 - Türkln Tiryaki Mahmut pa 
ıa cami avlusu 28 59 - NihU Büyük 
dere Can!eı ııokak 31 60 - Hacer 
Kumkapı çakmak taıı sokak 61 - A: 
B. Karata§ §işli 43 ineci okul 134 
62 - Olzan Maltepe 1 inci okul 208 
63 - Utku Ankara acı hamam önü 
64 - Nazif uçar Aksaray kürkçü ba 
JI lanğ2l caddeii 161 •. 65 - Özdemir 
ölçer diş doktoru tllbekt oğlu 66 A. 
ölçer diş doktoru tllbekt oğlu 615 A. 
Şefik Aksaray 64inci ilk okul 205 
67 - Muıtafa Fikret Hayriye lisesi 
160 .. 68 - Vohe N%it Pangaltı çayır 
sokak 34 •. 68 - Mevhe~ Türksay Fa 
tih atpaıarı 70 - Fikret öneralp Mal 
tepe askeri li&esi 2824 .. 71 - Ruhiye 
alaca hükfımet tahibi bacısı i2 - E 
min Samatya marmara caddesi 29 
73 - Meıut AgubaJ 34 inci ilk okul 
508 .•. 74 - Abidin Oysan Kadıköyl2 
inciilk okul 7 5 - Sebahat ugan fstan 
bul ku: lisesi 195 .. 77 - F.ıdip Altrn 
el F~ner 78 - Ayten Bağlarba~t 79 
M\lhlis öıcn istanbul erkek lisesi 1257 

80 - Rerika öıtorga Laleli şair baş 
met &okak 31 .. 81 - Yasın İ~tanbul 
Orta ticaret mektebi 124 .. 82 - Nuri 
Berkaya Pertcvnihal lisesi 125 83 -
Hristo Kurtulu~ 223 84 - İnönü 
Ku: lisesi Servet 51 85 - Ay§e Kara 
ıümrük 69 inci ilk okul 86 - Ccmalet 
tin htanbul ticaret lisesi 1144 .. 87 -
F~riha ali Beyoğlu 88 - Zekeriya Ka 
aımpa§a orta okulu 673 .• 89 - Akçe 
Iikli P. L. C. 90 - MUfit Öger Şeh7.a. 
debaşı 10 uncu ilk okul - To. Al. 
hayra k Bay lak ilk okul 208. 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

91 - A. Hami Pertevniyal lisesi 
340 92 - Suat 'l'evfik Beeiktaş Viş. 
nezade mahallesi cami sokak 60 93 -
Lütfi Öziıı Emirgan orta okul 94 -
A~lan Çetik Kocamustafa paJJa cami 
avlusu 95 - Kamüran L:lleli Çukur
çeşme sokak 7 96 - Osman Şemsi 
Talay Zeytinlik Ömer Naci sokak 
100 97 - Süheylr. Ervuran Nişanta-
31 V&li konağı cacidesi Abdüssemet 
apa.rtmıam 4 98 - Nurhan Şimşek 
15 in~i ilk okul 99 - A:tila Alaca kal. 
ta Hisar baş öğretmen 101 - Saim 
Barlas Kasımp~a: orta okul 100 102 

Üsküdar Rum Mehmetpaşa mahallesi Ah§ap biri iki kat diğeri bir buçuk 
Uncular sokak eski 57 yeni 73, 75 No. kat ikişer odalı 
lı Ev 
Üsküdar Kazasker Ahmedefendi ma- Ahşab iki katlı G odalı 
hailesi Salıtekkesi sokak eski 13, 13, 
13, yeni 13, 21, 13/ 21/ 1, 19 /21/tı. No. 
Üsküdar Arakiyeci Hacımehrned ma. 
hallesi Nuhkuyusu caddesi eski 81 ye
ni 107 Xo. 1ı 

Dükkanlı bir ev 
Bahçeli ahşap iki buçuk kat 8 oda ve 
t erkosu havi 

Bir ev 
Kadıköy Caferağa mahallesi Bahçe Kargir bahçeli 3 kat 6 oda 3 sofa elek. 
sokağ1 eski 48 yeni 45 No. lı trik ve terkosu havi Bir ev 
Üsküdar Açıktürbe Ahmedçclebi ma- Ahşab iki buçuk kat 13 oda 2 sofa ve 
hallesi Uzunyol sokak eski 10 yeni elektrikli 
16,22 No. h Bır ev 
Yenikapı eski Katipkasım yeni Yalı Kargir iki kat 6 oda kuyu sarnıç ve 
m~allesi Katibçeşmesi sokağı eski 5 elektriği havi 
yeni 5 No. Iı. Bir ev 
Kadıköy Caferağa mahallesi Tevfik Ahşap iki kat 4 oda iki sandık odası 
sokak eski 1,3 MU. yeni 14: No. lı 2 sofa ve elektriği havi. Bir ev 
Erenköy Sahrayıcedid mahallesi Ka. Ahrsab bir buçuk kat bir daire 8 oda 
yı§da.ğı caddesi eski 15, 15 Mü. yeni bir sofayı havi bahçeli 1~ 

1 
,.eren~ 

en çok bede 
158, 158 No. 1I Bir ev 

1 - Arttırma 23 mart 937 tarihine düııen salı günü saat 14 te yapılacak ve gayrimenkul 
üstünde }·alacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhahammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akç~s~ yatrrmak Jiı1md1~· iZC tJb1' 

3 - Bedelin dörtte biri pe~in geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi tal~sittc ö<l~r.ir. Taksitler % 5 n 
dir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla. izahat için Binalar Servis imize müracaat lazımdır. (1290) 

ı-..~ , ... 

I r 
-/ ~~ 
PETROL NiZAM 
Saçları besler -
Kuvvetlendirr-

Dökülmesini 
keser 

- Şevket Başer Fatih 13 üncü ilk 
okul 103 - Kemal Tayman İstanbul 
lisesi 1587 104 - Güun Sümer 1stan 
bul 44 inci okul 107 .. 105 - Giilüm 

ser Saraçhane 5 .. 106 - İsmet uzun 
yüksek ticaret mektebi 107 - Nev 
zat küçük aya.sofya medrese sokak 

23 .. 108 - Kenan Kasımpaşa orta. o 
kul 525 .. 109 - SebaJıattin V. E. L 
608 User 110 - Zeki Olcay Vefa lise 

si 389 .. 111 - Nahit Kumkapı orta 
okulu 59 .. 112 - Sacide Gören Akan. 
ray Horhor hacı Hn Ht sokak 5 .. 11:1 

- Şevket kumkapı orta okulu 204" 
114 - Yurda.göl Çevik Sirkeci eski 
Aydın oteli ka111ısında 116 - Zennu 

re Kumkapı N. C. Ş. Ç. S. 206 .. 116 
- M. K. Glinkut İstanbul erkek li 

sesi 775 •. 117 - Hasan Akında! Ba 

\ ilan N: 
TÜRKİYE ZlRAA T BANKASI GELiBOLU SANDIGlN~~ıneY' 

2836 sayıh Tarım kredi kooperatifleri knnununa uygun olara uııt~ 
elana getirilmiş olan buçsüz ve zinciı· leme soravli 718 ·:···· ~ 1ıif11· 
Evre§e Tanın kredi kooperatifinin lcurulutu Ekonomı Bıı tan 

05
ye· 

ca kabul edilmit ve Noterlikçe de tescili yapılmı§ olduğundan 5 

lenin re3men iıe basladığı ilan olunur. ""'...-: 
4 ~~,~· 

r;--""' ~~~~ --~ -,;:.., 
:t> Dr. Nihad 'l'özge t 
f 1 ıncı s•n r Cilt ·Frengi ve d Cer C'

f,f Zührevi nosteıı kıer rnut~hes~ısı ! r, li•lıılll T•n•r• Cemiyeti ~ •• ,,., No. " • 

l Jeı•lo" ı ••••• f 
(~f, Pazar ve Perşembede.1 başka hergün c-. 

