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Romanya Hariciye Nazırının gazetemize mühim beyanatı : 

"Romanya, Alman yanın emri 
altına girmeyi kabul edemez,, 

llabsburgların ne Viyanada, 7 

tıe de Peştede kral olmalarına 
imkan yoktur 

,.........._ .................................................................................................................................................................. . 
1 •• B<tnçlUlk ntnoaf ve Ballkaını aınıDaşmaso Di1e ır zaıcs 
"ııaılnl ~n ncdleını klYlvvetn ncı n ır. Aksn n n D(dl<dl na e©ıeuıı 
bıt:ııtlYın şaynaocaıro ırecdl ve tekznp edelb>ftDDırsnının(jg. DD 
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F oto ~mrf"~·y:ı 

Romanya Hariciye Nazın motörde muharririmizle görüşürken 

\ 

l'amvaydan atlamak 
" yasak edildi 
~'kaıananlar merkezlerde toplandıktan 

11ta Emniyet DJrektUrJUğUne gUtUrUle
tek birer lira cezaya çarpılacaklar 

l'rarnvaydan atladıkları için bu sabah polisçe yakalananlardan 
~ çocuklu büyüklü bir grup 

~bi ~n evvel Bu emir üzerine bu sabah all rdan 
~Yede bir as.. itibaren !}ehrin her tarafında birçok 
~liJ:.<!l ÖIUınu ile zabıta memurları kontrol vazifesine 
~~~nen feci Jm ba5lamışlardır. Memurlar, vatmanla -
et d' ne c.mni-· ra kapıların kapanmasını ihtar et. 
~ aır~~~kt.OrlUğü mcktc oldukları gibi, atlıyan ları da 
l'\)IJı ~ bütün yakalamaktadırlar. Ya-kalananlar mm. 
~ biı- erkezıeri • takalarmdaki merkezlere götürül-
~· ~lrıir Yer. mektedirler. Bunlar akşama kadar 
) l lJ vaylar - merkezlerde t utulacaklar, ~mat beşte 
~l~Ynnlnrın emniyet • direktörlüğüne götürülerek 
-~ aJJını bil- müdür Salih Kılıç tarafından görüle-

• ceklerdir. (Devamı 6 ıncıda) 

Rudapeşteden sonra 
Viyanada 
Naziler 
Hükumeti 
devirmek 
istediler 

Başvekil Şuşoiğt de 
Dolfüs gibi 

Uldüreceklermfş 
Peşte, 20 - Viyanada nazilerin 

tertip ettiği geniş mikyasta bir hü· 
kfımet darbesi meydana çıkarılmış· 
tır. Bir ecnebi sefaretinin himaye 
e ttiği söylenen bu teşkilata eski baş· 
vekil muavini prens Staremberg de 
alakadar .gösterilmektedir. Darbei 
hiıkumeti tertip edenler yakalanmış · 
!ardır. 

(Deuamı 6 ıncıd.ı) 

faç giyme şenliğinde 

Göringin 
bulunması 
a~~no~e ıre 

ifil lYı ~lOı m e 'ltD n ce 

Münasip 
görülmiyor 

(l·amı 6 ıncıda) 

Garın çıkı§ tarafında bulunan bu yer bir meydan h.,,line getirilerek 
bir Atatürk büstü konulacnl<\Jr. · 

Sirkeci garf ö~ünde 
meydan açılacak 
Garın çıkış cephesindeki 

meydana Atatürkün 
bir büstü konacak . . 

Garın giriş tarafından önünde de bir meydan vücuda getirilecektir. 
· (Y aztsı 2 incide). 



Milli hodbinlik ve 
Kenıaliznı ..• 

Türklerin eşsiz Ye tek Şefi, dost ve 
müttefik Romanyanm Hariciye Nazı
rı muhterem Antonesko'dan, Türk 
memleketinde bir mis:ıfirin elde ede
bileceği en yüksek şerefi esirgememiş 
bulunuyor. Atatürkün dün bütün 
Türkiye gaz~tclerinde yayılan ve ya
rın dünya matbuatına ilk akisleri u_ 

laşacak olan sözlerini evvela bu kıy
metinden mütalea etmek doğrudur. 

Bütün siyasi akidelerin birer din 
halini aldıkları, her siyasi partinin or. 
taçağsal bir tekkeye döndüğü ve her 
otoriter şefin mistik bir havaya bürü. 
nüp yan ilahi bir hüviyet almak za_ 
fına tutulduğu bu garip devirde in
sanlığından zerre inhiraf etmiyen bi
ricik yirminci asır Lideri Atatürk. 
tür. Bir kürsüden, bir mikro başın. 
dan bağırmak, haykırmak, propagan
da yapmak için günlerce çalrşılarak 
hazırlanmış bir nutuktan değil, dost 
ve müttefik bir devlet nazırına geli
şigüzel söylenmiş sözlerden aldığım 
şu parça, Milli Şefimize yalnız dünya 
milletlerini idare eden liderlerden de. 
ğil barikatlarda çarpışan ve en kanlı 
merhalelerine girmiş oıan iktisadi, 
içtimai ve siyasi kanaatlerin pirle. 
rinden, sahabe ve liavariyu
nundan ve peygamberlerinden daha 
önde, en önde yer verdirmeye kafi-
dir: -

"Hodbinlik şahsi, ol.'t'mı, milli ol.sun 
daima fena telakki edilmelidir." 

Biz milliyetperveriz. Atatürkün 
milli hodbinliğe hücum etmiş olniası 
Tilrk milliyetperverliğinin nescindeki 
insani manayı tebarüz ettirmektedir. 

Şahsi hodbinliği mahkum eden bir 
söz Ata.türkün ağzından çıktığı: an. 
da samimi bir kanaati ifade eder. Zi
ra tarihe cın aydın bir şekilde açık 

ve malfun olan hayatının bütün seyri 
gösteT1r ktcn-g~nç yaşından bugü-_ 
ne k'ıttla:r•ô md'hfti\a. digergam olmuş-

::ııııı;;.: • "r 

Sabık Kral ve 
sevgili·si evle
nebilecekler 
Mahkeme tali\k 
kararını muteber 

sayıyor 
Sabık İngiliz Kralı Edvardla evle

necek olan madam Simpsonun talak 
kararının muteber olamıyacağı hak
kında bir ihbar yapıldığını dün yaz. 
mı§tık. Londra müddeiumumisi dün 
sabah bu haberi teyit etmiş ve fil
hakika dosyada bu şekilde bir müra
caat bulunduğu müddetçe boşanma 

hakkında kat'i bir karar verilemiye. 
ceğini ilave etmiştir. 

Fakat öğleden sonra mahkeme ka
rarını vermiş ve gazeteler hususi 
nüshalar çıkararak talak kararının 

mer'i olduğuna dair haberi İngiltere 
halkına müjdelemiştir. 

Halk, umumiyetle Vindsor Dükü
nün sevdiği kadınla evlenebilcceğin

den dolayı sevinç izhar etmektedir. 

........ ................................................. . 
Martta, balıarda ve çayır 

mevsiminde mülakatlar 
Yazan: 

Nizumettin Nazif 

ı 
tur. ·Atatürkün milli hodbinliği malı. 
kum edişi ise, tamaıniyle Keıniı.list 
bir platformda konuşmuş olması de. 
mekle beraber arsıulusal büyük bir 
irşad manasını da. haizdir. Atatürk 
inanmadığı ~eyi söylemiyen ve yarı
nı iyi gören alim, münevver ve cesur 
Şefin adıdır. 

Antoneskoya "Ilalkın beni şimdi

ye kadar tekzip elliğini hiç görme
dim,, dem'ş olmasını büyük bir teva. 
zu olarak kabul etmek lazımdır. Zi. 
ra onu i~te on yedi yıldır hadiseler da. 
hi, bir defa olsun tekzip edememişler
dir. Atatürkün milletseverlik ile milli 
hodbini arasında işaret ettiği geniş 

fark ajans haberleri meyanında ras
ladığımız her "miiliyetperver,, keli
mesiyle bizim milliyetpcrverl'iğimiz 
arasına snğlam bir duvar çekmek
tedir. 

Tecavüzü, hunl:iarhğı ve dünyanın 
sulhü pahasına kazanılacak kırk dö. 
nüm tarlayı nehyeden Kemaliz.m, 
Atatürkiin, Antonesko'ya söylediği 

sözlerle bir defa daha anl~ılm1ştır 
ki füinya mikyasında büyük bir içti. 
ma1 akidedir. 
Eğer milletlere liderlik edenler 

arsıulusal bir se~imde namzetlikleri
ni koymak suretiyle intihap edilmiş 

olsalardı; Atatürk böyle bir seçimde 
mutlaka kolu bükülmez Y.egane nam
zet olurdu. Ne çare ki birçok millet. 
ler içecekleri suyu ve giyecekleri 
gömleğin renk ve şeklini bile hürri. 
yetle seçmek hakkını haiz bulunmu-
yorlar. >~EKiP GÜNDÜZ 

Ameırft~a©l~kn 

infilak 
faciası 

525 ceset çıkarıldı, 
Y arahJaı·ıo Slf)"JSt 

meçhul 
Amerikanın Tcksas eyaletinde bir 

kolej binasının, sebebi kat'i olarak he. 
nüz anlaşılamıyan bir sebebten dolayı 

berhava olduğunu dün yazmıştık. Bu 
müthiş hadiseye dair gelen son telgraf
lar şunlardır: 

New - London, 20 (A.A.) - Ty-
lerdeki mektep, öğleden sonra çocukla
rın çıkma zamarundan biraz evvel yı
kılmıştır. 

Resmi makamat tarafından hildiril. 
diğine göret infilak vuku bulduğu za· 
man mektepte 700 den fazla talebe 
ve 40 kadar muallim bulunuyordu. 
İnfilakın, şehrin etrafını saran petrol 
tarlalarındaki gazın birikmesi netice
sinde vukua geldiği rivayet edilmekte. 
dir. 

Bazı kimseler, mektep binasının al
tmda bir petrol tabakası hasıl oldu
ğunu söylemekte nseler de bu hususta 
henüz sarih malumat mevcut değildir. 

Yürek parçalayıcı sahneler, biribirini 
takip etmektedir. Çocukları hakkında 

haber alamıyan veliler, kaza mahallini 
terketmek istememektedirler. Civa rda. 
ki bütün hastaneler, mektepler ve kili
seler yaralılar ve cesetlerle doludur, 
Cesetlerin bazıları tanmımıyacak hale 
gelmiştir. 

Kazadan sonra civardaki bi.itün petrol 
tarlalarında işler, derhal tatil edilmiş

tir. 

Arkadaşımız Nizamettin Ölenler, yaralananlar 
Nazif yedi mülakattan i. Nev. London 20 (A.A.) - Cesetle-
baret bir yazı serisi hazır- rin enkaz arasından çıkarılması işi bit-
lamıştır. Karilerimizin be· = nıiştir. Milli muhafız kıtaları ;cumanda· 
ğcnecekleri ve zevkle oku. nı albay Parker, mektebin enkazı altm. 
yabilecekleri derecece ori- dan 525 ceset çıkarıldığım ve taşların 
jinal olan bu miil5.katlan altında başka cesetlerin de buhmması 
birkaç güne kadar neşre muhtemel oldu~unu söylemiştir. 
başlıyacağız. Çıkarılan cesetlerin 17 si . muallim, 

1 _ Kumrularla konuştum. diğerleri 15 inden küçük ço.:11klardır. 
2 _Kedilerle konuştum. Şimdiye kadar yaralıların ade iini tes-
3 _Aygırlar ve boğalarla ko- bit etmek mümkün olamamıştır. Kaza-

zedelerden büyük bir kısmını, yaraları 
nuştum. 

4- Serçelerle konuştum. : _pek ağırdır. 
S - Eşeklerle konuştum. i 1 ZAYİ - 1414 numaralı arabacılık 

w 6-Biilbüllerle konuştum: ·ı ehliyetnamemi. zayi ettim. Yc.ııisirıi çı-
: 7 - Horoslarla konuştum. karacağımdan eskisinin hükmU yoktur. l ••n ................................ on ................. 5 Hasan Beıri 

Dolanda ile yeni 
ticaret anlaşması 

Diin Ankarada imzal&ndı, bununla 
memleketimize 21 milyonluk kredi 

temin edilmiş oluyor 
Türkiye ile Holanda arasında tır. Mukavele bu tarihten iki ay 

evvelce ticaret mukavelesi, klering evvel feshedilmediği takdirde yeni 
anlaşması imza edilmiş, fakat tica- bir 14 ayhk müddet için kendiliğin-
ret muahedesinin imzası geri kal- den uzatılmış olacaktır. 23 eylul 
mıştı. Ticaret anlaşması da dün ak· 1934 tarihli Türk - Holanda tica-
şam Ankarada iktısat vekaleti müs- ret anlaşması yerine kaim olan bu 
teşan Faik Kurtoğlu ve Holanda he- mukavele mucibince : 
yeti reisi baron Von Harkisma ara- A listesinde yazılı Holanda men-
smda imza edilmiştir. Bu anlaşma şeli mallar serbestçe, B listesindeki 
daha evvelki anlaşmaların mütem- Holanda ve Holanda denizaşırı mem 
mimi mahiyetindedir. leketleri menşeli malları bu mallar 

Yeni anlaşmanın memleketimiz- i:;in verilmiş kontenjan miktarı dahi-
de ilk defa yapılan ve diğer ticaret linde Türkiyeye ithal olunacaklar· 
anlaşmalarına nazaran çok farklı O• drr. A. ve B listelerinde bulunmıyan 
lan bir hususiyeti vardır: Yeni an- mallara gelince bunlar ithalleri es· 
lasmalar ile sekiz sene müddetle ve nasında Türkiyede mevcut genel it-
k;bili tecdit olmak üzere 21 milyon halat rejimi kararname hükümleri-
Türk liralık kredi temin edilmekte- ne tabi tutulacaklardır. Bilmukabe-
dir. Bunlarla liman inşaatı, vapur le ~ listesindeki Tü~kiy: menşeli 
inşaatı, endüstri işlerimizle alakalı emtıa serbestçe, .B lıstes~nde yazı!ı 
diğer işler üzerinde teşebbüslere gi- ~lanlar da kontenıan.lar ı:nıktarr da!1•· 
rişilecektir. lınde Holandaya gırebıleceklerdır. 

A l · "t k. Bundan baska anlaşmıya bağlı bir 
n aşmanın ımzasmı mu ea ıp k 1 H. l d d 1 k l 

ıkt t k ·1· C lA l B h t me ·tup a o an a a a mma ·ta o an 
ısa ve ı ı e a ayar ve eye 2 · h' · T" k. 

· · b' k .. 1 · 1 di sent ın ısar resmı ur ıye men-
reısı ırer nutu soy emış er r. l' .. .. 1 · · 1 · di ·ı · 

şe ı uzum er ıçın sente ın rı mış· 

Anlaşmanın esasları tir. Bu şubatın 27 sinde imzalanmı.~ 
İmza tarihinden itibaren rneriyel olan Türk - Holanda klcring anlaş-

mevkiine girecek olan mukavele 1 ması bu anlaşmanın mütemmim bir 
mart 1938 e kadar muteber olacak· cüzüdür. 

Sirkeci garı önünde 
meydan açılacak 
Garın çıkış cephes·ndeki 

meydana Atatürl<ün 
bir büstü konacak 

Avrupa hattı Devlet tarafı."!da{I sa. 
tın alındıktan sonra bütün Devl~t de
rtıfryollarmdw :görül• ~_,i~\i~ 

zattı senelerdenberi p~J2pıszz lf..Yen bu 
hatta da kendini göstermiştir. Sirkeci 
gar binası yukarıdan aşağı temizlenmiş 
ve şehrin Avrupaya kapısı demek olan 
garın meydanına güzel şimşirkr dikile. 
rek tarhlar yapılmıştır. Bunlar yaban
cıların gözüne çok kötü görünen man
zarayt kapatmak i~in yapılan muvakkat 
tedbirlerdir. 

Şimdi muvakkat bir idare ile çevrilen 
Avrupa hattı hazirandan itibaren Dev. 
let demiryolları sistemine uygun bir 
şekle sokulunca bir taraftan tarifeler, 
işletme işleri ıslah edilirken diğer ta- ı 
raftan mühim imar hareketleri de yapı
lacaktır. Bu işin başında Siı keci garı 

gelmektedir. Garın çıkış kısmında ge. 
niş b:r meydan vardır. Fak;ı<; \m mey. 
dau peu.ıu~h1ıı\-.t-•ha.~ ltıA.. "~ı.-ını.t-.u ... 

kapatdmrştrr. Burası açdacak ve cadde 
ile birleşerek Avrupa garlarını.• önünde 
olduğu gibi geniş bir meydan haEni a
lacaktır. Burada Atatürki.in bir de hey. 
kelin:n dikilmesi mukarrerdir. 

Garın giriş kapısının karşısında da 
idareye ait bir bnhçe ve sala~ lıinalar 

vardır. Bunlar da yıkılarak hurar.la da 
ortasında bahçe bulunacak geniş bir 
meydan açılacaktır. Bu meycl;ı.;ıdrn me
rasimler için de istiface kabil olacaktır. 
Bu meydanların açdması hiçbir m;ısraf 
ve istimlaki is•ilzam ctr.ıemPkteciir. 

Bu suretle Sirked g<m ha valisi şeh
rin en güzel bir yeri haline lwmılacak. 
tır. 

" Müslümanların 
hamiye ihtiyaçları 

yoktur,, 
Musolininin Trablus nutuklarına 

şiddetli cevaplar veriliyor 
Trablusa seyahat yapan İtalyan Baş

vekili Musolininin Müslüman dünyası • 
na hitap etmesi ingrnzler tarafından 

hiç ıde hoş karşxlanmamıştxr. Bu ışın 

İtalya ile ingilterenin arasını biraz aç· 
tığı görülmektedir. 

Hindistanda İsmailiye mezhebi reisi 

''Ancak bir Müslüman, İslam lıamisi 
olarak tanınabilir. Hiçbir hristiyan bu 
ünvana karşı bir hırs besiiyernez. Esa
sen, Osmanlı imparatorluğile b"raber 
son halifenin de kalkması üzeri:ıe hiç 
bir İslamiyet hamisi yoktur ... 

ve Hind Müslümanlarının ilea.'"i gelenle- ......................................................... . 
rinden Ağa Han Kahire radyosundan 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
"- Müslümanların yeni hamilere 

ihtiyaçları yoktur. Mısır ve Sııd;ın hu. 
dutlarmda İtalyan başvekilir:in irat et· 
ti ai nutuklar hususi maksatiar takip 

b 

Haberiniz 
ola ki : 

etmektedirler. Hindistan müslilmanlan- • 

Arkadaşımız Nurullah Ataç 
muharrirler hakkmdıı düşü
nüp düşünüp hiç bir hi.ıkme na gelince, onlar müreffeh ve mes'ut 

bir hayat y::~amaktadırlar.,, 

Bir cevap daha 
Musolininin iddialarına verilrn ce. 

vaplar meyanında Kahirenin El Ahzar 
üniversitesi rektörünün beyan;ztr cid
den şayanı dikkat.tir: 

Mcshur alim, fransızca Entransijan 
gazet;sinde verdiği beyanatta ezcümle 
demiştir ki: 

·varamamak tarı bıkmı~. mu
harrirlerimizin değerlerini 
kendi ağızlarından öğrenm~· 
v~ kıra~ vcrmi~. Bunun için 
kapı kapı dolaşıp soracak· 
mış ... Alması mnhtemel O"" 

lan cevapları, nisan başından 
itibaren neşre haşlıyacağİz:. .......................................................... 

dl,ayata daic 
.... m::ICIZ'l!ll!m!llSll!~-=--" 

Meraksız 
adamlar 

Her şeyi b.ldiklerini iddia 
her f;eye burunlarını sokanlar 
.. h . k'l . ...nıardır; 
şup esız çe ·ı mez ıns... . 

b·ı· .:., Fal· zur olduklarını da ı .ı ,,.. 
tek iş~ bağlanıp da insan oğlun 
ğcr fııa \yetleı ine alal!::ı. ı;cstcr_. 
ler de onlardo.n iyi bir şey ~:~· 

Daha fena oldukları. da 50~ ~ 
lir. Çünkü her şeyi bılmek, 
anlamak isUy;m adam esasta ~~ 
değildir. Her reyin her ııeyle ~~ 
betı oldu<Tuna göre bir tek 1~ 
hakkile bİlmek için, insan °.7 

.... d d.. .. .. yapabildi t yer yuzun e uşunup d 
den habe:-dar olma!{ laırm ır 
yaz!k ki ömrü gibi zc:dsı da ın 
olan insan için buna imkan .. Y .. 
Fakat lL."lutma.malı 1:i c!l. ~u~ 
de dahil olmak üzere her d;m 
sanatkarda sezilen eltsiklik h 
imkansızlık yüzündendir. ne: 

· ka bilmeğe kalkışan adam bu ı:ın 
ğı takdir etmediği ıçin çekHıneı 
yoksa bütün kusurlarma, Mtt 

b' tar zarratma rağmen onu ır . .
1 

müdafaa edebiliriz: bize, erışı 
ceğini bilmemize rağmen y;ne 

olan gayeyi hatrrlatır. aJI 
Bir tek işe bağlanan in9

• 

kendini, uğraştığı işin hiç v~ır 
tasrnı hak kile ka vramamag 

1 · · haYll kum etmiş demektir. ;ını 
5eyl 

kainattan ayırır, onun her - , , 
kasını keser· sonra '·ine de 0 1~ 

' " pog 
manası kaldığını zanneder .. 
o da imk5nsrz bir şey .. peş·ın·d~ 
şar; üstelik g::ı.yesi de otekınıD 
dar asiHbe d~ğildir. . 

İhtisası frötülemck istemıY~ 
Mütehassıs, bir tek i~le me~gtl 

· .. en a adam değıl, bir tek i~ı g0r . 
dır. Mütehassısın iyisi. kendı g 
ğınden başka i~lere de alak~ 
rir· onları da az çok bilir, ıc& 

' ede dost arasmda onlardan bahs 
kat ancak esas mesleğini yapBl"• 
kilere gi:-i5ince tehli'{cli hatalar 

şebileccğini;. bilirt . .,N.Ji1tncJ~1f5{ı~ş~~ =>'l;a'lr· n.enuı ıh ı.,a. 
~" ' darı'l bir ~eye mcrakr olmıy:ın a · 

dır. .. d n 
Ne vazık ki dünya gıın el 

· .. t h c:sıs la.r a. böyle "frna mu e aE " 

yor; insanlar biribirilc anl~kıı. 
b. 'b' · · e"lcgvine ala yor ırı ırmın m .:ı ~ 

' • V· • • h "'örınege. 
termedıgı ıc:ın onu or o 1.' 

b. iş ea.J 
metsiz, lüzumsuz ır 

1
1 

.. zalıvor, al 
kalkıyor. Tec:s3us. a

1 
·rıcrde p 

sızlık artıyor ... B irç:o c ye t 
.. .. kuvve 

olan ve gunden gunc be 
hürriyet aleyhtarI:_ğın~n ~;dia e 
kötü ihtisastan dogdugu 1 

se hiG hayret etmem. il h .At 
Nuru a 

Küçük. 
tasarruflar ıç 
Mühim bir tasav.~ 

l . b'rlici rrıı 
Borsa acente crı 1 • "'·kraz 

villeri ve hükumetin ~f;tı Jllalı 
al:ı!:adar eden çok mühıl olrı1 
projenin üzerinde m:.şgu sarrı1 
dır. Bu proje ile küçuk ta yatır 
saplarının m.illi tah"·iller~ ılı'fl 
sı ve borsa ile alakalnn ır tİ 

. G 5ure 
tihdaf edilmcl~tcdır. ,ub. yere 

· ır 
kın tasarrufu en emı~ . bir hal 
rılmış, fazlıı faiz gctırır 

1 
~e"' 

1 T .. 1 ~s·n n o 1 nu muş ve ur~ pare ,.
1
_ jq c 

ı A • ec. ı ,,l • 
kilde ceve anı temın . 

1
• t~h\'I 

k ı 1 .... • 
tır. Bunun cınca mı. le ı;81-ı 
halka taksitle verilmcs~~ l·eZ 
cağı düşünülmüştür. eEr<;O. 
kası Sıvas - Erzurunl•. 

1
·.., ;; ' . ıı ...... r. •. 

kır yolu istikraz tahvı h··o!crİI1 
retle küçük tasarruf 0h'1ikı t:;S 

rilmesiylc bir taraftan ::ı ~fıorı 
ı k d. ~ r tnr.... r fa ahı;tm."ı aca , ıge , ~1 7 , ~ 

··--r e ' . 
Para yatıranlarm yu- ' :til;ı 

l }:ıtl tC• . 
ayrıca ikramiye a ır:n ı~rdo.l;ı 
nacaktır. Şimdi bankc

5
{) ırıih' 

çiik tasarruf mevduatı .. oflrzı 
radır Bunun ve bu;ıd:ın ... }Icre..; 

'} . t~hVl " . c:uk hesabı carı erın "' . bÖ)"o · · ·ı csı J• rek borsadan geçırı m ~· ,,.jbİ o 

l. h k 1. ,.lecegı c • ma ı are et tc ıt eu k'l teırııf1 
te de en faydalı bir şe 1 

miş olacaktır. . ı 6 5ırıdıı 
Önümüzdekı ayın ııtelet 

işin tetkiki için borsa ace 
toplantı yapacaklardır • 
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~~~~;== 
IO> ~ ınr~ a ~ o IMl -
Saı lfiı n ~oeırn 
n lnlsaı ifil naı ır 

1 ~e~no~nır u 
~~llsan denilen mahluk, dünya 
~v:~e~j bütün büyük ziruhları 
~ k tı. En kuvvetli sanılan, ars· 
't~ he. aplan değil miydi? Onlar en 
S:.rkı Yvanlı::ır menzilesine indi. 
"rk,:rde çoluk çocuk kepazesi olu-.. 
~~~enlerde bir ilmi tetkik oku
% ~Yvan nevilerinin kaybolma· 

