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Toprak bayramı 
llugün kutlulandı 
lialkahda merasim yapıldı, 

köylülere yemek ikram edildi 

~ \1.Ust;;;~.ı;·~ AJ;;~ 
korkusu artıyor 
Emniyeti umumiye nazırı 

azledilerek vazifesi 
vi Başvekile verildi 

d ru;~a, 21 (.A. A.) - Resmen bil
~(4f~~lle göre başvekil Şuşningin 

\J.~· Uzerine rcisicümhur emniyeti 
~ 1Ye nazırı Ncustacdtcr - Stür

~ctıniştir. Başvekil bu nezare. -

ti ,!:>izzat idare edecektir. Viyana po. 
lis mtidürü emniyeti umumiye müste
şarlığına tayin edilmiştir.,. 

Zanncdildiğine göre, Neustaedter -
( Dct·amı 6 ıncıda) 

ıtalya, lngiltere 
ile ittifak istiyor 
Fakat şartlardan biri şimdiki 
ispanya hükdmetini ezmek .. e 
Müstemleke sahibi devletlerin müşterek bir· 

cephe teşkil etmelerini de teklif ediyo~ 
Roma, 21 ( A.A.) - Gioranale 

d'ltalia'da Virginio Gayda, İtalyanın 
harici siyasetinin ana hatları hak· 
kında izahat vermektedir: 

1 - Avmpanın dört büyük 
devletinin Lokarno itilaflarına rü
cuu. 

2 - Mlistemleke sahibi devlet
lerin müşterek bir cephe t~kil etme
leri, 

3 - ispanya me!ele8inde lngil
terenin de İ§lİrake davet edileceği bir 
anlaşma.,, 

Makale sahibi. bundan sonra 

Zehir Ka
çakçıları 

Resmi milcadclc teşkilatına 
mukabil 

Büyük bir şirket 
kurmuşlar 

HUkCımet bir taraftan kaçakçılarla 
mücadele teşkilatını tekemmül etti
rerek kaçakçılarla amaDBız bir müca
dele aç.arken, diğer taraftan kaçakçı. 
lar da. muka.bll kuvvetıl milcadeleye 
girişmektedirler. 

Uyuşturucu maddelerin memleketi. 
nıizdc nasıl şiddetle mücadele edildi
ği günlük sütunlarımızda her gün için 
görülen birer hadise ve ne büyük bir 
memleket meselesi olduğu herkesin 
mahimudur. 

Bu mücadeleyi eonuna kadar yani 
uyuşturucu maddeleri imal eden, sa
tan, nakleden anasın takip ve yaka
lıyan kuvvetli teşekküllere karşı son 
zamanlarda mem1eketimi7.deki kaçak. 
<:ılann da. el ele vc-rerek mücadele eL 
tikleri gö1.e çarpmaktadır. 

(Devamı 2 incide) 

Üniversitede 
hadiseler 

~ 

ltalyanın hiç bir İıttila ve ilhak emeli 
beslememekte olduğunu ve Mu!O" 
lininin bu huııusu aon beyanatında 
teyit eylemiş bulunduğunu yazmak· 
tndır. l'vluharrir, İtalyanın bütün 

Avrupa milletleri ve bilhassa İngil
tere ve F rah!a ile te riki mesai arzu· 
sunda olduğunu ve Roma - Berlin 
mihverinin ne ltalyayı ve ne de Al. 

(Dcvarıu 6 ınNda) 

ispanya i spanının 246 ı ncı , günü· 

Hükdmetçiler .mu
zafferane ilerliyor 
Bu vaziyet üzerine Asi kuman
danlar arasında istifalar başladı 

Madrid, 21 (A .A.) - Havas ajan. 
sının muhabiri bildiriyor: 

Hükumet kıtaları Guadalajara cep. 
hesindeki ileri hareketlerine de\1am 

etmektedirler. Bu kıt'alar asilerin ge
çende yaptıkları taarruzun hareket 

noktası olan Aragon yolunun 108 ki
lometresine kadar ilerlemişlt>rdir. 

llılialer mütekabil taaınızlarmm 

bidayetindenberi 38 kilometre kadar 
iicrlemişlerdir. 

Şimdi on kilometreye kadar yak-

Jaştıklruı Sıguenuıya doğru ileı leme. 
ğc. de\-am etmektedırler. 

"' . . 
Haber - Aragon merkezi Sarat;"OS 

şehri olan vilayettir ki şarken rata· 
lonya ile ,.e fimalcn Pircnclerlc- yani 
tam J<'ransa ile hemhuduttur. Bu vila
yette 150 kilometre daha ilerlcrlerFe 
biikümet kU\ tle · nkoyu Fran .. :ı 

hududundan atar. Zaten şimdi Franko 

cephesinin şiıpali tınrkt parçası Kata. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Bahkh hastanesinde 
bugünkü merasim 

Atatürkün mermerden büstü
nün açılma .töreni yaplldı 

Bugün saat on dörtte Balıklı Rum 

(J Beyoğlu halkevinde Rektör yemek vakti 
~ d derslere razı olmıyor 

hastanesi yar kında mermer bir Atatürk 
büstünün açılma töreni yapılmıştır. 
Merasime bandonun istiklal marşı çal. 
masill! başlanmı§ ve marş bitince resmi 
davetliler ve kalabalık bir halk kütlesi 
karşmnda Eskişehir saylavı Özdamar 
söz alarak demiştir ki: 

" - Bugün müessesemizin kendi enç kızların ünkü .. ~~:.~ü::;:1:,h;:;:h·:~~~ö~;nhı:: 
karışan Üniversitede iki hadise olmU§· 
tur. sp()r bayramı 

~ 
'tl'o~ı 
\llııııı il halkevinin spor şubesine 
l''te"l ~ene kızlar tarafından dün 
~t~ll\11111'1 spor salonunda bir spor 

t)i Yapılmıştır. 
~Cti~tlrilrniş olan genç kızlar ge. 

rek beden tcrbiyes!, gerel: muhtelif 
spor hareketleri ve gerekse müzikli es

tetik danskda çok muvaffak olmuşlar
dır. Resmimiz bu spor bayramınd.:ı alın. 
mıştır. 

Bunlardan birincisi Tıp fakültesi bi. 
riı;ci dahiliye kliniği doçenti Ekrem 
Şeririn dün sabah yapılan imtihanında 
vukua gelmiştir. Ekrem Şerif profe
sörler ve talebe öntinıde imtihan tezini 
müdafaa ederken hazır bulunan rektör 
Cemil Bilse! birden ayağa kalkmı' ve 
öğle yemeği vaktinin geldiğini söyliye
rek tezin kesilmesi arzusunu göster. 
miştir. Bundan evvel de gene bir pro. 
fesöriin konferansını ayni şeki;•Je kesen 
rektörün bu hareketi salonda gürültü 
kopmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu vaziyette Rektör dersaneden çık
mış ve Ekrem Şerif sözlerine devam et
miştir. 

D!ğer hadise de son Tıp bayramında 
olmuştur. Bayram günii merasimde mü 
7.ik hazrılığı olduğunu gören ıektör 

buna ~iddetle mümanaat etmiş ve: 
''-Burası bir ilim yuvasıdı:. Müzik 

giremez ... demiştir. 
Tıp fakültesi profesörleri her ne ka

dar musikinin manasını anlatmağa ça. 
lışmı§larsa ıcla rektör ısrar etmiş ve 
programdan musiki kısmını çıkarmıştır. 

hayatında hiç bir zaman unctamıyaca
ğı, sevinçli ve şerefli bir bayram günü
dür. Atatürk heykelini açarak bayram 
yapıyoruz. Hergün onun önünden ge. 
çenler, hergün ona hayranlık ve hür
metle bakanlar içlerinde taze bir ha
yatın kaynadığını duyarlar. <\tatürk 
kurtarır, Atatürk yaratır. Atatürk yük. 
seltir. O yalnız bir milletin değil. bü
tün insanlığın kılavuzudur. O en yük
sek bir hayat ve ümit kayn•ğıdır. Bi. 
zim hayat ve ümidimiz de bu kaynak
tan beslenir, bu kaynaktan kuvvet alır.,, 

Çok alkışlanarak devam eden bu a
teşli nutkun sonunda özdamu ha 1 kı 

Atatürk. ismet İnönü. or.du ve millet 
için ayrı ayrı 'yaşa! .. diye bağırmağa 

davet etmi~ ve bu nutkun alkışlanışı 

daha devam ederken avukat Kürkçüoğ. 
lu Balıklı hast~ncsinin bulunduğu yer
den ve yapılış tarihinden şöyle bahse
derek nutkuna başlamıştır: 

" - 18 inci asrın ortalarına doğru 

istanbutda vebanın tahribat yaptığı bir 
sırada, Evliya Çelebinin "Sahrayi Sü. 
leyman .. diye ya dettiği bu çevrede 17 53 

senesinde vcb21ıların bakım ve barınma
ı-ı için kurulan miiessesemiz ~imdi ge· 
niş te~kitatlı ve modern bir haı:tane ol. 

(Dcvamt 6 1ncıd;ı) 
Balılrlt 1tastatıesi1U1e bugün açılma 

merasimi yapılan .A tafürk bii.mi l 



a aşizm ilerliyor mu 
e i iyor mu ? 

Bclçikadn bu~iiukü r jimi devirmcğe ahdetmiş olan faşistlerin lıdc. 

ri De rcl ile bu~ünl iı rejimi <levanı ettirmek istiycn Başvekil Van Ze
lmd arasındn'ı:i intihap mücadelesi, çok eski devirlerde iki düşman or
du kumandanmın harp meydanında orduları kana boyamadan bilekle. 
rınin i.uvvctini dencmcler·nc pek benziyor. 

Van Zclnnd Belçika sarayının yüksek itimadını kazanmış olan genç 
bir d vlct adamıdır. Degrel &lçika sarayına, yepyeni v~ "çok kuvvetli., 
bir rejim içinde daha sağlam bir emniyet vaN]edıyor. 

\'an Zeland'ın dış siyasası, bir Bclçikn. prensesi olan İtalyan veliah
tının zevcesini telaşa diışürmiyccek derecede İtalya lehinedir. 

Faşist DCı:,crrel ise siyasi nutuklarım İtalyan radyolariyle dünyaya 
yayacak derecede Roma hUkfunetinin gözdesi ve Musolini idaresinin mu. 
ten•cdidır. 