15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder ~ 
~ Salı günlerı para~ız <i 
~~~~~~~~~ 

ZAYi - 1916 senesinde Beyoğlu 
Rum Lisan \C Ticare~ mektebinden 
aldığım şehade~n:-ımeyi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmii yoktur. 

Kadıköy Gür btiz Türk So. No 3 
ltilwf.a Nik.olai,lis 

t b l ' k" . · a memurJuğ\I~ 1 
st.ın u ı ıncı ıcr · uı:ıı.11 

Armcnaktan aldığı paraya 
111 ,ıı• 

Mante km Katerina tarafınd•"0xıııır 
·ı :SeY ., caklı namına ipotek edı en .

1
• ec.I sD' 

E ni ki I! '' da Feri caddesinde rme 
11 

71 
. 69 • 

kağında eski: 83185 yenı . . tJı•• 
N o. 1ı gayriınenkulün 3 te ıkı .. ,afi 

ır anın e• · satılığa çıkarılmıştır. ın ıd•l1 ı;. 
Bina kamilen ahşap olup kaPl k oır 
' d'" ı· bir tat ı . ~ rıldikte: Zemini oıe ı . )tiler ' 

rinde bir otla, bir mutfak. bır b•ııçef' 
haladan ibaret olup odanın ~e GY 

· b·r kuyu 1c· 
kapısı vardır. Bahçcrun 1 pef" 

fı tahta 09 meyva fidanı olup etra ·,.:de 
. . . . . . : fa u.ı:erı •.. ,ı 
lıdır. Bırıncı kat. B.r so 131rıll 
oda, bir arahk ve ikinci k~t: d vardı~· 
katın aynıdır. Ve bir hatası \ 0;s 11• 

. ı · · tamamına 4/ Bu gayrı menku un 20.,...... 1 . d'J . f Arttırrna t 1 ra takıdır c ı mış ır. .. Ü 6a• ~ 

93 7 tarihine mUsadif SJJı gun dil''' 
. de icra " ~· ten 16 ya kad:r daıre kule ta 

. b avrirnen t ı• ve vcrılC'n bedel u g :; 1·.,abC 
1 h. -eye ;I dl 

dir ol;.ınan kıymetten ıs~ . bıtlnı' '~ 
den miktarın yü:dc 7 5 ~1111 taahlıod6,, 
takdirde en çok arttıranın a 15 gtil1 

11
, 

b ::ki kalmak şartile arttırm937 uırılı1 1 
ha te:ndit olunarak i-S-

4 
ten ıo 1 

.. d"f C .. ü şaat l ıl'I Ç' 
musa ı u~a gu~. y·edcye cıev• bir~ 
kadar tcmdıden muza .. tünde t• 

" ht 1 b "11Jtl U6 Af t't n 8 8 r 8 r u 1 un d u lunarak en çok arttır.. a i]edir· ,. • 
kıli:caktır. Sattş peşin par. i~bU ı11{, 

Bu sabah Cibalide reji kapısı ö
nünde bir halkaya takılı anahtarlar 
bulunmuştur. Bu anahtarları kaybe
denin Tahtakalede eski Papa!:oğlunda 
kutucu Joıef Susan adına müracaat 
ctmelc-.ri. 

. . t• ·enlcrın , ı l1 
tırmaya gırmek ıs ı) ....,.ıteı , 

• 1<1)'1 ""' ı:ıu• 
rimenkule talo:.iir olunan .,;izde 1 .ı 

. ·k~rın ' - tıı~" scj·e ı~abet eden mı ya ı.ı • 
1 çesl ve .;cf 

çuk nisbetindc pey a : ktubunıı. tı'I' 
bir bankanın teminat mck ·ır gaYrıs11et 

v 1 l'f.eZ l ·~ ~ yazıt elektrikşiı keti 118 - Rnşit Bit 
kin Kasımpaşa orta okul 186 .. 119 

- Fikret karacabey eski tahrirat 
katibi Dindar oğlu 120 - Nurten yar 
dım 1stikl{ıl okulu 82 .. 121 - Turan 

l l3S - Namık Tmaz erkek lisesi J:l9 
- Oktan Turga cmalpn1ja caddesi 
2 140 - Aysel '&yoğlu İstiklal cad
desi tütüncii çıkmazı. Mustafa kemal pa~ fabrika cadde 

sinde 20 .. 122 - ŞUkr:ın Zonğuldak 
inşaat veznadarı kızı 123 - Necmiye 
Ayten Tezcan İnönü kız lis~si :13~ j 
124 - Atıf Uğraş Sivas lisesi 740 

1 
125 - Sevim Şener Tokat Cumhuri 
yet okul 181 126 - Yüksel Kuyucak 
sarç 127 - Ayşe Kumral Tophane ı 

Mumhane caddesi 168 128 - Faik · 
Aytekin 1 inci ilk okul 480 129 - Nu 
ri Gelenbevi orta ol;ul 705 130 - Nu 
riyc KaragüınrUk ilk okul 734 131 -
Müfide asımpafia Zidanarka.sı yeni 
çe~mc sokak 132 - İffet Ktn1. lstnn
bul lic:c3i 133 - Muazzez Aygın •U 
inci ilk okul 238 ı:H - Mustafa Ak· 
pınar Bahc:eka.pı Ta.~han yanında 2/ 1 
135 - :Jükerrem Sirkeci Demirkapı 
Tayah0 tun sokak <!2 136 - Safdel 
Dcmircb[.hı tic:-rct mekt~bi 1664 
137 - Peri J{Uçü:•mustafa pa-0a Emir 
Sinan mahallesi Ta§mektep sokak 

mege mecburdur ar. · ··teralc• • 
kulün ndsi:ıden doğan. :11° ve çoP P'it 
gi ve tanıifiye ve ~e.nvırıY~orçhl~a : , . 
rast ve resmi tellahre t. f tavıı: .•• 

f k va,.ı itli' 
olup yalnız 20 ~ene 1 •. ıeri)'C: • ııı'I 
deli ile topu harçlar.ı '._11u§ J<anıı11°~,rı 
2004 N o. lı icra ve ıflas. n ııa1' ıcli BİRER KURŞlJNKALEM 

J{ /\ZkT<\ ANLAR · tevf ıka . 0tt 
126 ncı maddesıne .,,3n ıP jt• 

b"t 0 1rn ... , ve 
141 - Zehre- Aysel Fatih Çarşamba tapu sic:Bcrile sa 1 • darıarın rıtıl 

Lokmacı dede sokak 3 142 - O. Se· alacaklılarla diğer a~a~a bıt " ıı~Jc1~1,ıt 
vcncan Samatya yalı boyu 9 143 - tifak hakkı sahiplerının fa daır zO 
Müjgan Ergesen Kabata~ erkek lisesi ve hususile faiz ... c rnasra jtibarerı. 'İ~· 

'jd. 1 ·1· 'hinclel1 . bırı 1149 144 - Faruk Kasımpa§a Küçüçk ! ıa arını ı an tarı •teJerı•e p.'f.• 
h k k .. ·· · · 1 k mUsbı cıır· amam so ı 7 145 - Mehdi on~elen gun ıçınc e evra ı . ıaııtı1 . ,s• 
BeyoU:lu a l tıncı ilk okul 431 14 5 - te dairemize bildirıneıerı siciıtcrıle 1,r 
Sabah;: t Ak~aray Yusuf pa$a 20 147 - si takdirde hakları taP:de1İf1iıt P':ıı.rt· 
Suza•1 Baro Beyoğlu 23 üncü ilk okul bit olmay3nlar satış b ,6.rttırrt19 ·ı1t1c:1' 
143 - Bedia Kin~n Balat Lonca sebil masında:ı hariç 1talırl3 r· goriile~~ SJ• 
sokak 6 149 - Suat Tekçe Anadolu namc::i heı;)ces tarafınd~n 111\isad kut· 

Türk kitap deposunda 150 - tu:mi 
Beyoğlu Aynalıçcşme 23 151 - Sedıt 

bzçivek Kadtköy Yeldeğirmeni 3 Un. 
cü okul 8Z4 15Z - B. aÇğlt Samı:.tya 
mudafaai milliye caddesi 52 153 - Se
Eımi Tilki Vefa licıesi 66 7 154 - Bur. 
h:ın Sezer İ:;tan lml erkek lisesi 1i61 

(Soıııı y, 11) 

7 t rihı:ıe 8ca 
üzere S0-3-93 8 buturı ıerirt 
Jı giinü dairede asılı 1t istif~"ralı 

• t a11113 ff\a .ı Daha faıla ınaluma nu 1'"' 
. 34/ 159·14 cJı!· ·ıı 

şartn::ımcsıne ve ıası1'11 ·ıett 
do~yasma müra:aatıarı rrıUt~et1 ıı:'t' 

. • k edecek ....,310 '{ 
za:ı•cd:ye ıştıra b"'tiin ,,. 11ıı · 
isbu "'avrimcnkule ait u ·1°!1'1 ol\I 
• .. . ~1darı ı 
öirenmi~ addolunac .. 



hapsolmak 
E.ki . istiyorum 
İki bır konağın ön odaların- , 

"" tanesini kiralamağa gittiğim 
· •bcv sahibesi yaslı bir hanım 1

1 
• an . ~ 

'O a. 1 ... ~ ğluın h d . . b ~ ~ • ra at e ersınız, en 
u apYalnızım. Kızımla dama· 

f.ı ~un rn .. dd l . "<bir u et ge mıyecekler. 
Çtlc. torunum var ama, sesi se-

Vc • lll~ı - dedi. 

\. iç~~~i nefs~ni muhafaza et· 
, l'.' ave ettı: 

ıı... ı:.v b·· '· B uyük de.. Ben de yalnr 
\~11 1

• ~ odalar işime yaramıyor .. 
" Çın k. 1 v1'\ı t ıra ıyorum. 

§ uk ,. t . . ... e er esı gunu taşın· 

~kon ~ ' 
agın .. . 

~ k ha guzel hır bahçesi vardı. 
~tiıne Va almak üzere çıktım. 
~'- ortanca saksısından azıcık 
• ·ıt, t fi 8 \\nlann boyunda bir 
•' Çocuı;u ·ı· . y . .. l b .. 
111tt '!> ı ıştı. anı, şoy e oy-
na Ya~ında var, yok.. • 
. ti }'una •. . C lf gore gayet tuhaf giyin-
~t 0 Pantalonu ve kasketile 

11;.\ bc"e. cüce bir lngiliz sporcu· 
\' n~1Yordu 
~il\ • 

' Uaıu 
a Yaklaıtım. Yüzüne bak-

~-~~\il\~: <;alı~k~n .bir .çocuk .?ldu~ 
;:ı f~~ il hellıydi. · Sıyah gozlerı 

d(l, t l'noriz bir ifadeyle parlı-

' ~1 crhab· k.. ··k be 1 d a, uçu y - e· 
\; 

~t..~ll~aç b· 
'"&.ı> ır sesle, mırıldanır gi-
~ erdi: 

~llta trhaba .. 
t ı ltı§ Y~nımdan kaçtı; bahçenin 

ı b l . tnde oynar gibi durdu. 
t. c 1ı k• d 

c~lrn· l a eta oyun oynama-
l\l~Ycn 'llslu çocuklardandı. 

n '°c t geçti, bu çocuğun anne
tı.., ~ii ~basının bilmem hangi 
'<lil}} ~lınden hapse girdiğini öğ-
,11~:~ ~ocuk · polislerin gelerek 
()llllıq abasını götürdüğüne §a-

ıı, ~n Ve o gündenberi büsbü
~U§tne.mağa, oynamamağa 
Ya.~ 

~( Ct.ıl?a b·· b•• •• dı Otı1.1 ı" us utun acı m ve 
~ tı a mC§gul olmağa başla-

~b .. ~l\Jc • 
~ ... ~. ~n birinde odama girdiğim 
~bit ır de ne göreyim?. Bacak
~tı:akas almış, harıl harıl 

mu kesiyor. O esnada 
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• 
koridordan tesadüf en geçen büyük 
annesi de vaziyeti gördü. 

Zavallı kadın, son derece mah
çup olarak çocuğu kolundan yaka
ladı. Dışarı sürüklemezden evvel, 
önüme doğru itti: 

- Beyefendinin elini öp. On· 
dan af dile. Daha dün, uslu çocuk 
diye seni methedip duruyordum. 
Halbuki beni işte bak rezil ettin 1 

Oğlan, küçücü~ avucunda sım· 
sıkı tuttuğu makası yere fırlattı ve 
tepinerek: 

- Hayır, hayır! Af dilemiyece· 
ğiml. dedi. 

Kadın itiyordu. O çırpmıyordu. 
Ev sahibesini müthiş bir öfke sardı. 
Yanakları sarardı ve hışımla yav· 
rucağı yakalayarak: 

- Ben sana gösteririm.. Şimdi 
tavan. arasındaki karanlık odaya 
kilitliyeceğim. Beyefendiden af di
leyinceye kadar kuru ekmekten 
başka bir şey yemiyeceksin. 

Ve, yaşına rağmen dinç olan 
kollarile, çocuğu kavradı.. Merdi
venlerden yukürı çıkarmağa başla· 
dı. 

Odamda yalnız kalınca, icimde 
büyük bir acı uyandı. Yepyeni pan· 
talonumun parçalandığına yanmı· 
yordum. Fakat küçük bir çocuğun 
benden bu derece nefret etmesine 
üzülüyordum. 

Biraz sonra, yavaşça tavan ara
sına çıktım. Anahtan üstünde du
ran kilitli kapıyı açtım. Çocuk bir 
kö~eye büzülmü§, oturuyordu. 

Seslendim: 
Remzi! 

Cevap vermedi. 
- Remzi 1 - diye tekrar ettim l -

Remzi! .. Benim pantalonumu kca
mek pek mi hoşuna gitti}. 

Gayet tabii bir halle: 
- Y oook !.. - dedi. 
- Demek benden nefret ettiğin 

için bunu yaptın .. Fakat benim sa· 
na ne zararım dokundu} 

O, kö§~inden fırlayarak, bütün 
samimiyetile bağırdı: 

- Hayır, hayır .. Ben sizi seviyo· 
rum. 

-.O halde? 

Cevap vermedi. 
Yanma yaklaştım: 

- Bak, - dedim, dinle beni.. Bu 
seferlik seni af ediyorum .. Bir daha 
yapmazsın .. Şimdi gideceğim, bü
yük annene benden af dilediğini 
söyliyeceğim. Seni bu hapisten çı
karsın. 

Yavrucak elime sarıldı. Hararetle 
yalvarmağa başladı: 

- Yok, yok beyefendi.. Sakın 
bir şey söylc:neyin .. Size y~h·arı· 
rım .. Ben hapis kalmak istiyorum .. 
Beni kurtarmasın .. 

Hayret içinde sordum: 
- Ya .. Niçin} 
- Çünkü .. 
Ağlayarak: 
- Çünkü.. Ben de hapsolmak 

istiyorum .. Ben de onlmın çektiği 
acının eşini çekmek istiyorum .. 

Hıçkırıklar için4e b~~ulan cesile 
devam ediyordu: 

- Ben de .. Ben de .. Ben de ... 
Nakleden: (Hatice Süreyya} 

--~··. -___.., 

Mi ki 
Yediler 
arasında 

- 51 -

Yazan: Niyazi Ahmet 

22 sene evvel bugün 

Türk topu Çanakkale sularında 
en büyük zeferini kazandı 

Buve iki arkadaşile denize gömüldükten 
sonra düşman bir tecrübe daha 

yapmağa cesaret edemedi 

Buve denize gömüWrken 

191 j yılı 18 mart günü, 22 sene Toplar uyandırıyor bugün arzı 
evvel bugün, Türk dünyasının en ' uykudan 
kuvvetli ordu ve donanması karşı- Kan:ı bir ağız gibi tan yerinde 
sındd~ ezeli ve ebedi kudrttini gös- ufuklar 
ter ı.. İfte ihtiyar toprak aarıılıyor korku-

Sayısız Türk kanı ile sulanan dan; 
Çanakkalede 18 mart günü en bü- Bugün toplar diyor ki: Akdenizde 
yük zaferlerden biri daha kazanıl· kavga var 
dı. Çünkü o gün Türk topları Ça
nakkale sularında üç zırhlı, bir tor· 
pito muhribi batırmıştı. 

18 mart aabahı, keşfe çıkmış bu
lunan bir tayyaremiz, Bozcaada 

o:nizİerht ~ğuİda~ı, • TUrkUn ~eçit 
yerini 

Yerden, gökten, denizden bugün 
topa tuttular 

civarında 1 5 lngiliz, dört Fransız • • • 2."lrhlısı ile 3 kruvazör ve pek çok Gökler topa tutuld1', • d~~n ~arch 
torpito ve nakliye, tahrip gemisinin 
bulunduğunu haber erdi. 

Uykusuz •AÇ ve yorgunlukla ge· 
çen saatlerden sonra birkaç dakika 
olsun göz kapaklarını kapamak ve 
dalmak saadetine kavuşamayan 
Türk neferleri, bu haberi aldıktan 
~onra damarlarındaki kanın ateş 
gibi yanmakta olduğunu hissederek 
·azif eleri başına geçtiler. 

-·Hava gayet güzel, deniz pek 
sakin, bahar bulutlarından azade, 
berrak ve lekesizdi. Havanın bu 
hali, düşman lehine olmakla bera· 
ber bugi.in ne süzel muharebe günü 
-idi .... 

"' . . - ' 
Zırhlı filosu saat 11 de Boğazdan 

girdi ve 11, 1 S de ilk mermiler, boş· 
luğu yararak Türk kuvvetlerine 
doğru kaydı. s;at 11,40 da hedefe 
muntazam ateşler başlamıştı. 

Saat 1 de Türk bataryalarından 
boşanan mermiler, diişman filosu
nu, su :!!Ütunlarına boğuyordu. 

Muazzam Buve, mermi sağnağı 
altında hücumlarını yapamaz ol
muştu. 

"16 zırhlı, 3 kruvazör, mütead
dit torpito mütemadiyen ateş kusu
yordu. T of> sedalarında bir sani
yelik fasıla bulmak mümkün değil
di. Korkunç bir uğultu, derinlerden 
akseden boğuk tarakalar gibi Ana· 
dolu dağlarının sakin ve yeşil zir
velerini aşarak ana vatana yayılı