'iıın uahsediyordu. "Bunlar, Dar
~ ~nnı gibi kendiliklerinden, 
1'o~ tabi~. ömürlerini tüketerek ~

ta}\. degıllerdir l . diyordu. - Bır 
~dan nevinin kaybolmasına, daha 
"r. M harici sebepler müessir olu
~ ç ~ela şu son asrın içinde bir
~~ı1t mahlukun izi, sırf insanlar 
tir., ıy e, kürrci arzdan silinmiş· 

' 1 ~rı~n .. büyük hayvanları kolay-
clt }endı. Küçükleri mağlup et
~~~a müşkül oldu. Fakat ma· 
ıı da ~trninci asır medeniyeti onla
~~ klıyor: Avrupada bit, pire, 
't, llrusu, karasinek, sivrisinek 
~sali, yok denecek derecede 
~?İ:ıj · Bunlar şimdilik şark millet
~. Ş~ müzaheret ve himayesinde· 
~.q ~Phesiz, mikroplar, dünyayı, 
~\'!ttndilik, - insanla mi.iştere· 
~c hissei şayialı olarak - tasar
~ nda bulunduruyorlar. fakat 
~,n:l!ici olan Adem oğlu, onların 
?~l\k·· erge" külahı giydirecektir ... 

~% .. ~· mikroskoplar vasıtasiyle 
""'.: ISfk <:ka 1 şaf ve casusluklar yapıldı, 
~~_meydan muharebesi kazanıl-
""· ~topların arasına, müstemleke 

L.·~er 'll..':n,. ıy)?• nifaklar katıldı. Onları 
t n bıribirine kırdırabiliyoruz. 

~ cf "et, dünyanın üzerinde yegii
Ph~~di olmamız handiysedir .. Ve 
~ lZ, beyaz ve sarı ırklar, bu 
'ıtıs~ biribirine rakiptirler .. Allahu 
~ u mazhariyet sar~ ırka ı:asip 

1 •• Beyazlar, Amerıkadakı kır
~~~~rnları nasıl kırıp tiiketti İ$e, 
-~~ "" ...... ı..... ""U a"-6..U,a. \.:..,. ::-,•-

~~eleri beklenir ... 
(). tonlar? ..• 
~ Ullya sarılara mı kalacak? 

~ıı kun~n da şüphe edilir ... Hatta, 
"teendı hesabıma, dünyanın beni 

~ılj~ kalacağından da pek emin 
tr;n · O, ziruhları mağlup etti. 
~n alt:nda sakin, sessiz yaşıyan 

an tnıllctinin, havalarda avare 
c Ve &azların şahsiyetine metelik 

~bı:lllcdi .. Fakat, asıl bu gayri 
-ıtcı, b:·. en büyük düşmanımızdır. 

Navlun tarifesi 
bir Ticaret Odası 

tarife hazırlıyor 
Ticaret odası lktısat vekaletin

den verilen emirle çok mühim bir 
mevzu üzerinde uğraşmaktadır. 
Türk kara sularında sefer yapan va· 
purlar için bir tarife bulunmakta, 
fakat bir Yapurun tamamına veya 
büyiık bir kısmına yük yi.ikliyecek 
tüccarla armatör arasında istinat e
dilecek bir tarife bulunmamaktadır. 
Bunun i-:in odada "Şark parti nav
lun tarifesi,, hazırlanmaktadır. Bu 
nevi tarifeler di.ıt.yanın her tarafın· 
daki hatlar icin vardır. 

Ticaret ~dasında bir komisyon 
bu işle meşgul olmaktadır. Komis
yondn deniz yolları, vapu• müce· 
ıhizleri, ihracat ve ithalatçıların mü. 

messilleri bulunmaktadır. Komisyon 
şimdi işin esaslarını hazırlamış bu· 
lunmaktadır. Perşembe günü oda
da bir toplantı daha yapılarak ha· 
zırlanacak tnrife üzerinde görüşüle
cektir. Şimdilik vapurcuhrla tacirler 
arasında hiç bir mut;ıbakat yoktur. 

Naftanın s u .işleri 
teşkili\tı hazırlanıyor 

Nafıa vekaleti, su işlerinde çalı. 
şacak teşkilata ait talimatnameyi ha
zırlamı~tır. Yeni yapılan teşkilat 
hükumetin çok ehemmiyet verdiği 
su işlerinde bir eti.it teşkilatı mahi
yetinde bulunmaktadır. Bu teşkilat· 
la Türkiye dahilinde büyük su iş
lerine ait etüt işleri müfettişlik mın
takalnrına, mıntakalar §ubelere, 
şubeler de k1S1mlara ayrılacaktır. 

Mıntakalar sular umum mi.:dür· 
lüğü tarafından hazırlanacak pro· 
jeye göre vekaletçe tayin ve tesbit 
edilecektir. Mıntakalarda baş mü
hendis derecesinde bir müfettis bu-
lunacüktır. ~ 

Yeni teşkilat bugünlerde ikmal 
,...1 ..... <>r.-l< ""•o :11.., l,.,.\..orc:la tam teg!:i

latla etütlere başlanacaktır. 

Veni Ziraat Ve k Aleti 
nıüstcşarı 

Mebusluea seçilen Atıf Bayın· 
dırdan açık olan Ziraat vekaleti 
müsteşarlığına tcf tiş heyeti reisi Na
ki, teftiş heyeti reisliğine orman u
mum mi.idürü Bekir tayin edilmiş
tir. 

Miilhak biit~e ile idare edilecek 
orman umum müdürliiğiine Zir~at 
vekaleti orman şube müdürlerinden 

Başvekilimizin 
Belgrat seyahati 
15 n isanda YBP.tlaca k 

Başvekilimiz ismet ln0nii refa· 
katinde Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştii Aras ve bir heyet olduğu hal
de dost \'e müttdik Yugoslavy..ıya 
gidecektir. Başvekilimiz bu seya· 
hatle Yugoslav başvekili Stoyadino· 
viçin geçen teşrinievvclde Ankaıaya 
yapmı~ olduğu ziyareti inde edecek
tir. 

Ba~vekilimiz 1 2 nif. ımda B!!l;;
ratta lulunacaktır. 

B·d ka n i k tıs~ıt 
konseyinin 
çahşmııları 

Balkan iktısat kons~yi dün ,\ti· 
nada encümenler halinde mesaisine 
devam etmiştir. Bu encümenler ti
caret, miinakalnt ve turizme ait ;~le· 
re bakmaktadırlar. Ayrıca Balkan 
memfc!~etleri arasında sivil ve h.ırist 
t3yyare seferlerinin inkişafı da tet· 
kik olunmaktadır. 

Dün öğle üzeri Yunan heyet! ta
rafın dan konsey azaları serefinc bir 
ziyafet verilmiştir. ~ 

Yanan çocuk 
Galatada Arapcamiinde Abdüsselam 

sokağında oturan Müzeyyenin kızı 

Nermin dün mangal üzerine düı:müş 

vücudunun muhtelif yerleri ramr.ıştır. 

Nermin Şi~li ço::ıık liastanesirıe kaldı· 

rılmıştır. 

11, lul s.ı.. ı, 

ole ,,......., 
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GEÇE~ SC~E suou~ ''E OLDU? 
Milletler cemiyeti koıue:,i Almanyıımn Lr.• 

karno muahedesini bozduf,una karar verdi. 

F ahrcttinin tayini kararlaştırılmış· 
tır . 

Posta pulu 
kaçakçıhğı 

Bir pu lcu hakkında 
t a kibat yapılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı mü
hir.1 bir kaçakçılığı meycfo.na çıkar
mı~. bazı kimseler yakalanmıştır. 

l~~:al; ılık, kıymetli posta pul· 
larmın zarflar içinde veya paket ha· 
lind,, harice kaçmlması ~eklinc!e ol
maktad:r. 

1\ 1uhal'az:ı te~kil.ltı bu i~i sanat 
ittihaz etmiş pulcu An3lidis İ!:min
c!e Yunan teoaasından birini ycı!;a. 
hımış ve bozı kimselerin ifadesini al
mıştır. 

Postada, içinde çok kıymetli 

pullarla dolu iiç paket sevke~ilmel: 
üzere iken yakalımm?ştır. 

Polis le 
Yakalanan k umarbazlar 

Tavukp3z:rında Uaçiğin ka'"ıv .. sinde 

kumar oynandığı haber alır.ınış , dün 

b:r baskın yapılmıştır. Kahvenin arka 

odasında Mehmet, S:rkis, Hfücyin, 

Tangur, Mehmet, Hilmi, O sman, llüse

yin isminde sekiz kişi barbut cyııarken 
yakalanmışlardır. 

On lira kumar parası. bir çift zar, 

99 fiş müsadere olunmuş, kumarbaz-

lar mahkemeye verilmişlerdir. Muhake. 

n'le neticesin:ie kahve sahibi elli lira, 

kumarbazlar da birer lira par.:ı cezasına 
mahkum edilmişlerdir. 

Vapurdan düşlü 
Burgaı vapuru dün akşam H;aydar

paşa iskelesine yanaşırken bir adam 

denize düşmüştür. Vapurun makinisti 

Cafer hemen denize atlamış, çırpınmak· 
ta olan adamı kurtarmı~tır. 

Sorgu neticesinde Kapalıçarşıcla Tu. 

lumba sokağın~a koltukçu İs'llail oldu· 

ğu anlaşılmıştır. , • - t 

Parkta bir basta 
Dün gece Sultanahmet paıkında 

bir adamın yattığı görülmüş, evvela 

sarhoş zannedilmiştir. 

Yanına gidilip bakılınca sö?: söyliye· 

miyecek derecede hasta bir a :lam oldu. 

ğu anlaşılmı~. ceb:nden çıkarılan nüfus 

kfğıdından isminin Yavuz olduğu öğ

renilmiştir. Bu ~dam derhal bir oto· 

mo'.:ıiile Ccrrahpaşa hastanesi.ıe kaldı. 

rılm·~sa da biraz s<mra ölmü~tür. 

KURUN'da: 

Y ü zde yü:z: 
ha !<raat 

Sadri Ertem Rur.-:.cn • Türl: do::;t. 
luğwıwı clc.'crnıinist b:r harei•ct ol
<lu5u k.aııa:tini tc.1:raı·l1yrırak d,y:)t" 
ki: 

Bu scvrıi, bu a.nla~m:ı, bu kalpten 
l=all::c a'{!l.:l ılık h~vo. ne sade b:r 
platonil= h:stir, ne de saC:ece So. 
hary:ı bo) !arından Tur.a y:ılıl:ırı 

için söylenmiş b ir ı:.şk nağmesidir. 

Barmut'.l.d diplomasi edebiyatıdır. 
Eu doatlu6'Uıı kökleri çok derin. 
dir. De.rind.r diyorum. çünkü bu 
münascb2t'n nc:ı:::ini dokuyan ilk 
unsur, hayat zaruretidir. Yaşamalt 
arzusu kadar derin ve hayatın in· 
siyak'arına day:ınan bir varlık v&r 
mıdır? Yaşamak arzusundan do
ğan hisler hayatın en canlı. en öl

mez unsurdur. Çünkü l:iyemut o~an 
zarureCerdir. 

Fratnsada bir gecelik 
dahllt harp 

Asım Us bugün haftalık bir sıy.'l.,~ 
icnı'.1.l neşrediyor. I:ıı n.cyaııd.a Pa. 
ristc Kli§i civannda cereyan cdcıı 

son sokak kavgc,lc.rı do. mulıa. r-r 
taraf nulaıı ehemmiyetle tetkik cdi. 
liyor. Hcid;seye Fra;ısad~ bir r;ccc. 
Zik dahili' harp adım vcrcıı As:m Us 
§U nctic~yc 11laş;yor: 

Frans:ı.da yalnız bir gece devanı 

eden bu küçük dahili muharebe bu 
kadarlıkla kalaca!t mıdır. hidi~c 

böylelnt!c yerinde bastmlmıı:; ol~

cak mıdır? Yoksa hadi~e had;s2yi 
takip c:!erek daha büyük ve devam
lı bir mücadele f.'.eklini alacak mt· 
dır? Şimdiki halde buna ceva:> 
\·erme!c mümkün detildir. t:u ka. 
dar var ki son hfıdiseler !spany:ı. 
had'seı~rinin me.rnleketkrine ı;e". 

mesinden endi~ eden Fransızl:ır:l 

hak verdirecek mahiyettedir. 

CUMHURIYET'te : 

Larus ıuga~ince 
bir kepazelik dan a 

Cumhuriyet k~rilcrindcn biri fran. 
sızca Laı-oussc lii.gatinde ( Empaler 
= k1:ıklamak) kclinı"shıin yaa:b~ 

şmcla vcricZn iz:ıhat arasında ~öyle 

bir misale de mslanuş: · 
"Türkl"r hala mc~hur c:ıııilcri, 

uııicrimleri 1.·~.:ık1.arUır,,. 

Bımwı üzerine meseleyi Davcr'c 
bildirmi.J, o d!l pcl~ tabii olaral: l:ari
iııin isyaıwı:ı iştirak etmiş, şıı satır-

ları ya::-.yor: ~ l\ih 1!1Yoruz: sönmüş yıldızlarda 
~SA a~ :?;af ere onlar ulasmışlardır. ~---~~---~--~~~-=-------~------~ Laroussc fütab~vi, bu küçük luga

ti, her yıl yeniden bastığını iddia 
ettiğine göre, 1937 basışının, her 
halde i!ti yüz bini hayli geçmi~ ol. 
ması lazımdır. Demek ki seneler. 
den \'C ::enelcrdenberi, - küçük re

simli Larou~se lügatinin kaç yıl
dır ç:ıktığını bilmiyorum _ yüz bin. 

'""ı ... ~ 
~. lrı~ sag koymıyarak.. 

tı bu nlar, ehemmiyet .vermedik-
~~ \' Cclnsız maddeleri yerin dibin
~· Dee~1iha uykusundan uyandır 
,!oll\da tnırden, bakırdan, nikelden, 
~~~en~· kömürden, velhasıl hep
~ J'a •rer makine, birer alet, bir 
SııCl!t, ı!tılar.. Ve onlar, hayat bu· 
~ ~lqtda ~lerde bizleri öldürdüler. 
i ehirl ~şl7r!mizi alarak, bizi ~eı:
~~~li~ brırnızm so~a!d~rıı:ı~a ışsız 
~td~ı traktılar. lşlerımızı onlar 

h ~I' Ve .. k d' 1 ~ ı::ı;~· gorme tc ır er ... 
~I' 1 Vuran, öldüren kurşunlar, 

~.~:· 
"lt, \\ı,.;r lokmamızı alan fabrika-

D~ er ... 
cl,ı 8~llYanın efendileri onlardır .. 
'<l.lli\ te lltrıurni harp ... Fennin birnz 
~ a~l'tıklcisi .. . 

t, j-0l~a!~, hepsi olacak: Ma!ı:ine-
1il~ı( te<a, clolaşacak, fikirleri top· 
~l\~I'' s~nra otomatik bir tarzc!a , 
~ek' C"ıtlere çekilecek ve intişar 

ıl, j:k·. ~ nlnız kol işçisine paydos 
• 

1 •r · · d 1 ·1 k ~~e• .1şcısıne c yo verı ece .. 
~llq_, n ... c~ı. ne muharrir, ne musiki· 
~~"~k lıyatro müellifi. ne do!\:tor, 
r !>" at s·· .. b . 1 . k " "Ote ;·· utun u ış en ma ·me· 

I'\ Ce,, 
t' Q;:ı.. • .. 
1~f" b;· ~akincleri kendi şehirle

l!tj ~~b:·~u~. kendileri istihsal et
~ah~ 1 _ıstıhlak de et~e!er .. Cün

~ ~eni; ~.ır~hlar nasıl olsa bizim 
ll}qr, ~tırnı~ zaptetti .. Ve biz İn· 
~ tı-ı\\~i ııka ~ir diyara göçsek, ora
~1.itq v 1lelerın şerrinden uzak. mü
._,8i\k c Yeni bir hayat kurmağa ... 

(Va - Nu) 

i ÇER iD E : 
• Dört gllndcnbcrl Edirne•·c kadar olan 

hattı tetkik etmelttc bulun::ı~ Devlet Demir· 
yollan Avrup::ı h:ıttı mUdUrU Cemal HidAyet 
dün al:,,am t"Chrlmlze dönmüııtür. 

1 
* lst.!ınbul varidat m!luür ı ıuavini Ali 

l\'.emall tstnnbul varidat Uıhal>kult müdilr 
muıw!nllğine terfian tayin edilmiştir. Maliye 
vekt'llcti mUşnvlr avuknt'arından Lütfi ve 
Şemseddin de terfi cttirllmlşlerdir. 

* Türk, Bulgar \ "C Yunan demiryolları 

mUznltcrclcrJndo Devlet dcmlryoll'lrmı ten·· 
sll eden heyetimiz Sofyndan ge\r.ıl~Ur. Sof. 
yada Uım bir anlıışmn. hasıl olmuş ve ihra<; 
eşyamız lcln yüzde 40 dan yUzde 70 e kadar 
tenzllAt kabul eC!ilmlftlr. 

ıı: Cenup vllfıyetter!nde bulunan Ziraat ve
kili Muhlis dün Antııtyıı böcckı-ıı;k mektı:

binde bir ders \'errnlgti r. Vekil öğleden son- l 
ra l\I::ın:ıvgnta gltml~Ur. I 

* Adnıın felG.1-"etini duyan Ameril:ada yer· 
leşmls ırkdaşlıırımız nr:ılnrınd:ı 1163 dolar 
topınynrak Kızılayn gö:l<!erm!l:l"ı dir. 

ııı Bakırlıi)y bez fabrikasında dün saııt J;; 
ele bir yangın otmu!} ve bir halaç rnakinesile 
bir m!kt:ır pnınul< yanmıştır. Yangın hala1: 
mrıklncslndo ınkrşım bir taşın şcrcre çıkar· 

ması neticesi pamuklnrm tutuşması..ndan ilr· 
ıi gclml~tlr. 

* Evkafla be:ediyc arasındaki ihtilUln.r 
uzun ?amandır bir yU1;se1• hnl:enı heyeti tsı· 

rnfmdan trtltlk edilmekte idi. H"yet karıı. • 
lıı.rım vermiştir. Kararların dörttP. Uçü be'r
dlye lehinedir. Bıı me.'andıı sular, mezarlık• 
ln.r, sebiller vo kUtUphnneler l§i hı'ıınmakt" 
dır. 

* Üniversite edebiyat fılkllltesi İran cdL• 
blyatı hakkında tetkikat yııpmıık lizere Fars 
filolojisi profesör vekili doktor Ali N!hadı 

lrıına göndermektedir. 

• Avrupa hattı ban11yösUndP. '.apılac:>k [ 
tenzll1t yüzde 50 den 60 a çıkırılmaı<ı ve 
yalnız gitme blleUerdc!ri tenzllAt&.•n da vn:-. 
de 30 dan fiO ye çıkarılması şeklinde ola~aı.
tır. 

ı:: Eşelilc n:ıkliyatın men'i hakl:ını:la \'eri1· 
me:t lııtcnilcn l>ar:ır şehir m,.c·ısırı ien gE>çm~ 
diği için ancak meclisin nisan 1evreıoinıl" 

mti:r.:ıt.ere edilecektir. 

• Altıncı şu!)e mildilrlUğtl fst. .. r.bul hıırl 

tam llzerinde kaza olan yerleri işaret ec!crelt 

burada olan ka:a!arm önUne geçmeğe yarar 
tedbirler almaktadır. 