Binaenaleyh ayni intihap dairesine narnıctliklerini koyarak karşı 
kar ıya mücadele eden bu iki şahsiyet <lış polilıka bakımındnn ayni te
mayül ve sempatileri temsil etmektedirler. !ç politikaya gelince, Van 
Ze!and'm Degrel'den farkı (oportünist idnrei maslahatçı) olmasından 
ibarettir. Büyük maliyenin ve snnayiin menfaatlerini esnaf, köylü \'e iş

çi sınıflarının menfaatleriyle telif etmek vaadinde bulunma.,.ına rağmen 
Yan Zeland'ın mali siyaseti yalnız sağ partılcrin arzularını tatmin 
edcbılmiştir. 

Acaba 11 Eylülde Brüksel halkı verecekleri reyleri bu iki İtalyan 
doctundan hangisini tercih etmiş olacaktır? 

Faşistlere muhalif olan partilel'den göreceği dostluklara bakarak 
Van Zelandm saylav seçileceğini tahmin edenler çoktur. Fakat meselenin 
milhim tarafı burada değildir. Yeni intihap, bugünkü hükumetin dayan. 
dığı ekseriyeti teşkil eden Uç partinin 1936 yılında.nberi haikın itimadı

nı ne dereceye kadar muhafn.za. etmiş lbulunduıhmu ve bu müddet zar. 
fında faşizmin yine ne dereceye kadar ilerlemiş veya gerilemiş olduğu. 

nu gösterecektir. 
1936 da Brükseldc sosya.UsUer 85,574. katolikler 78,000, liberaller 

55,151, yani ccman yekun 218,725 rey kazanmışlardı. Şimdi bu üç par
tillin müşterek müzaheretine nail bulunan Van Zeland acaba bu 218,725 
reyden az mı yoksa daha çok mu rey toplıyabilecek? 

Bu azlık veya çokluk f~izmin Bclçikada. bir yılda ne derece ilerle. 
diğinl veyn ne derece kaybettiğini anlatacaktır. 

' ŞEKIP GVNDtlZ 

aki facia 
arah 175 çocuğun da 

a . amıyacakları anlaşıhyor 
An-ıerikada biranda berhava olan ve 

yüzlerce t;:lebenin ölümünü intaç eden 
kolej faciasına ait mütemmim malumat 
gclmic:tir. Gelen malumattan facianın 

ş~ Slİ!•lcr ürpertici tafsilatı anlaşılmak
tadır: 

Ty: r mekteb~ felaketinin blançosu 
455 ölü, 94 yaralı ve 3 kayıptan ibaret
ti::. Enkaz altındaki cesetler kamilcn 
çıkarılmıştır. 

~.'1a'lmafih mektep müdürü ölenlerin ! 
500 den fnzla olması lazım geldiğini 

idr;iıı, etmektedir. 
Vakanm hakiki sebebi 

f~:.::ı: f c:.!sı. mektebin dunrları. 

na nilf uz eden bir miktar gazın bir kı

jjl:unla c:.tcş alması neticesinde vuku 
bulmuştur. 

Bununla beraber facianın iki şahidi, 

mektebin bir nitro - gliserin iştia;i net i. 
cesinde harap otduğunu ve hc.rabeler a
rasında nitro gliserin bakiyesi bulundu. 
ğunu gösterecek deliller ibraz edecek
lerini teyit ve beyan etmişle:dir. 

Askeri istintak mahkemesi bu iddiayı 
tetl:ik etmektedir. 

Kurbanlar çoğalıyor 
Doktorlar 17 S i bulan çocuklarla mu. 

Hütüphanelerdekl 
eserleri tasnii 

faaliyeti 
Maarif vekaleti lstanbul kütüp· 

hanelerinden başlıyarak bütün merr.
leket kütüphanelerine teşmil edil· 
mek üzere mevcut tarihi asarı tasnif 
edecek bir teşkilat kurmuştu. Kii· 
tüphDnelerimizde kıymetl i ve kıy· 
metsiz eserleri ortaya koyacak olan 
bu tasnif işi daha ilk zamanlarda cok ' 
faydalı olmuştur. Bu meyanda ki\· 
tüphanelerimizde birçok eşsiz kitap· 
ların, şimdiye kadar görülmemiş tıb· ı 
bi ve fenni eserlerin bulunduğu da 1 
anlaşılmıştır. 1 

F nkat, ne yazık ki bu ay tahsisat 
bittiğinden bu "kitap tnsnif komis
yonu .. dağıtılmıştır. Bu vaziycttP. 
komisyonun ne yapacağı vekaletten 
öorulmuştur. Öğrendiğimize göre 
komisyon ancak haziranda yeni büt· 
çenin tatbikinden sonra faaliyete ge
cebilecek, fakat komisyonun mesai
si bir daha hiç bir şekilde inkıtaa uğ· 
ramıyacaktır. 

allimlerdcn birçoklarının yaşıyamıya

c;ıklarınr bey;ın etmişlerdi~. 

Ölenlerin ekeerısinin beyni parçalan
mı~tır. 

Eğor petrol olmasa idi ... 
Son dakikalarda mektep kazasının 

bina altından geçen gaz borularında 

vuku bulan bir infilaktan ileri geldiği 
tcsbit olunmuştur. 

Talihin şu acı istihzasına bakın ki, 
enka~ altında bulunan bir ta§ tahtada 
şu yazrlar tebe~irle yazılmış bulunuyor. 
ldu : 

"Pet rol ve gaz tabiatin bi.r.e en hü
yük li'ıtfüdür. Eğer onlar olmasaydı bu 
mektep de burada bulunmıyacak ve biz 
de derslerimizi öğrenmek için gene bu
rada bulunnuyacaktık.,. 

Balkan Basın 
Birliği 

Mllltcflk devletler 
aley hinde neşriyat 

yapılmayacak 
Ankara 20 (A.A.) - Balkan Basın Bir• 

ilki TUrk milli komitesi bugtin Uluıı gn.z•· 
lesinde Falih Hıfkı Atayın rcisll~lndo top 
lanmı,ştır. Toplantının mevzuu Atınada lc;ti
ma etmiş olan Balkan Antantı Basın Birli· 
ğ!n!n vcrdığl kararlardan Tlirltlyenln hlssc
aine dUşenlcrln tatbiki için gercl,en kararlı>· 
rın a.lmma!!ı !dl. 
YUrUrlUğU ı,onulmasına te.şebbUs edilen 

birlik kararlarından başlıcaları §Unlardır: 
Balkan Antantı memlekeUerinln ekonomi, 

ııosynl, hayatı edebiyat folklorunu, ve kal 
kınmalarını anlatan bir mecmua r.c;ıkarılacak 
tır. Dergi iki ayda neşredilecek wı her nU.!ı
lıası Antant memlcltetlcrinden birine tahsis 
cdl\cc:ektlr. 

Allnıı toplantısında Politika cncilnıenl, An 

ta.ııtn dahil herhangi Olr memleket ı:azetesi• 
nln gerek keneli vasıl~le ve ı::erek yabancı 1 
J,ııyn'\lılıırdnn nldığı \'e mlltteflk nıemklıet. 

1 
!erden hirlnln fll,.yhlnde bir yazı \'P. haber 
polemllt'crl ne~rctmemelerinl lstcmleU. Ttlrk 

milli komitesi, c!llnkU toplantısında bu hu• 
ırusun da gQ.Z<ılelerimlze bildlrllme!\lnl knrar 
aıtmıı nlmıştır. 

A nt:ınt m"mlekctırri rlçlllklcrlndc birer 
Matbuat nlb<şelcrl bulunma"ı ve E:ılkan ld'· 
tUphanelcrl, Dı:.'l:nn snrrtıcrl ac;:ılnıruıı hak-
ltındn Allnnda vrrl'rn knrarlarla musiki ı 
" Uyatro sahalarında ıncmlckrtıerin blrlbir 
lcrlnl tnnımalannn yardım edP.cek müzik 
ve 11ahne eserlerlnden vücuda getlrllmeııl hu 
susundald kararın allı.kalı makamlara bildi• 
rllmesl de kararl~mı§tır. 

38500 köy··müzden 
11175 inin nufus 

~ 150 en aşaaı 
Bu köyler muhtar ve korucu b ile 

besliyemiye cek bir h a ldedir 
Dahiliye vekaleti köylünün kalkın-

ması için mühim bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Bu kanunun ha?.ırlanmasına sebep 
olarak şunlar gösterilmektedir: 

Memleket nüfusunun yüzde 87 sini 
te§kil eden köylünün kalkm1TU1sı, dev
letin kalkınması demek olduğundan 

devletin inkılcip hamlesini köylere gö. 
tilrmek ve hızla yürütmek kat'i ve acil 
zaruretler sırasına geçmiştir. Re!imi 
kanallarla toplanan malumata göre muh 
tarlıkla idare edilen 38.500 köyümüz 
vardır. Bunlaıdan 11,175 inin nüfuııları 
150 den aşağı olup 150 den fazla nü
fuslu köy sayısı 27.305 ten ibarettir. 
Nüfusu 150 ile 300 arasında 11. 7!>6 ve 
300 ile 500 arası 8.655 köyümüz var
dır. 

Nüfusu 150 den aşağı köyle:, kanun. 
ların gösterdiği köy i~Jerini d~ğil. hat

ta muhtar ve: korucu gibi köy rıdamıa;;'
rıın yıllıklarını l.ile karşılayac.ı k h:::.'de 
değildir. 

Nüfusları 150 ile 500 arasın '.J,ı olan 

köyler de esaslı faa~liyet ve eı;eı gös. 

tcrebi!ecck kabiliyet ve kudre~tc n mah
rumdur. Bu manzara ve vaziyet: 

a - Herşeyden evvel dağ·ıuk köy
lerin toplu bir idar: altına alııın ... w:. 

b - Köylerin teşkilatland·1Jlman. 

c - İşlerin p!anlaştmlm:;.sı, mur-. 
kabeye tabi tutulması. 

d - Gelirlerin arttırılması 

Zaruretini uyandırmıştır. Yeni proje 
işte bu maksatlarla hazırlanmıştır. 

op ak bayramı 
Bugün kutlulandı 
Halkahda merasim yapıldı, 

köylülere yemek ikram edildi 
Bugi.in memleketimizin her tara

fında toprnk bayramı b.:.tlulanmak· 
tndır. Bu münasebetle, lstanbul 
ziraat müdürlüğü de son senelerde 
olduğu gibi bu sene de Halkalı zira· 
at mektebinde bayram hazırhklmı 

ynpmıştı. Davetliler bu sabah oto
bü~lerle şehirden Halkalıya gitmiş· 
lerdi. f-blkalı mektebi süslenmiş 
ve civardaki Halkalı köyi.i ile diğer 
k0ylcr halkı mektebe gelmişlerdi. 