yordu.,, 

işte bu dinmiyen ateşler, Türk 
toplarının &ıveyi iki arkadaşı ile 
denize gömmesinden sonra Çanak· 
kale suları için ebediyen sustu ve 
di.işman bir tecrübe daha yapmağa 
cesaret edemedi. 

Bu kutlu günün yıldönümünde, 
18 mart için muhtelif imzaların bir 
kaç satır yazılarını alıyorum: 

• 

güne ti 
Yaralı sırtlan gibi bağırıyor gemiler 
Küre boşalua bile içindeki ateşi 
Yurdun toplan değil, göğaü olacak . 

ııper 

'Çanakkale destanı - HalOk NihRt Yeoyeyi,. 

"Bize Çanakkale harbmı kazan
dıran amil, Türkün maddi faikiyeti 
değil , manevi faikiyeti idi. Çanak· 
kale harbı maneviyatıy bıy;ünku 
harplerde de müessir olduğunu is· 
bat eden diğer bir delil olmuştur. 
Aynı zamanda bu harp bize Türkün 
mefkure sahibi olduğunu göster
miştir. 

M. Z~kt:rlya. 

( 18) mart bu milletin büyük 
mefkure bayramıdır. cetlerini, mil
letin mazisini öğrenmek ietiyen, 
milli menkibelerle vatanı ve milli 
terbiye alacak olan çocuklarımız. 
kıraat kitaplarında sık sık Çanak· 
kaleyi görecekler, mekteplerin, oda· 
ların duvarlarında o resimleri gö:c· 
cekler, babalarmdna, analarından 
bu menkibeleri dinliyeceklerdir. 

:Sf'<'mt-ddln S.~dık 

Fakat bugün, geçmiş vekayiin 
uzaktan görünen manzaları kar~ı
smda diişiinürsek bilatereddüt diye· 
biliriz, ki müttefik silahlarımızın 
şarktaki galebesini temin hususun
da en kati amil Çanakkal~de 5-18 
nın ihraz ettiği galebe olmu!!tur. 

"j-18 mart tarihinde Tü;k kah· 
ramanlan İngiliz hücumunu kati 
ıı:art tarihinde Osmanlı topçuları· 
bır surette defetmemiş olsaydı, bu
gün diinyanın haritası ne şekilde 
olacaktı? Bu sualin cevabını hicbir 
müttefik bütün kalbinde bir ;a§e 
hissetmeden veremez. 

Eminim ki ileride harbı hazırın 
urr.um müttefikler arasında müşte· 
reken tesit edilebilecek mühim vaka 
ları aranırsa Çanakkale zaferi bun 
ların en ileri gelenleri arasında ah· 
zı mevki edecektir. BUııe.rtn C'ahıt 



Partsie- v8ziyet Mühürlü hava 
gazi saati için 

lmanyanın 8 
kanlarda emelle~,.... 

(Baf tarafı J incide) 
Paris, 18 (A. A.) - Paris ha.valisi

nin bütün amele birlikleri, geçen gece 
Cllchy'd"! vukua. gelen hadiseler esna. 
sında amele sınıfına karşı hükümet 
otoritelerinin ve amme kuvvetlerinin 
ittihaz etmiş olduktan hattı hareketi 
protesto etmek üzere yarım gün grev 
ih\nrna karar vermişlerdir. 
Kabinenin fevkallde içtimaı 
Paris, 18 (A. A.) - Clichy arbe-

delcrinin kat'i bilançosu, şudur: 
NUmayişçilerden 5 kişi ölmüştür. 
8Q nfönayişçi yaralanmıştır. 
6 sı ağır surette olmak il7.ere polis 

memurlanııdan ve muhafızlardan 2Ç 
kişi yaralanmqtır. 

Umumi mesai konfederasyonu bil. 
Clichy arbadelerinin mes'uliyeileri

ni tetkık ve tesbit etmek il7.ere kabi. 
ne, diln saat 17 de bir içtima aktet. 
miştir. Zannolunduğuna göre hüku
met, bundan böyle arbedelere sebebi. 
yet vermesi muhtemel olan her türlü 
nümayişlri menedecektir. 

Siyasi mahafil, Clichy arbedeleri
nin siyasi vaziyet Uzerinde akisler 
hasıl edeceğini tahmin etmektedir. 
Ancak bu mahafil, tahkikat neticesi
ne intizaren sükut eylemektedir. 

istenen kira parası! 
Dit tabibi Ruhi Vamık tarafın

dan Hava gazı tirketi aleyhine açı
lan davaya bu sabah Beyoğlu üçün
cü sulh hukuk mahkemesinde de
vam edilmittir. 

Mahkemede Ruhi Vamıkla iki 
vekili ve Hava gazı şirketinin avu
katı hazır bulunmuttur. Bütün ha
va gazı abonlerini alakadar etmesi 
noktasından §ayanı dikkat olan ba 
davanın esası tudur: 

Geııeı·al (J(jringilt iki ay ewel Ro. de yaptığı ta.hkima~-~o1tJI' 
mada JluaoUni U6 yaptığı mülakat taarruz başlayınca.'~~ 
dü.M kadar uroreng1zliğini muhafa?A mak ve tehlikesiz bir )lale ~ 
ed~ordu. 1937 yılı ikincikônun ayı- Tavnus ve Fogelbel'f ~~. 
'"" 15 irıdetı 18 iM kadar ctclxte'beli çevrili cvada yUzterce ~· 
ziyaf etl-n·, geçit ruim!eri ve tayyare bir müstahkem mevki tt~ 
manevraları arMında yapılan bu u- Mosbahdan ve Adenvak1 e ~ 
zun mülakat ha.kkınd.a Roma ve Ber. Ştutgart~n on beş kilometre~ 
Zin kıMıca §ıt tebliği ne~etmi§lerdi: kadar, yani "gayri askerf .-ı ~ 

"1 ki el evlet adamı ara.81nd4ki aami. çinde., bile dehşetli~ }11$ P" 
mi konıtf1tıa yalnız /wpanyt1 had'3e- mııtır. Bır başkam' ducfUJI"...., 

Bu sabahki kaza 
- Ruhi Vamık on aenedenberi 

evinde h:ıva gazı kullanmaktadır. 
Bundan üç sene evvel ıirketle dit 
tabibi arasında bir ihtilaf çıkmıı. 
ıirket 934 senesi haziranında hava 
gazını kesmiı, üç sene gaz verme. 
mittir. 

~ne ia&kiaar etmemiftir. Göring ve ra ormandan İsviçre huorıel iaprG 11t' 
JıluaoUni bütün Avrupa ve d1'nya me- devam ediyor. Ren· )ı{ . ya .,rJlf' 
aeklm uzeriftde ''tecıtii efmr,, eyk. şından Ayfel ve ta Palau:., .... 
miflıerdir.,, dan And"mahda nehre kıctaJa ~ 

(B(Jftam/ı 1 incide) 
~8rdüncU hatta bağlayan 22 numaralı 
makasın önüne gelmitti. Makasın ba
tında bulunan makaiçı Mustafa tamail 
makası açtı. Lokomotif geçti ve Bur
salı Muıtafa da lokomotifin kömürlüğü 
arkasındaki sağ basamağa atlamak U. 
zere kıyıdaki demiri tuttu. Bundan 
ıonra atı bir feryat etrafı çınlattı. 

O kadar keskin bir feryatki bunu loko
motifin gürültüsüne rağmen makinist 
Tevfik de duymuştu. Derha! frenlere 
asıldı. Pencereden ba§tnı uzattığı za
man ise müthit bir facianın cereyan 
ettiğini gördü: Arkadaır kanlar içinde 
geride yatıyordu. 

• • • 
Şark demiryollanmn on bet senelik 

bir makasçısı olan Mustafa her zaman. 
ki ah~kanlık ve tecrübesile e1ini maki
nenin kıyısındaki demire atmr1tı. Fa
kat naııl odu bilinemez birden eli 
atağı doğru kaydı ve bu kayıı onun 
feliketine 'ebep oldu: Ldkomotifin 
arka tekerlekleri onun sağ bacağını 
dizkzpağı altından ezmiı ve sonra ayak 
bileği altından koparıp atm11tt. Sol a. 
yafı da iki parmağı bir tarafta kalmak 
üzere ortasından biçillhi§ti. 

• • • 
Kanın durdurıılması için bacalı lls

tikle boğulan ve bir tsrr ".,, da pamuk 
lar konulan Mustafa y., rıtan bir 
~Jc ~n ~udaklarını ... l:er..etlenmit, 
• WllW'MiD art1rlt'dari zorlukla dökWen 

kelimelerle tüyler iirpertici hidise,, · 
f(Syle anlatıyor: 
"- Makası açtım. Sonra lckomoti

re tutunmak iıtedim. Bilmiycrum DL 

111 oldu bittim.. tekerlekler bacalı:la

nmın üstünden ıeçti. iki öksüz yavrum 
var. Anr.eleri bir sene önce öldil.. tıte 
ben de gidiyorum. Onlan millete ema. 
net ediyorum.,, 

Mustafa burada bir (ah! .. ) çekti. 
Kısa bir bayınıltk ceçirdi. Sonra göz. 
lerini yarı açtı. 

- Hayat sigortasındayım, idedi, ıi

ze vasiyetim olsun, paralar çocukları. 
mındır.,, 

O vakit sarp İ§i baıla11U§tt, her 
An eridiği görülen Mustafa bir defa 
daha: 
"- ölüyorum! ..• , dedi ve sonra ge

nit bir nef eı alıp gözlerini kapadı. A· 
caba ölmüt müydii? Arkadaşlarının eL 
lerı üstünde yükselen ıediye ııhht im
idat otomobiline konulurken doktor fı· 
1tldadı: 

''- Daha yaııyor.,, 
Ağlaya::ı bir arkadaıı dua etti: 
- Alla!ı onu çocuklarına bağıflL 

11rada inmek ve karp tarafa ıeçmek 
iıtemiıtir. 

Tramvayın arka tarafman yere at. 
layıp o hızla kartı tarafa ıeçcrken 
Tünelden Şiıliyt docru gelmekte olan 
tramvayın altında katmııtır. 

475 numaralı vatman Hüseyinin ida
resi altında bulunan 141 numaralı bu 
tramvay, bridenbire duramamıı ve za
vallı asker tekerlekler altında kalarak 
on beı metre kaqar sürüklenmiıtir. • Bundan ıonra duran tramvayın al. 
tında kaza kurbanı ölü ve parça parça 
bulunmuştur. 

Vatman derhal tevkif edilmiıtir. 

Filistinde 
hadiseler 

Araplar telefon 
b11tlarını kestiler 
Kudüı 18 (A.A.) - Filiıtinde vazi

yet, daimi surette vehamet peyda et. 
mektedir. Dün akpm tethi§Çiler ıehrin 
merkezinde bir dört yol ağzmda bir 
bomba atnuJlar ve birisi zabita memu
ru olmak U.ere 16 kitiyi rralamıılar
dır. 

Kudüı halkının biltiln mahafiline 
mensup Yahudilerin dün akpm bir top 
Jantı için davette bulunmuıtur. Sebe. 
bl, vuiyetin •wehametidir. 

Meclis, Yüu.dilerba dufınakta ol-
1.ıkları infiali ifade etmit ve iğtipılara 
kartı mücadele için bütün Yah\Jdi kuv· 
vetlerini bir araya ıetirmeğe karar 
vermiıtir. 

Hebronda Arap müfritleri, telefon 
hatlarını keıerck bu mıntaka ile payi. 
taht arasındaki r.1Unakalatı inkıtaa uğ-

1 
ratmışlardn. 

Bu ihtilaf mahkemeye intikal et· 
miı. bir karar verilmif, bundan 10n
ra ıirket Ruhi Vamığa yeni bir mu-

. kavele ile gaz vennek istemittir. Fa
kat daha evvel üç senelik saat kira
sı olarak 15,5 liranın verilmeıi ta
lebinde bulunmuıtur. 

Ruhi Vamık gaz kesildikten son
ra mühürlenen bir saat için kirn 
veremiyeceğini, çünkü üç sen~ sa
ati kullanmadığını söylemİf, ıirket 
parayı almakta ıarar edince Nafia 
vekal~tine ıikayette bulunulmuı
tur. 

VeicaJet komiserliği · tarafından 
tahkikatta on bet liranın Ruhi Va
mıktan istenemiyeceğine karar veri
lerek §irkete tebligatta bulunuJmuı
tur. Şirket de bunun üzerie Ruhi 
Vamığa bir mektc•l yazarak 15,5 
liranm terkin edildiğini bildirmiı
tir. Ruhi Vamık üç sene hava gaz· 
ıtz kaldığından dolayı tirketter. bet 
lira zaran manevi ile yüz lira mad
di zarar istemektedir. 

Ge-..en ce!!elcrden birind~ ıirketin 
avukatı 15,5 liranın bir lütuf ve 
atif et neticesi olarak terkin edildi
ğini söylemittir. Bu sabahki ce!aecl~ 
buna itiraz edilmiş, tarafeyn iddia
lannı tevsik edecek bazı ve'l'.lik göa
terrn~~lerdir. 

Mohakelne 'Urat veribn,.Jr üzere 
27 mart sabahma lmakdm•ftır. 

Bu H!>ah gelen Ptıri.tı ga:eeftleri a. landa hududundan~ f'IJ~ 
ra .. mıdaki Le tempa aiyt.ıM muharriri geçilmez dağlan andJl'lll 
ingilizce "The Economiate,, ga::etui- mevkiler yapılmqbr. ? _, 
nin neŞ'J'P.ttiği bazı malumatı da keu- PlAn nedir JıDlt ,-
di bildiklerine ildve ederek Roma m'ii. Beton ve çelikten yapı ~ 
ldka.tı netic:ea!ftde yapılan munzıım kate garptlki düımanlan çe~ 
bir .Alman • ltalya.n gi:;li a.nlafman bir hale ıokunca AlJılalılar\'ıJnıdl' 
ha.kkınd:ı ıu i/f(U.&tttı bulunmakttJdır: yayı saracaklar, içeride f~~ 

"İtalya, Habsburglan Avuıturya mantığı propaıandastftl ve fto'lll'1":M 
tahtına çıkarara'; \'eya Avusturya - kaıtlere baılayacaJdırdri'· ~~ 
Macaristan imparatorluğunu ihya e- demir muhıfızlan llydi~, 

hl küru"1
- ı"ti'W d.-:.aetıerbU derek Birenner geçidindeki Roma • s .ıı; ~· ~ 

kimiyetini, kendi himayesi altma alL yardım edemez bir ~e ~ ~p 
cağı bu krallık veya imparatorlukla bunu Macariıtanda bır b __,; 
temin etmek siyuetini takip ediyor- ıi takip edecek... eoub:d...., 
du. Roma mWlkatı neticesinde Hitler tıte bu ıırada prkta. 'da it/l!.. ~ 
Almanyuı Avusturyayı ilhak etmek de ve cenupta kısa zaınan ette bfİ r' 
hedefinden ~a.ıpiyle Vl.zreçtl\11 ve ticeler temin edecek ıjdd 
buna muk&bU twya H&boburglan etraf• tah•ibe bat!IY•cakll'tı 
tahta çı1rarmak arzusunu terketmiı- ı:amburg • Balda

11
-

tfr. Avuaturya ve lıla.cariatandaki Zaten Alman ıueteleri 
Hab3burg taraftarlarmm İtalyadan katının bütün ~rtanıu if':ı, 
milzaheret görmeleri ve A vuaturyada Di Doyçe Folkıvirttaf .... ~ 
Nuilerin Alman hariciye nazırı fon liıt mecmua bir mart nil 
Noyratı bUytlk nümayiflerle k&l'ftl&. n yazıyordu: ~ 
malan bu karan timdilik defiltiremez. "Birkaç ıeneye kadar •..6ff-

General Göring, bundan böyle btl.. dan seçen .kara yolundan~ 
tün ukerl hazırlıklarla cenubu prld kiln olacaktır. (*) .Ba 
Avrupaya saldırmağı istihdaf eden Al- dl kuvvetleri o derece . 
manyaya İtalyanın müzaheretlnl ve tnıiltereye iktiaaden tabı 
iki devlet menfaatlerinin birlqtirilme- tulacacız. Eter tnıiltere 
Bini teklif etmiıtir. iktisadi inkipflanıu aa1ibla 

11 
Romanya ve Çekoslovakya Alman iddiasında devam ederse 111 

ttKUIU al9Jıa ~k ve Yuf08}1.yya, yilk bir harı> olafak. 
~ve Bulgarlatan ltalyanm Almanyanm ortadan ıra 
biueaine düteeek ve tta.ıyan "darllL cek, !ikin tnıiltere de ~ 
harekltı,, olac&ttır. Awaturyanm bL caktır." .... ~ 

K • • • t taraflığı tanınacak ve iki nüfuz mm- Fakat- ,...-~ om U nıs takuı arumda tampon devlet vut- Bununla beraber ~~ 
1 feslııl görecektir.,, bir harbe girecek halele dit ·~ maznun arı Lelılıtanı öndıramadilar hakkaktır. Elindeki ipti rJIJll!"':; 