* De\'le~ Demlryolları. sann)i ·nektcbi•.e 
mUrncnnt ederek tu sene dcmircllil< kısmu. 
dan çıkacak ta'ebenln hepsini anıı'ıJc edece• 
ğlnl h!ldlrmlştir. 

t:> EyUpte yeni 'lıclediyc tc~kll~tı kurutma!( 
tadır. 

* K:ıl:ıy fiyatları kiloda H:I lira yüksel· 
mi~tlr. 

• Cnlversite arkasındaki Çifte sarnylar 
ynkınrla bir Tıp falcUltcı:I haline g-etirllccE>k· 

Ur 1 • tnönündc bir pl~n1ırlü1UJ;: tnPJ,tı>l>t aC'ı1 n· 

caktır. Burayn oru:ımel<tep mez•:ııı:uı alına 

c:ıktır. 

• lzmirdo bir sağlıl< mUzesi kurulacaktır 
ı:ı Ce~C'n bir ha:ta içinde gllmr:\k muhaf'ı· 

za tcıık!l'ıtı 71) karakçı. 1005 kilo rrflr.ıriik 

knç:ı~ı. 4~'! TUrlt lira~11. ii7 gram tı\'u~turu· 
eu madde, !l sildh. 50 mermi v"! ıc yabari 
hayvan derisi !le 22 kaçakçı !:S}'\'Rnı ete 
gE"çirmlştlı·. 

ıeı Yu:;-oslav donanmasına. yapılacak ::ı.cıei 

ziyaretle donanmamız nnmına Hamldive 
mcl:tep genılsi tarafından yapıln:ası lhtima! 
dahl'lndedlr. 

DI S ARIDA: 
ııı lnglliz kralı altıncı Corcun taı: ı:-ivme me • 

rn'"imlnde de donanmamızm Koc:ıt!pe ml'b· 
rlbi tarafından temsili muhtemel ıtörillmea· 
tçdir. 

• Amerlkada Detroyt şehrinde aym \8 
zln'.leııbcrl 2000 gre\'CI tarafından i,gal etili 
mcl•te olan "e Krayzler fabrikat .. '1nın altın. 

dım geçen bir tUnelde yangın çıkıııtş ve şlııı· 
diye kadar ııöndUrUlememtıtır. 

ı:ı Cenubi Atrikada bir maden :.ıcağıorla 

lnCilAk o'nıu§ 40 Avrupalı 260 Y'"rll otmUf· 
tllr. 

~ J\.\'usturyanın. krallığın avd•ti ;çın Mn· 
cn.rist:ını kondırmıı~a çalı§lı~ sö~1ıenmeıt•c. 

dir. 
• P.omanyn, ls\·cç, Xorveç ,.o Sovyet Rur

yada hararet eı!ırm altındadır. S.>vvet Rıı:· 

yanın l:.irçok yC'rlerlnde hararet sıfırın 

altınd'l 40 derecedir. 

• Dün l\'.ahlrede El11zb11r ün!vPrsltesince 
hUkC:met tar:ı.fU:ırları 11P genç M·.sır pıırtiM 

meıısııp'arı ar:ısın~h mllhlm hAdf'!eler cerl! 
ynn etmiştir. Bıındnn iki U-; gün '!'Wel GI;,., 
üni\·e:-sitesi m:ı.hal'esln le de ayni ~uretle ht· 
disP'er vııl:ııa gelmlışti. 

eo tn~i'l: h::ohrlyo nc.zırı Sam·ıel Hor J'.i 
gün kadar istirahat lç!n tsviçreve hareket 
etm1ştJr. 

• Dün bütün Lehistan mareııaJ Pil11ud11kl 
milli hayr::ımını kuthılamıştır. A 'kısam ııaııt 

1 8 de rcirlcumhur radyoda bir n•ıtııJ:' söylr

mi;tlr. 

• Rıı);şba~k n•:r:amatl mucibinre tekaüde 
ı;evk' ll\zım"'elcn Dr. Şahtın genPI riirE>ktör• 
hlğil Hlt•ertn kararııe bır sene m•ıdCleüe u-
:taltılmıştır. 1 

• Kudllste örfi idare kaldırılmıştır. ı 
• f'Un Hltler Belgrnd belediye reiıılnl ka 

bul etmııı ,.e kısa bir müddet yanında alıkoy ' 
muştur. 

lerle nüshada, hep bu mel'un ifti
ra ile dimağ' ar z~hirlenmektedir: 
"Türkler, hfıla mc~hur canileri ka

z:itlarlar.,, 

1937 ~encsindc bu rezil misali ve
ren Laroussc tabıları, bir de utan. 
madan neşrctt'kleri bütün lfıg:ıtle
rin, her hidis~. her ı;nhıs, her m<'r.l· 
leket h:ıkkında en canlı, en doğru 
mallımatı \'Crdiğ"ni iddia ederek 
kcndi!erlnc reklam yapıyorlar. 
E3kı clevirierdc kimin kimi l•auk· 
lo.dıf,ını bugün k.,rı~tırmayı fay
c1:ılı bulmuyorum. Fa'rnt. L.ırouc:0~ 
lugat!nin bu akakça rn:sali, bu~ün 
knl'anmal• sur~ti1c \'aptığı ""'nc:.:ıt, 
eskiden mtkrimleri ve c-~nilcri y:ı. 

hud da h&rlı esirl~rini kazıklıyan. 
lı>rın y:-ntıı·ı .. rın'\"'1 rlııha fc'la tıir 

cinay"t+ :r. ç·ınkü h'.itün bir mille
th m:lli rcr::?.:'inc tecavüz etr.1::!•te
dir. 

TAN'da : 

e"cneb i 
m &J re ., b i ye: er 

"Tan,, da b:r de "Adsız y~ıct,, 

var. O d~ bu s:ı1x.ıh ecnebi mürebbi· 
ye!crc hiicum cct.ıyor. Buraycı gclcn
leriıı çocuk ba7:m:ısım bilmediklerini, 
"nıenılel;ctlcrindc mifrebbiyc olara'lc 

(Devamı 6 ıncıda) 
Karadavut 



Devlet gelirleri 
gittikc;e artıyor 

Vergilerde fark olmadığı halde görülen 
bu hal mllletln \1erJm kablliyetfnin 

aı·lı~ıoa delil telakki ediliyor 
Geçen yı), resmi gelir menbahı- , ları: 520.000, diğer harclar: 135 

rmda büyiik bir inkişaf olduğu ve bin, hayvan sağhk u:.bıtasr :. 1 00 bin. 
lıiç zam yapılmadan vergi ve resim· inhisarlar geliri: Umumi istihlak 
lerin bile miktarlannın yükBeldiği seviyesinin seneden seneye göster 
görülmektedir. Bu da halkın verim diği inkişaf dolayıBiylc 33.000.000, 
ve istihlak kabiliyetinin yüksekliği- tütün ve miiskirat müdafaa pulu: 
ne bir delil telakki ediliyor. 3.700.000, oyun ikağrdı: 30.000. iş· 

936 mali yılına gümrük hasıla- )etilen emliık bedeli: 241.000. em
tmdan başka muamele vergisi, muh
telif mnddeler istihlfık vergileri, in
hisarlar safi geliri, müdafaa pulu, 
iktısadi buhran, muvazene, buğdayı 
koruma gibi nisbetleri üzerinde hiç 
i..ir to::di:at yapılmamış olan vergiler 
den d;o..hi tahminden fazla gelir elde 
edilmi§!İı. 

val ve emlak satışı: 1.140.000, dar 
b<!ne hcsılatı: 10.000, resmi matba· 
nlar hasılatı: 25.000, umumi mek
tepler hasılatı: 15.000, di~er mi.i

esseseler hasılatı: 100.000, kılanız. 
luk ve romorkörcülük hasılatı: 131 
bin, Konya ovası sulama idaresi: 
60.000, iktısacü buhran: 12.750.000 
muvazene 17.250.000, hava kuv-

Öı.ümüzdeki yıl içinde konten
jan rejiminin daha fazla genişletil . 
mesi muknrrerdir. Bu suretle cetvel vetlerine yardım vergisi 4.G00.000, 
hazırlanırken gümri.ik gelirinin da- buğdayı koruma vergisi: 7 .000.000. 
ha ziyade artacağı da göz Ö:lünde fenerler hasılatı 650.000, miikcrrcr 
bulundurulmuştur. sigortadan alınan 150.000, hazine 

1937 bütçesi gelir kısmı muamelelerinden miitevelüt varic!at 

1937 bütçesi gelir kısmı şu şe· 1.770.000, tayyarercsmi2.900.000, 
kildedir: askerlik mükellefiyeti 1.170.000, 

Hayvanlar vergisi: J 5.000.000, kıymetli evrak 200.000, ~uayyen 
kazanç: 20.700.000, veraset ve in- masraflar karşılığı varidatı 156. bin, 
tikal: 400.000, madenler rüsumu: eski alacaklar 72.000, cezalar 125 
650.000, gümrük resmi 46.950.000. bin, lstanbul üniversitesi hasılatr 75 
muamele: 22.822.000, oyun aletle- bin, müteferrik hnsılat 2.000.000, 
ri resmi 30.000, kara ve deniz av Musul petrollarz hissesi: Petrol
vergileri: 3 7 5.000, nakliyat vergi- ların tesisatı ikmal edilmiş ve küşat 
si: 850.000, damga resmi: 6.415. resmi yapılmış olduğundan hissemi· 
000, tapu harçları: 1 ,000.000, mah· zin fazla olacağı tahmin edilmiş ve 
keme hardan: l.530.000, pasaport bu sene 800.000 lira varidat konul-
ve kançılarya; 800.000. motör harç- muştur. 

TORK•te 
HANS ALBERS 

iki fe-vkalfide mm birden ..... 

CHARLES V ANEL 
Fransızca BRIG~~!!c<!RNEY ~ 

SAVOY OTEL a17 YEŞiL DOMiNO 
Heyecan ve merak filmi . Hissi ve muhteşem 

_,... .,,. f • .' İlaveten Ekler dünya haberleri 
~-:-~~~~~~-,...~~~--~~~~~~--!~~~ ....... ~~.:,_~~~-

-----------------------------· Taksim abide karşısında 
•• 

Kışlık BEL VU salonu 
H~r akşam mükemmel İnce saz, varyete ve revüler 

Kemanı: NECATI TOKYAY, Kemenç.e: PRAŞKOVA, Piyano: 
SİNEM, Kanun: HASAN, Banço: EDİP. 

Bayanlar: BEHİCE, AYDA, RAHİME 
Okuyucu: HAFIZ BURHAN, ARTAKJ, FEYZl 

Fiyatlarda emaaJi görülmemiş tenziJat 

Devlet demiryollan ve Jimanları iş~ 
letme umum müdürlüğünden: 

• 1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az orta tah-
sili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarp~. Ankara, Kayseri. Adana, 
Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Erzurum İBletmc merkezlerinde 
yapılııcaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, h<:'ndcse, memleket coğraf
yası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derece.sindeki 
tahsil ayni notların kazanılması halinde tercih hakJunı verir. 

4 - Müsabakaya İfjtirak edebilmek için taliplerin bulundukları İfiletme 
mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkrulnrda yazılı rartlara ait vesaiki ve 
altışar vesika fotoğrafı He bcrabzr pulsuz bir istida ile müracaat c~meleri {!:
rektir. 

Şartlar: 

A) Türk olmak. 

B) Ya.51 18 den aşağ1 ve 28 den-(dahil) yukarı olmam~k. 
C ı En az iki sene için r.skerlikle nlakaEl! olmııd1ğmo. dair as!teriik şu_ 

b:?Sinden V<?siltam olmak. 
C) İyi hal eshabmdan olduğuna ve aevlct hizmetinde çalrştırılmarıma 

mani bulunmadığına da 'r alakadar makcımatııı rnusacldak vcsi1tası 
b!!luıım:ık. 

D) Müs:ı ba'rnya iş~irnk etmeden evvel İdaremiz merkez sıhhat heyet
l:ri tarafından muayene edilrrek faal servjste çalışmağa mfmi bir 
gjna sıhh! arızası ve hastalığı olmamalt laı:rmclır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra lc.!a.rcmizcc tem:n e
dilir (talip!rr sıhl•at mcrkczlerimi7.e davet edilmek suretile muayene!eri yap
tırılır). 

6 - Aym ı;arUarı ha.iz olup <la iyi telgraf muh:lbcrcsi bilenler yalnız tcL 
graftan imtıhan edilirler. 

- En ro:ı mürac~:ıt tarihi 10 Nisan 037. ye l:.'.l:l:ırd:r. D::ndan s:ı:ıra Ya ki 
olacak mür ... c:ıatfa.r muame~eye konulmaz. 

8 - 'MÜsabalm imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi günü sat!.t on dörtte ya_ 
pılncaktır. 

9 - Kaı~anlara ~ehri 57 lira Ucrct Ycrilcc~ktir. lı;;mlcri de gc.~etclcrle 1 
iliin edileceği gibI kcndil~rinc ~yrıca tc bligat ynr>ılac:l:tır. (1540) 

Umumi Müdürlük 

Teşkilatı 
Esasiye kanunu 

müzakereleri 
Madde 8 - Te§kilntıcsasiyc Kanu

nunun 7 S inci maddesi a:3ğrcla yazılı 
;cl~ilrlc dcğiştir;tmiıt:r: 

Hiçbir kimse mensup olduğu felsefi 
içtihat. d:n ve mezhepten dolayr mua -
h:\ze ec'ile:ne::. A:ay:a ve umumi mu· 
aşeret ad: bına ve k:ınunl3r hükümleri
ne aykırı L"".ılunmamak üzere her tür -
lü dini ayinler yı:ıpılmıışı serlıe::ttir. 

BAŞKAN - Madde hakkında mü -
t;ıka var mı? 

McC.:c;eyi reyinize nrz;:cliyorum. Ka· 
bul ed<.'nler ... Etmiycnlcr.•. Mnddc ka
b':!l c:.lilm:ştir. 

:Madde 9 - Bu k::ınun neıri tari -
hinden r.ıute~edir. 

BASKA~J - Maddeyi kabul eden -
ler .... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Knnıınun heyeti umumiyesini t:yi 
n: e:ıami ile reyinite arzediyorum· 

Kürııüye iki kutu konacaktır. l(ıtfcn 
sağdan gelmek suretile kutuya reyle · 
rinizi atınız. 

Rey vermiyen arkaC:aş var mı? .. Rey 
toplama mu1melesi bitmi§tir. Açık rey. 
le kabul buyurduğunuz kanunlar111 ne
ticesini arzediyorum: 

tnhisarlar Umum müdürlüğü 1936 
mali yılı bütçesinde (10.000) liralık mü 
nakale yaprlması hakkındaki l:anuna 
rey veren arkcidaslnrın adedi ( 32 l) mu· 
amele t;:mamdır, kanun (321) reyle ka
bul ccliJmiştir. 

Posta. Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün 1936 mali yılı btitse • 
sinde ( 43.100) liralık münakcle yapıl -
masına dair olan kanuna (326) arkada~ 
rey vermiştir, muamele tamamdır. Ka· 
nun (325) reyle kabul edilmiştir. 

Terkilatıesasiye Kanununun bazı 

maddcclrinin deği§tiri!meıine dair olan 
kanuna (333) arkadaş rey vermiştir. 
Muamele; TeşkitfitıesaE.iye Kanunu mu· 
cibince tamamdır. Reye ittirak edenle • 
r in adedi istediğimiz adetten fazladır 

Kabul edenler (333) kişidir. Kanun 
müttefikan kabul edilmiştir· (Alkıtlar) 

pazarte:;i günü srat 1 S de toplanılmak 
üzere c:;elseyi tatil ediyorum. 

Acele satıhk 
taksi otomobili 

Halen takside çahıan. dört silin
dir, 16 beygirlik Şevrole markalı 
9 28 - 29 model kapalı bir otomobil 
pe§İn para ile 350 liraya acele satı
lıktır. Motör ve karoseri aksamı iyi 
bir haldedir. lstiycnlerin pazardan 
maada her gün saat 9 -15 arasın
da "Haber,, idarehanesinde muhar· 
rir Nureddine müracaatleri. 

ZAYİ - 3342 arabacı sicil numa
rasını kaybettim. Yenisini çıkarta

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
l' czir is7:c1csindc arabacı 

Emin 

Diş Doktoru 

Olb>eyil: ODçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnelrnpı. l\aragfımrilk Tramva) 

Durai. No. ~15 

Zı.\Yl - Yüks~!t ıı~tısat· ve Ticaret 
mc;üebindcn 1933 _ ~4 ders .Ecncsi 
aldığım muvakkat tasdiknameyi za. 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmil yoktur. 590 Kemal 

HABER 
AKSAM PCSTASI 

iDARE EVı 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuıu : lstanbul 214 

Tclg•o:ıt acıresı. ıstanouı HABER 
Yazı ış•P.rı teıoronu ::ııı;2 
ICIA•e ve ııtın .. 2ı:ı;11 

AHONE ŞAH l LARJ 
7.,,, ,,.~ E:n:dı 

Seno111< ••oo K• 2700 Kr, 
6 avlık 730 .. 1450 .. 
3 .. ylık 400 .. ROO .. 
1 ovı.ı. t!,.O .. :oo .. 

Sulubı ~ NcJrıqal Müdiira: 

.. 
D ~ 

DO DA' ['Ac::n=' ıın:ıııııı'~·% ,ıııınııııııı l6=U ~ ~ ~ d ~ 

İ HABER' in bügiikj 
( bir teşebbüsü: . j 
( ftstanbuO r-öportaJı ~ 

' c; 

~ 
ve 

I Güzel kedi nıüsabaJ(ası 
'% u tet\:i· 
E fıotanbul röportajı btanbLJ! semtlerinin ayrı ayrı ve cheınrniye ell do· 
§ ki suretile hazırlana:aktır. Mu!1ıı .. rirlerimiz 1:t:ınbulu mahalle ınalıa e-c:ıl< 
~ 
~ ve bl!nları l:encli de;;:tleri keneli ~ikayctleri gii.ıi Ifabcr sütunlarına GC:ı 
= e cekleıdir . 
ı:: 

l ıstanbul serratlerlnln röportajı 
e . ,..ırtıır· 
§. tstanbulumuzun derdi ço~:tur. istanbulumuzun güzel y:.ıltrı. c ı::ısr· ı 
E lstanbulumuzun düzeltilmeye, ılıtimam gösterilmeye değer yerlcrı ço ı..ir 
== t •a:tl "" iff Tam istanbul gazetesi obn JJc;ber, elinden geldifi ka:lar mun ;ı.. ~ 
~ pr,.sr.:ı.., dıhilinr1• fs.t:>nh,,Jn11. _.tl,. ıt,.e.il .. -o·••·--r- •~ : ._)tir, • 
'E işe, muharrir ark:.:daşlarından ikisile bir foto~raf;ryı tavz:J etmı ı Jcİ· 
= t 1 d um:.ıyoru •· ~ E Olcuyucularımızdan. daha cl.:ğı usu st:n!Juıtu ar an . geldi"' ~ 

E semtlerinin tamamile yabancı". nl.n mu.1arrır enmız:c ·~ d ğıı blY E ı · 1 · · maha11•lcrınc ,,, "' 
= · · ı · · ı -·'en ib3ret ol u ı•·İ E !eri zaman yol gö:ıterilecek ve şıkayet erının ne eru d bC .. 

§ dirilecektir. Haber İstanbul röportajlarını şehrin İimdiyc ka ar il ecW 
5 - h.. k"" 1 . c k-dar teşın ... , ·- hiçbir gazetecinin ayak basmadrg1 en ucra o;e erın derıJrıl i 
\ cckt:r. İstanbul serr.tlerinin röprırtajı. yalnız d~rtl•rle uğ'ra:a::un .. h"di· 1 
§ istanlJul semtlerinin ictimı:ıi hayatında knydooı!meye clcğcr il ' 

~ sctcrini tcsbit eclecek~ir. 

~ · ,,vu - Ço~' çocuklu aileler .. yeau '" 
( ve nlşanhhır . ıt•· ,il! 
§ . . . , . · · resiınterı g Ço~:. ço ~ul;b aılelerın. rıış::ı.lanan.arrn. ye:ıı evlıl.erı~. J-Iabl!rdr. ~ 
5 berde ncşre~ilccel:, yeni do~anlar ve en ya3l ı lıır l:endılennd_e~ 0cdi1<0:l ~ 
~ bahscdildiğ:ni giirecektcrC:ir. Semtlerinin tarihini, s~mtlen~'~·rıHklerirı' l dusunu, sen:tlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çır .ı 
~ Hab~rclc okuyacaklardrr. 

1 

l e-<edi müsabakanı•~;ı 
~ 1 k B' b'l' ki evinizde ?.!\-~ Kedi mfü:abakamız, çok orijinal o a c2 ·tır. ıı: ı ıyoruz: . dü~\J 
...: • k d" • d A aba b.ıran fJ sevdiğiniz: ve çok güzel buldu~unuz e ınız vôlr ır. c 
~ dünüz mü l:i kediniz, semtiniz;::?rJ;: kedilerin en güzelldir. . . . bir :ahtılet 
°§ Kedinizi müubakamız:a iştirak cttirtiniz. Size bunun ıı;;ın hıç 
/ff verecek değiliz. . . sınini çelce: i 
~ Gl::etcmizin fotoğrafçısı evinize kadar gelip kedinız:ın re ılla~cin'61 i 
°§ cel:tir. Size vereceğimiz bütün '?.ıhmet kedinizi fotoğrafçunızrn 
= k "b · ·ı cel< § karı;ısına l"'.Jkarma tan ı arcttır. . . 

1
• 5cçı e 

- • :s • b'nncıs r ~ Kedi müsabakamız. semt •emt yaprlacak, her semtin ı. . rıla~ıl<tl · 
g Sonra da semtlerin birinci kedileri arasrnda İstanbul birincısı ay fc:t3ı1bUI r. 
-- · d ıya ~ c ~ ~ Semt birincisi kedilere, altı aylrk yiyeceklcrile birer m<l •. a ·;' ıııadalY ~ 
~ birincisi kcuiye de bir buçuk senelik yirccek bedelile bir gwnı:~ . r.• l~ 
5 verilecektir. .. 1ıııJl!.Ulllf.pııst' f.iııııııııuıuufflıı:ıııııu111111ııııuHıuıı1wıııııımıı"'""'uııuııııı!ıuıınııııuıttıııııınııınmııııuıııııllnıı .. ııııııııı • .,,r· 

cir hclıı 111· 
kada birer oda., so:~da" \'C 0rıc:ıd3, "~ 
dır. İkinci kat sofa ondrd- r }3irJll~ dC 
rer oda ve bir hela ''3 tı · sof• otı,.. 

nc11ofilu 4 üncü sulTı hul:uk 1ıdkim_ 
ı:9:ndc.ı: 

Uahcur Re~ekanın beş~e bir hi&sc
sine sahip bulunduğu Beyoğlunda 

~ahlmli mahı!les!nde Şahkuli sokak 
eski 13 yeni 19 sayılı nim kargir e
vin beşte bir hiseesi ac;ık arttırma 

surctilc 26 / 4/ 9:17 tadhine müsadif 
Pa;;:ırtcsi giinli s:ıat 14 de satılacak. 
tır. 