Toprağa su yürüdüğü bugünde 
baharın mis gibi kokHları nrasmdn 
bir tamftan kuzular k'.~i l iyor, diğer 

1 
taraf tan helvalar dökiilüyordu. 

Saat 1 2, 30 da merasime başlan
dı. Bnharm başladığı günde Halka
lıda yetittirilmiş kıymetli tohumlar· 
dnn ve güzel toprak aletleri alan köy-
1 üler büyük bir sevinç içinde biraz 
sonra gelen davetlilerle sofra başın
da birleşmişlerdi. 

Kuzular, helvalar yenildi. Bu 
esnada Kolordu bandosu gi.izel ha· 
\'alar çalıyordu . 

Yemekten sonra sohbetler ya -
pılmı~ . milli havalar oynanmış ve 
köylüler türkü çağırmı~lardır. 

Dün gece i 
yangın o 

• 
ı 

Tophanede dört bina yandı, Bcyot?lundakl 
yangın süratle söndürüldü 

Dün gece Tophaneyi tehdit eden 
büyük bir yangın olmuştur. Bu yangın 

neti:esinde bir ahır ve bir dUkkan ta

mamen, bir evle bir dükkan da kısmen 
yanmııtır. 

Tophanede Hendek sokağında Os. 
man tarafından tutulan ahıra c!ün gece 
saat 20,30 da Osman elinde hir mumla 

hayvanlara yem vermek üzere girmiş

tir. Osman bu esnada elindeki mumu 

bir gazetenin üstüne koymıiş ve hay
vanlara y<'m vcrmeğc başlamıştır. Bir 

aralık bir çatırdı <luyan Osman arkası

na bakınca mumun ateşinden gazetele. 
rin ateş alarak parladığını dehşetle gör 
mü~ ve dı§arı fırlamıştır. 

Ya11gın itfaiye gelinceye !ta '.lar sürat 
le büyümek istidadını göstermiş ve Top 

hane halkı lıunrlan bir hayli tcliışa düş
mü§tilr. Neticede ahır yanmış ve ate-
in sirnyct ettiği ahır:n yanındaki mah. 
nıkat deposu da i5intlcJ:i!erle bc:ralıer 

tamamen kül olmuştur. Atcj bit taraf
tan Yaniye ait evin çatısını ve diğer 
tardtaki dükkanın da bir kısmını yak
mıştır. 

Beyoğlunclaki yangın 

Dün gece yarısına clog:-u Haçıpolo 

hanında bir yangın çıkmıştır. Sokakta 
gezen devriyeler saat 23,30 da hanın 

en üst kat pencerelerinden alev çıktığı. 
m görmüsler ve derhal itfaiyeye haber 
vermi~lertdir. Gelen itfaiye y<ıti(;tnı !iÜr' 
atle bastırır~ştir. 

Ateşin üst kattan odaba~ı f-linaııa 11it 
odada;1 ·çıktı~ı anlaşılmıştrr. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Zehir kaçak~ıları 
( Ba.Jtara/ı 1 i>ıcıde) 

Bu işle kaçakçıların birleşerek bir 
§irkel halinde çalıştıkları görülmek
tedir. Bunların iştiraki ancak yaka
landıkları zaman başlamakta ve yn
kalan:uı kaçakçının arkasında zengin 
bir el bunu idare etmektedir. Bu iş ıki 
şekılde görülmektedir. Birincisi, ya. 
kalanan bir uvuı:ıturucu m-ıdde ka. 
Çakcısı ı:ıayet p~r;sız yani bütün mev 
cudunu bu işe kapamış ve Ecrmaycsi 
olan mal da elde edilmişse derhal bir 
diğer kac;akçının himayesine girmek
tedir. Ye bu kaçakçı kat'iyyen yok
suzluk çekmeksizin rahrtt'a eczadan 
kurtulma çare~lrinin teminiyle uğra
şabilmektcdir. 

2 inci şekildeyse, uyuşturucu mad. 
de kaçakcısı mahkum olduğu takdir. 
de gene arkasındaki zengin el bu ada-

mı derhal tutar ve uyuşturucu mad
deler in men ve takibi !le mükellef o
lan anasırın üzerine hücum ettırerek 
yüz bin ütira ve tezvirlere memur. 
lar aleyhine dava açtırmak suretiyle 
biltün bu takip tcşekküller·nin annsı. 
rını mahkemelerde sürüklendirmek 
suretiyle hem teşhir. hem de bunların 
mahkumiyeti için bütün gayretleriy
le çalışmaktadırlar. Memlekctimizcie 
bu zehire kar§ ı açılan mücadelenin ne 
kadar şedit ve amansız olduğunu ya
kından bilen ve her gün takip ve ta
rassutlanna maruz kalan bu kaçakçı. 
lar mezkur teşekküllerin amir ve ml'
murl:ı.rı mahkemelere silriildcmekte 
,.c muhakkak surette mahkum ettir
mek için uğrasmıya başlamışlardır. 

Fakat tabii yalnız bütün mevcudiyet
leriyle bu zehire karşı gece gündüz 

:Kauata dait 
-...:ı=.: ... .-.-~ ...... 

Gel eg faslı 
baharan ... 

}>ShBt 
Bu gün kışın ı:ıonu, akşamıı ·çilllde 

girecek... Bir şair oıamay15ıın. 11 )le· 

daima bir yarad!r ama hisJerıın ;ııye· 
yecanlarımı ahenkli sözelrle 

80 
ba11ar 

memenin üzlintüsünü bilhS.S5a rıntde 
günlerinde duyarım. Gerçi ~ıb~ıırdır: 
birçok gü= .. I bahar mısr:ılnı 1 .' ıınıa· 
b:r şairın söyledıklerı bütün ın~ı bO· 
rın malı sayılabileceği için onlaıarıını 
nim hislerimi, benim heyecan bl'dif· 
tnsvir edivor diye okumam ka ':c:ııı 

. hayır. "' . 
Ama ne de olsa ... Hayır, crıbl 

ç•er o 
aslını daha anlamamış gen · benifll 
konuc:mıyay.m. Az kaldı, ~nla~ ıeriJtlİı 
hislerim değil, ben kendı h~~yecelt· 
heyecanlurımı yazamıyorum 'f adc e. 
tim. Halbuki şair olmamak. 1 yeııı 
dilmek için insanı zorlıyan ta~· yolt· 
heyecanlar duymamak deınektır. di,1· 

· ken • 
sa her gerçek heyecan, ~ankı ıınadallı 
ğindcn, sanki şairinin eıınde 0 buıur· 
sanki ona rağmen mısraı.nı taıe 
Ben, bahar gelince yepyen~, lntaJıüıU· 
hcyccanl!lr duyamadığım ıç 
yorum. nı çl· 

kuı:ııarı ' 
Ama baharı severim: " deJ11 ,.. 

çeklerini, beyazlar giyi~c~ ba şeftali 
ğaçlarım, pembeler gıyıneı:. i se\'f

ağaçlarmı, her şeyini, her ha ın gıınıer! 
rim. Fakat baharı bilhsS53 • ..,,,·e-.. •rın .,., 
uzayıp geceleri kısaldıgı lı. 

rim... . ıı:nıı.J!I 
Bilirim ki medeniyet • h tÇ 

0 afıııdıı 
bugUnkü hali ile - gecenin etrceıerill 
döner. Balolar tiyatrolar ge ı, 1cırı 

' · ıer " ~ 
uzun olmasını ister; fehır hBt~ 
canlanır; şairler, fılosoflar, ceıerlll 
alimler, çalııımak için uz~n. g~']3aıııır 
sükununu beklerler. Nn1Ii · dl· . ıeıere,. 
mevsimidir, kim bakar rısa ııı 1<rf 
yor; demek okumanın, çalışmS::,·sO-eı 
günlerine bırakılmasını o da 

ediyor. . de )< ışJll 
Bunları bilirim ama yıne baş18)1F 

soğuk günlerinden, erkenden 
1 

riııdeJl 
geç vakte kadar sUren gece e 

11 
icl' 

hoşlanmam .. Gençliğimde • ~:3 bif' 
hı - sonba hım sevmek ister, 0 ıdt.ı~· 
kaç bahe.rı feda etmeğe haıtr ~~ 
la.rım iddia ed n şairlere hak. tfr ·ıı· 
dim. Şimdi o günler gc~ti, tabı~cıı=deıı 
hitrı.tı manz rasmdan zıyadc ~idi)'or· 
doaw·unu s""vrctmek l10şuma "' "11111 

,.. 'i • ' 1 ){il." 
Belki de bu her geren ~ ~ Qıille· 

bircz d"hn soğuttuğu i~in:~r. isti'"'~ 
şi, ısıtan, aydınlatan gune. ,,re' t 

. 1 k J!• . 
rum. Ona, mehtabı en par n tı.,J c:U· • a· de sır .,.. f ednya h:ı.z•rım. }{en ım · tı• 

k dtı'·nr r 
ncş~ vcr~n kerli ile. sıl'ft . dtJI ~·t • 
mnnır'<en keyfini pek bellı a"· ıort1fll• 

ı. l ·scc 1\ ~· tcnkelC'ye bir ynkı11Jı,_ 11 - w • • yıt· 
· rııgını · 111 Gen"lcrin vılm ihtıya \·ı 1 

• · ...1n da · 
lanmavn ba.;;lamıı? olanın.,, n d~ 1• 

1. ~. . . dcıt - insanı ııdl 
gen" ıgını Fevmesın · .. nn kC' 
ma ahenk. mlivazene arac'lıgr ·r· • bit• 

.... c dıt1 .ı)il 
halinin nkPinc mcylettı~ın dıt be. 
takım dfüıliı reler rıkarınnk ·nlrı rğ• 

('reıerı •·•• 
kabildir. Fıı 1{at o. kıc: ır . 1.fııı 1.1" 

.,..,:dır. J\ 
ln•ıt'"F; . ""R"'hnr mcvı:ı ... 

kar risalelere ... ,, /tı.f~G 
Nurull"'h ,.,: 

····· i ....................... e·····i·r;'i ~ 
o a Ki: 

11 h r\ tflÇ 
Arkadaşımız Nuru a diişli· 
muharrirler hak~ın~a hiıkıtte 
niip di.işünüp hı(; hır 0,ıı· 

k bıknııŞ. . . varamama tnn ., rterırıı 

harrirlerimizin d~~~en~=· 
kendi Rğızlarındı:ın og 

11 
jçİfl 

ğP. k:ırar vcrmi~. Bunııracflk · 
d 1 so • 

kapı kapı o aşır nıel o 
Al nııthte d 11 mış... ması b ıııın ı:ı 

len cevapları, nisnıı El~~Z· ... 