Poliste dayak -.. T61'6fl3 .riyal ""'1larriri Roma ve zahire ile bir abloka:ı ~ 
ı ükatutdo ı.&lıtta. bu kararlan 1:ay. edemez. Dördüncü nıotti ;. ~ 

yedlklerl lddlaslle dr 1 1T;ten aoııra diyor ki: yeni topçu atayı bili pro dil~~ 
Fransad!" I dava açtılar 'Bu bUyük proje)i tatbik etmek Ve her nedenıe tetldl iti~ 

llliiıl kolay eey değildir. Prusya daima bu dir. tapanya hidiaeleriti ~ 
Blr bJçuk ay evvel komüniailik tah- · · tatb'k ·-' h k · ~e lı ı pro;ıeyı ı a ç..aıpnre ve em en. va kunetlerinm ... :1- ıaıı ~ yat"\a anan rikAtı yapmak suçu ile tevkif ediL di bqma hem bqkalannın bqma bir ıUne kadu verilmit o~ 

• miı o. ı §8.ir Nazmı Hikmet, Doktor çok fellkeiler örmUttUr. ne yalan oldutunu nıeY d bit ~ bir serseri Hikmet, Cenap Şehabeddln, Zeki, Ke- Avrupanm ııarlımda bir banlıete tur. BucUn itfro •di!<11J-. 
t 1 1 1 mal, Fevzi, ŞUJai1, İhsan ve Sall- cirifmek için busUn de Bismarkm ze.. olaralc kabul eidibO Fransız aaze e er D D haddin ve ıa~vkuf olarak mu. b' _ ......... emin hX.. A'-·" ba~ .. 

e manmda oldufu ci ı 6 -.--.. yet havacı •· uu-· kehanetine aftre hakemelerine bakılan Kadri, SWey. olmak IAmndır. Alman tanklan c1a ~ 
"' man, Bekir, Haaan Basri ve Mustafa ur tıl !'ti eskiden Tftrk Refiğin davalanna dün ağırcezada Göring Romada Muaoliniye prld itine yaramaımt • ~ r--M 

Avrupayı nuı1 paylapcalı:larmı izah Bununla beraber d,.ıP oPf"..jll. 
C8SU80 imiş l devam edilmiştir. ettikten sonra Lehiatandan emin ol· kiStU olursa oı.un ına esDd Jd ~~ 

P l · · b'ldi eli". Dunı§Jnada maznunların hüviyetle- mak iltemi•ler ve malibıı olduğu U7.e- kanlı plin vııôır, d ~.r,r aria gazete.ennın 1 r gıne rl tesbit edildikten son,ra, aakere git. .... 
göre, bundan birkaç gün evvel Fran re Göring V1U"90vada avlanmağa git. mevcuttur .. , •• _ _._..,.,,,. 
m: emniyet direktörlüğü Valhuıt- miıı olan ••tlulardan Mutafa Rifatm miftl. Leblatanda anlqabilkerdi, tn.. _,!_• ı...T ..--

dmda b . . _ı.,_1___ celbi içi.:t muhakeme 3 nisana talik • gı'lterenin bitarafb~· aatmalacaklar uum dJ tayn a ır aeraen Ycuuua&•uı· dilıniftir. ıt•&&A 

tır ve Franaayı bir "garpte mUtterek ya 
Cuuslukla itham edilen bu aerae- Bu muhakeme bittikten eonra maz. emniyet,, muahedeaiyle avutarak iti lspan 

ri hakkındaki polis tahkikatının ma· nunlardan Doktor Hikmet, Vaaıf ve bitirmiş olacaklardı. Netekim Alman. hu•• ku""" rn t Cl8 
• • • hiyeti henüz belli olmamakla bera· Salahaddin ilminde iki kitiyle bera. ya ile İtalya Franaaya böyle bir mu-

Yaka verinde 1 numaralı lokomotif her Fransız gazetelerinin yaptıklan ber davacı mevkiine geçmiştir. &hede teklifinde bulunmutiar ve bir S kasab&JI 
blr kan ğölcUğüniln yanı bapnda duru. "hususi tahkikat!,, a nazaran Val- Bu üç kişi bundan evvel komünist proje tevdi etmiflerdir. delf 
yor. Va!<ayı tesbit eden polis komiae. lanıtayn 1920 aeneaincle bir "Türk tahrikitı yapmak suçuyla yakalan- Fransa ile harptende vaz aıf fef 
rine makinist Tevfik: zabiti},, ile tanqlJllf ve onun vaaı- dıklan bir sırada emniyet birinci ili. geçilmiyor kurtard ~ 
"- Bilmem nasıl oldu? Onun yalnız taaile Türkiye hizmetine gİrmif· bede kendilerine işkence yapıldıjmı ) - · ~ 

Bununla beraber Alman erklmhar- Madri 18 (A-A. '::I feryadını duydum.. ,. mif. Bunun üzerine Vallanftayn iddia et.nekte ve suçlu olarak da eski 't ·· ··" ~~~ 
'd b" k dm Ik · la bıveai lcabmda Franaayla harbetmeyl . k tler diill~ d.W Derken daha gerı e ır a derhal faaliyete geçmiı ve i lf 0 • birinci §Ube müdürü Nuri, muavini ~ yetça uvve • • rr-~ 

U!- ed k ban de göze alacak ve Roma müllkatmda B 'h · tı'kaırıe ~ Clövünüyordu;bu, onun yengea9QU, rak Franeızlann Suriy e i ya cı Sadullah komiser Emrullah, Sa.im, n ugea ıs "'"."":_s .. w 
· · B" dd laah ettifi hed~flere l&ldıracaktır. L ti · de--""' eaıur.~: · - Ah diyor, o da gıttı. ız ne yapa. alayına ginniı. Bir mü et sonra Hüanü, Ali Rıza ve Nihadı göster- ae enne y_.. (:)hılC1tt 

cağız ş!mdi? Biz ne yapacağız timdi? Vallanıtayn, general Guroyu öldür mektedirler. Dava edilenlerden EmruJ. ==Almanyanm=====)'Jldmm===ailra==ti=y=le~Ran:;:.. rea, Solanilloa v• ile ..Mı 
Biz ne yapacağız? Onun yavntlan ne mek emrini almq ve bu it içinken· lah, Hüsnü ve Ali Rıda durutınada tarafından getirile \ir doktorun W nı ani bir taarrtd ...,._, 
yapJcak şimdi? clisine yarım milyon frank teklif hazır bulunm113lardır. .ııı&...1 tüibi adli in ol k H- dir. ~::......,, 

Yavru1an 16 yaımda Sabriy& ve 12 edi)miı. Fakat mesele anl&§ılmıı ve Dinleaen .... "'itlerden li8e talebeei -.va• dt? n ma -,- ileri hareketi :._e _.. ~; , 
Y .. ~••""da Muzaffer §imdi her -yden bi- V llan•tayn kaçın•• Bir müddet ıgıow• iki rapor mncrat oldufunu, bunlarsn wu.tre imtidadınC111 

:r" s-
8 

:I' 6:1' ' Lutfi, 934 seneıinde komünlatlikl~ a. 'Okunmumı istemift:r. tık rucmfa .. ~ haber m lctepte okuyorlar. sonra ela yakaWıarak idama malı- ml§ltr. 
8 Din akşamki kaza kum edilmi§le de Reisicumhurun llkadar zannedilerek tevkif edildiği· Doktor Hikmetin ayaklarında clu'p L Asilerin 

80
n ıs~h~ 

f 1 bir affına mazhar Oı-~81 uze" rine bu ni ve bir gece davacılardan SaWıacL lan g&illmedill, tabibi aclllninldnde lan neticesinde rı _.,_,!iÇ' Dün akpm Harbiyede gene ec: una •-· 1.&aı ~ıı 1...a.ıı:.--.:ıı ü iıııD -nn 
b' f ceza müebbet küreğe tahvil edil: dinin fena bir halde ve inliyerek bu- ._ -• evı en ~en c; ... n etmiı olduktan -

lramvay kazası olmut ır topçu ne e- • luncluğu yere getirildiğini ve bu ara- -..... )'aJ>laln maawnPde buı ~l "f11nanyol mllllY•tpe ~ 
rimiz tramvay altmda kalarak can llUf " .-.an.ıı. ~ '-d -r ord .... .. ~~11--·tayn Güyan adasına sevk· da kendjsine de birk~ tokat vurul. lekeı .. , teu.dfi.. oııııııMIU'"' yuı...,. ı. ..... .. 
•ermiftir. ......., d .. ~... "türilJdn.ı;.n zaman Okunan battka bir raporda i8e ayakta- ) _.,,. 

Kazaya lı:urben giden Balılrrairln ecliJmi.- de iki aene IODra kaçmıt "'15UM.U, sorguya g<> .... Londra 18 (A.~._... ~· 
...... h '----- AJa--'- ,.sc.;,n_.. 329 ve Brezilyaya aibniıtir. da Doktor Hikme.tin upuzun yerde ki i141erin böbrek ftY& blb baltah. QJ~ lnı~ --~ ~ -

7
-en •- d k ı. a....ıı 11erl tcliz.w bfl.a.:-'Jl.-...1- ter Guardi ..... nm J..-'111 ,., ·ı ffn-..s...1: Aradan iki 8elle a...rince tekrar yattığını, Yaziyetınln aya yem.., 511ıu&n ge .rı mn ıunua ";:::k 111"".'"" 

Ctofumlu Mehmet og u -,,.-..ar. e-:-ı • f Vakit ftf" nltlulundıt.n dava .. rine pre,_ b;y..: .~.-ı:kW Şlf1ic!en Tlnetı gitmekte olan tram- yakalanmq, fakat bir müddet sonra l bir hal r..rz~tti~ni söykmı~ r. lapan,ol ~ Pil~ 
~ bulunan HUseyln, Harbiyeden tekrar ka~ muvaffak olmur Şahitler:.n ifacleai almdıktan IODl't. , mart ~~ ~t ~O ~ ~qıı. ıııektediiW. / 
ie$erk~ uabanan 1,&ftl cı~·tüli~~blr~~tuı~,._ .. _-----~~~'.____:_Do~ktor~B~t~Jrmet~~~~~y,~ada.~_:blrl:::._11~0::118:_.:m~ı-=wr.::· ________ ____:_:==~-__!__--......_._ 



~•mleket mektupları 

Islan bu) - Hope 
osesinin bir par
çasına başlanıyor 
Ordu halkı kendisine düşen 

vazifeyi yapıyor 

i 

... 
<•, 
~ valiıi Baran. (**) Ünye Kaymakamı Mahmud. 

~ ~u valisi Baran, vilayeti içinde bir teftiş seyahatine çıkmıştır. R es-
\ü n.~isini Ünyede, Atatürk heykeli önünde gösteriyor. Mart ayı 

ılı.. ""il il& tun hemıehrilerin seferberliğiyle ba§lanılan 1 20 kilometrelik ıose, 
~ l.. ~Yeti ba§tanbaşa geçecek, bu yıl Gireson hududunu Samsun hudu
"ılıt, ,hun,, olacaktır. Bu yol, İstanbul • Hope ıosesinin tabii bir parça· 

~~\'alisi Baran, bir tamim ne~rederek pcr', çarpf, pqtemal, ha· 
~ b.luau, atkı ve §emsiye ile tesettürü yalnız inkilap ''>akımmdan değil, 

1' knnmdan da zararlı görerek menetmiıtir. 
~· köy kanununun Büyük Millet Meclisinde kabulü yıldönümü ol

il, Ordu vilayetindeki köylerde bir köy bayramı olarak kutlulan 

lebeleri havacıhğa 
teşvik etmek için 

"1aarif vekaleti mühim bazı 
~ kararlar verdi 
S~eti talebenin havacılığa 1 ramın tatbikine merkezden baılanacak 
~ 1ılr • arttınlması için fU fe. tır. Bir taraftan da Killtür Bakanhfı, 
ı, tanımı yaptnıftrr. mektepleri hava edebiyatile alakadar 

'~&lebede havacılık atkı uyandır- kılacaktır. 
a konferanslar tertip etmek. Ankarada açtığımız modelcilik kura. 
~ ~ 'l'Urkkuıu §Ubelerine yazılma- larına mektep ditleri muallimlerinin 
a 1lznngelen te§vikte bulunmak. devamı ve bu suretle mo:ielciliği öğren 
~ ~trı haricinde Tü.rkkutuna git meleri temin edilecektir.Aynca muallim 

~~:..~ talebelere izin vermek.. mekteblerine, Hava Kurumunun mo-

~ ._"luna gidecek talebelere birer del muallimleri gönderilerek muallim 
'"-L "erilecek ve bu karnede talebe yetitecek olan gençlere modelcilik öğ. 
~llna gideceği günlerde oraya retilecektir. 
~ ettlfine dair karnesini Türkku~ Modelcilik dersleri mekteplerde iler· 

'
~. tQ bUyük amirine imu ettire- leyince memlekette çocuklar arasında 

model müsabakaları açılarak hevesleri 
.,..... l d h arttırılacaktır. 

' •vgram arın a avacılık 
-~'-t ll._~l\'a kurumu umumi reisi itte küçük yatta modelcilikle, hava. 
~ b cılığa kartı alakalan uyandınlan bu OJt • u itin tatbikatının ne ıe. 

yavrular istikbalin kahraman havacıla
rını ve yüksek hava mühendislerini teı 
kil edeceklerdir." 

\.._ Jl C&tını §Öyle izah ctmittir: 

~it taraftan gençleri doğrudan 
~~Suculukla alakadar tderken, ir'-- haftan da yavrularımıza küçük 

~ 'llcılık sevıisini telkin etme. 
~ tiyor ve tedbirler alıyoruz. is-

' tttitiıniz vasıtalann en batında 
tQıtilr llıOdelciliği geliyor. 

~-)~ 8akanlığı ile mutabık kalına 
~ •ı Y•vaı bütün memlekete ya. 
:~ 

8 
biz. Program yapılmrttır. Prog-

~ :ıı 3 ncü Hukuk Hakimliğinden 
lı ~dit'lfından kocası Şehzadebatında 
~ Ye Çeımesi sokağında 36 sayı 
,-,,., e :mukim Mehmet Emin 
'-~oharı. •çtı~ı sulh te§Cbbüsünde da
~ h tun ikametgahının meçhul ol. 
' ~~ tahkikattan anlatıldığın
-...._~~liı ece 20 gün müddetle ila
~~•t ~~r~stna karar verilmiş ve 
L~ tunu olarak 14-4-937 
~~ laat 10 olarak tayin edilmiş 
-...,~ n mezkur gün ve saatte 
~ ~e hazır bulunulması aksi tak. 
--. ~ btn. karar verileceği davetiye 
,_ lraırn ~lm~k üzere ilan olu-

Balkan 
ekonomi 
konseyi 

Atlnada çalışmala
rı na başladı 

Balkan Ekonomi konseyi bu sa· 
bah Atinada açılmıştır. Konseye iş

tirak eden dört devlet murahhas he-
yetleri bir gün evvelden Atinaya 
muvasalat etmişlerdi. 

Konseye Yunan Baıvekili Me
taksasm söylediği bir nutukla açıl
mrştır. Bundan sonra muhtelif me
selelerin müzakere edileceği encü
menler seçilmiıtir. 

Konsey ve encümenler içtirpalan 

nı Hariciye nezareti binasında y:ap· 

HABER - Ak,am ı>o8tasr 

Lik 
maçları 

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol a
janlığmdan: 

21.3-1937 pazar günü yapılacak lik 
maçları: 

Şeref ı,tadı: Alan guzcüsü Halid 
Galib Ezgü. 
Doğan - Ortaköy A. takınılan sa. 

at 13 h~kem Ahmed Adem Göğdün. 
Altınordu • Feneryılmaz A. ta-

kımlan saat 14,30 hakem Adnan A· 
km. 

Kasımpaşa. • Galata Gençler A. ta. 
kımlan saat 16 hakem Halid Galip 
Ezgü. 

Voleybol 
Şampiyonluk 
mUsabakaları 

T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 
Ajanlığrr.dan: 

20-3-1937 cumartesi günü Galata. 
saray apor klübil lokalinde yapıla
cok voleybol maçaln: 

Davutpa.şa Ortaköy saat 14,30 ha. 
kem Bürhaıı~ddin. 
Topkapı • !stanbulspor saat 15 ha

kem Bürhaneddin. 
Hilal - Galata Gençler saat 15,30 

hakem Todori. 1 
Anadolu - Eyüb saat 16 hakem 

Bürhaneddin. 

Top kupası 
Müsabakalara bu 

hafta Şeref sta
dında devam 

edilecek 
' 'Top kupa.er,, futbol maçlan için 

A.rna.vutköy • Topkapı ve İstanbul. 
spor • ~~i klUpleri bıt hafta Şeref 
stadında karplaşacaklardır. 

tık müsabaka lstanbulPporla Şi.§li 
B takımları arasında saat 8,30 da oy. 
nanacaktır. 

İkinci milila.baka saat 10 da lsta.n
bulapor - Şişli A. takımları. 

Son müaa.be.ka Arnavutköy • Top. 
kapı A takımları saat 11,30 da. 

Futbol federasyonu ikinci relAi 