Tnfsil:it: Zemin katta çifte kanat_ 
h k&~lldan girilir ve buradan çift lrn
natlı bir k:ıpı ile zemini mermer dö
~li bir sofaya ı;"rilir. Bodruma bu 
F.Ofadan girilir. So1ı:ak cihetinde mut. 
fak vardır. Burada bir hela bir o. 

"~ .. ka rıır. tın aynidir. uçüncu • rdtT· 'fa. 1ıc 
ve arkada b:rcr oda 'a ,. jl\i odıı ..... 

van"' l< "" ras1 k:ıtı nrkada. ynn ·ak r.ıutfıı ttııl°• 
he:a ve bir sofa bir uf ınc'·ctı sıı· 
d;r. nu katta bir tnr~;; lirııdıt· eır
Tarnammın kıymeti. 2 '"'iaıığLI t:.~~ııJe 
tış lndcli yüzde 75 1 ~u i'terirıc ;ııııe 
de en fazla nrttı~nnı ı · li)'C ,·c ·teriıt 
edilecektir. ft~smı, tC!·•' fste!dl J3t" 

l ·· t · · altt:r. ftattt pu u muş crısme .. \'C 5_. 1t1'o-
ytıkarda gösterilen gtillhuı-ut< ırıs. ıır' 
Yog~lu dördüncli sulh 8rttırJ1l ,, ,·e •· 

Hasan Rasim Us 
B:zsılJıg• 11rr fV AKIT) matbao11 

dunıu1: mcvcu•tur. Birinci J;at: bura
ya bir ah~arı merdivenle cıkılır. Ca

J mekandan nofaya girilir. Önde ve ar_ 

rnesine ba~vurmatarı .. 
5 

p!'Y il 

gircbilm"lt ir:irı yiiz1C '.
1
·.n oıuııut'· 
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y~trrınal~ eart oldu:,u .. 
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Yallah! 
~ lianıdi birkaç gUn lstanbulda Kocasını. yuvaSJnı severdi. Uf olsun 
~ ~ olan meelfor zenginlerden §a- diye biraz isyan ettikten sonra evinin 
Öfle bıiistahsili Bay Tabiri o gün şerefini kurtarmak için hizmetçilik 

~!etneğine davet etmeye karar yapmıya karar verdi. Güzel elbisesini 
~"Ufti. Bu vesile ile, onun acenteli- çıkanp basit bir siyah elbise giydi. 
~acak, tstanbuldnki satı§larını ~am önlüğünü bağlarken sokak kapısı 

ktı. çalındı. 
~djnin karısı Raife, otuz yaşla. Ko.ıa koşa gitti. Tatlı bir tebessüm-
'·Çok gUzel, sevimli, canlı bir ba. le kapıyı a;tı. Şi§man tüccar, bu ı:a· 

2ı rif hizmet)iyi görünce, y.:izünde bir 
lıı.!'atet gününUn saba.hı yegane tebessüs belirtti. Çapkın bir eda ile 
~ıleri olan İkbale genç kadın kadnun yanağını sıktı. 
~ etti. Odaları intizama. soktu- _ Güzel kızım... Git de efendine 
~.leıneği mUkemme1 surette ha.- haber ver. Tahir bey geldi! dersin. 
"~dııar. o Kadın, mahcup bir eda ile: 
~p 1\ b:rdc ~§bitince, Raife tuvaletini - Bat üstüne efendim ... 

'k iizere odaaına çekildi ve ko- ve paltoyu almak üzere uzandı: 
ıcalendi: - Müsaadenizle, beyefendi ... 

h' liaındi! Ben saçlanmı kıvınnta· - Nasıl müsaade etmem? .. Yardım 
ij ~r ıcn de İkbale söyle, fmnda· et kız:mı, yardım et ...• diye şi§man 
~ ıye baksın. Yakma11n. adam çapkın çapkın söyleniyor, kız:a 

do:keıt bir an dı§arı çıktı ve hemen yan yan bakıyordu: • Ne de tirin §ey. 
reıc: . 

Ne de kıvrak ... Ne de cana yakın. 
l!~.l~baı mutfakta yok 1 - 1 dedi. Salona girerken, eliyle "kızın,. kaba 
~ ~ ben çevirdim. O kilere gitmit· etlerine bir tane yapııtırdı. 
~d Yukan çıkmadı. Memnun, gülerek, ev sahibiyle &e-

ın hayretle bağırdı: 
' li lAmla§tr : 

)o~ ita çıkmamı§ mı? Ayol onu -· Tebrik ederim, bayım ... Pek gü· 
aı.._ ~ı Yanm uat oluyor. Sakın ba· 
... ~ bir • :zel evin var ... 
hp d lJ gelmesin? Merdivenden ka· 

litrnu.ı olmasın? Sonra, gözı:inil kırparak: 
tıı' ;eilrnem... İkbalin ne obur oldu· - Hiz:met~1n de dehfCt ... Elmas par 
\ı:ı ~luın. Her şeyi tatmak ister. Sa- çası vallahi ... 

, !a.rapıarı şurup sanıp i~mesin"! Genç erkek, ıaşkın şaşkın tekrarla· 
~ Aman sus! Yüreğime iner 1 Pis dı: 
~lığını bile bile bu km alıkoydu- - Ev mi? ... 

l' ı kabahati - A .. Ne p§ryorsunuz? ... Hiç böy· 
~h-~~§la ~ıktılar. Mutfağa baktılar. le hiz:met~i ıörmedim ... 
~s~ıa'"cnlerdcn aşağı koştular. Kileri Ev nhibi lafı değittirmek için, il· 
• r. Bir de ne görsünler? İkbal, zümlerden, ~araplardan bahıetmeye •re 
'Oturmuş, bacaklarını uzatnuş, ya ba~ladı. Biraz muhavereden sonra ye-

~ bo§ bir ıişe, elinde başka bir mek odaıına geçtiler. Tahir bey işti· 
~t1ıt ~alını sall,ya sallıya §Clrkı söy· ha ile yiyordu. Hizmetsi ile laubali 
~-· şakalaşıyor, ve ev sahibini nekadar 
~dan bir yar gelir bizlere! muztarip ettiğini farketmiyordu. 

Sta l\llah gözlere bak gözlere... Yemekleri yedikçe, praplan iç -
~t ~n ikiye geliyordu. Bu sarhoş tikçe nefesi arttı. Raife, artık onun el 
~lıl tçı, nasıl vazi!esini ıörecekti? 
h,.,-·· kapıyı açacaktı? Nasıl yemete plalarından kendini kurtarmak için 
~ta'- yemek verirken mümkün mertebe gc-
~ 11:, nasıl sofrayı idare edecekti? 

.. "'il L. ri çekiliyordu. 
tc~il ç 'Wldın, ~lgınlar gibi çırpınıyor, 
~ Olacağız!,. diye söyleniyordu. Sonra, bay Tahir, dudaklanru p-

sı: pırdatarak sordu: 

L.' Uıuı - Çok mu yanınızda'! 
·ıı.~ltı me, şekerim... Şimdi koşar, 
ı tt~i ·d - Kim efendim? 
tı:, " . ı archanesinden bir tane bu-
' •Chririm 1 • dedi. - Hizmetçiniz, yahu ... Bu güzel 

ij Ay 1 kız ... 
tr b 

0 • pazar... ünuttun mu? ... 
"tr lca al - Otuz senedenberi... Yanımızda 

..... p ı ... 
.ı . V doğup büyüdü l 
"'il h ay •.. Acaba komşuların birin-b' lliiinKik muvakkat bir hizmetçi - A11ah Allah... Dünyada otuz ya-

' ~ı tnıyız? şmda gözükınJyor. 
~>'1crd0~unda hizmetçi yok. Ahmet Hamdi, Hifı yine çevireli. 

ille~ .• ~ de ziyafet var. O tabii vere· - Tahir beyciğim ... Ciddi konuşa· 
, ~ arşıki avukatla da kavgalıyız. lım .•. Mademki llıtredip bana samimi· 
.\11ıı~ Olacak timdi? yet gösteriyorsunuz, bari ~u İstanbul 
Sazı~ğız bir koltuğa yayıldı. satııını da bana hasrcdiniz ... 

~: ta birdenbire yerinden fırlıya- - Hay hay ... 

'.b -Ya ... 
lıcl' ht ~r, aklıma bir fikir geldi. Tahir - Fakat bir şartla! 

' ~ırtı evli olduğumu bilmiyor. - Şartınız: baıımla beraber ..• 
tı.~,~· Sonra?... - Şartım ıu: hizmetçinizi bana he-
'~ llkdarak, bozularak: diye edeceksiniz! 

~it ı.c ... Sen ... meıela ... Bir beyaz Delikanlının artık tahammülü kal· 
'ıJ fllıır? kıp da hizmetçilik. yapsan na- mamı§tı. Yerinden fırladı ve bağırdı: 
~' }( - O halde, imkansız efendim ... Çün. 
ı.._tt ~:lallah beyefendiye ... Beni ne- kü size do_ğrusunu söylemek daha iyi 
~ nk g··ru An . ~ flldııftuı 0 yor... nem senın ka· olacak... Bu hizmetçi sandığınız be-

>lerd· u bana zaten her zaman nim karımdır ... Ve böylece rica ede-
ll' ı. 

"-....~t ~ .. :.. rim: yallah ... 
..._~çok iy_i _bı_·r_k_a_d_ın_d_ı. _______ N_a_k_m_·: <_H_a_ti_ce_S_u_·r_eY_Y~ 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

117 sene evvel bugün 

Tepedelenli Ali Paşa isyan 
ederek fermanla oluverdi 

Halet Efendi, isyanı bashrmadan önce 
düşmanını lifdürlmek istiyordu, bu yüzden 

6nti alınmaz feU\ketter geldi 
1820 yılı 20 mart günü, tam 11 7 j 

aene evvel bugün, me§hur Tepede· 
}enli Ali pa§a isyan etti. 

Bu isyan Qşmanlı devletine ar· 
ka51 alınmaz gaileler açtı. Tepede
lenlinin uyanı Bahıalide duyulunca 
İsmail bey Başo ile T urhala muta· 
sarrıföğma tayin edilmiş bulunan 
Mahmut pa§a Yanya üzerine gön· 
derildiler. Bu iki kumandan, yolda 
topladıklan 20,000 askerle Yanya· 
ya gelmi§lerdi. 

Diğer taraftan Prcvzenin alınma· 
ıı için harekete geçildi. Burayı T c· 
pedelenli Ali paJa zade Veli paşa 
on altı gemi ile müdafaa ediyordu. 
Nasuh zade Ali bey, Türk filosu ile 
Provczeyi muhasara edince Veli 
paşa kendisini müdafaa edcmiyece· 
ğini anlacb. Muharebe yapmak da 
istemiyordu: 

- Hükumete ne kadar kar§I dur 
sam gene galibiyet onlarda kalacak. 

Diye dü~ünrfü. Fakat derhal mü
dafaayı bırakmak istemiyordu. ilk 
i~ olarak limanın ağzını gemi batır
mak euretile kapadı. 

Baba Başa. bu gemilerin müret· 
tebatım ahluka etm~ bUlunuyordu. 
Hepsini elde etmeğe muvaffak ol
du. Bunun üzerine T c.pedelenlinin 
filosu, Narde körfezinin civarındaki 
Türk karnrgahına gelerek teslim ol
du. 

Bir müddet .sonra Prcvze de wpt· 

edildi. Baba Başa İle asuh zade de. 
sahildeki mevki~tettiler. 

Şimdi Yanya kalıyordu. 

Ali paşanın burayı zaptetmek 
için RÖnderdiği kuvvetler, ihanet 
ederek düşmana tes1im oldular. 

Fakat T epeclclenli, vaziyetin git· 
tikçe fenalaşmakta olduğunu hisset· 

melde idi. Y cgane çareyi meşhur 
Etniki Eterya cemiyeti ile muhabere 
ederek onları isyan ettirmekte bul
du. 

Ali pasanın maiyetindeki askerle· 
rin mC§ bini ortodokstu. Hristiyan 
bölük başılarmdan en çok Ozisiaya 
güveniyordu. Bunu muhasara edil· 
miı bulunan kuvvetlere yardıma 
gönderdi. 

Ozisia bin b~ yüz kişilik kuvveti 
ile serasker Pa§aYB teslim oldu ve 
bu hizmetine mükafat olarak ordu
da v<lzifc aldı . 

Hristiyan ve düşmanın kumanda
nına itimat edilebilir mi idi~ 

Harp esnasında bunu kimse dü· 
şünmemişti. Fakat kokusu pek ça· 
buk ~ıktı. Ozisia orduda Türklerle 
Amavutlann arasını açmış irtaki 

adasına kaçmıştı. Orada da {İmdi 
Yunan ih til3lini hazırlıyordu. 

* * * 
T cpc<lelenli, kırk seneye yakın 

bir müddettir, padişahtan daha ÜS· 
tün bir hayat yaşamakta, Yanya, 
yeni §ehirlcr Selanikte iki yüzden 
fazla büyük çiftliklere malik bulun 
makta idi. 

- AN LIYA"-f iYO ,:ıvM · 
f>VRAOA 1)EN İ2-
D f N BA~lı<A Si 
~E)'C iK I>c GÖ İ 

z '-' KMİYO~. 

Serveti, itibari. tahakkümünü gün 
elen güne artırıyor \ 'C bittabi guru· 
ru .cb artıyordu. 

Babıali ile arası, Avlonya muta· 
samfmı hapsetmesi yüzünden a~ıl-
mı tı. T cpcdelcnli mutasamf lbra
him paşayı serbest bırakmadı. Ve 
neticede i~yan bayrağını çekti, fer 
manlı o\uverdi. 

Ne kadar mukavemet etse tedip 
edileceği muhakkaktı. fakat bu 
mi.iddet içinde ihtiyar T epedclenli 
kendini kurtarmak için her çareye 
baş vurdu ve yukarda i§arct ettiği· 
miz gibi bazı anasın isyana teşvik 
etmeğe de muvaffak oldu. 

Ete ge irilen oğullan Veli, Muh· 
tar ve Salih paşalar yakalanarak 

nefi -.·c sonra idam edildiler. 
Ü!manlı tarihinin hemen her saf· 

hasında bazı iğrenç entrikalara rut-
lıyoruz. T epede1enli isyaİunda da 
bunlardan birini görüyoruz. Meşhur 
Halet efendinin pannağmı. 

Bu adam vaktilc T epedelenlinin 
en iyi ~hbaplanndan biri iken dii§· 

man .olmus nüfuzundan istifade ede 
rek Ali papyı mahvetmek için elin· 

den geleni yapmağa ba§laml§tı. 
Ali pnşa tam iki sene mukavemet 

ettikten ronra lcuvvcti kalmadı. Düş 
manı o\an l-lurşit paşaya teslim ol· 
du: 

- Suçum çoktur. fakat sinüsa· 
lime ve ki~emii hizm ti.wne hlinncRn 
tensip olunacak mahclde ikamet et· 
mck üzere maiharı affı ali olacağı· 
mı umuyorum .. dedi. 

Hadisenin içyüzü ara§tmlmc:ı 
~epdclenliye hak ermek icap eder. 
Rus ya seferinde. F rans1z.b.rın Mrsı· 
ra gelmelerinde büyük faydaları ol-
muş, bu yi.izden oğlu Veli pa~ayn 
vezirlik diğer oğullarına mirlivalık· 
lar ihsan edilmişti. T epedelenli top• 
çu adı ile sekiz on bin kadar asker 
yetiştirmeğe mu'\'affak olmuştu. 

ArH{ ihtiyarlamıs bulunduğun· 
dnn af fo:lilmcsi beklc~eJ:ilirdi. 

Eğer Halet cf endi olmasa .. 
Halet efendi ne mi.ir:ıkünse yap· 

t:r:ırc.~: ihtiy~:- T epedelenlinin ba§ınl 
kestirdi. Fakat ihtilal artık almı§ yü. 
rümü~tü, T orih diyor ki; 

"l lur .it JW.Ş3 ~epdclenliyi mu· 
hasar:ı ile rr.~ı;ul o!ac:lğma mniyc-
tinde:~i kuvvei askeriyeyi Morayı 
her m.-ı:ıftan samuş ob.n ateş ihtilali 
bastırmağa hasrey:Cse, yahut izalesi 
ile ul'fa::tı:I'r piri celadetsimir af ve 

itlak Ye ikdnr olunarak fitnei bağiye 
ye bir kere izhar ruyu besalet etse, 

Mora gailesi kolaylıkla mündefi 
olacağında şüp'he yok idi. ~e fayda 
l:i 1 lal et efendin in gamz olarak 
T epe:fole:ıli i;:i Morn umuruna ta· 
knddiim edilmekle Hurşit paşa hem 
devleti mosarife giriftar etmiş, hem 
de Yumm fesadının tevessü etmesi· 
ne sebep olmuştur. 

J 
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Cenevredeki heyetimizin reisi 

Numan Rıfat 
bu sa ba.h geldi 
Muharririmize · müzakereler 

hakkında çok mühim 
bayanatta bulundu 

Cenevrede Hatay anayasası ve ıtatü. 
sünü hazırlamak üzere toplanmış olan 
Milletler Cemiyeti eksperler kom;tesin
de Türkiyeyi temsil delen hariciye umu
mi katibi Numan Menemenci oğlu bu 
sabah Cenevreden şehrimize gelmiıtir. 

Numan Menemencioğlu i~tasyonda 

kendisile görüşen bir muhar:i• itdze JU 
beyanatta bulunmuştur: 

''- Mesaisine iştirak ettiğ:r:ı komite 
biliyorsunuz ki devletlerin murahhas. 
Jarından mürekkep bir teşekkül değil 

Mileltler cemiyetinin ayrı ~yn tayin 
ettiği eksperlerden terekküp eden YC 

Milletler cemiyeti konseyine hazırlıkta 
bulunmağa memur edilen ilmi bir he
yettir. 

Bu itibarla mesaisi siyasi ~eğil. doğ
rudan doğruya teknik sahada ctreyan 
eder ve bittabi tetkikat dah a uzun za
manlara ihtiyaç gösterir. Komiteye ver· 
miJ olduğum projenin birinci kısım 
tetkikatı çok esaslı bir surette yapılmış 
ve henüz bir karara vasıl olun:namakla 
beraber komite azasının hakkiyle te. 
nevvilr etmesi sayesinde işi!niz çok i
lerlemiıtir. Paskalye tatili dolöyısile 

içtimalan 9 nisana talik eden·k ayrıl· 
dılc. Yeniden toplanışınuzda esasen 
tetkik edilmiş olan meselenin birer bi. 
rcr intaç ve kat'i n&ticenin te!bit tdile
ceği tabiidir. 

Böylece Milletler cemiyeti konseyi
ne, gelecek i;:ti:nada Hatay isin bir 
statü ve anlyasa projeleri hczırlanmıı 
ol:ırak takdim edebileceğimizi kuvvet. 
le ümit ediyorum. 

Size şu kadar söyliyebilirim ki, 
çok esaslı noktalarm bir Jamu hak
kında Fran!\IZ eksperiyle aramda 
kuvvetli n oktai nazar ihtiliflan be· 
!irmia ve bunlar bu devrede izale 
rdile~emittir. Koyseyin 27 kanu
nusani tarihli "R esolution,, undan 
(karam1dan), inhiraf ebneğe komi· 
temizin salahiyet i olmadığı cihetle 
bu karara mutabık olan noktai naza
mnm arl<adaı~a kabul ve tasdüc edi
leceğine ıüphcm yoktur.,, 

l\fiişahillerin noktainazarı 

!e:ıimizdc 
Milletler cemiyetinin mütehassıs 

koınlt_çsi Bayır, Bucak ve Hazne nahi
yelerinin vaziyetini tetkik edeı!.:en mü
şahitleri dinlemiş ve müşahit!cr heyeti 
reisi bu iki nahiye halkının türkc;e 
konuşmaları hasebile İskenderun san. 
cağına iltihakları lazımgeldiği m5tale
aıın:la bulunmuştur. Heyetimiz ıle ev· 
vclce mütehassı!lar komitesine ayni te. 
zi bildirmişti. 

Cenevrede bulunan ve Bayır, Bucak, 
Hazne nahiyelerinin Hataya ilhak edil· 
memesi Hatay anayasasının Suriye le. 
hine yapılması, Trablusşam limznının 

Suriyeye iltihakı ve daha bir;.ok mese
leler üzerinde Paris ve Cen~vrede tc
~ebbüslerde bulunmuş Suriye heyeti 
bugünlerde Suriyeye dönecektir. Heye· 
tin dönerken Ankarada bi·kaç gün 
kalacağı ve bazı temaslarda l·ulunacağı 
söylenmektedir. 

Polise namah
rem yok! 

Çırçıplak soyunan 
kadıolarıo ist ed ikleri 

ol madı 
Nevyork 19 (A.A.) - Polis bugün 

yetmiş kadının grev itan ederek içinden 
çıkmak istemedikleri bir mağdzayı zor. 
la boşaltmıştır. 

Kadınlardan bir kısmı polisler mağa
zaya girince götürülmemeleri için he· 
men soyunmuşlar, fakat polis bu ma. 
nevraya kulak asmamış ve kadmli.'n ol· 
duğu gibi çırılçıplak hapishaneye gö· 
türmüştür. 

Musolininin 
ele geçen 
telgrafı 

Madrit, 20 (A.A.) - Havas a
jansının muhabiriinden: 

Brihueganın hükumet kuvvet-
. leri tarafından zaptı esnasında ele 
geçirilen bir asi bayragı, Madrite 
gönderilerek matbuat mensuplarına 
gösterilmiştir. 

Bu bayrağın bir tarafında kırmı
zı - sanlı kırmızı renkler, diğer tara
fında da mavi zemin üzerine ltal
yanca "Bruciamo non Luciano,, 
ibaresi yazılıdır. Bu ibarenin mana
sı şudur: 

"Şevk ve gayretle yanıyoruz, 
fakat par!amıyoruzl,, 

General Miaja, gazetecileri ka
bul ederek milislerin i1eri hareketle
rine devam ettiklerini ve asilerin de 
şimal istikametinde kaçtıklarını be
yan etmiştir. 