ı tibaren neşre haşlıY8~ ..... · ··~ ..................... ~==Jiı-ısrı 
uıınrın 1 ıcte' 

mUcn.dele eden tegckl• wrrıı ctnır 
verdikleri karara'rla tcs · ıtıı.-
dirler. çaıır<>fl d)l 

da ' · Jll" Bu mücadele uğrun b:1-jeırı 1 ,.e 
çakçılnrın, memurınrda.n ){orl<U bıl 

1 •e~ır·c ,·e 
küm e~tircrek ka P· · kO''fl181\ ttı1elt 
mahkumiyet kayg~s~ z 'ba[ifle 
suretle mUcadeleyı bır3 01. 
istedikleri muhakk~l<tır.JllU''ııiftı.~11,ıı 

E.ıYer bu cmcllerınde ıSO ıı . ..ııı. :.. . unu _. ısrv 
salar, o z:ıman bir kıloS . piyıı5l"'~ 
mal ettikleri eroini harı~iJdC de. ıc~t' 
20,000 türk lirasına. da bUytil< bit' 

liraya satmak suretiyle ıcıı.ı.-tır· 
temin edecekleri muha.k 
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~ q&iişiifft: 
~ırntUlŞ°ma""'SoinT 
Db!~mny@ırlYI~ 
oatuın S 1~ . -ı .. 

ıtıı§ e amı zzet, mutemn· 
....., knu tekrarlar, durur: 
Ye r~nuşmasmı bilmiyoruz! 
lcrtn· ransız tiyatrolarını, lngiliz 

~a tı.ı 1
• hatta aralarında münaka-

: lllŞan rumları misal gösteri· 

~ ~.nlar, ne çabuk söz söylü
li~k· ız, ne ağır. 
~aten de öyledir: Muayyen 
trıı Zarfında, diğer milletten 

pl~uhavereci bin kelime kul
~ tn Urk milletinden bir grup 
~. Beİ·ela üç yüz kelime sarfe· 

lloın kı daha da az.. Konuşma 
~ ı.ı uz pek yavaş olduğu gibi, 
\tara:tn si.iren sükut boşlukları 
·~cıhı 1

1 
ır: "kız çocuk,, tevcllüdatı 

t t 

~tat, bir bakıma göre, bu, bir 
~ ~ 8~siyetmiş. Mesela, lazca 
~ah4°Ylemeği atfederler. La.
elik r da, en kısa yoldan tek ke· 
'öy!ce~aplar verir, söyliyecekle· 

dq .. eyıverirlenniş. Ekser lisan· 
Veciz, muhtasar, müfit,, ma-

~I\ ~l:n "Lakonik,. sözü de 
~· ogmuş. 

e,,,. ~1'ürkl oo h o l'k •Y• 
~ııı, di" er, şup esız, a onıgız. t'' ed ger milletlerle nisbeten az 
~~e ~·Anadolulular arasında 

tıı..ı~lla~ usbütün hissediyorum. 
~~ ar, bir araya gelince, dur 
h.tİ\JlıCutuk söylerler. Hatta, şere
~ cık? toplantılarda, Sovyet er
L''ltıi ala den, ellerine votka kadeh· 
~ tak, biri susar, öteki söze 

lıtlıııı a ı Derken, birdenbire, bu u
~4ııbt ası kesildi. Herhangi bir 
~tiıı·da ruslar ve misafirleri, biri· 
~~ıtı ellerini sık~yor, "samimi· 

1, d ll"ıusaddak, maksadımız ma
~ )~l'fı:k ~ibi gülümsüyorlar, der· 

ait s ıçmek başlıyor. 
, N °vyetli dostuma: 
•• ~ U.tuk adetini niçin kaldxrdr 
~> {~ Sormuştum. 
·~kltrklerin fazla sözden hoş· 
'\~arını anladık! - dedi. 

~ Reıı la ten de, bir içki sofrasın
. b~ c lakonik olmak şartiyle hoş 
~ı tc~:Yl':r anlatandan maadaları 
~·· kkı etmez miyiz? 

~~ ~dl.ı. ~azla kaçırmağa "traş .. de
ııı.._ lab1t~tı Avrupada çıkmış. Lllkin 
~lckıtı en fazla taammüm ettiği 
~t, sanırım ki Türkiyedir. 

~ slı, ak .... 
l'))d1.ı.'!_lanı? terbiye ve si.ikutun al

~~\'e.~u bır yerdeyiz ... 
·~· b ~0••• Fazla konuşmak sıkıcı. 
n~1ııe !•l'lıcunur .. Bir araba laf ede-
f ~e.lla~konikliği tercih et .. Bunlar 
titc ,,. ınj anladık. Lakin hiraz da 

~ ~ arınıyor muyuz? 
• Cse!" ~ bi a, on onbeş zatın bulun-
··,t l'neclise giriyoruz: 

ı lıt, i.i~ahı ·diyorum. - biraz ko
&ql. ~beri öğrenirim.. Fırsat bu 

~~(Jt~~"or S ı~ ·· 1 k'" ~ ~tı. ~ um. e amu a ey ·um-
N geldı:n7rhabalardan sonra ... "Sa-
~ ilııJs~nız ..... "Hoş bulduk., ... 5.la .. 
'ili .• ,,~ .. , . . d .. 

l'fıe] ..... yıyız., ... o a mu-' ... 
' .. s ..... 
ı.ıkut b 

~· ler .. 
13

. aş~!yor .. Karşılıklı tebes· 
:.Ccl~j b: saz açıyorsunuz: Veci

t,,_. ır cevap: 
C etı h "h crı ' • ya ut ayır .. . ,, 
'c: 
........ . . 

(( nı.ı~ .. 
'I !tdded~n mes'ulü olarak kendini-

l'ıt•-urı 'Yorsunuz. Bir şeyler anla
;?lcrn· lt~. Fakat sonra : "hep ben 
··~ ıye . tıl.t bıtak:Yım, lafı biraz da başkala-
'i ltı~J ayım! Hem asıl onların 

1 deitın~an bazı mevzular kap
~lıyOts 111ıyim?,, diye düşünerek 

......._ unuz. 

........ 

'y t~· .b. 
t "h ı irs l G .. y a}'ır" ua ... ene evet., a· et., ... 
~ ·•c .. k 
~l~ın·su ·ut. .. Kulakların çınlu-
: flck 1 b.zct .. Cidden hakkın vm-

·~~<>nu aı konuşuyoruz ... O kadar 
lırn §?nasını bilmiyoruz diye 
~E ~İtseniz de hata olmnz .. Bu

tnailık derler .... 

(Va - Nu) 

Mühendis 
mektebi için 

1 Devlet Demiryolları Belediyede 
tahkikat 

214 bin lira sarfiyle 
yeni bina yapılıyor 

l\1i.ihendis mektebinin bugünkü 
binasının mektepte yapılan yeni teş
kilattan ve ihdas olunan yeni şube
lerden sonra ihtiyaca kafi gelmediği 
görülmektedir. Bunun için mekt~
bin yanındaki evvelce Nafıa Fen 
mektebi tarafından işgal edilen bin3. 
alınmış, fakat bu da ihtiyaca kafi 
gelmemiştir. Bundan dolayı Nafı::ı 
vekaleti mektebe yeni bir bina ilave
sini muvafık görmüş ve bu yeni bi
na için 214.000 liralık tahsisat ver · 
miştir. 

Yeni biiyiik binada yatakhane, 
miitalea salonları, yemekhane, ça
maşırhane ve saire bulunacaktır. 
''Pansiyon,. ismini taşıyacak olan bu 
binanın projesini mevcut ihtiyaçları 
herkesten daha iyi bilmeleri itibariy
le mektebin geçen sene çıkan son 
sınıf tall!beleri hazırlamışlardır. 

Yeni bina yapıldıktan sonra bu 
kısnnlnr eski binadan çıkarılacak ve 
eski bina ynlnız tedrisat kısımlarına 
tahsis edilecektir. 

Avukatlar dün 
toplandılar 

Baro heyeti umumiyesi dün ı;ğır ceza 

salonunda toplanmış ve yeni kaytdedil

miş 11 azanın takdiminden sonra 

Baro reisi Hasan Hayri yeni avukatlar 

kanunu, Temyizde ihdas edilecek avu. 

katlar fişi. baronun ve avukatların tef

tişi hakkında izahat vermiştir. 
Bunu müteakip baro birinci ve ikinci 

reisliklerile müddetleri biten beş aza

nın seçimine geçilmş ve resliğe gene 

Hasan Hayri Tan, ikinci reisliğe Mek. 

ki Hikmet, azalıklara da Beraat Zeki, 

Faruki, İsmail İsa, Yusuf Sinan, Ek· 

•cm İlhami intihap olunmuşlardır • 

iki kumarbaz 
yakalandı 

Emniyet ikinci şube memu:-ları dün 

~ece Galatada Ar<:pcamiinde, Süleyma. 

nın kahvesinde ara~tırma yapmışlar ve 

Yasef ile Rasim isminde ki kişiyi ku

mar oynarken yakalamışlardır. 

lÇERlDE: 
* Liman idaresinin yeni atölyeleri ya• 

kında kuru1aeaktır. Bu atölyeler Ka:mnpa• 
şadıı llüisat vekl'ıteU tarafından veri!Pn 
arsada yeni kurulacak tersanenin yan: 
başında. yapılacaktır. 

.;r Son zamanlarda inhisarlar idaresin<' 
tUtUn satıcılığı için birçok mUracaatıar vaki 
olmalttadır. Halbuki tUlUn satıcılığı içi!l 
]{onulan esaslara göre bu dtikka.nıarın sajtı 

ve solunda ytizer metre mesafede başka İÜ• 
tuncu bulunmamak lAr.ımdır, Bundan dola~·~ 
bir çok mUraeaatçılara müsaade verilmemek· 
tcdir. 

• Yarın Nevruzdur. Bu mUnasebctle şe~
rlmizdeld İranlılar da merasim yapacaklar· 

dır. 

* Paris üniversitesi profesörlerinden do!< 
tör Debre dUn !'!!.§leden şehrimize gelmişti". 
Beynelmilel bir §Öhrete sahip bulu~ 

nan profesör burada konferanslar verecek 
ve kendisi Univel'lllle namına ağırlanacaktır. 