Nasuhi Baydar 

lzmire hareket etti 
İzmirdeki milli küme maçlarmm 

organizasyonunu tanzim etmek üzere 
fut~l federaayonu jkinci reisi Nasu
hi Baydar eehrimimen İzmire müte
veccihen hareket etmjştir. 

ızmlrde spor 
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Milli küme maçları 
Gahatasaray - GUneş, 

Fenerbabçe - Beşiktaş takımları '-

Bu hafta Taksim stadında 
karşllaşıyorlar 

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol heyecanlı dakikalar Yafatan bu dört 
&janlığır.dan : rakip takımın memleketim;zde ilk 

14-3.1937 de başlaması takarrür defa olarak yapılan böyle mühim bir 
etmiş bulunan milli küme maçları turnuvada galibiyeti elden kaçırma. 
21-3-1937 pazar günü başlıyacaktır. mak için ne büyük bir enerji ile çalı-

1 - Bu haftaki maçlar Taksim şacakları şüphesizdir. 

stadında oynanacaktır. Aşağı yukan biribirlerine müsavi 
2 - Birinci maç saat 14 de Gala. kuvvette bulunan bu dört klübün pa_ 

tasaray • Güneş. zar günü çıkaracakları takımların 

3 - İkinci maç saat 16 da Fener. kal'i şekillerini öğrendikten sonra cu. 
bahçe Deşiktaş. martesi günkü nüshamı1.da karilerimi-

4 - Ayni günde ayni sahada iki 7.e daha etraflı malumat verec~iz. 
mac yapılacağı için takımların ilan Bu maçların hakemlerine gelince: 
edilen saatlerde hazır bulunmaları. henüz ajanlık tarafından remnt bir 

• • • 
Hava Bayramı münasebetiyle tehir 

edilen milli kUme maçları yukardaki 
tebliğden anlaşılacağı üzere bu pa
zar yapılacaktır. Birçok dedikodulara 
yol açan milli küme müsabakaları ilk 
hamlede Galatasaray • Güneş ve Fe. 
nerbahçe - Beşiktaş takımlarını karşı 
karşıya getiriyor. 

Kurban bayramında yapılan dost
luk kupaaı maçlarında seyircilere çok 

tebliğ almıt değiliz. Ancak etraftan 
tereşşüh eden haberlere göre Fener
bahçe • Beşiktaş maçı hakemliği için 
Galatasaraylı futbolculardan Burhan 
Atak'm ismi il7.erinde durulmakta
dır . 

Galatasaray • Gilnet maçım da Fe. 
nebrahc;eli Said Sali.haddinin idare 
etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Şimdilik takımlara muvaffakıyetli 
oyunlar dileriz. 

Şampiyonluğa hazırhk 

Bu ay içinde Londra"'" Barl saia.as1 nd4 yapıla.cak olan dünya Skeytiug 
fMtlpiyonluğu ~Mkalanrıa 131.Jiçre Skcyting §amp~onu matmazel 
Angela Anderu 1'aztr1Gntrkefı... Matmazel Anderu eg2ermleri artJ.Mn da 

bir yükaek atlamG yopo.rkefı, /o toğrafçı bu pozu almıştır. 

Sokak koşusu 
Blrıeeen klOplerln ilk Geçen hafta Eakitehirdc 5000 

metrelik muvaffakiyetli bir sokak 
kotusu yapılmI§tır. Futbol mac;ları 

Güzel ve heyecanh olmuştur 
lzmir klUpleri arasındaki birleşme

lerden sonra yapılan ilk futbol maçı 
çok meraklı olm1J.1tur. 

S&hayr. dolduran büyük bir kalaba
lık önünde günün ilk müsabakasını 

l>oğa.nspor ile Demirspor yapmıştır. 
Doğanspor: Mahmut, • Zihni, Ad

nan • İsmail, Hakkı, İrfan • Abbas, 
Ömer, Fuat, Halit ve Reşattan teşek
kül etmiıti. Bu tecrübeli ve üstad o
yunculardan mürekkep takım antren
ma.naız ve niJıpeten zayıf olan rakibi. 
ne ilk devre 7 gol yapmış, ikinci kı. 
sıımda sayı adedini 13 e kadar yük. 
seltmekte de müşkUlit ~ekmemiştir. 

İkinci müsabaka Üçok ile Yamanlar
spor arasında oynanmıştır. 

Üçoklular Sait, Enver ve Fuat gibi 
en kuvvetli oyuncularından - sakat 
olmalan yüzünden - mahrum bulun. 
malanna rağmen kuvvetli rakiplerini 
3 • 6 yenmeğe muvaffak oldular. 

Oyun Yamanlar takımının netiee 
vermiyen bir akınıyla başladı. Müte. 
kabil hticumR g~en Üço!dulnr Adilin 
güzel idaresiyle Yamanlar kalesini 
tehdit başladılar ve 6 mcı dakikada 

da muva.ffa.k oldul:ır. Yamanlar takı

mı bu gole mukabele etmek için bü. 
tUn enerjisini sarfediyor: ve Üçoklu
ları nısıf sahalarında çenber altma 
almağa c;alışıyordu. Fakat kalecinin 

güzel yer tutması, Ziya ile Şükrünün 
tam anlayışlı bir oyun oynamaları ve 
bu,un iyi oyun oynıyan İlyasla Bas. 

rinin geriyi takviye etmeleri Yaman. 
lar muhacimlerine fırsat veriyordu. 

Sol açık B. Hakkının isabetli bir 
ortası topu Adilin ayağına düşürü

yor. Adil 42 nci dakikada takımının 
ikinci sayısını kaydediyor. Beş daki-
ka sonra yine Adilin enfes bir pasını 
alan Hakkı Topu durdurmadan vole 
bir şutla üçüncü defa olarak Yaman. 
lar kalesine sokuyor. Ve devre bu 

suretle 3-0 Üçok takımı lehine biti. 
yor. İkiııci kısma Yamanlar daha gay
retli başl:ı.drlarsa da 4 üncü dakikada 

sol açıklarının falsolu bir vuruşuna 

tJçoklular dördüncü gollerini de attı
lar. 

Bundan bir dakika sonra Yamanlar 
ilk sayılarını kaydediyorlar, oyunun 

· · · r eol 

Neticede ldman yurdundan Mu
zaffer birinci, aynı klüpten Ali ikin 
ci, Türk gücünden Raif üçüncü, 
idman yurdundan Galip dördünci\ 
gelmiılerdir. 

Birinci ve ikinciye madalyalar ve· 
rilmiıtir. 

daha yapıyorlar ve müsabaka 6 - 3 
Üçokun glebesiyle nihayetleniyor. 

Güreş 
müsabakaları 

lzmirde iki haf tadanberi devam 
eden güreş müsabakalarının netice· 
leri §unlardır: 

56 kiloda Mustafa ve Narin (Do· 
ğanspor) Hüseyin 'Üçok 11por). 

61 kiloda Osman (Doğanspor) 
Ali ve Fatih ( Demirsr>or). 

66 kiloda lbrahim, Tahsin ve Hü· 
ıeyin ( Demirspor). 

72 kiloda Mustafa ve Torak (De
mirspor). 

79 kiloda lsmail (Demirspor), 
Abdürrezak ( Demirspor). 

Yukardaki neticeler finallere ait· 
tir. Güreş takımı yukandaki oyun• 
cular arnsından seçilerek Bursa ve 
Eskişehir gÜrC§çilerile ~ı!!:tıı_~ 
l1trdn-_ 
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YAZAN: ~<dl~aıır waıooaıce ÇEVİREN: fa. 

Ve Bellami bu şakasine gülerek u
zaklaştı. 

Bellarni uzaklaşır uzakla~maz, Fiter 
ceplerinde ne var ne yok baktr. Piposu, 
kibrit, mendil ve silah namına bir kü
sük çakı vardı. Her tarafı karanlıktı. 
El y ordamile bir duvara kadar gitti. 
Sonra takiben bulunduğu yeri devret. 
meğe başla:lr. Fiter ihtiyatla ilerliyor ve 
her adım atışında, Saviniye çarpmaktan 
korkuyordu. İhtiyar, katibinin de orada 
olduğunu söylememiş miydi? Fakat 
kimseye tesadüf etmeden bulunduğu 

noktava avdet etmişti. Katip nerede 
iji. Tam bu esnada bir ses duydu: 

- Kim o? 
- Ben Fiter. Savini sen misin? 
- Benim. Fay da burada. 
- Neredesiniz. 
- Biz lüks taraftayız. Elinizi U7.ctrr 

sanız. aramızdaki parmaklığı görürsü
nüz. 

Fit~r elini uzattı ve biraz yokladık
tan sonra parmaklığr, sonra Fayın kü. 
!iÜk elini buldu, bu küçük eli, eli ile 
sıkarak: 

- Zavallı Fay, dedi, sen de tuzağa 
cfüştün. 

- Evet, fakat hızlı konuşmayın. Bel 
ki din1iyoı1dur. 
- Zannetmem. Koridorun sonuna kadar 
yürüdüğünü duydum. Zaten sizin de 
burada olduğunuzu o söyledi. Nerede
siniz'? 

- Bulunduğumuz yer madam Hel
'din uzun müddet ınahpus kaldrğı bir 
yer. 

- Orada değil mi kendisi? 
- Hayır, Bellami bizi buraya hap. 

gettiği zaman boşt~ kimse yoktu. 
- Zannedersem Bellami birini daha 

bekliyor. Orada sizden başka kimse 
yok mu? 

Bfo~enbire aklına Valeri gelmiıti. 

Bunu Fay da düıüıımüıtü: 
- Mösyö Fiter, dedi, mis Hoveti 

düşündünüz değil mi? Ben sizin yeri
nizde olsam böyle şeyler aklıma getir
mem. 

- Ne yaparsınız? 
- Eğer üzerimde bıçak gibi bir §ey 

varsa, demir parmaklığın gömülü oldu 
ğu çimentoyu kazmağa teşebbüs ede. 
rim. 

- Bende bir çakı var ama, bakalım 
bu işi görür mü? 

Fiter cebinden çakısını çıkardı fakat 
• çimentonun taş gibi sertleşmiş olduğu-

nu, bu işin imkansız bulunduğunu an· 
]adı. Bıraktı ve Faya sordu: 

- Tabii siz, Bellami şatodan gittiği 
nizi söylediği gündenberi buradasınız? 

- Şatodan gittiler diye mi etrafa. 
yaymış hınzır herif? Vay alçak vay 1 
Fakat Fiter, herhalde ondan intikam 
alabileceğiz, zira mahpus olduğumuz 

yerin kapısını açtık. Yalnız kapak kal
ldr. Ust kapak yazıhanenin altındaki ka 
pak. 

Ve Fay ona bu gizli yere nasıl girile
bi!eceğini anlattı. Bu aralık Savini de 
yanlarına gelmişti. 

Fiter verilen izahatı acı acı din' iyor. 
du. 

,_ Böyle gizli bir yer olduğunu dü
şünmeli idim, diyordu, zira elirndeki 
planda, kütüphanenin, eski adalet oda
sı old:.ığu bildiriliyordu. Her şatonun 

adalet odasının altında böyle gizli yer. 
ler vardır. Ne diye bunu düşünüp bü
tün kaplama tahtalarını söktürmcl.dim 
o vakit?! .• Savini, yanında silah var mı? 

-- Hayır, vardı ama •. Herife kaptır
dım. 

- Ben de, Savini, ihtiyarla görüştü. 
gün vakit, sana ne yapmak r.iyetinde 
olduğunu söyledi mi? Mis Hovetten 
b3hsetti mi? Beni böyle tuzağa düşür
düğüne göre, artı!: maskesini attı de· 
mektir, herşeyi yapabilir. 

- Bir ~ey bahsetmo:li, mösyö Fiter. 
Şimdi yegane ümidimiz, bulunc!uğu. 

nuz: tarafa herifin bir alet falan unut
muş olmasrdır. Böyle bir şey elde eder 
sen, kapağı zorlıyabiliriz. 

- Evet ama, burası karanlrk. Bir şey 
rörmcnin imkanı yok ki, 

- Bizim tarafta aydınlık var. Ben 
deliği Bellami farkına varmasın diye 
örttüm. Şimdi örtüyü kalldırmm. 

Sııvini bunları söyliyerek parmaklı-

ğa kapadığı kalın örtüyü çekti ve Fi
terin bulunduğu mahzen aydınlandı. 

Fiter derhal etrafı araştırmağa baş

ladı. Bu aralık Fay içeri gitmiş, ona 

sıcak bir kahve hazırlıyordu. Kahveyi 
getirdiği va kit, Fi ter de mahzenldeki 
araştırm~Jarmı Çitirmişti. Bir şey bula· 
mamıştı. Fiter, orta kapıyı nasıl açabil
diklerini sordu. Anlattılar. Ayni usul 

.. ile demir parmaklıkları da eritmcği dil 
şündüler, fakat buna muvaffak olsalar 
bile, parmaklıkları açabilmek için ma. 
nivelii. gibi kullanabilecekleri bir alet 
lazımdı. Fi ter: 

- Sabah olsun da, '<:ledi, bir de yu
karıdaki parmaklıkları yoklarım. 

Fay: 

- Bu parmaklıkları, dedi, ne diy~ 
yaptı bu herif. anlayamıyorum. Her
halde biribir!mizle görüşelim diye de. 
ğil, emin olunuz Fiter, bu parmaklıklar 
olmasa. daha az korkacaktım. Her gö 
züm iliştik~e sırtımdan buzlu sular 
dökülüyor sanki! 

Sabah olmağa başlamıştı. Yavaş ya
vaş güneşin ziyasr mahzene geliyordu. 
Fitcr. gitti, merdivenin üst kısmındaki 
parmaklığa baktı. Bu, aşağıdaki demir
lerden daha kalın demirlerle yapılmış. 
tı. Kolunu ar;tdan sokarak. kilidi mua
yene etti. Derhal brraktı. Zira bu kili
idin herhangi bir aletle açılmak imkanı 
olmayan kilitlerden olduğunu dc.rhal 
anlamı.ıtr. Başını biraz eğerek baktr. 
Dıı kapıyı görebiliyordu. Kapalı idi. 
Kalın olduğu da görülüyordu. Yani 
bağırsa bite, sesi1 kapıdan öteyi geçe. 
mezdi. 

(Devamı var) 

Tarihi macera ve qk romanı - 8 - Yazan: (Vi - Nu) 

Yeniçeri zorbaları yalnız benim nişanhmı de 
şehrin bir çok kızlarını kaçırı yorlardı ve b~ 

cinayetlerin fa i ll~r i meçhul kahyordu 
f Habisler şehrin içinde yapmadıkları. lşitmiştim : Biri, kaçırılan k (Geçen tefrikaların hülô.sası) 

Zavallı miiez::in Anber Mustafa1 

pek kötii bir rüya görüp ni~mlt .. 9:· 
mn evine ko:ruyor ve omm zorba 
yeniçeriler tarafındaıı kt:ı{ırtld.1ğın.ı 
f arke<liyor. 

• • • 

m bırakmıyorlardı. Nitekim, teyzem nerede clduğunu keşfederek, ye 
de. birkaç gündür, evinin taras~ut ağasına haber vermiş. Ağa. da 
altında olduğunu hissediyormuş amıı, - Benzetmiş olacaksın. Onl 
bunu hırsızlık için sanıyormuş. Kızın şeyler yapmaz: • demiş. 
kaçırılacağı hiç aklına gelmemiş.. Daha da ısrar edince: 

Yandık, tutuştı;k, ağl~tık. öteki. - Haydi küstah müfteri .. 
O da ağzını biran kurtarıp: ne berikine baş vurduk. İltimas, de. diye kamçı ve muşta ile zavallı' 
- Ml!stafa! .. dedi. • Beni kurtar.. !alet istedik. Fakat canavarlardan durmuş. ' g!;-i 

Dünyanın neresinde ve hangi zaman Ayşcciğimi kurtarmanın imkanı bu. Doğrn dUrUst takibata 
olursa olsun sa.11a ra.c;tlasam daima · muvaffak olsam, eri-A,....;.im lunamadr. Gitti gider, Dahi gider.. ~e 
seninim. Eğer S()n beni kurtarabilir Baı;kaca kaçırJlan kızların alakadar- nin yine bu olacağını a.nlıY~ 
ve beni alabilirsen.. Dig·er taraftan da, aklır.1& 

ları da felaket.zedeleri bulamıyorlar· 
Fak~t fazla söylemesine imkan diyen mahut rüya geliyordu·. 

kalmadı. dı. tarafı tahakkuk etmişti: )!ilt 

Yeni gerilerden biri: 
- Söylemedim mi?. Bizim bu kız 

kaçırmamızla bir alakası var .. İndirin 