Hükumet; Brihueganın zaptın· 
dan sonra ele geçirilen Musolini ta
rafından çekilIJ1iŞ bir telgrafın met
nini matbuata vermiştir. Bu telgraf-
G uadala1· ara mıntakasında çarpışan 

murahhası -
İtalyan kıtalarına hitaben yazılmış-

Buna mukabil Fransız 
gerek Türkiyenin noktai nazarına, ge
rek mÜ§ahitlcrin görüş tarzlarına ;tiraz 
etmiştir. 

tır. Telgrafın metni şudur: 
"Pola gemisiyle T rablus garbe 

gitmekte olduğum şu sırada Guada-
1ajarada :vuku bulan büyük muha-
rebe hakkında malumat aldım. Leji
onerlerimizin düsmanın mukaveme
tini kıracaklarından eminim. Bey
nelmilel kuvvetler, ezilmelidir. Çün-

•••·----·"""""wt•••==-•m.ı..,..... ...... ·~~-TAN' da. kü bu kuvvetlerin mağlubiyeti bize 
Ecneb i · askeri ve siyasi büyük bir muvaffa. 

kıyet kazandıracaktır. Lejionerlerin 
müreb b iyeler cesurane hareketlerini yakından ta-

(Ba.1 tarafı 3 üncüde) kip ettiğimi kendilerine söyleyiniz.,, 
aeiJil hi::mctçi olarak kullaıııl<UklaN. Bu telgraf 16 martta Brihuega• 
n~,, iyi nı'iirebbi~cleriıı rn.emz:~etle. da hususi bir yevmi emirle İtalyan 
rmde lrolo.ylıkVı 1J buldukları 'lÇm ec- kıtalarma tebliğ edilmistir. 
nebi memleketlere gitmediklerini :ı: 
sf;yW.yor. Çocul:l.arm köW ve ya1xıncı · Habeşli köleler Asiler arasında 
milrcbbiyclcrfo elinden kıırtulmnsı Londra, 20 - İtalyan kuvvetle. 
için Maarif Vek<iletiııin Tilrk miircb- ri 6 top, 30 mitralyöz, 60 kamyon, 
1Aye1cr yctL,tinnesiııi teklif ediyor. 300 tüfek bırakmışlardır. 1 50 de esir 

E srareng iz bir iddia alın~ıştır. P_r:es ajansının verdi~i 
P · S / • bu ·· 1.:· 17.... malumata g0re, İtalyanlar Habeşlı· cyam ı a a nırı gun"'-ıe ı ., ası l · b 

alttr.da bir kariiııc veya dostuna ver- leri spanya F nsma sevketmıye aş-
il.iği. . .,..u cevap d~ ok-ımma.ktadır. lamışlardır. . . 11: s. Y. imzalı mektub sahibine: 2.000 Habeşlı muharıp Centaya 
Başımdan geçti. Fa.kat bahsettiği. çık~r;lmışllr. . 
niz uzuv üstünde değil. Yalnız onu Asılerden kurtulan hır kasaba 
değiştirdim. Fark bundan ibaret. daha 

P. S. Madrit, 20 (A.A.) -Hükumet 
D<Mtumuz Peyami Safa'mn '""İ".eJ.ck kuvvetleri, yiiriiyüşlerine devam c· 1 

akscım,,t M.kkmda m .. aa.lesef l«ııilcri. derek Brihueganın 27 kilometre şi · ı· 
m.ize m<ılhm4t verebilecek vaziyette mali §arkisindeki Navalpotroyu zap-
değili=. Karadavut tetmiılerdir. 

HABER - ::A.k',am ıx>stasr io MART-1937~ 

Göringin -Paristeki son. kaıılJ 
Londra ziyareti 

Pariı, 20 (A.A.) - Havas ajansının 
iyi bir menbadan öğrendiğine göre, İn
giltere hariciye nezareti Alman hariciye 
nezareti, nezdinde gizli bir teşc:bbüs

te bulunarak müfrit sol cenah fırkaları_ 
nın general Göringe karşı duydukları 

husumet dolayısile taçgiyme merasi
minde generalin, Alman hükumetini 
temsil etmemesini istemiştir. . 

Amele fırkası şeflerinden bazılarının 
bu hususta hariciye nezaretine evvelce 
müracaat etmi§ oldukları hatırla;dadır. 
Bunların ileri sürdükleri deliller, hükü
metc general Göringin Londrada bulun 
masının tehlikeli olaca~t kan.ı<ıtir..i ver. 
ldiği tahmin edilmektedir. İngili7: tale
belerinin geçende sefir Von Ribl ent
ropa karşı yaptıkları düşmanra nüma. 
yişler belki Almanlara, sol cerıah fırka
ları tarafından tc:hrik mahiyetinde te
lakki edilebilecek hareketlerden ictinap 
etmeleri lazımgeleceğini göo;termiştir. 

Zannedildiğine göre İngiltere rüku. 
meti Almanyanın Von Neurath tarafın
dan temsil edilmesini teklif edt-c.:-ktir. 
Führer, bu teklifi kabul etmediği tak

ldirde İtalyan hükumetinin Grandi hak. 
kında tatbik ettiği bir usule imti~alen 

Von Ribbentropa fevkalade s<'fir Unva
nının verilmesi ihtimalden uziik değil

dir. 

Viyana da 
Naziler 

(Ba.ş tarafı 1 incule) 
Bunların sözlerine göre başvekil 

Şuşnig istifaya davet edilecek, is~ifa 
etmezse öldi.irülecekmiş. Bazı yük
sek ri.ıtbeli zahitlerin de bu teşkilatl:t 
alakaları görüldüğünden erkanı har· 
biye tarafından lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

MP-vkuflarm hüviyeti hakkındH 
büyiik bir ketumiyet muhafa7a edil
m'!kledir. Suçluların ikametgahla
rınd<'. yapılan aramada mühim ev· 
rak bulunmuştur. 

Bazı siyasi endişeleri göz öniin· 
de tutan Avusturya hükumeti, bu 
meselenin gizli kalması için azami 
gayret sarfetmekte, hadiseyı adi 
bir zabıta vakası gibi göstermekte
dır. 

Başvekil alelacele döndii 
Viyana, 20 (A.A.) - Şuşnig 

Viyanaya avdet etmiştir. Başvekil 
derhal Schimidt ve diğer hükumet 
adamlariyle görüşmüştür. 

Belçika Krahnın 
Londra ziyareti 
Büyük bir e hemmi
. yetle karşılanıyor 

Belçika kralı Leopold pazartesi gü. 
nü Londrada bulunacaktır. Bu seyahat 
gerek Almanya ve gerek Fransada fev
kalade alaka ile karşılanmaktadır. Al
man matbuatı Belçikanın artık bir karar 
vermek vaziyet ve mecburiy~tinde ol. 
duğunu yazmaktadırlar. 

Bu ziyaret münasebetile Belçika se
firi, Kralın şerefine bir ziyafı:t vrı ecek 
ve bu ziyafete yüksek mahfil:~re men
sup bir cok zevat davet edilecektir. - . 

Sah günü İngiltere kralı tırafından, 

Belçika kralının şerefine husu .. i mahi. 
yette bir öğle ziyafeti verileı::ektir . Bu 
ziyafette iki kral ilk defa olil:-ak temas 
edeceklerdir. 

Kral Leopold, perşembe g~nii Brük
sele dönecektir. 

Bir Bel~ika nazırının temasları 
Harp mezarlıkları İngiliz · Belçika 

' cemiyeti reisi sıfatile halen Londrada 
bulunan Belçika Devlet B<ıkanı Hy. 
mans ,Belsika büyük elçisinin m..ımai

leyh ~erefinc verdiği akşam zıyaf~tinde 
Edenle görüşmüştür. 

Star gazetesinin bildirdiğine göre 
Hymansın bu seferki Londr:ı seyahati 
garp paktı hakkında Londra, Paris ve 
Belçika arasında mevcut anlaşmazlık

larla sıkı surette alaka:far bulunmakta. 
dır. 

Sllivrlkapıda 
b u sa bahki yangın 
Bu sabah altıda Silivrikapıda Tür. 

be sokağında mc::baha memurların

dan Sabı iye ait boş evin üst katın

dan yangın çıkmış ve bu kat yan
mıştır. 

h ôdiseler 

Pariste Faşistlerin amele mahal· 
lesinde yaptıkları "tahrik,. telakki 
edilen toplantıları neticesinde 
büyük karışıklıklar çıktığım tafsila
tivle yazmıştık. Bugün bu hadise
lere dair gelen ilk resimleri dercedi-

htll 
Ü · · ·ı rin ta yoruz. stte nümayışçı eh .. ·..,,al·• ·r 111· 

. ı rcalar;m sökc:rek sı a ·rııter· 
eaikleri görülüyor. Diğer ~~sıpolis· 
de ise başından yaralanan ~·r rıiİ • 
le barikatlar üstünde yaralı ı 1 
mayişçi görülmektedi~ 

Tramvaydan 
atlamayın z ! 

Emniyet Direktörlüğü çok sıl<I 
kontrola ba_şladı 

( B<UJ turaf ı 1 incide) bir surette devam edecektir. ııslll• 
Ço kl l · ı . . . .. .. bu nus 1' 

cu ar \ ' C ı erme teslım cdilıp Emniyet direktörunun lillııJl'lıı 

babalarından birer lira para eczası a. ki kararından memnun ° zaillııJl' 
lınacaktrr. Büyükler de ayni parayı .., mümkün değildir. Şehirde son 00ur.c 
vereceklerdir. !arda pek çoğalan kazaıarı?rıerc 1tıı· 

Bu kontrollnr bundan sonra her geçmek için böyle sıkı tedbl 
gün ~chrin her tarafında gayet sıkı kikaten ihtiyaç yardı. _,../ 

~o o s !k:D ;g l!(a <dl o in) o ırll_m_a_ır_n~ern 

,. 
t f1~ıti 

P · · I<l · · b. · d k ·· 1 b' ka
0

d nı hayre ıf j• arıs sır ennın ırın e, ço guze ır m şaya . her '/"' 
lar yapmaktadır. Kolsuz olan bu k<'dm, çocukluğundanber~İ)'et ~n:i· 
ayaklarile ~ö~üş olduğundan, şimdi ayaklan büyük bir .ras. ğne•~.o f'' 
etmi~tir. Dikişe son d'!rece merakı olankadın, ipliği ayakları e 

1 JJ1el''~Ofo" 
riyor, cıgarasmı ayak)arile ağzma götürüyor, kağıt oynuyorİ tiife1' ' 
zıyor. V e resimde gördüğünüz veçhile ayaklari)e mükeınnıe 
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MDllOô ~lYıme maıçOaııro ~aışD~ır~®ıril: 

Galata 
Fenerba 

Uzun dedikodulardan sonra ni· 
hayet bu pazar günü milli kümenin 
ilk maçlarına gahit olacağız. Türk 
futbolünün atisi için milli küme 
maclarınm ha·.-ırh olmasını temenni 
etti~imizi knydettikten sonra mar la
'rın teknik bakımdan nasıl neticcle· 
neceklerini tahlile calışalım. 
GALATASARAY-GÜNEŞ 

Dostluk turnesine çok zayıf bir 
kadro ile çıkmasına rağmen 17 ener· 
bahce ile berabere kalmağa mm·af
fak ~lan ve I3eşiktaşa da ancak bir 
sayı ile yenilen Galatasaray tawkı~~ 
şimdiye kadar Güneşle yaptıgı ıkı 
resmi macın birincisini 6· 2 kazan· 
mış diğerini de üstün bir oyun .o:
namasma rağmen 1·1 berabere bıtır 
mişti. 

Yarınki maça Güneş takımı Ga-
latasarayla berabere kalan kadroyu 
çıkaramıyacaktır. Zira merkez mu
hacim Rasih F ransada bulunuyor. 
Buna mukabil Galatasarayın o gün
kü takımdan daha kuvvetli bir kad· 

t ro ile oynaması ihtimal dahilindedir. 
Bizce Galatasarnyın en kuvvetli şek. 
li: Avni - Lut fi, Reşat - Suavi, 
Salim, Eşfak - Danyal, Haşim, 
Gündüz, Süleyman, Necdet'tir. 

Fakat duyduğumuza nazaran 
U'ıtfinin merkez muavin mevkiinde, 
Eşfakm da sağ içte oynattlması ta-

t savvuru varmış. Bu çok yanlıştır. 
Eşfak ~ibi acar ve seri bir muavin 

, VJ U\.J[i -aı ıı..:b?~ftli• 1 o:i-~a-:nnj,cuı 
,,, J kaldırmak Giineşin galibiyetine fır 

sat hazırlamnktır. 
Eğer Siileyman hakikaten oynı

Yiimıyacak derecede hastaysa sağ içe 
Biilent getirilebilir ki akla en yakın 
şekil de budur. 

Güneşin kadrosu mal\ım oldu
ğundan iki takımı mukayese edecek 
olursak Güneş müdafaasının nisbe· 
ten kuvvetli, Galatasaray hücum 
hattının da daha atik olduğunu gö
rürüz. 

Güneş takımı fert itibariyle hiç 
şüphesiz ki Galatasaraydan daha 
az kıymette değildir .. Ancak Gala
tasaray oyuncularının da klüpçi.i, 
ve ateşli çocuklar oldukları unutul· 
mamalıdır. 

Çok zaman şahit olmuşuzdur ki, 
zor oyunu bozar. Eğer Galatasaray 
tarihi enerjisini yarın da gösterirse 
Güneşin galibiyet §ansı çok azala
caktır. Filhakika Galatasaray enerjik 

oynarsa hakikaten çok müessir ola
bilir. Fakat bunn rağmen iki takr 
mm berabere kolmaları da akla gel
mektedir. 
FENERBAHÇE - BEŞiKTAŞ 

İkinci maç Fenerbahçe Beşiktaş 
arasında cereyan edecektir. Son o
yunlraında formünden bir hayli gay
betmiş olduğu anln§ılan Fener takı· 
mı milli küme maçlarına maneviyatı 
çok sarsılını~ bir vaziyette girmek
tedir. 

Dostluk kupasında Güneşe yeni
len Fenerlilerin milli küme maçları· 
na esaslı bir tadilat yaparak girecek
leri tahmin olunurken bunun tahak-

kuk etmeyişi Feneri sevenleri haklı o 
!arak teessüre düşiirmüştür; Hücum 

E1cnebi hakem 
Nlt;in getiriliyor 
Beynelmilel !spor Temaslan Or

ganizasyon Komitesinden: 
19 mart 1937 tarihli Cumhuriyet 

gazetesinde, Bay Nüzhet Abbruı, Pa
zar günü yapılacak Milli Ktime maç. 
larınm bir ecnebi hakemin idaresinde 
cereyanını hoş görmemektedir. 

BUyük fedakarlıklara katlanarak 
getirtmek tasavvurunda olduğumuz 
ecnebi hakemler, gerek futbolcuları. 
mıza ve gerekse hakemlerimize birer 
muallim vazücsi görecekler, ve mem
leket sporu bundan azami istifade e
deceM:İr. o)!ea. bay_ Nüzhçl Ab'ba
sın yazdığı ,gıbi, ha.kcmlerjmizin doğ. 
ruluğundan zerrece şüphe edilmiş 

değildir. 

Şunu da istitrad kabilinden arzede. 
lim ki Nüzhet Abbasm saydığı ha
kemlerden hiçbiri. önümüzdeki pazar 
günkü maçların idaresini kabul et
memişlerdir. 

Yanlış tefsire mnhal kalmaması i
Gin keyfiyetin tavzihini dileriz; 

Oiisford - l\embriç 
Denizcileri Fransaya gidiyor 
Aksford, 20 (A. A.) - Oksford ve 

Kembriç üniversitelerinin met"hur e. 
kipleri 3 nisanda Sen nehri üzerin. 
de Surennes He Saint • Claud ara
sında üç bin metre üzerinde bir ka
yık yarışı yapacaktır. Me<-hur İngi. 
liz tnlt ımlarının yab'.lncı memlekette 
yap:ı.cağı bu ilk müsabaka toplnntısı. 
na bi1.znt Fransız rcisicümunı fahri 
riyasetini vaadetmiştir. 

hattının mütevali müvnffokıyetsiz
liklerinden eonro Muzafferin mcr 
kez muhacim yerine getirilmesini 
sabırsızlıkla bekliyenleri sukutu ha· 
yale uğratan fener idarecileri öyle 
anlaşılıyor ki Muzafferi bu sene a- · 
foroz etmişlerdir. 

Gerek oyuncuların gerek seyirci· 
lcrin ve gerek gnzetecilerin itirazları. 
na rağmen Fener bahçe takımı gene 
merkez muhacimsizdir. Ôtedenbcri 
akıncılıkla şöhret kazanmış olan F e· 
ner takımında bu sen&i kadar bo
zuk bir hiicum hattı ilk defa olarak 
göriilmü~~iir. Ve her nedense Fe· 
nerliler bu hattı ıslah etmek husu
sunda en küçiik bir zahmete bile kn.t· 
lanmamışlardır. 

Son haftalarda büyiik bir azim· 
le hazırlanan Beşiktaş takımı yavaı 
yavaş eski formünü bulmakta ve 
kuvvetli bir manzara arzetmektedir. 
Binaenaleyh yarınki maç formiin· r 

den kaybetmekte olan bir takımla 
formünü bulmak üzere bulunan bir 
takım arasında· cereyan edecektir. 

Maneviyatı itibariyle rakibine " 
faik olan siyah beyazlıların yegane 
çiiriik tarafları muavin hatlarıdır. 
Hakkıyı sık sık haf hattına abn Be· 
şiktaş eğer Fenere karşı da Hakkıyı 
geride oynatırsa Fener miidafaası· 
nm b~yle ~ir .hiicu~ hattına göz aç- 1 
tıracagmı umıt etmıyoruz. l 

Be~iktaş Hakkıyı muhakkak ile· · 
ride aynatınah ı ve hücum hattıqı 
takviye etmelidir. 

- Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, 
Eşref - ~eklindeki hat tereddütsüz 
söyliyebiliriz ki lstanbulun en zorlu 
muhacim hattıdır. Hafbek hattı: -
Fuat, Em·er, Feyzi - den kurulur 
ve müdafaada Hüsnü ile Faruk -
kalede de l\ılehmet Ali oynatılırsn 
Beşiktaş takımı ümit verici bir şekil 
almış olur. 

Buna mukabil F enerbahçenin 
ideal şekli de şudur: 

- Hiisamettin - Yaşar, Cevat 
- Esat, Angilidis, Reşat - Niyazi, 
Şaban, Muzaffer, Naci, Fikret. 

Fakat bugün Fener takımının 
böyle çıkmıyacağma eminiz. 

Çünkü takımın şeklini bugün ne 
oyuncular biliyor, ne de antrenör. 
Bakalım ayinei devran ne göstere
cek? Şimdilik dört kıymetli klübü
müze de muaffakıyetli oyunlar dile-
rız. O. KAVRAK 

MI M 1 K R o 

.., Ha kevi 
~bı4ıı~~ho2 maçları 
~ ~"irtıi ıu lia!l:cvindeıı: . 
~~ı (l'l~ 6P~r şubesinin himayesin
"1-... '!\da te kl.ubün futbol takımları a. 
~;·ııa fa rtıp etmiş olduğu lik maç. 
r~tı-. 2 s~~asrz olarak devam cdil-

a~, ; u·G37 Pazar giinü saat 
~ ~i llr :ı. Bukırköy sahasında aşa. 
>~ lloı-) ~raın gibi (Ak.Earay ile A. 
ı1 ~11~1 tl.l'usllld.n bu mc:.çla.rm finali 
~il b: Ve galibine Evimiz tara
'-';\Jtlı'k~ kupa verilcce!rtir. 
~a.ha k.oy sahası: 

~~aı-a 0lllis~ri: Ce,·det Özgün. 
~ah~d- .Akınspor saat 15,30 ha

dın A. Lik. 

Tarihi 

21 Mart 937 { 
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ISTANBULDA 
Feaerl:ıahçe 

GD net 
- Betlkta1 
- Galata1ara)' .............................. 

······························ 
Altay 
Altı1 
Aakaraınca 
Aakarafllcü 

- Fencrl:ıahçe 

- Beeıı..u, 
- Gtıaeı 
- Betlktae 

······························ 
Galat11aray - Faaerbalı;e 

Be9lkta9 - GOne9 
Geaçlerblrlltl - Betlkht 
Gen,ıerblrlltl - f'enerbahçe 
rGöıtepe • - Betlktaı 

Gilz.tepe - P'eaerl:ıahçe 

8etlkı., 
Altay 
Alta1 

- Galatauray 
- Calatanray 
- Günet 

Fenerbahçe - GUneı 
AnkararUcO - Fenerbıhçe 

AakararOcQ - Galata1aray 
Gü:tepe - Günet 
Göıtepa - Galata11ra1 
Geaçlerblrllil - Günef 
Geaçlerblrllil - Galataaaray 
Galaluarpy - Feacrbahçe 
Betlktat - Gilnet 
Fenerbahçe - Betlktat 
Galatauray - GUaeı 

Betlktat - Galat&1ara7 
Feeerl:ıahçe - Güae 
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Gençlcrblrll§l - AukararGcll 

··················-·················· 
Feaerbahçe 
Feacrbıhçe 

Gü:ıttp• 
Cö:ıtcpe 

Be9llrtıt 
Betik tat 

- AnkataıllcO 
- Geaçlerlılrlljil 

- Gcaçlc:rblrll~I 
- AnkaraıOct 

- AakaraıOcQ 

- Gençlerblrllil 

................................... . 
···································· 
···································· Altay - AnkeragOcıl 

Altay - Guçlerblrllil 
Güae, - Gençlerblrllil 
Güne, - AakaraırOcO 

Gençlerblrllil - Aakaraıllcil 

Galıtunray - Aakaragllcü 
Galıtuaray - Gençlerblrllil 

T - Taksim Stadı 
B ... Şeref >> 

F """' Fener » 

IZMIADE 

Altay - Qöıtepe 

··········· ························· 
Betlktaf 
Betik tat 

- Alta)' 
- Gl5ıtepe ..................................... 