• üniversite memurin l:ıı.drosunda mühim 
değişikllkıer yapılacaktır. 

• Esnaf cemiyetleri nisan ba~ından itiba· 
ren yeni tutulan merkt'Z blna..,ına taşınacak
tır. 

* Sigortacılar dün fe!vkalô.de bir toplantı 
yaparak Milli ReııssUrııns hissesinin yUzde 
(i5) e çıkarılması mUnasebellle dalrci mer
keziye ile arnlnrmda çıkan ihtW\fı halle 
Mlllt neassUraruı mUdUrU Refik Bayan ha

kem olarak scçml§lerdlr. Bundan sonra nl
zamnamenın bazı maddeleri değiştirilmiş '\'e 
idare heyetınc tecziye ıınlO.hlyeti '\'Crllmlştir 

c: Zlnclrlllmyu meuırlığındo. huıııısi mezar 
sall§ı Jçin bir tarife hn:zırlanmıştır. Mezarlar 
15, 30 ve fO llrnlık olmalc Uzere u-.e ayrı'· 
mıştır. 

.:: Belediye koopcratl.!nln tevsii için beledive 
hcııabma yUz hin llrnlık lııtikrnz yapılaca\;

tır . 

• lnhisarla~ idaresi şark vlll'ıyctlerlnrlC' 

Yeni memur 
alacak 

Bunun için büyük 
bir imtihan açılıyor 

Devlet demiryollan şebekesi 
gündengüne süratlc genişledikçe icb 
renin kadrosundaki memur adedi 
kafi gelmemektedir. Vakıa bir ta· 
raf tan idarenin Haydarpaşadnki mek 
tehi mütemadiyen memur yetiştir-

mekte ise de bu da ihtiyaca k; :i gel
memektedir. Nafıa vekaleti hnriçten 
müstacelen memur namzedi almağ:ı 
karar vermiştir. Bunun için büyük 
bir imtihan açılacaktır. imtihan 
Türkiyenin şimendifer hattı olan 
bütün büyük şehirlerinde ayni gün· 
de yapılacaktır. 

Bu büyük imtihana gireceklcrir. 
orta mektep mezunu olması şarttır. 

18 yaşla 28 yaş nrnsında olanlar ka· 
bul edilecektir. imtihanda kazanan
lar evvela devlet demiryollarında is-
tasyon memur namzedi olarak istih
dam edileceklerdir. Bu memur nam
zetleri istidatları nisbetinde terfi etti
rilecek, bilahare imkan bulundukça 
devlet demiryolları mektebine sev
kedileceklerdir. 
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GEÇEN SESE BUGUN ?lı'E OLDU~ 

lngllteredc 43 milyon sterlingle harp tay

yaresi ve filo yaptırmağa karar verilmiştir. 

tUtUncUIUğUn ıslahı için es:ı.slı tedbirler n.!• 
maktadır. 

* Maltepe mezbahası ooytarı Fehmi vaz2-
fesı başında buıunmadı~ndnn mahkeme)e 
verilmiştir. 

• KUçUkpazarda çalıştığı lma.Jl'ıthaneden 

yav~ yavaş bir baskUl '\'e 479 kahve değir
meni çalan çırak Rıfat yakalanmıştır. 

* Hayvan vergisi kayıt mııamclcsi bu ııy 
sonuna kadar yapı\acnl<tır. 

• tnhlsarlnr vekili Ali nana ÇanJ,ırıya VI'.· 

sıl olmU'ı ve Çnnkırıya 15 kilometre mesafr
dcki mıı.hn.llc)i tetkik etmiştir. 

• İstanbul !eatıvali heyeti dUn dP. belediye 
de toplanarak mUhlm lmrarlar vermiştir. 

* Belediye, tahsil şubelerinin yeni şekilde 
kadrolarını hazırlamnlctadır. 

• Kadılcöy, disp:ı..nserJ haziranda knldmla
caktır . 

• Yeri çolc !cna olan belediye matbaıısı 
başka bir yere nakledilecektir. 

• Evvelki gtin Marmarada Sedef adnı11 
civarında iki tonluk bir deniz canavarı ya
kalanmıştır. 

DIŞARIDA: 
• Beynelmllel Paris sergisinin açılışı 22 

mayı~a kalmıştır. 

• Japonyanın şimall Çindc müslnkH bir 
devlet kuraralc ba§ına prens Teh "'ang'ı 
gctircreği ve bu devletin isminin Mangkokuo 
olacağı söylenmektedir. Bu haber Çlnde he-
yeean uyandırmıştır. 

• Trablusta bulunan 1lnlyn başvekili Mıır
solini dUn sahil yolunun son lnsmını tc!tl'i 
etmiştir. 

o Fransız !ıynn meclisi evli kadmlnra bazı 
medeni haklar verilmesi ltaldmıdaki knnunu 
kabul ctmlııtir. 

• Yunanistan nafia işleri için i milyon 
drahmi tah.!ls etmiştir. 

• Atına civarında kurulan bir top ve mcr· 

Makine ~u besi teftiş 
ediliyor , 

Belediye makine şubesi müdürü \'e ı 
son zamanlara kadnr da temizlik işle
ri müdür vekili bulunan Nusret hak. 
kında belediye teftiş heyeti tahkika
ta baı::lamıştır. Verilen m:ı.llımata gö
re tahkikat Nusretin gerek şehrin ba
şına bir af et tc.c:kil eden çöp mesele
si. gerek pe~t karışık olan makine iş. 

leri dolayısiyle yapılmaktadır. Bu me
yandn motör. otobüs \'C otomobillerin 
mnayeneı::i iı:ıi de \•ardır. 
Tahkikatı ıniifcttiş Hayri idare et

mektedir. 

Büyük ~)illet M~clisi 
yarın toplanı yor 

T <:til yapmakta bulunan Büyük Mil· 
lct Meclisi yann ~çılacaktır. Şehrimiz_ 

de bulunan mebusların ekserisi Anka- l 
raya gitmiştir. Diğerleri de bıı ak~am l 
gidecektir. 

Me-:lisin yarınki ruznamesinde 3 ka· 1 

nun layihasının geri verilmesine dair l 
Ba~vekalct tezkeresi okunacak. bazı 

kat'i hesap raporları tasdik edi!ecek 

ve Jandarma kanununun 18 inci mad. 

desinin tefsiri hakkındaki Başvekalet 

tczkeresile Milli Müdafaa \'C Dahiliye 

Encümenleri mazbatası okunacaktır. 

En eski T ürk 
gazetecisi basta 

Hayatta bulunan en eski gazeteci. 
miz Nuri Boneval geçende ehemmi
yetli bir rahatsızlık geçirmiş, Cerrah. 
paşa. hastanesine kaldırılarak kafata
smdan ameliyat edilmiştir. Sıhhati 
son gün1croe iyilcşmistir. Yakında 
hastaneden çıkacak olan iistadımıza 
geçmiş olsun deriz. 

Son 24 saatlik 
zabıta vak'aları 

Son 24 saat zarfında şehıimiz.de 7 
hırsızlık bir yaralama, bir yaralanma, i
ki yangın ve bir kumarcılık vakası ol. 

muştur. 

<> DUnya turunu ya~an kadın 
:Mis Amllia Erknrt Honololuda 
fakat bir §ey olmnmı§tır. 

tayyared 
düşmu, 

ıı: Yemene gıdcn trok heyeti Kııhireyc va
sıl olmuştur. 

• Fransanın ::-.lanton şehrinde bir havagaz 
lntişanndan Uç itişi ölmUıı 23 kişi de zeh'!"
knmlştlr. 

ıı: I..<:hlııtandıı bazı scndil•nlara komilnlrıt 
propaganda111 gittikçe dnha ziyade ar•. 
makta olduğundan dün Lodzıı. 1~0 ve Lcnı· 
bcrgde 500 kişi iııtıc,·ap edilmiş ve birçok 
tanınmış tnhrikçtler tevlılf olunmuııtıır. 

• Rlo - de - Jancroda polis, merkezi bir 
hastanede bulunan gizli bir l:omilnlst teşki 
!Atı meydana çıkarmış '\'C hUkümet merkez! 

civarında da gizli gazete basan bir matba"I 
ele geçirmiştir. Matbaa ancalt uzun sürPn 
bir tüfek ateşinden sonra işgal cdllebilmiştır. 
12 komllnlst tevkif edilmiştir. 

* !nglllz radyosu neşretuğl senelik '"'l· 

porunda televizyon maıırnflarının c;ok olmr· 
sı dolııyısllc gelecek sene mııll mUşkültlth 
karşı!aşncağmı b!ldlrmQktedir. Radyo ida 
resi, hUkümet!n hisscıılnden hir lucımını id:ı· 
reye terketmeslnl lstemt'kledlr. 

* Cenubi A!rikada Joh Annesburgdan gr
lcn haberlere gör<'. Sanlnner Jack madenle 
rinde tereşo;;Uh eden zehirli gazll\rdan 40'1 

Avrupalı olmalc Uzıırc :?10 kişi zehirlenmiş 
ve bunlardan 40 yerli ölmU§t1.lr. 

• Hind kon~esl. İngiliz hUkı)metlnden 
yeni Hind kanunu e.'laslslnln knldmlmasmı 
taıep eden bir lmrar sureti kabul t'ttiktcn 
sonra da{tılmı;ıtır. 

ı;ı \"cllııhd prens Pol parlak bir imtihandan 
sonra tayyareci pilot ~r.hadctaam~'linl aımu;

lır, 

mi fahrlknıııını Yunan kralı açmıştır. ı 
" Mısırda tlniversltr. talebesinin siyasetle I 

* hlare;:al Foşun cesedini havi tabut, c
lUmUnlln yıldönUmU olan dUn, büyUk bir lt:ı· 
!abalık huzurunda rncrasimlo I'arste tnvnll 
dcı;r Nnpolyonun ve diğl'f bll~1lk Framaz 
knlıramanlarının mr.zar!arı yanına lıonmu~. 

lıır. uğrnşma.ııı yaı:alc edilmiştir. 1 

• 
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SON POSTA'da : 

"Kıt•avi Avrupa?,, 
diye ıaf olmaz 

Sclinı Eaoıp bı'[tiiıık:i y:::: sıııa şu 
scrlcrlı :ıyı lxıynııt.;!: 

1\ıt'(lf'i A t'ı uı>:ı'mıı ctı lv:.ss:ıs 1107;. 

tası.,, 

''l\ıt'c..vi,, Avrupa ... Bu da 1ıc olsa 
gere.': <l'r <lii.J iııd /: ı·c bu1dul;. 

l't!1ıhtu r.ıı <lostun.ıo;; "Euro11c kon-
tincntal,, i tcrciiu c ctr.. 