kafasına matrağı! - dedi. 

Beynimin orta yerine -..;itbiş bir 
sopa inclirdiler. ~men oracıkta yıkı. 
hp kaldım. 

Birkaç saat sonra, kendime geldi
ğim zaman, gün ağarmak üzereydi. 
Teyzemin ev1'1e girdim. Onların ka. 
çırm&. hadisesini ruhları bile duyma
mış. Yeniçeriler bu işi büyül;t bir mc. 
baretle yapmışlar .. 

Esasen o seneler zarfında zorbalar 
gemi son derece azıya almışlardı. Bu 
gibi kaçırmalar pek çok oluyordu. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A . E. 
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Birkaç gün hasta yattım. Sonra, felaketle, rezaletle kSJ11!~ 
Şeh?.adebaşı civarında dola.şıp yeniçe. Arka tarafı da çorap sökügtı _ 
rilerin hareketlerinden bir mana çı. b ıdu decekti. Ancak ~elli u 
karmağa, bir iz bulmağ& çabaladım. cihet vardı ki, 0 da. Ayşeyle e 
Ama, ne mümkün.. Zaten yüzlerini . . . . luşmak.. . 
ıyıce görememıştım. dibi 

"- mütecaviz bunlar mıdır?,, diye 
sonıalar da adamları karşıma çıkar
salar mUsbet bir şey söyliyemiyccek. 
tim. 

' '- Velevki uçurumun 
sun!,. diyordum .. Yüreğimde 
bir acı vardı. Buna rağmen nı 
lik vazifemden ayrılmıyordu~ 
sofya camiinin kubbe~i. bu ~ 

Vclevki bulmuş olayım.. Onların Ramazan ayında, matemli se~! 
elinden şiki.rlarını kim alabilir? BL çın inletiyordum. 

O sıralarda. EvliY.anın da ~ 
mide müezzinliği vardı. lkitnt 
simizin güzelliği ile meşhurd 

ribirlermin rezaletlerini g izlemek üze-

re, aralarında öyle kenet!enmişlerdi 

ki, ağalarına. bile şikayet etsem, is
yanlarından korkar, ses çıkaramazdı. 1 h . . .. h a'ımize ter 

zı arı, angımızı an" d'' 
mek lazım geldiğinde tered u 
yorlardı. 
Şöhr.etimiz gittikçe şu yold 

'• dı. Onun neşeli bir sesi. 
kederli bir sesim vardı. Bun 
nasını herkes anlayamazdı aıt1: 
anlardım elbette: Evliya, he . 
hate. hem şefaate, hem zı 
CMekkeyc gitmeğe) muvaffa.k 

tu. 1 Halbuki ben: Scf alet, reza. e 

Rus Rokof, kovaladığı Tarzanın 
karısi le ısveçl i ahçıya yetişnı iş, 
kurtuluş ç a resi kalmanııştı 

ret.. f 
Aman Allahım .. Sen muha. 
H!ç unutmam: ~ 
1045 Ramazan şerifinin Ka 

cesiydi. t 
Ayasofya hmcahı~? -~olme~ 

anevi Kadir gecesi butun d 
yaşanıyordu. Ve bizim de 
mcs~egimizin en ihtişamlı ~e 

Çok geçmeden bu adamların 
kendilerine yetişeceğini anlıyan 
Anderson dallan bükülüp yere kadar 
uzanan bir ağacın arasına Ceynle 
çocuğu gizledi. Bundan sonra da 
kadına dedi ki: 

- Buradan bir kilometre ötede 
bir köv vardrr. Mosulalar bana ye
rini göstermi~lerdi. Ben Rusu alda· 
tarak yollarını çevirtmeğe uğraşa· 
cağım. Bu sırada da siz köye var 
mış olursunuz. Oranın şefi beyazla
ra karın dost geçinen bir adamdır; 
bunu da Mosulalar bana söylemiş· 
lerdi.. Herhalde yapabileceğimiz, 
biricik çaremiz budur 1 Sonra size 
tavsiye ederim: Köyden dönerek de
niz klymna doğru yol alın. Orada 
ilk günü kalmış olduğumuz Mosula· 
lard::ı misafir kalırsınız ve Ugambi 
ırına~r ağzına demir atacak, ilk va
puru Leklersiniz. Bütün kalbimle 
muvdffak olup, buradan kurtulma· 
nızı dilı-rim. Allaha ısmarladık! 

·- Fakat siz ne yapacaksınız 
Andrncm? Niçin siz de burada be
nimle beraber gizlenmiyorsunuz? 
IJ,.n~z lnyısına hep birlikte giderdik. 

- Eğer izimiz buralarda birden 
bire ynk olursa, Rus bütün bu mm· 
takayı arayıp tarıyarak bizi bulur. 
Si'Zin ö]mü, olduğunuzu kendisine 
söyliyeceğim. O vakit artık takip
ten vazgeçer. 

- Peki! Rusla konuştuktan son· 
ra gelip sahilde bana iltihak ede
mez misiniz? 

Anderson başını acınacak bir bi
çimde önüne eğldi: 

- Öldüğünüzü bir defa Rokofa 
söyledikten sonra, ;atık hiç kimse ile 
görüşemiyeceğimi sanıyorum. 

- Sizi öldüreceğini mi söylemek 
istiyorsunuz? 

lsveçli bu suale karşılık verme· 
di; Ceyn de rusun intikam almak 
için bu zavallıyı öldüreceğini ~anladı. 

Bunun üzerine kadın tekrar sr-.
ze başladı: 

- Fakat benim için ölmeniz~ 
müsaade etmiyeceğim. Bana taban
canızı veriniz. Ben tabanca kullan· 
masını pek iyi bilirim ve ikimiz bir
likte bu haydutlara, kurtulu§ çaresi· 
ni buluncaya.kadar pek iyi kafa tu· 
tabiliriz. 

- Kurtuluş çaresi kalmadı ki, 
karşı gdmeğe çalışalım. Bu sefer 
ya!rıız birimizi değil ikimizi birden 
yakalıyacak ve her ikimizde ayni 
akibete uğnyacağız. Şu zavallı kü 
cük masuma acıyın . Onu kurtarmak 
için, dediğim gibi hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Size tüfeğimle 
cephanemi bırakıyoru~1 . L5zım o
lursa kullanırs•n:-. 

Bu sözlerden sonra, Ceyn'in iti
raz ve protestolarına kulak bile as
maksızm yürüyüp gözden kaybol
du. 

Genç kadının ilk düşündüğü iş, 
kalkıp cesur arkadaşım takip et
mekti. Onu, yanındaki tüfekle ko
rumak istiyordu. Ormanda öyle si-

lahsız \'e vasıtasız, tek başına git
mek çok tehlikeliydi. Tam kalka
cağı sırada gözü çocuğa ilişti . Za
vallı ne de kız.trmıştı 1 Nazik derisi 
cayır, cayır yanıyordu; müthi~ ık· 
lim, yavrucağı yakarak eritiyordu. 

Ceyn yanık yüreğinden çıkan 
bir çığlıkla ayağ~ kalktı ve Anı:!er
sonun kendisine göstermiş olduğu 
yola doğru yiirüdii. Kaybedilecek 
vakti yoktu; çocuğun kurtarılm·ısı 
lazım ise, bu i~ ancak bir köyde ola· 
bilirdi; orada hiç olmazsa su bulu
nur, kendisinden çok daha tecrübeli 

ofon yaşlı köylülerden öğütler ala
bilirdi. 

Uzaktan uzağa kulağına birkaç 
kurşun sesi geldi. Andersonun Rns
la kar§ılaşmış olduğunu anladı ve 
dudakları arasından kısa bir dua mr 
rıldandı. 

Çocuğu bağrına bastırdı. Avcu· 
lardan \irken bir ceylan gibi, İsveçli
nin söylemiş olduf,u tarafa doğru, 
bütün hıziyle koşmağa başladı. Bu 
yorgun ve yüreği kırgın kadın, şim
di sanki kanatlanmıştı .. Analık duy
gusu, çocuğun sevgisi ona, hiç u
mulm .1acak bir kuvvet veriyordu. 
Kapılmış olduğu büyük korkuyu u
nutmuş, bu kimsesiz yavrunun canr 
nı kurtarmak kay~ısma düşmüştii. 

Yarım saat kedar böyle koştuk
tan sonra, ayakları kan içinde, solu
ğu tutl'lmuş o1arnk küc;ük bir köyiin 
irine d:ı.ldı. Artık yorgunlı:ğmıdr-n 
bitmişti; diz i.istü düştüğü sıradn, 
çevresine bir takım yerli erkekler, 
çocuklar toplandılnr. Korkmuş gö
rünen bu yerliler kadına yüzlerce 
sorgularda bulunuyorlarsa da, Ceyn 
bt·;ıların dediklerini bir türlü anlıya· 
mıyordu; Anlıyamayınca da cevap 
Yermenin, ba,ma gelmiş işi anlatma 
nın yolu yoktu. Elinden gelen iş, göz 
lerinden yaşlar akarak kucağındaki 
mini mini yavruyu köylülere göster 
mek oldu .... 

Ceyn o smıd\\ durm<:wrn inliyen, 
ağlıyan bahtsız çocuğu koU~rı ara
sında tutuyor, ağzından: 

- Hasta, hasta, hasta! 
Sözlerinden ba~ka bir şey çıkmı

yordu. 
Yerlilerin bu sözleri anlamıyacak 

ları belliydi. Ancak onlar da, önle· J 
rindeki akderili kadının kaygısı ve 
acısının neden iler geldiğini gözle-
riyle görüyorlardı. (Deva.mı oo.r) 

Şüphesiz ki, bizden da.h;vli 
müezzinler vardı. Fa.kat, f 
bende heves ve iman pek 

·I' •a) Hele Evliya, hocası (E' 1> .• 
den hatminı· de tekmillemı§ •. 

' . l ~ 
daha bUyük b' : hevesle se~ın ş.el 
tiyordu. Ne~c. bu sesten bır da 
bi ta~ıyordu. Ben bile, 0 an 
ha ncşelenecektim.. ··n 

Faknt felaketli halimi dil~ 
Tam o esnacla, müezzinler 

duğu mahfile zamanın pa.d~~ 
düncü Muradın yakınların at 
bek . • ·ı sna.ht 

çı Mehmet ag:ı. ı c 
Ahmet ağa geldi. . 

Evliya ile bana hitaben· 
1
• 

. . a"d"'t u - Buyurun.. Sızı E '' " 

hmıız istiyor! - dedı. n 
1, · . d · ·· onıa.rı. " mız !! ttre"crc~ ru 

na ka ~ı ' d ık. Padişahın huzu 

tık. Yeri öptük. ·rin 
Padir:nha Evli'-'a daha fil 11 ~ ' J ~ ,,e 

dil. Zira, gözleri zekadan Jfl 

d 
Bence, 

ışıl ışıl ışıldıyor u. ~ 1tctı 
\'c Q<>ynu bükük b' r eoftaC F 
sebeple kenarda kaldıtn· 
onunla konuştu. ·ıit.siıı 1 

1{:ı.ç saatte hatmcdebı 
sor,du. eele 

E-er a. - Padişahım! :1g Fa.ıcat 
yedi saate indirir}ll'l·· ı;el<iı 
kaidelere riayet edersem 
lıizımdrr!.. . 

D3rdüncil ~!ura.el. on&· ı.ıeıel< 
- lnşallah şehit ı.tu~~ulatll . 

ne, yedi b:.ZS. gibi yedı 
1 

dedı 
edip musahibim otursun· • soft> 

Doğrusu, o zamanlar. ıJığııtl 
la, güzel sesimle ve .h~ı JYliŞti· 
raber, arifliğim pek ııer e 
dan b!r şey ~ıkararnadıIIl· dfl'I' 

(~ 
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l-~ra1ın gözleri, biraz daha tribunkre 
daldıktan sonra, gerilen iplerin ve as
k-rıcrin üzerinden daha öteye, uzak· 
lara daldı. • 

Orada ayakta, halk kütleleri duru. 
)'or~u. Orada haşmet, süs ve zenginlik 
değil, sadelik, fakirlik, sefalet vardı. 

c oradakilerin fırtmadan kilçm.ılan

lla irnkan yoktu. Bilaistisna herkes teh
likeye maruzdu. 

Kral Filip tekrar düşündü: 
fa olarak ürperdi ve bir hümma için'de 
)'anan başında şu düşünce belirdi: 

- Bu kadar insanı feda etmek doğ
ru mudur? 

Pencere ve balkonları tribünleri la
kayt bir nazarla süzen gözler gayri ih. 
tiyari bu halk kütlesi üzerinde durdu 
"c oradan ayrılmadı. 

k V c insani hisse benzi yen bir his, 
Cndisini beşeriyetin fevkinde adde· 

den kralın kalbini doldurdu. 

Ve kral Filip tekrar dü~ündü: 
C3 - Bu katliam neden? Bu genç a
k anıdan niçin korkayım? (don Sezan 

astediyorlu) acaba biliyor mu? Bilse 

bite ne yapabilir? Hiçbir şey 1 Niçin 
}'a§aınağa hakkı olmasın? Her şey ba 
na güleryüz gösteriyor. Şu madam Fa. 

~ata, beni Fransa kralı yapan evrc:ıkı da 
ana verdi. Bütün Franaız katolikleri

tı.in bana taraftar olduklarını gören din 
~~ lianri kaçmağa mecbur olac:aktır. 

atta kaçmasa bile ordularım mesrleyi 

~~lleder. Siyasetimin düşmanı olan 
h ıkst. Kent de artık yaşamıycr. Onun 
l) alcfı de bana ait bir a!dam olacaktır. 

Ctnc:k ki hadiseler arzularım::t uvgun 
bir •ek'ıld d" N' · "ld" ::r e cereyan e ıyor. ıçın o u-
't?iın? Buna ihtiyaç mı var? Vak•a şu 
' vatye dö Pa:-dayan var! Fakat o 
ıaten rn hkA d"J . . B .. ı· a um e ı mıştır. ugun e ım 

~----------------------------den kurtulursa ne çıkar, yarın onu na. 
sıl olsa ele geçiririm. Kararım karar
dır. Hayır! Bu müthiı katli~m yapıl· 
mıyacaktır. 

Tam bu anda, bir ses kulağına mml 
-dandı: 

- Son emirlerimi verdim. Elimiz. 
den kurtulamıyacaklar. Biraz sonra e
limize geçe:ekler ve mesele helledile· 
cektir. 

Kral şiddetle ürpererek ba§rnı çevir· 
di. Arkasında başengiztör Espinoza 
duruyordu. Üzerinde kırmızı, kıpkırmı• 
zı bir elbise vaııdı. Bu elbise bir kan 
lekesi halinde kralın gözlerinde büyü. 
dü, büyüdü .. Sanki her taraf kandL 

Bu kırmızı gölge kralın biraz evvelki 
kararını sarsmağa kafi gelmişti. Biraz 
evvel merhamet etmeğe karar veren 
kral tereddüt içindeydi. 

- Bize gelen son haberler üzrrine 
projelerimizin tatbikinden vazgeçmenin 
daha hayırlı olacağını zannetmiyor mu· 
sunuz mösyö? dcıdi, bu gencin ölümü 

bize ne gibi faydalar temin edebilir? 
Onu nefyetmek. mesela bir daha bura· 

.ya dönmemek üzere Fransaya gönder. 
mek daha iyi olmaz mı? 

Espinoza böyle bir tahavvülü bek-
lemekten çok uzaktı. Buna rağmen 

heyretini gizledi ve gözleri, sanki irade
sini kabul ettirmek istiyormuş gibi, 
kralın gözlerine dikerek ağır ağır söy. 
}emeğe başladı: 

- Eğer, yalnız bu genç mevzuubahs 
olsaydı belki buni:ian vazgeçilebilirdi. 
Fakat ba~ka birisi var, şu ~övalye dö 
Pardayan var. 

Fausta da dehşetle ürperdi. Kral ni
çin birdenbire merhamet etmeğe kalk
tı? Acaba Pardayanı da mı affedecek? 
O da, Espinozaya yardım etmek i~tiyor. 
muş gibi, kralın gözleri içine baktı. 
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Bu küçük tef errüat Faustanm gö· 
zünden kaçmadt. Bunun manasmı an. 
ladı ve şöyle düşündü: 

- Espinoza beni bu iki adamdan 
kurtaracaktır. Bilmeden ve istemeden 
bana büyük bir iyilik yapmış olacak. 
Çünkü bu iki aşk de!isi beni lüzumun 
da!'l fazla rahatsız etmcğe ba~lamışlar 
dı. 

Ve birdenbire Sikst • Kenti hatırh· 
yarak mırıldandı: 

- ihtiyar kurt nihayet öldü t Aca. 
ba oraya dönsem daha iyi olmaz mı? 
Niçin o muazzam eseri yeniden ihyaya 
çalı5mayayım? Mademki artık Sikst 
Kent yaşamıyor bana mani olmağa kim 
cesaret edebilir? 

Bu sırada derin bir düşünceye da!· 
mış olan kral naz~rı dikkatini celbetti. 