Guçlerblrlltl - G!lıtepe 
Gençlerblrllil - Altay 
Gllnee - Altay 
Güatt - G!Sıtepıı 

Galaıauny - Göztepe 
Gıılatuaray - Altay 
AnkaraıücG - Altay 
AakarOrücO - GISz:tcpıı 

. ................... ················ 
·············:························ 

Fenerbahçe - Göıtepe 

Frııerbahçe - Altay 

Allıy - Göz.tepe 

fstanbuldaki maçların stad· 
lan yanlarında gösteril
miştir. Ankaradakiler şe-
hir stadında, lzmirdekiler . 
Alsancak stadında yapı· 

lacaktır. 
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Ga ata ar y 
Murakaba heyeti toplaıııyor 
Ga!atas:ıray spor klUbünden: Mart 

içinde toplanması mutat Yüksek Mu. 
rakabe heyeti içtimaı, 27 Mart 1937 
cumartesi günti saat 14 te klüp laka. 
linde ya;;lllacağmdan, yi.iksck mura
kabe heyeti azasının behemehal gel
meleri rica olwıur. 

tieneral Ali Hlk met 
Tedavi için Viyanaya gidiyor 

U. 1.L Rc:si General Ali Hikme
tin rahnlsızlığı yüzünden bir müd• 
dettcnbcri Bnlıkesirde istirahatte oU 
duğu maltimdur. Hastalığı henüz g* 
memi§ o!:ın generalin tedavi 'için yi. 
kında Viyıınaya gitmesi takarrilr iJ..'. 
miştir. 
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Senede bir 
milyon otomobil 

Mqhur otomobil febrika· 
törü Hanri Ford 1903 mene
aindenberi tam 23.000.000 
otomobil imal etmiıtir. Son 
zamanlarda, senede vasati 
1.000.000 otomobil imal et
meie batlaımttı. 

~ lf. * 

Japonyanm en büyük Bu· 
dası, Tokyo civarmda büyük 
bir kayanm üzerinde bir ka· 
butJn8 teklinde yapılm11tır. 

Bu heykel tam 35 metre 
yüksekliğindedir. 

"* • * Dünyada mev· 

it
. ·. cut bütün hay

vanlar içinde, 
beyni en bü
yük olanı han-

. giaidir biliyor 
mu.unuz i Karıncadır. Tabii 
~larm tenasübü nazan iti· 
~alınma. 

29 senede 42 bin 
resim 

Dünyanın en çalııkan a
damlanndan biri olmakla 
töhret kazanan meıhur F ran 
sız ressamı 29 senelik mesai· 
si zarfında tam 42.000 resim 
yapmifbr. 

Bu resimlerden bazılariy. 
, le haftalarca uğrqtığt halde, 
vasati olarak, günde 4 resim 
yapmanın yolunu buluyor 
du. 

* Dünyanmen 
mqhur köpe. 
;p, hiç fÜphe 
1oktur ki, har-
bi umumide in 
(;ilİZ orqusun • ~ 
da vazile gö· 
ren Stubbi'dir. 

Bu köpek bir Alman ca
ıuaunu yakalamıf, bundan 
bqka birçok esirlerin yaka· 
\anmasına yardım etmiştir. 
Bu köpek iki defa yaralan
mlf ve birçok madalyalar al· 
m11tır. 

~ .. ~ 
Resmini gör • 
düğünüz lapan 
yol pulu 186 7 
senesinde ba • 
ıulml§tır. 
Dünyada bun • 
ıardan ancak 4 

veya 5 tane kalmıttır. Renk· 
leri mai ve penbeclir. 

Bu pullar tasavvur ede
miyeceğiniz kadar kıymetli· 
dir. Şayet tesadüfen elinize 
geçerse zengin olabilirsiniz. 

Bayan Belkıs ölüm döte· tJ R D E ~ •ı N 
ğinde yatıyor. Kocası ya- '3 

nma gelerek: G ... z y A ş L A R 1 
- Yavrum, dedi, Nermin '-" 

senin aıhhatmı aormağa gel· Size büyük annemin bir 
di. maaalmı anlatacajım. Büyük 

Bayan ~clkıa güçlükle ağ annemin anlattığı bütün hi· 
zmı açarak soruyor: kiyeler gibi bu da d(>ğnıdur. 

- Şapkası .. Nasıldı> Hem bu hikayeyi hanım ni· 
~ * Jf. nem, annem, babam ve ben 

Hakim - Bu adamı döv- hepimiz yqadık .. 
dünüz üzerinde nesi varsa Hanım ninem, bahçedeki 
aldınız yalnız altm saatini kümeste iki küçük ördek ye-
bıraktmız, ne dersiniz} tiıtinniıti. Bunlar bahçenin 

Maznun - Altın bir mt ortaımdaki havuzta ne güzel 
mi vardı. yüzerlerdi. iki ördek acaba 

Hakim - Evet! erkek kardq miydi, yokaa 
Maznun - Şu halde ne iki hemıire miydi, bunu hiç 

diyeyim} Aptallığıma doy· bir vakit öğrenemedik. 
mayayım. Bunlar havuzda birer 

Jf. ~ Jf. dretnot ihtip.m.iyle yüzer-
- Rica ~ ~...._..ıatt ,Jaı1*:ı"-... • .,. 

hatsız e~ Nifanlnna mele· '"9.-ıı.amz ıııuharebe-
tup yazıyo~m. · aine ıiritirdim. Ne eğlenceli 

_ Fakat neden böyle ağır olurdu bu 1 .. Uzun menzilli 
y~ıyoraun. 

- Çabuk okuyamıyor da 
ondan. 

~ -t; 
Telefonda: * 
- Dostum, bu geceki 

temsil için iki davetiyem 
var. isterseniz size vereyim. 
Biz gidemiyeceğiz çünkü 
karım evde .bir mektup bı
rakmı§, bu gece sinirli bir 
herifin evine yemeğe davet· 
li olduğumuzu yazıyor. 

- Biletlerinizi maalmem· 
nuniye kaoul ederdim doa· 
tum ama ben de bu gece 
gidemiyeceğim çünkü kan
nızla sizi yemeğe clnvet eden 
benim. 

bir topum vardı: gülleleri iki 
metre uzağa atardı. 

Topumu havuzun kıyııı -
na yerlqtirir ve iki zırhlıyı, 
yani iki ördeği bombardıman 
ederdim 1 Onlar da oyundan 
hoılanır ve topumun aavur
duğu bütün gülleleri yutar
lardı. Şurasını unutmadan 
ıize aöyliyeyim ki, topumun 
savurduğu obüı taneleri, ek
mek içinden yapılmlf hamur 
du. itte bunun için, topumu 
havuzun layıamda mevzie 
soktum mu, ördekler ıevinç 
çığlıJdan atarlardı. · 

etmedi. Acısı geçer ümidiyle 
ona yiyecek verdiler. Yeme
di, kuvak, kuvak diye bağır 
muını da hiç kesmedi. 

Yemekten eonra, kahveyi 
ağaçların gölgesinde içmek 
için hepimiz bahçeye çıktık. 
Eeaiz kalmıt olan ördek ba
ğırmak için koprak kartımız 
gelmez mi 1. Ne istiyordu} 
Galiba kendisine bir q, can· 
dan bir arkadat verilmesini 
rica ediyordu. Herkes onu 
koğmağa uğraştı. Ördek ba
ğırmaamm kulağa pek de 
hot gelmediğini ıiz de be· 
nim kadar bilirainiz değil 
mil .. Eakat bi · ördı;lc. 
yaparsan yap,~ gerı ge~ 
yordu. 

Hele gözlerinde koca· 
man iki damla yq görünce. 
hepimiz f8f8 kaldık 1.. O vak 
te kadar ördeklerin ağlıyabi
loceklerini hiç de aklıma ge· 

tirmemiıtim. Timsahın, geyi· 
ğin, atm göz yafiyle ağladık· 
lannı i§itmittim de, bir Ör· 
değin göz Yafl döktüğünü 
hiç bir yerde okumamıştım. 
Bizim ördek gözlerinden 
yqlar aktıkça, başını büabü· 
tün büküyor ve öyle güzel 
ağlıyordu ki ... 

Zavallı ördek 1 Eşinin 
yokluğuna ağlıyordu. Arka
dafmm canlı mezarları olan 
bizler, ona karşı kendimizi 
ıuçlu bulduk. Eğer oracıkta 
bir rör.tken olsaydı, midele
rimizde arkadaıınm ayn ayrı 
parçalannı görürdü. 

25 sene içinde her şey nasll değişiyor 1 

Ördekler her giin biraz 
daha tişmanJayıp büyüyor
lardı. Çok geçmeden koıko
caman güzel birer ördek ol
dular. Bu, bizim ördekler 
için hiç de iyi değildi; çünkü 
kesilip tencereye atılacaklan 
gün Yaklatıyordu. Ancak 
kendileri bunun hiç de farkın 
da olmadıklanndan mevinç 
içinde yaşayıp gidiyorlardı 

Ördeğin gözyaşlan hepi
mize dokundu. ilk baharm 
ılık günqi altında eilen'-!· 
lim derken, hepimiz büyük 
bir taaaya, d~rin bir acıya 
düıtük. 

'*·---~~ 
~ .l 

Güzel bir pazar aabahı, 
ördeklerin biri için çok acıklı 
bir gün oldu: Akrabalamnr 
za ziyafet çekmek iıtiyen 
hanım ninem, sofrada hezel· 
ye ile piıirilmif ördek yahni
si bulunacak dedi. 

Zavallı ördek 1 Kafası ke
sileli, kimse ona acımadı. 
Yediğimiz hayvanlara zaten 
kim acır ki 1 iyisi mi, bunla
n hiç tanımamalı, evde bes
lememeli. Boyuna deniz sa· 
va§ı oynadığım ördeğin fo· 
kur fokur kaynamak için ten 
cereye konduğunu görünce 
içim sızladı ... 

Sofrada bulunanlann her
ıi büyük annemi ördek pi
ıirmekteki ustalığı için teb

rik ettiler. 
Bu güzel ördek mutfağa 

gideliden beri arkadqı acı a· 
cı bağırmaktan bir türlü yaz. 
seçmedi. ~OD&~ 

Harum nineme za"Valh 
hayvanca~ teselli etmesini 
söyledim. Fakat nasıl}. Bize 
kendisini o kadar iyi anlat· 
maamı bilen bu hayvana, bi
zim kendimizi naad anlatabi· 
lecektik) 

Bunun yalnız bir tek rarc
si vardı: Büyük annem de 
bu çareyi hiç, tereclclüt etmek 

• aizin kullandı 1.. Bahcıvanı ça 
iu'Clıiı gibi onun da kellesini 
ke,tirtti. Ve iki gün ıonre. 
biz eofrada gene çok lezzetli 
bir ördek yahnisi yr.dik l 

Hanmı ninemin de benim 
gibi çok iyi bir kalbi vardır. 
O günden beri kendi yeti,. 
tirmit olduiu hayvanlordan 
hiç birisini kestirmek iıtemi · 
yor ... 

itte bunun içindir ki kü· 
mealerimizdeki tavuk, hinrli 
ve horoılar, ancak ihtiyarlı• 
7arak ölmektedirler l 

M-etFJnm 

~,, 
_ Niçin sınıf:, 1 ,~ 

sonuncu. ka.lJYJ,.nler ~.# 
- BirıncJ ge e ~ ~ 

bir türlü bırakınak 
leri için! 
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«o anyalı misafirimiz Bugün -Aµkaradan 
gelerek Bükreşe hareket etti 

İtilaf miftah ile yaklaşınca 0 milheykel tanlı beynelmilel teşckkUIUnden ıe Türkty• 
~b (BCI.§ tarafı l incide) 
~ tlık bir halk kütlesi tarafından 
~ ~an nazır, İstanbul polisinin 
: ~ıf bir Avrupa şehrine layık 

~lll. b" ra veren güzel ve çok mun. 

1 

:ııı ır ınüf rczcsi tarnfmdan sc. 
l\ıı aıınu§tır. 

'aııy lonesko son derece neşeliydi. 
.. c dedi ki: 
~ ~Unyanın en güzel vilayetini 

l_arü Yorsunuz. Merkeziniz şehrin 
l.{ . hl~adır? 
'~1ddın Üstündağ selis bir fran. 
~ ~ a ~isafirimi2E istediği cevap
'-"ıus erdı. Misafirimiz şehri gezmek 
b~ gösterdiği. için motörc bi • 
~ - ... ııez Vali c~la Reisicümhur 
e d~a, SQnra mü:zclerc gidileceğini 
~ia s.?nra dost nazırın Fener<!_~k~ 
'.l}'leq· ınuesscscyi :ziyaret edeccgını 

h. ı. 
"O} • 

llıaiye~bahçeye çıkılınca. nazırla 
!q ııa ne liariciy1> Vekili Rüştü A
f le A~1!11na refakat etmekte olan Re
~!111'. ve matbuat mümessili Ne~et 
t~1 ~ıhmandarlık ederek sarayı 

ııı. l'dıler. Antonesko bundan sonra 
~I ~otörlc Sa:rayburnuna çıktı, 

tl,-e ;rı gezdi. Müteakiben otomobil. 
-~ k ene.re gidildi. Patrik tarafın
~dabu1 edilen nazırla zevcesine 
~ <llduğu üzere Patrikhane tara. 
~rı altın birer haç hediye edildi. 
~Sko He zev'Cesi saat bir buçuk

\ıe\rij• anya vapuruna bindiler. Vali 
{~~Yet erkfını ile Salih Kılıç tara

J\. 'tesyi edildiler. 

tıtoncskonun pek miihim 

"ıtUıı:ı beyanatı 
"il ~hen hariciye nazırı Antonesko 
a~~ gazetemiz namına kenC!_isini 
ı..~ ·,Jan arka:da.şımızm sordugu su. 
~~Vap vermeyi kabul etmiş ve 

ınotöründe, Orta. Avrupa, 
~ ~ ve Tuna havzası meselele
~ ~kından alakadar eden nrsıulu. 
~ a~ctte bir mülakat vermiştir. 
··~l{adaşımıza terkediyoruz: 
~~esi önünden geçerken üs
~t UyUk bir nezaket ve lütuf 
~~~r:k Yerini bana terlı:edince 
1'!tj .,;kuniz Romanyanm değerli 

~r; na.zırı gu'"lüınsiverek mırıl. ._ . 
~~zlerimi etrafa daldırdığıma 
~,!_~stanbula ilk defa geldiğimi J! ~r·11z. On beş yıl önce buraya 
~~ dahn gelmiştim. Fakat Şu 
~ un fotoğraf plaklariyle tesbit 
~ C'...::Yecek esrarlı bir güzelliği 
,·~~başka görünüyor, fotoğrafa 
lgltı crıniyor. 

~ I_nönü Biikrcşe gidiyor 
~~k bır duraklamasından istifade 
'~SQ~u1l\: 

~llı~Selans, Ankara ?.iyarctiniz 
tıar(!li a boktor Arasın Bükre.şi zi

l'ıl(ı1 ~akkında bir tarih kararlaş. 
'li l? 
~ hen~Yır ... - dedi • Hariciye nazırı-
11 ldir. ~rrı ziyaretimi iade edecek de. 
"\!illan , akat N!san ortalarına doğru 
~~ ~ıı. Başvekili Tataresko'nun 
~(!~t~ . yapacağı resmi ziyaret 
t~ _ay ~n~z. İsmet İnönü taraf mdan 
~~~1~ınde iade edilecektir. Bu 
A ltı ~· lStifadc ederek Doktor A-
~U" ıne refakat edeceğini kuvvet. 
% .JOl'Uın. 

tıı 't U.ıı son d ı· b" ·· .. ~~ 'di erccc ncfjc ı ır yuzu, 
1 l>aı,ı Yen gülümsiyen bol ışıklı, 

' k. •• tılı gözleri var. 
'~ Yasmdnsmız ckselfıns? 

\ı..~ 6a len kendimi alamadım. 
·~? .... ·dedi. göstermiyor mu-

, 4~ Gençlik sırrı 
~ ~i~ K~ı~dan yukarı tahmin et. 