0

.J. Tiirk siı,~

sa clilinclc bi:>ylc bir l•cl"n c yoktı.-r. 

Bi:: ıı·c:ux confiı.rııt 'l:C 1trO{l" conıi. 

ncntal clnı;lcn ~c1:Uıır'r lng"li;;ccdeıı 
Fransız ga::ctckri11i11 tcrciim" et lii:lc

ri Ş"YC diipc rlii:: "A.ı·rurı,. deri::. Bi. 
ıuıcıırıleyh Se?im na.gıp "Avrııp!mm 

en hassas nokfa.sı., diyebilirdi ve lıcr. 
kes de ne dcdifjini anlardı. 

CUMHUIU YET'tc: 

Sinopta modern 
liman nasıl yapılır ? 

Yıoms Nadi bııgiiıı 8inopta modem 
1>ir liman yap1lm.asım li'::ı.ınılu göstc
rcıı sebepleri tahlil ediyor. Cıcr.ıh tri. 
yet bet§m111ıarriri cvvc1ci Sinobım 

"tabiı bir limaıı,, olı-şı•iU::ııı b:ıhscdcn 
bir d~tmnm m"i>tubımdarı b::::" ~ıı 

salırl.arı 01.,tlııyor: 

"- 13 milyon sarfile Snmsuna ya. 
pılacnk Uman yerine Ha\·zudan 
Vezirköpra • Boyabad yolile Sinoba 
gcle~eği umudl:ırlle ya~adığrmız 
bir dcmiryclunun S:lmsun:ı yapıla. 
cak limand.ın daha ucuza mal ola
cağı frn heyeti tarafından r:ıporla 
bildirilmiştir. 

Yunus :Nadi yalm:: Trabzon ve 
Samsunda değil, lncbo~u 1·c Ercğlidc 
ele moderıı limanlar l:urulmasını dcğ
m lnıldttğunu söylemekle beraber Si

nop limanını birçok sebeplerden <Wla. 
Jıı lıiriııci plcina alınması lcizırngclc. 
ccyhıc 7.-anidir. Ywms Nadi diyor ki: 

Sinob ve havarsinde yapılacak tet
kiklere Sinobun kendisinden başla
mak belki en muvafıktır. Sinobda 
vaktile büyücek bir fnaHyet mevzuu 
olan balıkçılık son yıllarda bir ge. 
rileme devresi geçirmektedir. Hal. 
buki cumhuriyet devrine layık olan 

odur ki Sinobdaki balıkçılık san'atı 
şimdi eski devri gölgede bırakacak 
yeni bir faaliyet şekli arzetmeliydi, 

arzctmelidir, ve bizce behemehal 
arzcdecektir. lşte bir iş ki, eğer la
yık olduğu ehemmiyetle ele alınır 
ve öyle de ileri götürülürse, kendi 
başına ~inoba yeni can verebilir. 
Y'ımtt.s Nadi bıı iJi Sinoblıılarrn hii. 

l:ümct yardımnıa 1iizum görmeden de 
baş~rabilecelflcrini sövWyor. B:::c lı."'1.
lırsa Sinob<la evvela "iB .. i 1:ıırmak 1:C 

limanı bu "fa,, tc11 bcl•lcmek 1üzımdır. 
Bilhassa büyiil: sermaye ile "madeni 

isti1ısal,, im1;ôn1arım temin ctmcJ~ gi
bi f aııdalı işler bu1ı•nr7u mu lirr:anlar 
l:c11dilil:lcrindc11 dağarlI'f.r. 

KURUN'da: 

Tür iye n içrn ve 
nasıl suıhçüdür ? 
ıt~ım Us Rıwıeıı lfaric"yc Na::ır:ylc 

honıı§ıırkcıı AtatiM.·:in söylediği sö::. 
lel'i tr./sir cdcrc1• diyor 7;i: 

Onun için Atatürk'ün musahabesi 
zahirde Tiirkiyc Cumhuriyetinin 
zihniyetini izah etmekten ibaret ise 

de dolayısilc bu sözleri dünya mil. 
!etlerine karşı bir hitabe suretinde 
te!akki etmek de kabildir. 
Bizim içiıı memnuniyeti mucip o
lan cihet şudur ki Atatürk Türki

ycsi sulh siya~e~inde kendi başına 

kalmış değiidir: nomanya. Yugus
lavya \'C Yunanistan da bu husus. 
tn Türltiyed~n larr"mile farksız 

düşlınme.lttedir; BaUmn Antantı i. 
çinde el ele vcnniı:ı ol3-'1 memleket
ler bugün A vrupanın sükun ve hu
zuru için bir teme>! ta~ı haline gel. 
mi§t·r. Kuvvetle ümit ediyoruz ki 

tarihin ilk çnğ devirlerinde lüri. 
kanın şimalinde ve Atlas dağları. 
mn eteklerinde olduğu söylenen ve 
ağaçları altın meyve veren (Hes
prides) bahçesi, ynni dünya cenneti 
bir gün B,1lkan memleketlerinde 
k('Şf cdilecektir. 
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Bi:zt Jora?luz,liz« C'evap Viralim ... 
Ameliyat izleri ııası kaybolur 

ve göğüs nasll genişler 
Sultano.hmetten Perihan imza

siyle soruluyor: 
Birkaç sene c vYel boğazım da bir 

şiş çıktı. Doktorlar ameliyat yap
tılar ve tedavi ettiler. Fakat ameli
yat yerlerinin izleri pek belli ve hep 
krrmızt duruyor bu kırmrzıbğı ve iz
leri nasıl yok edebilirim. 

1 - Çok zayıfım boyum 62 
kilom 48 gıdama itina ediyorum la· 
kin hiç kilo alamıyorum. 

3 - Yaş ve boyuma göre hiç 
göğsüm yok gibi yaşım 23 tür. Me
melerimin bi.1yümesi için çare var mı 
pek üzülüyorum. 

CEVABIMIZ: 
1 - Ameliyat izleri ancak za

manla küçülür ve renkleri solar. 
Bunian büsbütün ortadan kaldırma
nın ~inesi yoktur. Orasını yağlı 
krem ü:ıerine pudra sürmekle gizli
yebilirsiniz. 

2 - Boyunuza göre hakikaten 
zayrfsınız. Siz her kış üç kilo kadar 
balık yağı içmelisiniz. Şimdi kış 
mevsimi geçti. Daml:ı ile içilen vi
taminli ilaçlar vardır. Burada kim
seye reklam yapmak istemediğimiz 
için isim zikredecek değiliz. Mesela 
me§hur bir fabrikanın A+D vita
minleri diye piyasaya çıkardığı bir 
şurup var hem içilmesi iyidir hem de 
şişmanlatıcıdır. 

3 - Gövde mümarcseleri vur 
tasiyle vücudunuzun herhangi bir 
kısmını dilediğiniz gibi şişmanlatır 
yahut zayıflatabilirsiniz. Ancak 
bunlorm en giiçü göğşün inki99f et-

lirilmcsi ve inceltilebilmenidir Fakat 
memelerle oynamamak çok dahcı iyi. 
dir. Çünkü masaj yapmak ve uğ
mak tahrişe yol açabilir; Neticede bir 
apse çıkabilir. 

Göğsü büyütmek için boğaz, en· 
ıe ve göğsün üst tarafını be&leyicı 

bir krem yahut neıic 'yağı ile masaı 
yapmak gayet iyi ve faydalıdır. 

Yağı deriye nüfuz ettirmek için 
kavu~uk telli bir fırça ile uğmak iyi
dir. Cünkü bu fazla yorgunluk ver· 
meksizin kan cereyanını kuvvetleşti
rir. Fırça ile dairevi hareket ve yu
kal'ıya doğru darbeler halinde ovu-
nuz. Yağ yahut kremle ovmak için 
en münasip zaman banyodan sonra
dır. Bundan nonra vücutta krem ya. 
hut yağ izi bıralanıyacnk gibi güzel
ce kurunmalı e memelere soğuk su
ya batmlmrş lastik sün~er sürü1meh
dir. Lastik sünger zarar vermeksizin 
oinirleri kuvvelleştirir. 

Acele satıhk 
taksi otomobili 

Halen takside çalışan, dört silin
dir, 16 beygirlik Şevrole markalı 
928 . 29 model kapalı bir otomobil 
peşin para ile 350 liraya acele satı
lıktır. Motör ve kC\roseri aksamı iyı 
bir haldedir. !stiycnlerin pazardan 
maada her gün saat 9 -15 arasın
da "Haber,. idarehanesinde muhar
rir Nureddine müracnatleri. 

-~------

.a: T O R K ' te iki fevkalade film birden • fi 
HANS ALBERS CHARLES V ANEL 

BRIG~!!2.RNEY ~ DANIE~!~nzo•~~!RIEUx 
SAVOY OTEL 2t7 YE~~L DOMiNO 

Hısı;ı ve muhteşem 1 
Heyecan ve merak filmi uavet:en ekıer ctonya habe .. ıeri 

Bugün saat 11 de tenziUUh matine 1 "t· ~~.. -t. , . . ;. . .. , 

------ -----------
, ..................... &llSBllUB'BmllR~ 

SHJRLEY 1'EMPLE'iıı 
Çocukları eğlendiren ..• Büyükleri alaka "nr eden ... En güzel filmi 

JOHN BOLES ve ROCHELLE HUDSON 
ile beraber temsil ettikleri Fransızca sözlü 

KIVIRCIK BAŞ 
Filmidfr. Bu hafta, bütün İstanbul halkı 

SA~~V SDlii)emaısofn)aı 
koşuyor. llaveten FOKS JURNAL, SHlRLEY TEMPLE'in 

görülrıİemiş fotografileri hediyeten dağıtılmaktadır. Çocuklar için 
fiyatlar: Balkon ve hususi 25, duhuliye 20 kuru!· 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
pı ___ _ 

Yarm akşamdan itibnren -111!1!111-· Sl\KA.RYA Sineması 
Mümkün olduğu kadaı- heyecanlı, hissi ve müeasir olmakla berabct 

gayet neşeli bir film olan 

KIZLAR PANSYONU 
Fransızca sözlü müstesna filmi ni takdim ediyor. Baş rollerde: 