Ona baktı ve tekrar mırıldandı: 

- Hayır! Papa Fa ustanın hüly;ıları 
b"•d~tir. Tabii şimdilik şimd: başladı
ğım yeni iş diğerin.den daha muazzam. 
dır. Ve kim temin edebiilr ki. böylelik 
le papalık tahtına daha kolay çıka

mam? Sonra herşeyi gözönünde bulun· 
durmak lazımdır: Eski projelerimden 
vazge!:miş gibi yaparsam, beni rahat bı 
r::kırlar. Bana ait olan ve ihtiyar papa. 
nın elimden almış olduğu emval ve em-

lal:imi, servetimi, devletlerimi tekrar 
b:ına iade ederler. Eğer burada mu· 
vaffak olamazsam italyaya gider ve o. 
r"dl rahat rahat ya!"arım !.. Sonra, oğ· 
lum, Pardayanın oğlu 1 Nihayet . onu 

raha• rahat arayıp bulabilirim. Çün
kün onu i\rtık papanın gayzından sak. 
la:nağ:ı lüzum knlmıyacak. Diğer taraf
tan, gizlemiş olduğum ve yerini yalnız 
Mfrtisin bildiği ı:crvet de artık yaşamı
yan o adamın elinden kurtulacak ve hiç 
olmazsa oğlum zengin bir insan olacak. 
tır. 

Sonra garip bir hayretle düşündü: 
- Fakat, birdenbire, şu masum kü

çük mah!Uku görmek, onu kollanm 
arasında sıkmak ihtiyacı nereden çık· 
tı. Yoksa onu her tehlikeden azade gör 
mekten mütevellit bir sevincin tesirile. 
mi?.. Eh 1 Artık olan oldu geri dönül· 
mez. Espinoza, &iyasetine uygun bir· 
papazın intihap edilmesi için Montalt. 
le Sfondratoyu Romaya göndere dur
sun. ben bura.üa kalacak ve buradan da 
nihayet oraya gideceğim. 

Tam bu kararı verdiği anda Es.pino. 
za kendisine bitap ederek: 

- Ya siz madam, dedi, siz ne yap
mak tasavvurundasınız? 

Espinoza yüksek bir mevkie ~bip 

olmakla beraber, Fausta onun kendisi
ni b-u suretle isticvap etmesine fe!1a hal 
de kızdı. Fakat kralın huzurunda bu 
kızgınlığını izhar etmek istemediği i
çin ancak. soğuk bir sesle kısaca sor. 
du: 

- Hangi mesele hakkında? 
Espinoza ayni sakin sesle cevap ver

di: 
- Papa beıinci Sikstin halefliği hak 

kınlda. 

Fa usta haşmetli bir lakaydile: 

- Bu iş beni alakadar etmiyor, de· 
di. 

Espinoza onun gözleri içine baktı ve 
ağır ağır söylcmeğe başladı: 

- Bazı teşebbüslere girişmi§ ve mu. 
vaffak olamayınca idama mahküm e· 
dilmemiş miydiniz? Sizi mağlup eden 
ve şimdi ölümü haber verilen adam si· 
zi aylarca hapsetmemiş mi)ıldi? Proje. 
lerinizi tekrar tatbik etmek için bu 
mükemmel fırsattan istifade etmiyecek 
mi-;iniz? 

- Anlıyorum mösyö, fakat endişe 

etmeyin. O projeler artık benim isin 



= N 
~ ., -= c. 
~ 

;::$ 
o .... 
Cı 
"'S 

... 
~ .... 

. -

µ:ı 

o 
N .... 
..:ı 

o 
z ... 

. ... 

.... 

.... 
o 
z .... 

-- - ---------------- · - - ._.._ -·---- -- -----.. --· .. -· ~ ··- ---- ------y - ~ 

oioj ~ o .. 
'7 •:::-. r .. tol 

lf 

=' o 
> . 

' ~ 
ı:: o 
>· en 

~ ... 

82 COCENtN AŞKT C0CEN1N AŞKI 83 

mcvc;ut deiildir. Onlardan vazgeçtim. 
Sikstin halefi kim olursa olıun beni yo
lu üzerinde bulınıyacaktır. 

- Demek ki madam, bu ölüm bizim 
anlaJJnanuza hiç bir tesir yapmryacak
tır? .ftalyaya, Rormya gitmeğe niyeti. 
niz yoktur? 

- Hayrr, möıyö. Burada kılacağım. 
Ve Fausta bunlan aöylcdiktcn ıon· 

ra, boğa ıürt§İnj takip etmekle beraber 
mükilemeluine kulak kabartın krala 
doğru dönerek ilave etti: 

- Tabil kral beni koğmaı:sa. 
fkinci Filip hayretle ona baktı. 
upinoza kralın cevap vcımesinc va-

kit bırakmadan: 
- Kral sizi koğmıyacaktır, madam, 

dedi. Sarayımn muhteşem güneşi değil 

misiniz? Kraldan tutun da en küçük 
adama varıncaya kadar. herkes bizi 

aydınlatan bizi ısıtan günefe muhtacız. 
Bu güne§ siısiniz. Bunun için Majeste 
nin kabil olduğu kadar fazla, yarıırid.a 
alıkoyacafma emin olabilirsiniz. 

Krala yapılan bir göz i~areti1e niha. 
yet b~lan bu sözler, hi~bir zaman Eı· 
pi:ıozayr tcrketnıiyen bir sükunetle ıöy· 
lcnmisti ve Espinoza bunları söyler 
söylemez kralın locasını terkt'tti. 

En zeki ı:damlar bile bu söı:lerde 

istihza ve tehdit sezemezlerdi. Fakat 
Fa1.1stnnm alda:un.ıtına imkan yoktu. 
Nitekim gözlerilc Eııpinoz:tı.y: tz.!tip et. 
tikten ı;onra şöyle düıilndü: 

- Git bakalım l Git de, yeni papa 
intihap edilinceye kıldar benim Sevilde 
hı:psedilmem için emirlerini ver 1 Far· 
l:ında olmadan gene benim oyunuma 
kapılıyorsun, tıpkı Monta.ltle Sfcndra· 
todan beni kurtardığın zamanki gibi.. 

Bu sırada, Espinozanın göz işarctile 

•uiycti anlayan kral Faustaya döndü 
ve çok nuik bir tavırla: 

- Ne o madam, :cliye baiırdt yokıa 
bizi terketmek mi istiyorsunuz? 

- Bilakis sir, İspanyadaki ikameti .. 
mi daha fazla uz•tınak istediiimi söy
ledim ve tabii bunun ancak beni koğ
madığrmz takdirde mümkün olabilec;e. 
ğin~ ilave ettim. 

- Sizi koğmak mı nudam? Buna im 
kaıı mı var? Ba;engizitör, pek haklı o
larak sizsiz yaşayamıyaca.ğımm söyle
di. Emin olunuz ki, ~iz olmuanıı güne 
bize soğuk ve donuk, çiçekler kokuşuz 
ve renksiz gibi gelecek. Sizi yanınuz. 

ıda kabil olduğu kadar fazla alıkoymak 
istiyoru:. İlter istemez bizim mahpu
sumuz olacaksınrr. Maamafih, siıin ıı
ktlm<;manız için, elimizden gelen her. 
şeyi yapacağrz. 

Fausta ciddi bir tavırla: 
- Majeste, beni adeta mahcup edi

yorsunuz. 

Dedi ve içinden söylendi: 
- Herşey istecliğim gibi yutUr&c. 

pek yakında sen benim esirim olnccık
sın. 

Bu aralık ikinci güre te t-itmiş ol
duğundan, hademeler meydanı temiz. 

liyorlardı. Bu, don Senrın yapacağı 

iixüııcil giire~ten evvel bir nevi igtirah:ıt 
devresiydi. 

Bu güreş günün en mühim hadi!'e· 
siydi. Herkes bunu büyük bir heyecan 
v: rnerald:ı b:kliyo""Ju. 

Halk arasında iki nevi seyirci wırdı: 
Bazıları için bu temaşa hakikaten bir 
heyecan kaynaflydı. 

Ekseriyeti teıkil eden bu, kütle. 
hakiki ı:yircilerdi. Onların olup bite· 
cek ıeylerden zerre kadar haberleri 
yoktu. Onlar, ancak don Sezarın k:n. 
dilerine vereceği heye:anı dü~ünüyor· 

lardr. Hepsi 'de bu ~enç boğa gUreıçi· 
sinin prestişkarlarıydt. 

tldnci kıtegariyi te§kil eden seyirci. 
lcr ise cereyan edecek olan hacliıcden 
haberdar cdilenlerdi. Bunlardan be.zıla
rı dük :lö Ka!trananın ve Fauıtanın ri• 
ynııcti altında toplanan gizli içtlm:ıa 
gelenler, diğerleri ise Faustanın para. 
sile tutulan adımlardı. Bunlar. fa:ıliye· 
te geçmek için, ~cndilcrinc vcr;lccf'k o· 
lan i rctl bekliyorlardı. 

Tribün ve balkonları işgal cdt::ı ve 
asil amıfa mensup olanların mülıım bir 
ekseriyeti don Sczann tevkif cdflecc. 
ğini ve bu tevkifin halkın ayakla:ıma
smı int:ıç etmesi ihtimalb:l:n korkuldu
ğunu biliyorlardı. 

Bütün bu adamların krala sonuna ka. 
cbr sadakat göstC'rcccklcri muhakltak
t:. Çiinkii ha engir.itör ancak t'min oldu 
ğu adamlara davetiye yollamıştı. 

D;ğer taraftan, halk ve adHerden baı 
k '!. Eı.pinoz:anın meydanın etrafına ..,.c 
dır sokaklara yerlc§tirdiği askerler 
v:rdı. 

Bu askerler yalnız kendilerin: veri
len emirleri biliyor. sebeplerini ar:ıştır. 
rr.ıyorlardr. Fa.ket hu bekleme gitgide 
u:.::ıdığı :çin onlar da sinirlenmci?• bış 
1amışla·c1ı. Görecekleri v zifcnin boğa 
giirenlcri ecnasm la cereyan edec.eğini 

bildikleri için onlardı bunun biran ev· 
\•el başlıımasınr hcyt>c:ın k:n•le hkli· 
yorlardı. 

Hademeler güre mevdıınını temiz. 
l · rkcn her tarafa t: bkcn de:in se~sir:li· 
ğin sebebi işte buydu. Bu scstıiz:Uk fır
t·.,~vı h:tb::r vcre:ı korkunç bir ~iiku. 

nrtti. 

İkinci FJip h:ı!::;:ıs bir insaıı olmak· 
tan 'iOl: u~·ktı. Acı::-·k ve aFcer~p1ık 
r,ö:ıtcrmck dcn~len çcylcr onun için mev
cut dc~i'.ıdi. Zaten onu korku:ıç ya. 
pan, ona kuvvet veren de iş~r bu his· 
J::rin onda ademi mevcudiyetiydi. Bir 

'-' . . d . ~ i ku,·vctli ter; mezıvctı var ı samım ve 
bir itika;, bu itikatlar yalnıı di~i ~c· 
ğildi. O ayni zamanda ırkııırn bil)'\!:" 
lüğüne. hıınedc:nının biiyüklüğünc e 
inanıyordu. 

. .. diğer 
Allaha inandığı gibi. kcndısının 

insanların fevkinde oldu~una ds ine· 
nıl':it. Bütün tavır ve harekatının 
bir tek hedefi vardı: Allahın rnc'ltU· 

diyetini , ırkının üstünliiğünü ve binnc .. 
· 1·· ·· · d k" h kk hrrıccse tıce c unya uzerın e ı a • ·ını . et 

kabul ettirmek. diğ~r bütün f aahY. 
1
• 

. .. ternrnırı 
ve teşcbbii&leri bu gayenın mu "çİJ'l 
lcriydi. llilm ve merhamet onun ~-ş 
mevcut değildi. Erişeceği hedeften h"c· 
ka hiçbir şeyi .diişünmüyordu. :B~ .. c:ı 
defe doğru yürürken, yolunda auŞd 

··vor U• 
cesetleri, akan kanları düşünnıu. 

Bcll:i de ı;:örmüyordu. eS• 
Fakat birdenbire etrafa çöken l;U 

5lcİ 
sizlik o kadar milcssir ve korkunç.tu 

kral bile ilrper.di. 

F· ı· . .. 1 . ·ın ı·s başları 
1 ıpın goz e:-ı. m ecess uddct. 

çcrçc\ eliyen pencerelerde bir m uıel. 
dolaştı. Orada güzel elbiseler. ~d O• 

f var ı. 
kadınlar. ıüı, haşmet. zara et ,:da· 
rada likaydi ve emniyet vardı. O~ildi· 
kiler için hiçbir tehlike mevcut deg~ru. 

K 1 ·· 1 • d h "a don ra ın goz erı a a uıag 
tribür.1erc daldı. ar 

· 'catı" v 
Orada nislnten, daha az ıbtı:J 'f "'e 

dt. Oradaki kadınlarda gUıel, ıa~· rne
süslüydiller. Erkeklerin clbiıel~rı lrri1 
rasim elbisesi değil de harp elbıse. af1• 
eli. Oradaki kadınlar da istedikletl ... e 

. .. klar 
da ka;acak hır yerlere sıgınaca ··p 0 ., 

yalnız kclan erkekler birer nıuhaı 1 

lacaklardı. . e ~l.l 
F ·1· .. h . • k d. kcndtr• ı ıp p:ayrıı tıya.rı. en ı 

suali ordu: d .... . ç a ,, .. 
- Bu cesur, kuvvetlı ve gen kur? 

]ardan kimbilir katı sağ l:ı:JacD ' 

Kaçı? .. 
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~anılır. Eski ve yeni · 

1..-· •ıaıtnzma 
\.a ınn baıgc 

~"eSa snyatnk 
te)ell ~ alğmlığından 

lJll't.IJi•ALA• 

BEYOCLU 
SARAY l{rvırcık b!LJ 
rURK • Sa,·ay otel 217 ve Ye'11 

domino 
MELEK • Bir kadın yalanı 
IPIBK Linç kanunu 
SARARYA • Port Arthur 
YlLU17. • Zlgtlld 
sU~R ı Kadınlığın SllTl 

"L.KAZA8 • Za!er günU 
rAN • Alçaklık Ye Vonder Bar 
şnı. • Ehli eallp muharebeleri. 
ŞARK • Singapur postası ve 

Altın toplayan kızlar 

- 1936 senesinin -
,\SRJ 1 Sarıııın Karmen ve Se~ 

siz ~ete 
S~~CAK r <;Uzel Fatma, Çöl ııersP.oo 

(Esld A.at-0ry11) rtleri ve Gece adamları 

()Ul\lURIYEl. 1 Yıldırım kaptan, .Kukartçe 
ve itekaud 

ISTANBUL 

..---AK B A ---. 
milesseseleri 

Ankarada her lisanda kita.p gaze
te ve mecmuaları Akba mtiessese
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, meemua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
rına ilan kabul, abone kaydedilir. 

Telefon: 3377 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 
için 12000 kil9 sabun pazarlıkla a:lı

nacaktır. Tahmin bedeli 4825 lira 20 
kuruştur. Teminatı kat'iyesi 724 li
radır. 

2 - Pazarlığı 22 3/ 1937 Pazarte. 
si saat 15 de Selimiyedc askerlik da
iresinde top~anan satın1lma komisyo. 
nunca yapılncaktır. 

• 

Kulağınıza küpe olsun l 
EN MÜDH\Ş 
\ST\RAPTAN 
so·N~A · · · 

ı Son cuuıılar ve Tqra 
kızı 3 - Şartname komisyonda görüle- G R i Pi N MtLLI s Rue-Japon muharebf'ı41 ve bilir. Pazarlığa gireceklerin vesaikle-
caauslar karşı ~arşrya rini b~rabcrlcrinde getirmeleri ve 

Kullanmakla kabildir ı Türk inkıl!bmda terakki komisyona ibraz etmeleri meşruttur. 
haırilelcrl 

ı (Graa Mor) Şahane melo- __________ <_1_4_6_7_) __ _ 
:.:::::::::::::::::::::ı::::::::.-:::::::::-.::::::::::::::::::':::-.:::::-;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... s 

dl Ye Kara odanın esrarı 
ALEMDAR ı Türk fnkdAbmda terıu<~I 

hamleleri. 
KE.'9.ALBE1' ı Kontlnant&J ve GUmUJ 

flALll 

mahmuz; 

KADIKOY 
ı İşte .bahriyeliler 

OSKl.J[jAR 
ı Etıllaallp muharebeleri 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKOY 
HlLTtv ADI ı Ye~ll domino 
7' I Y A T R O 1,J • A R 

Tf..PE.RASf DRAM KISMI 
Akgam saat 20,30 da 

$rhir1iııaf r'ISV mırr 

llllllJJJlllllJ!I Yazan~ :::::dr~ Brenııteln 
Türkçeye c;evfren: 

lll l'Jılı 
''\llt Fahri Ozan11-0y 

111 Fra~~':e~:MOffıl 
lllllHIJUJI A.kgam ııaat 20.30 da 

SAZ C Az ' 

Ya.zan: Ekrem Re~lt, Bestellyen: Cemal Reşit 
• • • 

20- 3 (137 cumartesi ak,ıımmden itibaren 
KRAL Lt~ 

---·---------
_. ___ D r. ----'!!I 
NIŞANYAN 

Her eczaneden 

Beher tanesıne biçilen ederi 