"1!t1iın Y 1ı zor ... 
)(,:" ~u · Cevap verdi: 
~afi~~aranın c~~~~ olm:;Iıdır. 
'\Jr:l?ıi .. s.ızc ge11ç gorunmemın sc
~ ~Yliyeyim: Sigara icmem. 
~~~emeklerini hazf etmişimdir. 
' fi.. bac::ka bir EiCY içmem. 
~ e~~:ı. bu hal iştihası yerinde 

1~ dostı ııns olan hariciye vekilim izle 
l' lntp Uk kurmanıza. mani olamı. 
':'- () . 
liıı.i kg~nçtir: bir ihtiyarın mazeret
~ ıa~ Ul edebilir. Maama.f ih 7..a. 
~ ~ '1.n ben de i§tihnmı. pek tu
A ?Oı ~~eıtçler!c yarııı edecek derece. 
'\lftıa ?lıck yerim. 

lll tıyanın planları Rumen 
~ liıır enraatıcrinc uymaz 

l'Q n~t:._ gelince bahsin mecrasını 
'.f\l ·-= değiştirdim: 
~ti ef anvanın Mittel - Europa si. 
'~el'e r:fındn dönen şayialara. ne 
'.. adrır itimat edilebilir? 'c· .. 

~~eı-C'~ap vermeyisinizle sb..e siyasi 
~ ~t~rulmasmı istcmPdiğinizi mi 
'lcldt b~k istiyorsunuz? 

ır tavırla: 

- Hayır .... - dedi • siyaBi suallere 
cevap vermek benim vazifemdir. 
Yalnız sualinizi kafi derecede vuzuh. 
lu bulamadım da. 

- Almanyanm Orta Avrupadaki 
temayülleri, hedefleri ve Avrupa ga
zetelerinde, hattiı. bizzat Alman ga
zetelerinde bu temayüle dair görülen 
neşriyat Rumen görüşlerine ne dere. 
cc uygundur'? 

- Romanyanm vaziyeti açıktır. Si
yaseti düşünülerek ve Rumen milli 
menfaatlerine uygun olarak tanzim e
dilmiştir. Almanyanın bu nevi id<lia 
ve temayülleri bizde hiçbir ~ekilde 
iyi kabul göremez. Romanya ne iktı. 
saden. ne de siyasi bakımdan hic_:bir 
şekilde va.silik altına sokulamaz. Ro
manya Alman iktısadi arzularını ken
di iktısadi menfaatleriyle gayri kabL 
li telif bulmaktadır. Bizim Almanya 
ile olduğu gibi Fransayla da orta Av
rupayl:ı İn~iltereyle, Balkanların ve 
dün.Yanm her tarafiyle iktısadi :ı..n
gajmanlarımı7. vardır ki bunlar Ro. 
manvanın milli menfaatlerini teşkil 
cderİer ve milli Rumen siyMeti bu 
menfaatler ü1.erine müessestir. Ne 
vollarını, ne ekonomisini ne ithalat 
~·e ihracatını tek elin içinde topla
mak Almnnyanın arzusuna göre in
hisara almak hatası Romanyadan 
beklenemez. 

Macaristftl1 işleri 
- Macaristandaki son bükü.met 

darbesi teşebbüsü Romanyanm görüş 
zaviyesinden nasıl bir not almıştır? 

- Bu düpedüz, Macaristanm iç si. 
vasasına ait bir istir. Ben buna dair 
fikir beyan edebilecek vaziyette de
ğilim. 

Avusturya işleri 
- Az evvel ra.dyo Viyanada da 

Şuşnigi devirıneğe matuf bir suikast 
keşfedildiğini haber \'eriyordu. 

- Bu da A vusturyanın dahili işi. 
dir. Size yalnız Küçük !tilaf devlet
leri arasında tam bir ahenk bulun. 
duğunu söylemek isterim. Prag, Bcl
grad ve Biikreş menfaatlerinin müş. 
terek olduğu kanaatindedirler. 

Bu sırada gaı..eteci arkadaşlardan 
Koç benden atik davranarak şu suali 
sordu: • 

- Acaba ekselans, Habsburgların 
Viyanaya veya Peşteye avdetleri de 
Romanya tarafından Avusturyanm 
veya :Ma.caristanın iç meselesi suret
tinde mi tefsir edilecek? 

- Yooook •.. Onlar bize bu i3i ken. 
dilerine ait bir iç siyasa meselesi su
retinde göstermek istiyorlar. Fakat 
Habsburg!arın avdeti tamamiyle bir 
dış siyasa isidir: ve size resmen söy
liiyorum ki hükumetimiz Mösyö Sto. 
yadinoviçin Yugoslav meclisinde 
söylediği nutuktaki noktai nazannı 
avnen tekr::ır etmekten çekinmez. 
Habsburghr ne Viya.na.va ne de Peş-

M lYın<Blkkftdln 
tevsıvesn 

Edebiyat<l meraklıdır ve yazdık
larının birer "şaheser,. olduklarına 
kanidir. Geçen gün tam it zamanr 
mızda matbaaya geldi ve bir fırsat 
bulup söz\i yeni bir eserine getire• 
rek hemen cebinden bir defter çıkar 
dı ve okumağa başladı: 

Bittiği zaman biz de bitmiştik. 
Dedi ki: 

- Eserim tamam, yalnız henüz 
bir isim bulamadım. Bir ısım 
istiyorum ki yalnız eserin ruhunu 
değil okuyaniar, dinliyenler üzerin· 
deki tesirini de izah ve ifade etsin. 

Nurullah Ataç atıldı: 
- Bu takdirde "Ninni,, den iyi

sini bulamazsın nzizim ! 

Seyirci (lı oH'lba:;cı} - Bu hadım 
ortadaıı yok edeceğinize şurada otu
ran karımı yo1; clscııizl!! 

teye avdet edebilirler. Küçük 
buna açıkça mümanaat eder. 

Sovyet Rusya 
Söz sırası bana gelince sordum: 
- Sovyet Rusya ile olan münase. 

betiniz nedir? 
- Dostuz. İyi kom~u ve iyi dost. 

Fakat müttefik değiliz. Aramızda bir 
ittifak yoktur. Tarafeyn biribirlel"i
'ne tam bir saygı gö::.termekte Ye meY
cut itimadı b:z"c:?k bir harekete kal. 
kı§mamaktrdırlnr. 

lla~ay davası 

- Hat.aydaki Türk davasının Tür
kiye ile Fransa ::ıresında b:!" ihtilaf 
çıkarmıs o:.du~'Un'ı hatırlarsınız ... 

De,·am edemedim. ~öziimü kesti: 
- l<"'akat artık ihtilaf filfm kal. 

mamıştır. 
- Evet ekselans ... 
- Prens:p itibariyle iki taraf an-

laşnu11lardır. 
- E,·ct ckeelfıns, lakin sormak is

tediğim bu değil. 
- Sizi dinliyorum. 
- İlk dakikasından itibaren bu h3... 

disenin Romanya yüksek mahafilin
de nasıl bir hassasiyetle karşılanmış 
olduğunu ağzınızdan dinlemek istiyo. 
rum. 

- Tamamiyle müspet olarak. Biz 
ilk andan itibaren Türkiyenin dava
sını haklı görmüştük. Bu dava. iddia 
edildiği gibi revizyonist bir manaya 
çekilemezdi. Türk siyasası dürüst ve 
merttir. Biz buna inandığımız için ve 
hiçbir hadise bu inancımızı bozma
dığı için propagandalara kulak as. 
madık. Ve zaman bize hak verdi. 

Bulgaristan 
- Rumen - Bulgar. münasebetleri 

hakkında ne söyliycbilirsiniz? 
- Bil kreşle Sof ya arasında tam bir 

dostluk bulunduğunu yazabilirsiniz. 
- Acaba. Bulgaristanın Balkan 

Antantına. girmesi mevzubahs mıdır? 
- Hayır ... Zannetmem. 
- Balkan Antantı etrafında uyan. 

dınlmak istenen şüpheler ne dereceye 
kadar doğ"rudur? 

- Bunlara şüphe değil düşmanlık 
demek doğrudur. Balkan Antantı 
her zam.andan 7.iya.de deruhte ettiği 
Balkan ahengini korumak ve başar
mak azminde ve kudretindedir. 

Atatürk 
MDtörden inmiştik. Son sualimi 

Tilrkiye Cwnhurreisinin sarayına. a
yak ba.~tığı anda sordum: 

- Atatürk hakkındaki ihtisaslarını 
zı öğrenebilir miyim? 

Gözlerini açık kapıdan gözüken ve 
U7.erinde altın ışıklar pırıldıyan deni
~ daldırarak: 

- lşte ...• dedi - göız.leri bu deniz 
kadar engin. Tılsımını bilmeden ba
kınca c;özülmez bir muamma tesiri 
yapıyor. Fakat adına dostluk denilen 

Serseri - Bıı gece saat 011a Twila.r 
l;urur mu acaba~ Bu. akşam crh<m 
yatmak niyetindeyim! 

va~Dfe 
Anne - Bugiin arkadaşlarınla o

yuna gitmiyor musun? 

Çocuk - Hayır anne. Evde kala· 
rak hesap vazifemi yaparken br.bama 
yardım edeceğim! 

Açokköz 
Salomon bir mnğaz:ıya girdi: 
- X markalı ya!mlık var mı? 

- Hay!I', faKat A markalı var. 

- Ha)'1r. ben X markalı istiyorı..ı.m. 
- Muhakk:ık ist~r~en·z siı:ariş \"e 

relim. Salomon tc.hulüklc sordu: 

- Ne kadar sipariş \'ereceksiniz"? 

Ben bu fabrikanın acentesiyim!. 

vücudun içinde mükemmel, harikuli- ııe Romanya araııındakl bu derece sıkı mU· 
de bir insan bütün esrarından sıyrı- nasebctıerden memnun ve ayni zamanda t'• 

•cmasındım 

husuat ve lıarJz bir zevk duymuı;:tur. l\'.cn<li
si, bana Antoncsko ile yaptığı konuşmala· 
rıİıdan pek ziyade memnun kaldııtmı anlnt• 
mııtır. Bu, A: tonesko için haklkt hlr mu\'l\f 
:faklyettır. 

min olmalıdır. 
larak beliriyor. Atatürk ... Büyük a.. RclslcUmhur, Antonesko ile 
damdan da büyiik. Atatürk ... İçinde 
insanlığın en iyi ve tem!z duygular. 
la. kavnadığı bir \"Olkan ki lavdan 
dost'ukları insanı yakarak sarıyor. 

Ah ... Ankarapalasta b:raber:nde 
bulunmak şerefini kazandığım anı 
hiç unutamıyacağım .. 

ismet hıönü 
Kendisine veda ederken iiave etti: 
- Başvekil İsmet fnönünün iahsında 

tanıdığım büyük devlet adamına karşı 
duyduğum hayranlık ölçülemez. Sayın 

Başvekil Ankarada bana gösterilen 
dostlııkların Bükreşte de Türkler için 
aynen mevcut bulunduğunu görecekle
rinden emin olabnirler. 

Titüleskoya halef olduğu giin Anto· 
ncskonun Romanya hariciye nuırhğı 

koltuğunda sönük kalacağını sarıanlar 

dan biri de bendim. Dost ve. müttefik 
Romanya nazırının bu kana::ı.ti henden 
silip atması için İstanbul motJıile Hay 
darpaşadan Dolmabahçcye kadar git. 
mek kafi geldi. 

N/ZAMETTIN NAZiF 

Başvekilimizin beyanatı 
Akara 19 (A.A.) - Baıvekll bmet İnönü 

Rador ajansı vasıtaıılle Rumen matbuatınll 
~ağıda.ki beyanatta bulunınuşlarclır: 

"- Bütün memleket, müttefik milletin 
muhterem mümeıuılli Antoneako ve re!ika· 1 
ııını husust bir ııevtnçle kabul ettl. 

Ek.lelAns Antoneako ile yaptığımız bütün 
görU§Jllelerde, kendistnin mülll:szalarmda· 
ki vUzuhu ve nokta! nua.rlannda.ki doğTU· 
luğu hassaten takdir ettik. Bu, Romanya 
hükOmetlle §ahsi bir tem.uta bulunmak i
çin mea'ut btr veıılle tetkll eylemiştir. 

Münasebetlerimizin enıı hallan, Balkan 
Antantı ile ve iki memleket aruıodakl an• 
l&§Illalarla tesblt edllmlı olmakla beraber, 
bu §&hııt temas iki memleketin ldareainde 
hAklın olan prensiplerin tesanUdünil ve hc.
yatıyctinl yeniden kaydetmeğe d:ıha ziyade 
yardım eylemlgtir. 

Bütün Türk milleti Vlctor Antoneııko'nun 
§ahsmda dost ve müttefik un Rumen mille
tini selA.mlamııtır. 

Rumen nailletl nezdinde en dost«e en sade 
hissiyatının tercümanı olmalarını, ıılzln va• 
ıııtanızla Rumen etkln umumlyt"ılnln nıU· 
messillerlnden rica ederim. 

Memleketimize devlet adamlarmm her 
ziyareti, memlekctlmlzde millet!n umumi 
hc:rerAnlle ltarıılıınmııtır. Romanyl\ya şunu 
temin edeblllrslnlz ki zamanla bağlılığımı· 

zm kuvveU ve blrllğimlzln ehemmiyeU art· 
maktadır. 

Şurası oayanı memmmlyettlr JrJ, münaM• 
bctlerimlz sıkla~bkçıı. beynclmllPl ııahada 
sulh eseri de bundan pek ziyade ltazanmak· 
tadır. Beynelmilel sulh doııtları. Balkan Af• 

ç·ocukUaır 

aırasnnda 
Küçük Nadireye amcası güzel bir 

bebek almıstı. K.omsularından bir 
küçük kız i~rendi v~ ve kıskandı. 

- Ay, dedi. sen mini mini ço· 
cuklar gibi hala bebek mi oynuyor
sun? Ben dünyada oynamam! 

Nadire cevap verdi: 
-Evet ama ben oynamıyorum 

ki .. Dolaba sakladım. llerde çocu· 
ğuma vereceğim. 

- Ya çocuğun' olmazsa? 
- Çocuğum olmazsa torunuma 

veririm. 

Dc1i7•aıılı - Hayır baba, ya onun1a 
evlcn;rim, yahut bu cvdc.ı çıkar gide. 
rim. 

Ba1m - Bizim ofjlaıı delirdi, l:cndi

ııi I ngiltcrc kralı 8lrnıyor ! 
- Danimarka karikatürü -

Ekonomık ve kliltUrcl mUnascbctlcr iç'.n 
çok iyj §eyler teSfs ettik. Dilkre§! talebe 
göndermcğl dil§UnUyorum ve ba~ı fakültc
lerlmlz lçln Romanya.dan birkaç hııcbe bek· 
llyorum. Gı:?nç nealller, btrlbirlerlnl daha lyj 
anlıy:ıcaklar ve blrlblrlcrinc dal:a z.lyadc 
bağlanacaklardır. 

McziyeUerlnl ve sulh için ~a)Tctlcrlni 

takdir etmi§ olduğumuz bUyük d•:vlct adamı 
Tatareakonun ziyaretine bUyük bir SC\'lnc;le 
intizar ediyoruz. Bu ziyaret memleketimiz 
için hususi bir bahtiyarlık te§kll PyllyecP.k• 
Ur ... 

Romanya Hariciye Nazınmn 
beyanatı 

Dost memleket hariciye nazırı Viktor An· 
toncsko Ankarapalastakl dalr.:!s~nde TUrlt 
ga.zctecllerlnl kabul ederek §ll bf'yanatta 
bulunmuştur:. 

"'- Ankara ııcyahaUm, dost ve müttefik 
devlet reislerine Romanya Dışbakanı ıııfat.!• 
le hilrmctld'ırane tazimlerimi srzetmelt ve 
onlann hUkQmeUerilo temas ctm~k itin son 
aylarda yaptığım zlyareUer scrlo;"l"e dahil 
bulunmaktadır: 

TUrklyenln mukadderatını idare eden BIJ• 
yUk Devlet Adamını tanımaltla k.,ndlmi pek 
bahtiyar addı-dtyorum. Onun cıı;,rlne ltar§ı 

uzaktan hissettiğim hayranlığa ~imdi ons 
yakinen ve onu bugUnUn bUyük meseleleri· 
nln bUtUn doneleri üzerinde bl-:- görüş va 
karakterlııUk bir açıklıkla ı:ado ctt!ğl fikir. 
lert dinlerken duyduğum hayranlık inzl.maı.n 
etmiştir. 

Keza, mUmtıu: Ba§vckllinlzi tanımaklı• 

pek bnhtıyar oldum. Ba.şveltll!e v'!l kendisfl~ 
Cenevre ve Atinadakl te;.ırikl me.,!llm!ze de
vam ettiğim dostum RUştU Arasta yaptığım 
görU!Jmeler açık bir samimiyet \"e tam bir 
kar§tlıkh anlayış havaSI içinde cereyan et. 
miştl, önUmUzdekl mevcut bUtUn meseleler 
hakkında tam anl&§ma mc\·cut olduğunu 
müşahedo ve tesblt ve, Ballta.n Aııtantı ese
rini dalmıı dah:ı ziyade mUcsslr h!lle get\r. 
mek için va.ki gayretlerimize dev<J.m edcr~k. 
bizi blrlblrlmlze bağlıyan rabıtalan daha 
ziyade takviye ha.klanda.ki kat'\ arzumU7.U 
teyit ettik. 

Ziyaret, güzel memleketinizi daha ya· 
kmdan tanımak için pek ziya.de kısa idi. 
Bununla beraber bu kısa ziyaret de~erll 
meaaf arkada!Jlarmın yardıınJJe BUyUk Dev. 
Jet Relıılnlz tarafından ?Jqanlan muazzam 
e.~erl görmek ve hayranlıkla takdir etmek 
imklrunı ,..ermektedir. 

Ankara, bu çok güzel muva!faklyetin 
rem.zldir. Hiç blr oeyl mc\'cut olmıyan bir 
yerdt'n birkaç sene içinde fl§kıran ve mede
niyetin ve terakkinin bUtUn son !'ıafarılannı 
bir araya top!ayan bu :ehlr, doğunun en mil• 
tccas'r hlkO.yclcrlnl ı;erlde bıraka-ak, Büyilk 
bir Dev:et Adamının ve lradoslnln, milletine 
ohuı bağlılıgmın ve muzaffer o\l'J'ak husu• 
sundakl kararlarının nelere mukteJir oldu
ğunu bUtUn dllnya önUnde isbat etmektedir. 

Ankara, modem TUrkiycnln mUlhem o'clıı• 

ğu yaratıcı dinamizmin in'ikAı11dır. On11 

tanıdıktan sonra BUkreııe. büyült dost mil• 
Jet için tam bir hayranlık ve ntzar.1 ve tan~ 
unsuru olan ıttı!akımızın lstiktıalf için de 
tam bir itimatla dönUyorum.,. 

Resmi tebliğ 
Anltara ı9 (A.A.) - Roman>-a Dı~bakan1 

Ekııellns Anloneskonun zt:·areU mlln&M!betl• 
le &§&ğıdakl tebliğ neşredilml§tlr: 

"'E!<Scllnı Antoncsko, Ankara zlvareti e!ltt 
nasında. Cumhur Başkanı Atatürk tarafın• 
dan kabul edllmlg ve Baıvekil 1amtt 1nönU 
ve Dışbakam Tevfik RUşlü Ar.ı!la uzun 
ve doııtanc görüşmelerde buluntn'J~tı.r. P.u 
görüşmeler esruısmda şimdiki beyr.elmllel 
vaziyetin \'e Atına.da Balkan AnU&ntı Daimli 
konse)1nin son toplantısında lttfrıaz edilen 
kararların ıUratıe tatbik meYklinc konuimıı• 
ıı tedbirlerinin g nl§ ve te.ferrUath bir ıru• 
rette tetkikine tevessuı edilmiştir. İki ml\t• 
te!lk memlelceUn devlet adamları görüşme!,.. 
rine mevzu tC!'ldl eden bUtlln mc!i'!leler hak• 
kında aralarında tam bir görüş t.lrliği mv• 
cut olduğunu memnunlyet'e müşahede ve 
teablt fırsatını bulmu§lnrdır. 

Bundan ııonra, Romanya ile Tilrkiyeyl 
doğrudan doğruya ilgilendiren meselelere 
temas eden EkselAns tsmet tnönU. ve iki 
memleket Hariciye Nazırları Atas vo An• 
tone~ko, iki dost mcmle\,ctın genl~lemcslnl 

görml'k ıı.rzuııunda bulundukları <'konomlk 
mUnucbeUcrino busust bir ebeınmiyet at• 
fetm!~ler ve yeni bir ticaret an:aşmasmm 

esaslarını koymak Uzt're ııallhiyettar mahrı. 
tulle temasa girmek maksadile pek yakmı:la 
btr ekonomi heyetinin BUkreşe gitmesini ka• 
rar\&§tırrnt,ıardır. 

Bu anlaşmanın ıınzasma tntlzaren, müba. 
dele hacminin fa.zlal&§tınlması için iki hüktl• 
melin karııılıkh hususi kolaylıklar g&ıtt'r

meııl kararıa,tırılmıştır, 

Ayrıca, iki dost ,.e mnttC:lk memleket 
arasında k1llttıre1 milnnscbctlerın takvlyect 
için, tale~ ve profesör teatisi ve kar§ılıklı 

llnlversltelerde ihtiyarı TUrk ve Rumen dil• 
leri ihduı taka~ ettirllmtıtır.,, 



O hofde hemen ... 1$feme~e fıozır oron Havagozi 
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Banyo oletini tonımıY-orsvnuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 OAKTkADA 

iZAHAT t fstikfat Caddesi No. \01 

65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 
• 

BtttUn Dünya Kadınlarında AU\ka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör-
l . J A d VOG 'JY! Cildi erznuen vrupa a besltyen 

kreminin sureti istimalini "· VOG 

gösteriyor ~ ('f]. kremı 
V O G Kremi genç hayvanatın cevheri aılilerin· Fı 

den çıkarılmış bir maddei müessire ile yapılmı~trr. CiJd. ' 

de tabii kan tevlit eder, gençlik ve güzeUik verir. VOG 

kremi kullanan 65 ya,ındaki bayanın 25 yaımda gö. 

rünmeai VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılınıt VOG pudruıru mutlak 

kullanma:. 
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lfAZON isim, HOROS marka.sına dikk at 

MiDENiZEI 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 
yiyenler, fazla baharatlı ve bi. 
berli yiyenler, bilhassa içki içen. 
ler midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞlLlK, HAZIMSIZLIK, a. 
ğırlık ve ba.s dönmeleri hisse. 
derler. 
MAZON MEYV A TUZU HA. 
ZIMSIZLIGI, ?vÇDE EKŞ1L1R 

Betonarme hUpril inşaatı elisiltm~ ilAnı 

Nafıa Vekaletinden : 
' 25.(3/ 1937 tarihli perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaletinde şose 

ve köprüler re:slifi eksiltme komfoyonu c<ln:;rnda 68000 lira keşif bed~Jli 
Sivas viliyeti dahilinde ve Sivas • Ko yufüisar ve Koyulhisar • Reşadive 
yollan ·üzeri:ıde Yukankale ve A ş:-ğ ı!~a!e l:etonarme kö;nüleri inF-ab k:ı 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulm u~tur. 

Eksilbne şartnamesi ve buna mü tef erri diğer cvr~k 3'10 l:uru, muka
bilinde §OSe ve köprü"tr re~liğinden verilecektir. 

Muvakkat temin?ı~ 4650 liradır. Eksiltmiyc gircbJmek için ·ide!dilerin 

müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en az 30.000 liralık köprü 
ve buna benzer in~aab iyi bir surette yaphklarmı isbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 25 13 937 r er~embe günü sa::.\t l 41 e kad:ı.r li:omis 

>:~n J.e~ :VCrm~Jeri Jizmıdır. ( 498 ). _ (J ~ 9ll 

keser 

Neden· 
Aspirin? 

-eı Çünkü ASPIRfN sene· I 
denberi her türlü soğuka · 

gınlıklarına ve 

tesiri şaşmaz bir 
ısbat etmiştir. 

kar?' ağnlara 
ilaç olduğun\J 

ASPİRİN in tesirirıderı 

marka: 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz, 

22 Mart 19:;7 Pazartesi 
23 ,. ,, Sah 

366 - 550 21 ,. ,, Çarşamba 
551 - 725 25 ,, ,. Perşembe ti 
726 - 858 26 ,. .. Cuma , Itl~l~ 
Belediyed~n aylık alan emekli ve ökııüzlerin 'Mart 1937 üç aylıi< rıtı3 ~ 

yukarda yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki tediye sıra 8311.11~ 0ıııııııt· 
Ziraat Bankasından vnilecektir. Aylık sahiplerinin müracaatları 1 aD_ .. ~ 
(B.) (1525) ~ 

Kendi kendine 1000 kelime !1e 

Fransızca dersı 
Resim: 8 

Une rue de Parls 
( Bir Paris caddesi ' 

ptı!: 
pS~ 

1 - :.:ı. ı re: cadde. 2 - L~ maga.sin: mağaza. ~ - LeS 1 5 - 1-'" 
yo!cu?ar; le:ı picton!I:: yaya g;<lcnler. 4 - L!l chauss~c: '!f0 ·'1JrclJ!I; 
tı ottoir: ıı<ty ı 1. " 1Jı .. um. 6 - Le vehiculc: ta~ıma. vasıta.~ı, O _ µc 
l'a ıto: o~onıobil. 7 - Le taxi: taksi. 8- L'autobu3: otou~;· yol ıa :1• 

r.amion: kamyon. 10 - Le lampadairc l-!ectriquc: dcl:trı "ı~ı tren•>· 
l-«sı. 11 - Le metro: t'l1nel. (ebemin de fer souterrain: ye:ro 
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92 CÜCENiN :AŞKI 

-------------------------------kar bir el hareketi yapmaktan kendini 
alamadr. 

Boynuzlarmm boşluğa sapland;~ıru 

hayretle.gören boğa tekrar ;;em.in üze

rine saldırdı. Don Sezar hiç acele eL 
tneden kırmızı kumaşa santlı "e sırtı
nı boğaya çevirerek yürümtğ~ IJ.ışladr. 

Hayvan hiddetle sağa h::cum etti. 
fakat kumaşla karşılaştı. Hc:ıı~n Pka-

binde dönerek sola atıldr, g~"lc kumaı
Ia karşılaştı. Don Sezar kıvrak vüc.~di

le bir sürü hareketler yaparak dacLcler 
den kurtuluyor ve boğa müt::;r.,1diyen 
kuınaşa saldırıyordu. 

Alkış sesleri, bir gök güıkmesi ~id
detile devam ediyordu. 

Bütürt hücumlarının boş;> ~ittiğini 

gören boğa, sanki bir çare tmy" rmuş 
gibi, bir aralık Juru. Sonra ı:utaklannı 

dikti, hiddetle eşindi ve hız:ı.ır i1lmak 
için geriledi. Don Sezar kumaşı iyice 
ger:ii ve boğanın yanına !ndaı so'rnla. 
rak onu kızdırdı. 

Boğa kafasını eğerek tam hücu:n e
derken, Don Sezar da birdenbire ku
rnası indirerek yarım bir naiı c şeklinde 
navaıla çevirdi ve ayni zaıtı;ım1a a}ak. 

larını yerden kaldırmadan hafif bir 
bel hareketile yana doğru k-1çır.nrak bo
ğaya yol verdi. 

Eoğa, ona sürünerek tekrar kl!"Ilaşın 
Üezrine saldırdı. O zaman Don Sezar 
boğanın etrafında yarım bir ç'enb::r çi
zerek döndü ve tekrar karşısına geçti. 

Yalnız, bu defa kılıcının ucunda bo
ğanın boynuzlan arasından büy\ik bir 
maharetle aldığı şeref kordelası ııallanı 
Yordu. 

O zaman, bu ane kadar, heyecan ve 
dehşet içinde titriycn seyirciler. sevinç· 
lcrbi çılgın bir alkış ve takdir avaz:e· 
lerile izhar ettiler. Bazıları bağırıyor, 1 
'bazıları da alkışlıyorlardı. Şurada 

bir kahkaha, ötede sinirli bir hıçkmk 
duyuluyordu. 

Her taraftan, asabi çehreler, garip 
ifadeler, faltaşı gibi açılmış gözler gö
rülüyordu. 

Tribünlerdeki kaıdmlardan biri, he. 
yecan ve asabiyetten, önünde oturan biı 
asilzadenin boğazını sıkmağa başla:nış
tı. 

Bütün bu garip ve_§iddetli nilmayi~
ler vuku bulan aksUI3melin netkesiy. 
di. Çünkü Don Sezar boğayı iyice kız
dırdıktan sonra. yerinden kımıldama

dan güler yüzle onu bekliyor ve bu su. 
retle seyircileri tarif edilemiyecek bir 

heyecan ve ldehşet içinde bırakıyordu. 
Herkes dehşetli nazarlarla miitemadi
yen hücum eden boğaya ve tam son an 
da onun ölüm darbelerinden hüyük bir 
sükünetle kurtulan gence ba~ıyordu. 

Kralın locasında, kendisine kansının 
hiyanetini hatırlatan gence karşı ı.üyük 
bir kin besliyen kral bile, onun bu teh
likeli oyunları karşısında heyecanını 

gizliyemiyordu. 

Feusta sakin görünüşüne ra~men, 

gencin bir tek yanlış hareketini:; bir 
tek iyi hesaplanmamış adımının ölüm

le neticelebileceğini ve bu suretle bü
tün proje ve ümitlerinin suya •düşece
ğini düşimerek ürperiyordu. 

Yalnız Espinoza sakin duruyordu. 
Maamafih şunu da söylemek icap eder 
ki, gencin, boğanın hücumlarını sükfı_ 

netle beklediği saat kadar uzun sani
yelerde, bütün asilzadeler onun mah
kfim olduğunu bildikleri halde, kcndİ
&ine indirilen müthiş darbelerden kur
tulmasını temenni -ediyorlardı. 

Don Sczarm kordelayr çıkarmış ol· 
duğunu gören seyirciler, heye:anın ver 
di~i zaaf ve bitldnlikten kurtulduktan 
sonra, tasavvur cdilemiyccek, çılgınca 
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küçük güzelin karşısında hayranlıkları
nı gizliyemediler ve bunu açık~a izhar 
etmekten de çekinmediler. Bütün a~ız. 
larda: "Bebek 1 mini mini bebek 1 Ne gü 
zel bebek r .. gibi tak>dırkar cümleler , 
dolaşmağa ba§lamıştı. 

Şiko böyle bir muvaffakiyet elde 
edebilecefini düşünmeğe bile cesaret 
edemezdi. Artık sevincine payan yok

tu. Fakat bunu yüzünden belli etmiyor 
du. Yalnız: dimdik duruyor ve kendin
ldcn emin inııanlarm tavrile kaması-

nın kapz:asmı oynatıyordu. Kafasında 

hep ayni düıünce gidip geliyon.lu. 

- Ah! diye dü~ünüyordu. Juana 
burada olsaydı 1 Bunları göı ebilse ve 
duysa 1 V c nihayet anlasa ki ben bir 
erkeğim ve erkek kalbimin bütün kuv
vetilc onu seviyorum!., Ah burada ot. 
saydı! 

Fakat Juana hakikaten de oradaydı, 
orada, halkın arasında kaybolmuştu. 

Vakia Şiko onu görmüyordu. Fakat o, 
kendisini seven cüceyi pekala göı c bili
yordu. 

- Evet! Juana oradaydı, okp biten 
şeyleri görüyor. bütün söylenen sözle
ri duyuyordu. Güzel, muhtc§em ve asil 
kadınların yüzlerindeki hayranlığı, tak. 
c!irkar sözlerini görüp duyuyor.eh:. 

Juana, h!ç bir kuvvetin kemJisini 
gitmtkten vazgeçiremiyeceği bu boğa 

güre~lerine gitm~k kin en güzel elbi
~ w~~. :.~i gi;· ... :i. -~-: ...... •. i. işte böy
lece, bir güzellik mabudesi halir.i ala. 
n.k aşağıya inerken Pardayana rastla
mıştı,. 

Pardayan, genç kızın mahcubiyet 
ve kızarmasına aldırmadan onun ko
luna girmiş ve onu her zaman gizlendi. 
diği küçük odaya doğru sürükliyere!< 
orada bir müddet onunla başbaş<ı kal
mıştı. 

AŞKY 
----.-.~--~----,· 

9 -
Pardayan genç kıza neler söylemiş

ti. Bunu belki, sonra öğreniriz. Fakat 
muhakkak olan bir şey varsa, o da, dı. 
şarıya sıkarlarken Juananın gözleri
nin son öercce kızarmı§ olduğudur. 

Bu hal, dadısı Barb:ıranrn da nllzarı 
dikkatini celbetmişti. za·en ba§k8 tür
lü olmasına imkan yoktu. Junna bu 
iyi kalpli kadının elinde büyümüştü. 

Barbara onun için anne. abla, hcrşey. 
odi. En kiiçük bir hareketi, en ufak 

bir can sıkıntısı onun gözünden kaç
mazdı. Fakat Barbaranm bir hususi· 
yeti vardr. Juana ne yaparsa yapım, 

ne söylerse söylesin, kadıncağız der. 

hal itiraz eder, onu azarlardı. Juana 

bu adetini l.liliyordu. Diğer taraftan, 
bu iyi kalpli kadının kendisini km gi

bi sevdiğine ide emindi. Bunun için ona 
kızmıyor ve güiürnsemekle iktifa ede
ı ek gene bildiğini yapıyordu. 

Pardayanla otan mükalemesi, cr.u bo. 
ğa güreşlerine gitmek hususunclaki ka· 
rarımfan vazgeçirmcmişti. Bunun için, 

\'akti gelince. Barbaraya kendisine re
fakat etmesini söyledi. 

Bunun üzerine, Barbara mutadı vcç 
hile gene söylenm:ğe başladı: 

- Nasıl? koşuya gitmr.k mi? Yarab 
bim bunu da mı duyacaktım? Kendi
sine hürmet edilmesini istiyen bir genç 
kız böyle yerlere, nasıl gider' EğC'r a-

sil kadınların aras:nıı. tribünlere gide
bilseydiniz haydi bir dereceye kadar 
malaıl gôrüleb::irdi. Zaten sizin yeri

niz de orası. O bir sürü muht~şem, 

süslü zengin kadınların arasında siz· 
den daha guzel bır !'.acım var mı? Mu. 

hakknk ki yok 1 Halbul:i adet i~tc 1 Mu
hakkak davetiye istiyorlar. Sizin da
vctiyeniı: rok binaen:ıleyh oraya gide
mezsiniz. Herşeyc tahammül ederim, 
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-----------~---------fakat gidip halk arasmda, ezilmenize, 

boğulmanıza müsaade edemem. 
Juana hiç kızmadan, gene ısrar et

ti ve maderrıki tribünlere gitmeğc hak
kı yoktu, halk arasından seyredeceğini 
ve bn vaziyet dahilinde yalnız gidece. 
ğini söyledi. 

Bunun üzerine dadı ~ene bağırmağa 
ba~ladı: 

- Halk arasına yalnız başına git
mek! Aman yarabbim neler .duyuyo
rum. Ben ne diye duruyorum. Yoksa 
icabında sizi müdafaa ctmiyecek ka. 

dar ihtiyarladım mı? Ya beu~er gide
riz, yahud da hiç gitmezsiniz. Hele 
birisi size hürmette kusur etsin de gö
rür halir.i. 

İtte böylece, Juana dadısiyle bera. 
her otekicn çıkarak, halkın :ırasma 

karışmışlardı. Juana, Jiralda gibi en 

ön sıraya sokulamamıştı. Ve onun gibi, 
oturacak yeri de yoktu. Bunu'l için hiç 

bir şey görmüyordu. Güreşlerin gidişini 
ancak etraftan duyduğu bağrışma ve 
sözlerden takip edebiliyordu. 

Pardayanm müthiş müdaha:esini ode 
işte böylece duymu§ ve kalbi heyecan 
isinde çarpmıtşı. Fakat birdenbire onun 
sabahleyin, odasında, kendisine söyledi
~i sözleri hatırlaymca elemli bir ta
vırla başını sallamış .ve_: 

- Artık bunu düşünmiyelim, 
Diye mırıldannııştı. 
Meçhul bir ses: "Al.. Şikoya bakm!., 

diye hağmnca, Juananın kalbi, tıpkı 

Pardayan için çarptığı gibi, çarpmağa 

başladı niçin? Bunu bilmiyordu. Gör. 
mek iıtedi, fabt ayaklarının · ucunda 
kalktığı ve sıçradığı halde hiçbir ~l"Y 

göremedi. 
Halbuki, Şikoya yapılar. tezahürat 

•e alkııtan duyuyordu. Evet, Şike ya 1 
Ona bunu birkaç dakika evvel söyle-

selerdi hiç şüphe yoktur ~i. alay ettik
lerine zahip olacaktı. Ve takdir avaze. 
leri ve alkışlar, Juananın ke111disinden 
çok üstün addettiği asil ve güzel ka
dınlardan çıkmasaydı, genıs kız bundan 
son derece saadet ve iftihar ciuyacaittı. 

O zc:man, her ne pahasına olursa ol
su\I Şikoyu görmek istedi. Herkesin bu 
kadar, cesur, ve şık bulduğu onun can. 
1ı oyuncağı olan Şiko muydu? Buna bir 
türlü inanamıyordu. Bu herhalde baş
ka birisi olacaktı. Gitgide sinirlenen, 
hiddetlenen, çılgınca gülmek ve ağla. 
mak ıhtiyacmı duyan Juana bağırdı: 

- Beni kacağına alda, görebileyim! 

Sesi o kadar değişmiş tavrı o kadar 
şiddetliydi ki, ihtiyar Barbara, hayre. 
tinden, belki ömründe ilk defa olarak 
onu azarlamağı unutarak yavaı:ça ku
cağına aldı ve endişenin tevlit ettiği 

bir kuvvetle onu omuzlan üzerine oturt, 
tu. 

1şte,küçük Juana, böylece, Şikoyu 
bütün ihtişamile görmüştü. Sanki onu 

ilk defa görüyormuş gibi, sanki çocuk. 
luğundanberi kendisini hırpalamaktan 
hoşlandığı, güzel bir oyuncak addetti
ği Şiko bu tleğilmiş gibi. uzun uzun ona 
baktr. 

Hc:ibuki,ohep ayni Şikoydu. Elbisc
!>indcn ve cesurane kat'i tavnnd:ın baş. 

ka hiçbir §ey değişmemişti. Fakat, ma
demki Şikoda hiçbir tahavvül yoktu ve 

mademki, buna rağmen, Juana ona ya
b:ı.ncı birisiymiş gibi bakıyordu, de. 
mek ki Juananın .içinde bir tahavvül 
olmuştu. Kim bilir, belki öe !... 

Fakat Juana bunun farkmda ·değil
di ve, tam bu sırada. güzel ve asil ka
dınların dudaklarından ''cici behl"k !,, 
kelimeleri dökülmeğe başlayınca ne ' 
yaptığının farkında olmadan meydan o.. 
kur bir tavırla ve hid :letle bağırdı: 

< 
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- Bu cici bebek benimdir! Yalnız 
bana aittir!. 

Ve böyle kızdığı zamanlarda, tepin
mek adeti olduğu için, küçük ayakla

n zavallı Barb:ı.ranın karnına inmeğe 

başladı ve kadıncağız . neye uğ r..:d ı ğını 

bilmeden söylcnmeğe başlad: 

- Ne oluyorsun kızım? Biraz sakin 
ol yoksa Allah göstermesin ihtiyar 
da<lının karnını deşeccksin ! 

Fakat Juana bunları duyac;k vazi. 
yctte değildi ve tıpkı: "Beni kucağına 
al!,. diye bağm.?ığı tavırla, bu defa da 

- Beni indir!::~r.e canım! diye :;ağır
dı, hu arsız kadınları görmek istemiyo
rum l Beni •deli edtcekler. 

Bu defa büsbütün şaşıran zavallı Bar 
bara, bir tek kelime söylemeden, onu 
yere indirdi. Juana da onu kolundan 
çekerek: 

- Gel! dedi, hem gidelim! Burada 
bir dakika fazla duramam! Hiç bir şey 
görmek ve işitmek istemiyorum! 

V c neye uğra:lığını bilmiyen ihtiyar 
dadr. onu takip ederken söylerıiyordu: 

- Aman bu genç kızlıır !.. Olur şey 
değil! Boğa güreşine gelme:C için kr. 
yameti koparırlar. sonra da en heye

canlı zamanda, yarıda bırakıp. eve dön· 
meğe kalkarlar. Allah yar.:lınıcı:nız ol. 

sun, bizim küçük galiba oynattı! Yok-
·~a öyle tambur çalar gibi dac!ılc:r:nın 

karınkrı üzerir.:le tepinme:ı;ler ! 
İ~tc böylece, küçük Juana gü!"cşin 

son k•srr.ını görmeden eve dönmüş ve 
i<?te böyl-ece farkında olmadaıı, ba~laya- ı 
c.ak c-lan kanlı arbededen kurtulmuştu. 

Siki') Juanayı gormemişti. Bunu!l için 
ondak! deruni buhrandan haberi cima. 
dı. Ve kimbilir? Şiko o kaclzr saftı ki, 
belki bütün hunları chıynwlt ve gör
bcydi man::;~nı an'ar:ııy<:ca'. =!ı .. 

c: ·c 
C.> 
c; 
e 
:=' o 

• 

XI 
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Bu aralık güreş meydanındaki kapı 
açılmtş ve boğa d ışarıya çıkmıştı. .. 

Evvela. her zamanki gibi, aydınlı~a 
çıkmaktan mütevellit bir şaşkınlık a 
gözlerini kırptı, kuyruğile kalç;ılarını 
kamçıladı ve ba,mı salladı. 

... topla-
Don Sezar bo~anın kendısını 

masına vakit bıraktı ıonra, birkaç adım 
ilerliyerek elindeki kırnuzı kuınat1 on~ 
gösterdi. Boğa bu idavctc icabet ettne 
te gecikmedi. Bu iı:ır:nızı renkteki kU· 

maş onu biran içinde coşt11rrn;ıştıt• 
Kafasını eğdi ve yıldırım süratile vorı 
Sezarın üzerine saldırdı. .. 

.. ııı· 
Biran, genç boğa güreşçisir.iıı 0 e· 

münü istemiyenler. büyiik bir hCY ri 
can geçirdıler. Pardayan bile. gaY. 

• .. •'k bıf 
müsavi olar. bu mücadeleyı buyıı 
dikkat ve heyecanla takip ediyoııdıt· 

·ı dıt• 
Yere mıhlanmıı gibi, hareketeı u 

h"cUJ11 ran Don Sezar, boğanın bu u a· 
karsısında bir tek hareket bile Y3P

111 
.. 

- l·.. ·· • d b kl d' v• boga ga uzum gorme en e · e ı ~ da 
l • d" e"i an tam boynuz arını ona ın ırec 1:> ki 

~ . di sarı 
kırmızı J<umaşı saga geçır · 

· · tutııl'llıış 
k ırmrzı kumaşın cazıbesıne .. e· 
gibi l>oğa hafifçe Don Sezara sürtıırı 
rek sağdan geçti. 

burıa
Bir .saniye sonıa, hcyecanda:ı .. bit' 

b····uk l:ın s:yirciler Don Sezarın. uı .. 3rıın 

soğuk kanlılıkla ve kolaylıkla bog etdl .. 
sa:lemesinden kurtularak kcnar.ı ~ 
di~lni gördüler. . • ut• 

. • ~-b~ 
Rır alkış tufanı. şayanı '1ay : btl 

talık ve soğuk kanlılıkla yapııa; sa· 
tch!ilteli hareketi sclamlad:. H<.tl ta ' 

. . · unu -
ray halkı ve asıller bıle herşeyı 1<dir· 

1 d teı ra~ alkışladılar. Zaten kra a 
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SARAY ı :Kıvırcık b&§ 
rURK ı Sa.vay otel 217 ve Yeşil 

domino 
~LEK ı Bir kadm yalam 
IPIBK Se\·işmek an:usn ve Biil 

bUller ölerlcen 
SAKARY ı\ 1 Port Arthur 
VTLDIZ 1 Zlg!Ud 
SU~R 

~LllAZ..Ul 
rA!'li 

,\SRJ 

ı Operada bir gece 
Zafer l:'ÜnU 
Vondcr bar ve ölüm peri· 
si 

ı Ehll salip muharebeleri. 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

ı Gece bülbülü ,.l'I l"ıL 

dırım bölllğü 

SA.:SCAK Güzel Fatma, Çöl serso. 
(Eski Aatorya) rlleri ve Gece adamları 

lJU&tUUIYE1: ı Yıldırım kaptan, Kukarlçe 
ve Mekaud 

lSTANBUL 
FERAH Bir yıldız doğuyor, J ozd 

Simit ve Stavlskl akanda!: 
l\ULU ı Rus-Japon muharebesi ve 

casuslar kru'§ı karşıya 
fttLAL ı 'I'Urk lnkılllbmda terakki 

hamleleri 
A7.AK ı (Grns Mor) Şahane melo-

di ve Kara odanın esrar. 
ALEMDAB ı .Mcyerling faciası ve Gök 

yllzU ateşler !;:inde 
Kll!L\LBEY ı KonUnantaı ve GUmUı . 

mahmuz 

KADIKOY 
HALE '!atlı belli. 

OSKlJDAR 
llALll ı Ehlisalip muharebeleri 

(Ttlrkçe eöz\0) 

BAKIRKOY 
l'ltLTlY ADI ı Ye;ıU domino 

TiYATROLAR 

TF.PERASI DRAM KISMI 
Akşam saat 20,30 da 

KRAL LİR 
ıı::nn: \V, Shakespeare 
Jrkçeye çeviren: 

· "nlha. Bedri Göknll 

Fran!ln TtyatroııunM 
Operet kısmı 

Gündüz 14,30 da 
Çocuk tlyar!lSU D00ANLA SELMA 

Ya.zan: Hııllt Fahri Ozıuuıoy 

Müzik: Fehmi Ege 
Akçam 20,30 SAZCAZ 

Yazan: Elcrcm Reşit, Bcııtellyen: Cemal Reşit 
Pazar günleri 15,30 maline 

~~Uıı 
ıtalt afaa Vekül~ti Deniz merkez s~tma1ma komisyonu r,c!sliğin.den: 

~ "~ 20 
937 gUnU eksilt-nesine talip zuhur etmiyen 108.820 kilo rnikta

' t.)\h•OOo lira muhammen bedelli, 1500 lira muvakkat teminatlı Galva
i 22 saç levhalarla köşebent ve perçin çivisinin tekrar pazarlıkla ek. 

it,.."'\ rtı ~!art 937 Pazartesi gUnü saat 14 de Ankarada M. M. Vekaleti 
~' Ute~ekkil komisyonumuzcayapılacaktır. 
Vlla ~~ini görmek istiyenlcrin her gün mlinakasaema girecekleri de 
~ bıt olunan gUn ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve 
~le komisyonumuza mUra.caatl":'" (1553 J 

~ ' i.iasübahri aatmalma komisyonundan: 
b.. kilosu Tahmini tutan ilk temina.h 

''- Lira Kr. Lira Kr. 
ı. it 2 
l\()lll 00.000 20.000 - 1soo.oo 

~~latıltk deniz erleri ihtiyacı için olan yukanda cins ve miktan 

~ l t~ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 26 mart 937 cuma günü saat 

D~ ~ıtte Tersane kapısmdaki komiayonda yapılacaktır. Şartname 
\)~~d~n bedelsiz alınabilir. isteklilerin hizasında yazılı ilk temi

~t ~ ıtlıkte kanuni belgeleri havi teklif mektuplannı muayyen 
tten b. ı· l d. l · · ı··· l · ır aaat evve me ta ar comısyon rcıs ıgıne verme en. 

(1352) 

l 

Ordu hastaneleri için on adet yemek 
tevzi arabası 26 Mart 93 7 Cuma giinü 
saat 15,30 da Tophanede Satmalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Beherinin tahmin bedeli 11 O li
radır. İlk "teminatı 82 buçuk liradır. 

İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(379) (1356) 

He~· bir kilo::mıa biçilen ederi 230 
kuruş o!an 25000 illi 30000 kilo sa
n sabunlu kösc!e kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Şartnamesini 345 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün öeleden sonra ko~ 
misyona gelmeleri ille temin~t mik
tarı 4700 lir1ı<lır. İhalesi 24 3 937 
çarp.rnba günü saat 11 dedir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490. &ayth 
kanunup 2 ve 3 üncü maddc{erin
ae yazılı vesikalarla i!k terninatlariy 
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en albir saat evvel An
karada M. M. Velcnleti Satmalma 
komisyonuna vermeleri. ( 629) 

l 
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Hastalarım hergUn akşama kadar 
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Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
i! Dt. Ker al Sun Ü Mektep sokak 35 numaralı mua-
!5 lstık:tıl cadde~ı 322 !1 yenehanesindc tedavi eder. 
H Beyoğlu Yerli J\I::ı.llar Pazarı üstü fi im••- Tel: 40843 •mm:ı•ı•E:.i 
;; Telefon: 43667 il 
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~~ Ur. Nihad Tözge ~ 
1 ıncı sın ı Cilt· Frengi ve dıQer 
zo h revı hasta' kıc:ır mwtahass sı 

.... ~, '"'"'" Oom•••' "'""' "•·" ~ 
~ 

Tololonı ı::ıo•:ı ~ 
Pazar ve Pe;şembeden başka hergün 
15,30 - 21 e kadar hasta'arını kabul eder 

Salı gOnlerı 

ı.stanbul limanı sahil sıhhiye mer
~~~· !' ~e, s~tınaima komisyon undan: ı 
( ~hı1:ı l"ttez~jz için Trabzon Defterdarlığına ciro edilmek üzere 24.00 !i