LUClEN BARROUX - GABR1ELLE DORZİAT 
ve 40 GENÇ KIZ 

, ........................................................ , 
~ Martta, baharda ve çayır : 
S mevsiminde mülakatlar i ~
f Yazan: 1 =-----

Nlzamettln Nazif 1 
N~:;·::::"':u.~~.:::·~n B i r h e s a p 
baret bir yazı serisi hazır- S e J e S 

1
• n 1• D 

lamıştır. Karilcrimizin be- m e 
ğenecekleri ve zevkle oku. 

yabilecekleri dereccc!c ori- korku n ç ma na la rı jinal olan bu mülakattan 

birkaç güne kadar netre sil 
başhyacağız. ı·Beheri 500 bomba taşıyan 46 bonıbordıdl 

l - Kumrularla konuıtum. d8 
2-Kedilerlekonu1tum. tayyaresi bi~ şehri lıaç dakika 
3 - Aygırlar ve boğalarla ko· mabved~r •t ~ı. 

nuştum. .İ. . . ·.aprnı~slll i 
4 - Serçelerle konuştum. =.. Muhterem Almanya cidden çok / ra bir ip atlama tarıfı} lbulÜ aJlJll' 
S - Eşeklerle konuştum. korkunç bir pedagoji halası yapmak~ anhyan beri gelsin... ha d il ,·c O' 

6- Biilbüllerle konu~tum. i tadır. Alman mekteplerinde kimya Lnva.l adb FransJz pek f~Y ~siYC e~ 
7 - Horoslarla konuştum. İ harp için oktuluyor, fizik, hendese, rijinal bir atlama sisteını ta 

, ........................................................ 1 cebir, hatta kraat bile yalnız ve yalnız rnektedir. . . berbat et 

Şikayetler, temenniler 

Çocuk babala
rının dileği 

Radyo müsahabeleri 
arttırılmalıdır 

Bir okuyucumuzdan aldığımız 

bir mektupta şöyle deniliyor: 

"Ben iki çocuk babasıyım. Şehir 
tiyatrosu sanatkarlarından 1. Galip 
Arcan tarafından pazartesi akşamla· 
rı radyoda yaptığı çocuk müsahabe· 
sinin çocuklar üzerindeki iyi tesirle
rini görerek çok rnetnnun oluyorum. 
Benim gibi bütün <,:ocuk babalarının 
da çocuklarının terbiyesi üzerinde 
mühim roller oymyan bu müsahnbcr 
]erden memnun bulundukları mu· 
hakkaktır. Fakat yavrularrrnızm 

büyük bir alaka ile bekledikleri bu 
müsahabelerin arttmlmasr lazrmdır. 
Hiç tereddüt etmeden bütün çocuk 
babalariyle beraber olduğumu iddia 
edebileceğim bu isteğin radyo idare
since yerine getirilmesi memlekete 
büyük bir fayda temin edecektir. A
lakadarların nazarı dikkatlerini celp 
etmenizi rica ederim . ., 

Okuyucumuzun bu dileği yerin· 
dedir. Radyomu:ıda yannm büyük
leri için haftada hiç değilse iki üç de
fa yannışar saat ayırmalıyız. 

Yeni neşriyat : 

Bir Tttrk hekimi 
ve 

Tıbba dair manzum 
bir eseri 

14 ünc\i aınr ~ir ve tabiplerinden 

Şeyhinin Na.zm.üt.Tabayı adlı eseri 

Devlet. Matbaası ta.rafından baeılnlJ§· 

tır. Zamanında Hekim Sinan adiyle 

tanınan bu §air hakkında Ha.aan Ali 

Yücelin kıymetli bir başlangıcını ta
§ıyan bu eseri okuyucularımtza tav-

siye ederiz. Hasan Ali Yücelin "bir 
Türk h~kimi ve tıbba dair manzum 

bir eseri,, adım tn~ıyan bu kitabilc 

milli klilüphanemizin değerli bir e. 
ser kazandığına ka.niiz. 

''harpte işe yarasın,, diye okutuluyor. :Hem bctbn.htın es~rını ·mJerl, b35 

Faraza Almanya orta mekteplerinde o- hem onun kullandığı. rc~ttiH< ··tcC· 
kutulmak üzere hazırlanmrn olan bir makası al bir de üstune . pabuç 

, d •ıp 
hesap kitabını 9 - 12 yaşında bir kUçlik rübelerimi do kattım,. e) 
açınca içinde şöyle meseleler buluyor: kadar imzn. bas. il ~ı 

&heri bir buçıık kilo ağırlığında "Şişmanlar,, adlı ynzıdan 8 

500 yangın bomba~n taşıyan 46 bom· arkada.o;! erı' 
bardıman ta.yyaresinden mUrckkcp bir Kara der" izdB "t/ 
hava filosu, blr dlişman şehrin! bom. btr ada ç19't1

. 
. rıyor· , 

bardıman etmek üzere havalanıyor. Tas Ajansı BU ha berı v~ ·ııcrlll" :ti 
a) Filodaki bombaların mecmu a. }{ırımrn cenubu şarki t ~ bit ııd4' 

ğırhğt nedir? biraz lleı·dc I<aradcnl:dc yen uztıfl' 
b) Filonun attığı bombalardan yüz- cık peyda olmuEıtur. 250 metr~crıı~·ı· 

de 30 unun hedefine isabet ettiğini ve tuğunda ve 30 metre kadar. ~3t.J1ııı-
bu isabet eden bombalardan da yüzde ğindc bulunan bu adn. denız . 
20 sinin yangın ~ıkardığını farzeder- dan 5 5 metre vUTuıekUr. ..ı\'t'tl ' .; ·ıc ,.ı .... ·J11 
sek düşman ı;chrinde kaç yangın çık- Bu yeni aclnc1ğın ç(t:Fı 1BirJiGİ fil. 
mış olur? ni tesbit eden Sovyc ter u· bll' 

b b d • b·r 11cye ' . ~ c) Filoyu teşkil eden om ar 1man Akademiısinin hususı ı . de te.} 
tayyarelerinin sürati gündüzün sa.attc danın bc!irm~si !ejcıplcrinı ı:J.fl1~r.ıı~ 
280, ~eceleyin 240 kiolmetre olduğu. eylemiştir. Filhak"ka, uıund suııır ıs. 
na göre filo Brcslavdan Pra.ga (Çe. tesiri ile yJ.keck ~a.hil bura a ·ı 6 Jtıll' 

k ·ı •et deni Jı~· koslovakyanm merkezi) gündüzün aç rafından aşınarak nı 1a~ ~s. 
. :ırc;şsı 4e 

saatte, geceleyin kaç saatte vasıl ola- dan muazzıı.:n bır lrnya. P sirlfıe 
1 taktır? de çökmüş ve sadmcnin tel rı ~~sl 

k··1 ·· b J ıvit'ac 8 tıf· Bereket versin ki sayın u tur a- deniz dibinde topra < • c1ıı1 1' 1 kammızTürk mekteplerinin semtine olarak bu vc-ni ada mcvdana g Jc e~f 
. ld ol acıı . Jo!tl 

Alman sistemi adı verilen bu garibe- Bombardıman - O u (f..tıiı.ı , 
leri sokmak niyetinde değil. Bacak şu haberi tamam i~le! Pe~~ 1et-İ ~, 
kadın· yumurcaltlarda Göring:in erki~ Aiansıvari' olmuş b ı tcblıft· ece 8 

1 l< der ,..fi' 
nıharbiycsıne memur edilmiş gibi ha danın k:ıc derece tu · M ıı t~ 1 
babam ha bomba hesabıyla uğraşmıya zmda oldui';unu bildirmcdikt~rıill tıl! 
başlarlarsa hiç kimseye bir Peycik ol. neye yarar? Ya. .yabancı. gc;a::lf 
ma;ı;. } lmanya y1zTk eder kendisine! bindirirse? - N1:xırııcddm 

Bir kafa ve bir 
mankafa. 

DUn Schzade·baıjma çıkan yan so
kaklardan birinde, yanımdan geçen iki 
talebe konuşuyorlardı: 

- Müspet ilim böyle öğrenilir. 
- Yani nasıl? KiUınl::ırı "z:lf"'rliyc-

rek mi? 
- Elbette' ... 

Şehf rde satılıı" 
Bozuk gıd~ 
maddeıerı .. 

;w ııs01 Vılden yıla ı;o~8 11 ~,ıı' 
da ,~s' ı!1111' Dclcdiye IAboratuvarın. . ...apı dil 

• • tahJilı I P 
_ sanmam. 59Z grı.ia maddt>•tnın . ıkıt·.ıttı!· 51 ı 
- Sen bu kafayla :?idersctı adam bunlardan 292 ai bozuk ç eaiJel'1 t·, 

~ yeoe ııt" 
olmazsın! buki bir sene evvel mııa 28 ıi bO d'' 

- Belki. Fakat mankala olmaktan gıda maddesinden ancak: gıda ı:ııa~,ı· 
da kurtulurum! tu. En ziyade bozuk çıka ...,1 ;ıe} 

rastır••• İşte bunun için kitapları ezberle. lcri sucuk, salam ve odt• 
moklc müspet ilim öğrenilcıniyeceğini Iardır. . ıdı tf11 .re· 
b d • b ld 1 · G'" ..... k" cdı·g-irrıız gı tc ııel ura ıı yazmay.a mec ur o um. yı oru uyor ı Y ııozıı 

numara almaJda hayatta muvaffak !erinin vasati olarak yarısı 
olm::ı karasında dağlar kadar fark vnr. nemiyctek bir haldedir. • safı' r 
d1r. Ünivrrsiteyc öğrenmek için gidi-

lir, ezberlemek için değil! 1k1• H ·1nt11· rru e 
Sil imzanı oradan 1 LI rtcU 

Kolleksiyonları karıştırıyordum. An karada pO dtlfJ 
GUndclik gazetelerimizden birinin üç Vekilimiz tarttfdJlll 
gün evvelki sayısında. "Şişmanlar,, •• abu 1 edil . .. .. ısıııııı_ 
başlıklı bir yazı gözüme ilişti. Baktım, H .~ 3 aatı t ıt1 imza "Saml l{arııyel,.in ... " Sonuna ka· Hindistanda Pasııl ccrrı rivıılie ,0, 

"V" ~ h.t ve · 'f O• dar okumağa tahammül ettim, fakat kızı Rapsi Persi ile oc i dli" 