kuruş olan on bin tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
3 Nisan 9:37 Cumartesi günü saat 11 
droir. İlk teminat 2550 liradır. Şart. 
namesi 170 kuruşa M. M. Veküleli 
Satmalma Komisyorıund:ı.n alınır. 

Eksiltmey~ girecekkr kanuni temi
nat 2490 sayılı kanunun 2. 5 cü mad. 
deJerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada !.L M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. "6418 .. "14[17'' 

Kuleli Askeri lisesi için 8250 
adet mendil 29. 3. 937 pazartesi 
günü saat 14 de Tophanede Satınal· 
ma komisyonunda açık eksiltme ile 
almacnl-tır. Tahmin b~ddi 990 li · 
radır. ilk teminatı 7 4 lira 25 kuruş -
tur. Şartname ve niimunesi komis· 

yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(383) (1410). 

:: .. 
~~ 
ı: 

Bir hamlede nezle ve grip~ geçirir. Harareti sür'atle dütürür. 
Baş, di§, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak GRlPlN almak suretiyle 

H • 
!i 

çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir ...... ___ _ 
:::::::.-:::::::-.:::• 

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

MAZON MEYVA TUZU 
lNKlBAZl, HAZlMSIZUCl, MlDE 

EKŞtLl.K ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hutalıi• olanlar bile alabilir 

fer. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. lçilmeıi latif, teıi~ kol~y v~. müla. 
yimdir. Yerini hiç bir mumasıl mustahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markuma 

clikkat . 

. .. . , . ,:. . . ', . . . . 
~.,·Isfa.J}l)µI · ... Bel.e~iy.esi ~ ~ IJ~nlaı~ı 
~"' :, . . . ' . ; 

l<eşif bedeli 1037 lira 8 kuruş olan Vilayet aygır deposunun tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanun da yazılı vesikadan başka Bayındırlık 
direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 77 lira 78 kuru~luk ilk te. 
minat makbuz veya mektubile beraber 19/ 3/ 937 Cuma günü sa.at 14 de Da-
imi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1137) 

Keşif bedeli 5i24 lira 5 kuruş olan Çubuklu Paşabahçc yolunun yarı ka.· 
lan kısmının tamamlanması açık eksil tıveye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi le\•azım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı ka. 
nunda yazılı vesikadan başka eksiltme gününden en son iki gün içinde B&
yındırhk direktörlüğlıne müracaatla fen ehliyet vesikası almaları ve 429 
lira ::ıo kunışluk ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 19/ 3/ 937 cu. 
ma günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1179) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

13/ 3 ı 1937 vazi_yetl 

AKTiF' 

A.ltm aatı kilogram 21.04::!.0il l.29.: 97.3=6.C» 
Banknot. • • ~ ,, t 2.rn4.C'4 ı.-
utaklık. • • • 1 ,, 1. l 87. 193.ŞO 

OahlldekJ Muhabirler ı 

Türk lirası : • l L. 1.31 l. 766.35 
llarlçt.t'kl mUhabirler: 

Altın safi kllogra! O.OM.496 

Altına tabvtll kabil serbeet 
dovlzler. 

7.1C9. 552.63 
ı. 

42 856.70 
1 

Lira 

42.988.590.64 

1.311.786.3) 

Diğer dövizler ,.e borc;:lu 
kllring bakiyeleri . • • • 45.3.5t.097.70 s2:003.sc1.03 

Hazine tab\·Werl: 1 
Deruhte edilen eYrakı oaktlye ~ 
karşıııgı. L 158.748.563-
Kanunua 6 ve El inci mad- ı 
delerine tevfikan Hazine t&r9' 
tından vaki tedlyat. I,. 12.774.052- 145.974.511-

PAS1F 

l5enDaye ' • • • • • l 
lbttyaı akçnl 1 1 1 1 j 

\ 

reaavUldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakl aakUyı rL 158.748.563-
Kanunun 6 vo 8 inci madd• 
terine ttv!lkan baz.ine tara.tın. 
dan vaki tedlyat, ı L. 12.774.052-
Deruhte .etlen ena.lu n&kUyr 
baklyeat. 
K&r1ıhf1 tamamen altm olarak 

L 145.974.511-

tedavüle U&nten v&Mdlleıı L. 19.000.000-

Lira 

11.000 .000-
1.551. 182.53 

' 

Reeakont mukabili UAveteıı ttd., ,. 16.(00.000- 180.974.Sl 1. -
Tazed. 

nrk Uraa1 llt'Tnab 
Dlvb TaaıabHab: 

1.143.96 

13.0 l o. 779. 7 4 

&ne-dııt cüzdanı: l' tiddetli ağnlan 
es k 1 o araymız. Hazine bonoları, • • • L. . . 
\ • Tlcarl sent'tler .•• , · [,. 21.7:)9.310.27 21.759.310.27 

AJtm t.&hvili kabil dôTt.ıler 

Diğt'r dövizler ve alacaklı 

kllrlnır; bakiyeler! L.2~.448.815.93 25.449.959.94 
9 ı .3.i6. 793.96 

\ V/ Q Eaham ve TfthYll!t <.'tndanı: 1 
~~ı \Deruhte edilen evrakı nak-. l e eder ol ıuyenln kareılıfı esbam •e L..17.044.140.47 

\ tahvtltıt ltlbar1 kıymetle 

1 

B Serbt'!'lt esham Vt' tahvllllt '-• 3.953.490.09 40.997.630.~6 
.. \"llnmr: • 

r Altm ve d(.ru Qzerl•t ııvau L. .12 ~.261.34 
'tt'l -------------------------- Tabvflllt llzerine avans. L. 7.7:19.076.92 7.E85.338.2b 

t,_ '4tıbuı Ayakkabıcı San'atkaran Cemiyetinden: 1 • .. ILJll\.coo-

1 
Q '-~ Ceın Elie~ulaı ,_,.._..., 

~~ ~lrrı. iy~t.leri talimatnamesinin beşinci maddesine uyularak birinci Mnh~UJ 1 9.422.57.t06 
) ? ıı.:_ bıtıren idare heyetinin nısfı intihapla lebdil olunacaktır. Yekb ı ~7.34.l.227 .17 

MWıteW 1 1 e • 

\lı~?ld~~esi günü saat 10 dan 16 ya kadar Çarf?ıkapıda tramvay du
·~ }'! .... ~ ~rniyet merkez.inde yapılacak seçime cemiyet men.suplarının 2 Mart 1933 tarihinden IU~ren: lakonto naddl yüzde ~ U - AJm. ıızertıae an.na )112d• & l~ 

-~olunur. • 

t 1V .3~3. 2'27. t 7 
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ŞiRKETiHA YRiYE' • 
nın 

· Istanbul sayın halkına mühim ilan 
Şirketihayriye büyük fedakarllklarla 1 Nisan 937 .tarihinden itibaren aşa§ıda sıra il• 

gösterilen kolaylıkları ve bilet ücretlerindeki yeni ucuzlukları tatbika başhyacaktır. 

bo man Karlar nda Ya ılan v 
Fevkalade tenziiatlı abon_m.~n .. kartlan şimdiye ka~r üçer. aylık ola~ak v.erildi~ ~~lde bu. ~evreden itibaren iki§er aylık olarak verilecektir. 01. .S 

1 - Üsküdardan ba~lıyarak Vanıkoyune kadar Anadolu ıskelelerıyle R. Hısarı ıskelesı ıçın tenzılat • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . . , • • ıo 2 
2 - Kandilli, A. Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve lstinye iskeleleri için tenzilat . • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )o 30 
3 - Pcışabahçesi, B.~yko.z ve. Yeniköyden it~bare? Tarabya, Kire~?urnu, B . . de:e, San?"er: "j e~i ~ahalle .ve. ~avaklara kadar tenzilat • • • . • • • . . . : • )o .35 dit· 

3 üncü fıkrada gosterılen ıskelelerde tatbık edılecek ~ 35 tenzılat kış mevsımınde yanı Bırıncıkanun, lkıncıkanun, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak uzere fo 40 

4 

(Bu kartların satışına 1 Nisan 1937 tarihinde başlanacak ve 11 Nisan 1937 tarihinden itibaren meriyete girecektir.) 

Be~ler~e?'i, Çeng<'~köy, . Va.n~kö.y iskel~lerinden !<?Pr.üye gi~!P gelme
1 
alınacak bile.tleri~ b~rinci ve ikin~i ~e;kile~inden birer. ~e Köpri.id.en ~u iskel~lere alınacak ~ 

z:ılık gıdıp gelme bıletlerın bırıncı mevkıınden 3, ıkıncı mevkıınden 2, ,':! kuruş tenzıl edılmış ve bu tenzıl ıle ışbu ıskelelere gıdıp gelme bılet ucretlerı noktasından 
küd<ır ve Kuzguncuk ücretlerile müsavi dereceye indirılmiştir. ------s - Köprüden Kandilli, A. Hisarı ve Emirgan iskeleleri için verilen azimet ve avdet birinci mevki bilet ücretindeki 20 para kesir kaldırılmıştır. ~ 

6 - Kanlıca, Çubuklu ve lstinye iskelelerinden Köprüye ve Köpriiden bu iskeleler için alınacaktek biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve yine bu iskelel 
Köprüye alınacak avdetli birinci mevki biletlerden 6, 14? ; ikinci mevkilerden 5, 11:.! kuruş ve Köprüden bu iskeleler i,.. in alınacak 
inden 7; ikinci mevkiinden 5, 1 ~ kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme ücretleri Kandilli, A. Hisarı v~ 
lerek tarifelerde vahdet temin edilmiştir. 

...... ~----- -
7 - Biti§ik iskele ıçın muteber tek ikinci mevki bilet ücreti 

11 ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, 
5 Kuruıa, birinci mevki bilet ücreti 13 yerine 71 kuru§a indirilnıiftir• 

1 o ,, ,, ,, " ,, 20 ,, 15 il ,, 

1 O Kurut yerine 
15 ,, ,, 

8 - Sıra 3 ,, ,, ,, tek ,, ,, ,, 
,, 3 ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, 

9 - ,, 4 ,. ,, ,, ,, tek ,, ,, ,, 
,, 4 ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, • ,, 

1 O - Kar§ılık iskelelerde ,, tek ,, ,, ,, 

7i " il ,, il ,, 13 il 10 ,, ,, 
12! il il il il il 20 il 17t il ,, 

10 ,, il il il il 16 ,, 13 il il 

ıs ,, il ,, ,, ,, 22 ,, 20 il ,, 

11 ,, ,, .. " " 16 " 14 il ,, 

" 
il 

,, 

,, 

10 ,, il 

15 ,, ,, 
13 il ,, 

17t " ,, 
13 ,, il 

Araba vapuru Cı---c--r-e_f"_t_a_r_if_e_s_i_n_d_e ____ Yaoı len tenzi 1 at 
Kabataş - Üsküdar - Sirkeci arasında ışlıyen araba vapurlariyle nakledilecek kamyon, kamyonet, ot;;'büs ve binek otomobillerinde <":-- 25 den 50 ye kadar teıtıİ: 
yapılmıştır. Y eniköy ile Beykoz arasında yeniden ihdas edilecek araba vapurları servisi de ayni ücret tenzilatına tabi tutulacaktrr. (Tafsilatı gösteren tarifeler bir 
keleye asılacak.) 

Boğazlçlnde yeniden ev yaptıranlara kolaylık . 
193 7 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni İn§aat sahiplerine devletçe yapılan üç !!enelik vergi muafiyeti esasına uyularak Şirketçe de 
hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu pasolar mülk sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kontratosu görülerek müstecire devrolunabilir. 
Yeni inşaat yapacaklıua malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antrasit kömürleri Şirketçe meccanen naklolunur. 

Orkestralı ve büfeli tenezzüh seferleri -
Yazın cumsırtesi günleri - hava müMit oldukça - Köprüden saat 14 te kalkacak bir vapurla Boğazda tenezzüh seferi tertip edilecek ve tenezzüh, ak§aJlllll. 
,·aktine kadar sürecektir. Mehtaba tesadüf eden günlerde avdet daha geciktirilecektir. Bu postada bir orkestra takımı bulundurulacak, mutedil ücret m 
de lsta.nbu1un en maruf bir lokanta müessesesi tarafından zengin büfe ihzar edilecektir. Ücret herkes için (50) kuru§tur. Vakti gelince müfredatlı p-.d:rllll' 

'1'.leşrolunacaktır. 

AL TINKUM plajı ve gazinosu, SÜTLÜCE ve YENiMAHALLE tenezzüh yerleri Cümhuriyetimizin vatandatları için bili. istisna serbesttir. 

~~N-'efis \'e ner• yverd e I' Jı:gmr .... 20 Mart Cumartesi gününden itibaren 
. ~m Uzuırn müddettenbeırn musftkl Dııevesk&ırıarı 

İtalyan usuli safi irmikten yapılan 

ILD iZ 
.... .... .... .... .... .... 
:::: .... .... .... .... 
i~~ Bayan 
:::ı .... 

mahrum boırakaın 

SAFiVE 
ı::: 
::a: .... 
!ii! .... .... .... .... .... .... 
:::; 
Beyoğlunda L Birahanesltt 

................... . ............... .._....___ ............... ············ • ····················r.:···· .. ·········-· .... ···•·· ~ Telefon • 40227 ~ ······························.·.:: 
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~Demek en çok 
dlşlerımı be§ennıişler 

. . . . . . . 
- Bu bir mudze değil, sade, basit bir dikkat iıidir. Di§lerin ye diş et~ 

]erinin nescinc uygun bir di~ Pab kullanmak, ağzı ara sıra kuvvetli fakat 
muhaİ-rit olmıyan antiseptikli nıayilerle yıkamak l<afidir. 

- ...... . 
1
- K"llllandığım dit macunu ve suyunu mu soruyorsun •••• rakip-

65 Yaşındaki Bayanın 
BütUn DUoya Kadınlarında AUlka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör
lerinden Avrupa da O G ,. ~ be~:::!n 
kreminin sureti istimalini ~ VOG 

gösteriyor r ~ krem• 

V O G Kremi genç hayvanatın cevheri ulilerin· 0J 
den çıkanlmıı bir maddei müessire ile YatJılmı9tır. Cild
de tabii kan .tev!it eder, gençlik ve güzellik verir. VOG 

kremi kullanan 65 Y•tmdaki bayanın 25 yatında gÖ· 

rünmesi VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılmıı VOG pudrasını mutlak 

kullanınız. 

lcrimin eline bu silahı da verirsem . • • • geçenlerde TOKALON kremi 
kullandığımı sciylemiştim. Birsenin, Bedianın, Simanın, Senihanm tuva· 
let masaları bu kremlerle doldu. Şimdi de di~lerimin sırrını vermek . . . . 
bunu da doktorlarından sorsunlar . . . . Şaka şaka söylüyorum. insani· 
yete hizmr.t edecek hakikatler sır olamaz. Ben profesör Respaut'un DEN 
TOL diş macunu ve suyunu kullanıyorum • • • • Türkiyede eczaneler· 
de ve dükkanla.rd3 satıb·. 