~' 'l'ahte~tıp mübadil bonosu açık eksiltme suı:etiyle alınacaktır. 
rı' ~· llıın bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan. 
' ' ~ Olttna.nıesi merkezimiz Levazımından par.ısız alınır. · 

' ~ilt:rne 26 Mart 1937 Cuma günU saat 14 de Galatada Kara Mus
' >-l ~da mezkur merkez satmalma komisyc.::ıunda yapılacaktır. 

~ ~ Uvakkat teminat bedeli 180 liradır. 
~ye girecek olanlar tem shat paral~rmı eksiltmetl~n evvel vez. 

§arttır, (1369). 
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Biocel ... Cild hüceyratı 
merkez· den ist ·hsal 

ed· m ·ş c ld için yeni ve 
-· kıymetli bir cevher 

28 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir 

Clldlnlzln genç, terU t~ze ve pembe kalması için onu 
besleylnlz. Arllk buruşukluklar kalmadı. 

25 yaşmrzdan sonra; 
cildiniz, klym~tli Bio
c:elini kaybetmeğe hat
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya edilmezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni 
unsurunda cildinizin -
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. Cildini-

50 yaşlarında mil- zi açlıktan öldürme -

BJOCEL 
tesirini gösterdi 

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

lamış gibi göründük- bile cildinizin daima rmda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek-
larr yoktur. Son za- leri şayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- l 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağ!ız) Tokalon kre.. 
u•ısurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki -
ed ilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
cdilmig saf Bioccl vardır· Bu cev- 1 rin.:len daha beyaz üç levin üz"re 
her; p~mbe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek v" 1 beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa ba~layınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Mcmnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksrmz. 

BIOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz( 

, ' Binlerce T okalon müşteri:.inden müessesemize mektup yazanla· 
nn. mü§ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

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

Z. B. H. O. Fatsa 

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

B. Şehir l. B. M. E,L Tii.. KODYa 

Mektuplann as·l'an dosyalamnızda saklıdır. 
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Kullarımakla kabil~_!!.~ 
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: Bat, diş, ıinir, mafsal, adale ağrıları ancak GR1PIN alınak sure .~ 

1 çarçabuk defedilebilir. ~ 
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ve leziz makarna yenı~k istersenıı · 

Her Yer e 
Italyan usuli safi irmikten y~pıtan 
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MARKA GLUTEN LüKS MAKAR " 
NASINI 1STEY1N1Z. 

,Bqhca bakkaliye mağazalarında sahlır. . 
'Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 48ı 

; ~AKARNACILIK TÜRK L~~KE~~~~ 
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Her akşam . 
Tanınmq muaiki ıanatkarlarından mütetekkil saz heyeti 

1 Bayan Muall~1" 
İ TanbU:.!. ~~~=k~!~ .. ::ü~.~~-~a ~~~ 
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