Ç G L AN P rıe s --• şiŞman bir bayanın nasıl zayıflıyabi- kamının veliahdi Dr. pıır\ıerJiı· ıcili' 8 i ı leccğini Sami Karayel bana öğrete. ckspresile Ankaraya gel~~icİYc "' fıJ\' 
r~ ~:=ıı mt>di. Parsi kardeşler dün l: }.rat t•''ııtl'I 
i lı 1937 Sergisinde Muharrir yazısının bir yerinde şöy. miz doktor Tevfik Rü~t, rırrı d-'\aı· 
i uer akşam ıı NA T TA le diyor: dan kabul edilmişler ve )lleıditı0' fi rl j !i "Okuyucularıma sunduğum bu yazı- fada Hariciye vekilimi:irı rı ,,~ 
!i Fevkalade bir gece geçirmek ve musiki zevkini tatmin etmek ı'I' mı .Hanri Laval isminde bir Fraruıız mt§lardrr. ıcadar ıtıı1:ew 
~.:. istiycnforin ym·asrdrr. Çok yüksek musild heyeti refakatiyle. 1 Zengin ve idareli programlarını mütehassısının yazılarından kısmen Ankaraıda bir hafta .ehrirniıe " 

B 1
-Wı il 1 hazırladı. tcrcü:N~. kısmen de kendi tecrübelc- olan iki kardcı sonra , 611,e 

~ ay a n u a a.A ri KÜÇÜK SEYAHAT: rime iatinat ederek vermiş oluyorum.,, ceklerdir. 1300 yıl Jli" 
~ H PARIS - MILANO - BELGRAD Acaba ne demek istiyor? Perısi cemaati bun~:;et etrrı~~~~·!· 
:i il BÜYÜK SEYAHAT: Fa rnzn bir yerde de şu cümle var: irandan Hindista~a h~. uı sıılııb• / 
•. ~ ® 500 ~8\ IF jj a lfi1 ~ UJJ IrT S ıSl 0 c5.l lh al '(t'{t 0 liil c. P ARiS . LONDRA - N1S - MON "Size be§ hareket veriyorum.,, distanda büyük bır nuf t 
~ iİ TEKARLO. BERLlN. HAM- Bu hareketleri sen mi tavsiye edi. llt IC 
Ü ve S. A TlLLA Türle rnks ve revü heyclL tl ı BURG . BÜKREŞ yorsan yani? B:ına kalırsa dostum 5 A J t 1 MÜ O b İS • 
il ::·····"··:·"·ı·········•························ Tel. 40335 ····ı················a····················-ı·•··· Lu·· KS VAPURLAR.. Mart 1937 tar.hli ··votrc bcaute., ad. ya fJŞI . ;'·ı·t 1'.

1 
• .......... •• .............................. ~···· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·.:. • 1' .. 

l İkinci, üçüncü mevkiler ıl Fransız mecmuasının 32, 33, 34, 35 un b•; ~'' 

U .. nı·vers' te Rekto·· rl ... n u·· nden ·. Tafsilat: NATIA, seyahatacen- numarnlı sayfnlarına sen pek üstün- Ya!<ında Pariıte ;~t~!ıc bieil'ıe: ,,111· 
• ~ ı 1 G 1 körü bir göz atıvcrmi!'sin. Hanri La- rışı başlayacaktır. ır ta dlırY',rJ"f~ 

ta arı >il at41saray 
1 

. 11-· bu yarı~ . b1 .ı~. 
Pa.ris üniversitesi Tıp Fakültesi tanınnıı;; profesörlerinden ,.c Akademi 1 Te!::r. NA Tf A _Tel. 44913 . valin 1 • 10 kc~·e yapmız tavsiyesinde arının gırece~ı ·ıe oııton•" ıoı 1,ııcv 

5.za:ıından Pr. Dr. Debrc 22.3.1937 Pazartesi saat 18,15 de ''Acrodynic., ve [ 44914 bulundu~u egzersizi, sen, bol keseden piyonu Boucheron 1 tıe 
? ~ ..... :k--111L...~----'.._---~--..;.,.;.~..;__..__u-~~--------~--- -~-~~--~·~~------- -ı....Ul.J"""'""--------" 



CB 
t11ı bir ders 

·~ı.ıj 'ltha.neden kalkarken, herkes, ye· 
, ~ tcbine elini attı: 
, \'en vereyim. 

, !i 0k vallahi oJmaz ... 
, t-ayır, hayır .•. Müııande buyurun. 

ı:..trnc • A , lk yın llah aşkına ... 
~~ 1 gdzüm çıksın ki mahcup edi-

!luz ... 
ı\yıı· 

Ccıı:e 1 
tarz bir muhavere, kapıdan çı· 

ıı de oldu· ..... ~ . 
, Ö Uyurun bayım ... 
, 'i ilden zatıaliniz teşrif edin .. 

'1itıın, ~-k efendim, haddim mi? ... Bu-
ll .z buyurun ... 
'Yıe b 

ttıı~; .... • u kadar teşrifattan sonra, 
"~•ıı . 

t: llef zı sokakta bulduk ve rahat bi-
~ es aldık: Oh ... 

'ti ti\, kendi hesabıma, bu sakil usul
tıı'-· 

ıtıd ettim· ..... 'i . 
~? d ahu, dostlarım ... Bu. ikram mı

Cd' ., ırn. Herkes kendi kahve para-
~ erse, kim en öndeyse kapıdan o 

U ,.,,,,el çıksa muaşeretimiz hem 

~~~iş, hem de mantıkileşmiş ol
't\ ltı • ... Bu teşrifat uııullerini de an
it\ Ctaııirn ve davet günlerine bırak-

~ 

l'\ı,~itr h k .. k" · d ~ er es muştc ıymış: ert 
, ~ a, tasdik etmeye başladılar: 

~'tat ' doğru .•. Sahi öyle yapııak ... 
'b • •Ir·ıı b" k o•rı ıı tnı§ ır ere ... 

~· ~k~ Yilrüdüğümüz ahbaplardan 
'tbct~ba zenginlerindendi. Bu mü
~, e, §u macerasını anlattı: 

!Jn lı ~fendim, 1stanbuldaydım. Ekse
~tı· 'Yoğlunun nargileli bir kahve
,~, devam ederdim. Zira, kendi 
\t 

11 
•tlerirn de sık sık gelirlerdi. Fa· 
trcd 

:!ı· . en peydahlandıysa, peydah-
~~ §IJtnan, temiz kılıklı, altın kor
~: \>c Çok terbiyeli bir zat da mec 

'le dad d 
~. an ı ... 

~' ~ daha uzaktan görür görmez. 
\, QI a bapmı~tZ gibi, bir: 

~cııı~11 °o, efendim, maşallah 1 - çeker, 

"ll llıasamıza yanaşırdı. 
,, il de b. , l3 • ta ıi: 

"~ Uyurun 1 - diye davranırdık. 
tthıııı \le çay, ne isterse içer, kalka
lt<~dz zarnan, yeleğinin cebine elini 

.. ı: 

..... t.ı" 
", uaaadc buyrun 1 

g~ bı Al't'ıan efendim ne münasebet? 

~i ::rıı nıasamıza geldiniz! - diye 
'lıı lltduk. 

~~ 0 (öll\taya gitmek üzere kalkar

~şimizden terbiyeli terbi-

~ABER• 
~G'111M P09TASI 

ıs~ •DARE e:vı 
~ l'lbuı Ankara Caddesi 

't 0ıt 
il gre • kutuıu ı lstanbul 214 

'r 1 eo•esı · ıstanouı HABER 
•a!~• •sıerı telefonu . :?3Ri2 

'e ve llArı .. • t 24370 
lo 

ABONE ŞARTLARI 
'•"•ı r~.ı '"' E~1t•b• 
~ •vı:~ ı•o<> Kr 2700 Kr. 
, •vı," l30 ı•so ,, 

•"''"' 
4
00 .. aoo •• 150 .. 300 .. 

L SQhıbı ıı· /\' t •1- ,J• -...,Cl ~ cvıva "uguru: 

eQ,,san Rasim Us 
1 dı· 

i• Yer (VAKiT) malbaa11 

yeli yürürd•:i. Rakı masası başına ge
çerdik. Fazla içmezdi ama, mezelerin 
en nefislerini çimlenmekten de geri 

kalmazdı. Yemekte oburluk etmez, çok 
konuşmaz, lakin ağzını açınca huyu
muzca giderdi. Bizim memleketi met-

heder, bilhassa ailelerimizin çok asil 
olduğuna dair hepimizi ikna eylerdi! 

"Karnımızı doyurup hesap istediği-
miz zaman, bermutad, puslaya doğru 

bir harekette bulunurdu; 

"- Bu seferlik de bana bağışlayın ... 
''Fakat bu, öyle yarım ağızla bir 

teklifti ki (kıymayın bana!) der gibi 
bir şeydi. Suratındaki mutabasbıs te

bessüm daha ziyade tebarüz eder, pus· 
layı ıözde istiyen eli, ancak yarı yola 
kadar uzanırdı. 

"- Yok, yok ... Ne münasebet? de· 
yip içimizden biri hesapları görürdü. 

Bu zatışerif, vaktiyle yüksek mev
kiler işgal ettiğini ileri ıürerdi. Esasen 

kalıbı kıyafeti, §İşman göbeği, bilhas
sa kalın kordonu da bunu tekzip et
miyordu. 

"Fakat gün geçtikçe, her nedense 
fena halde sinirimize dokunmıya baş
ladı. Zira, adet~ h:.irriyetimizi selbe· 
diyordu. Bizi iki dostla başba~a bırak
maz, hemen masamıza konup: 

''- Vaaay efendim, ma§allah! ı ça· 
kardı. 

"Ayrılırken de: 

"- Bugün 'de heuptıımayı bende· 
nize müsaade edin 1 • i unutmazdı. 

"Her ak§am saatlerce Beyoğlu cad
desinde dolaııyor, bizim girdiğimiz 

kahve ve lokantaların penceresinden 

hırsızlama bakıyor ve izimiıi k~fet

tikten sonra, içeri damlıyordu. Bunu 
tesbit etmiştik. 

"Artık herifin elinden elaman deyip: 
"- Şunun bir cezasını verelim 1 -

diye kararlattırdık. 

"O akşam, birahanede masraf olu
yor diye aldırıt bile etmedik. Gelsin 
kırmızı havyar ... Gitain siyah havyar ... 
Kö~ebatındaki seyyar satıcıdan kari· 

deslerin en irilerini ve en dirilerini al, 
ı:arııon ! ... Birer bira daha getir ... 

"Olduk olacağımızı çok geçmeden .. . 
Zom mıyız zomuz ... Fitil miyiz fitil! .. . 

"Nihayet scndeliyerek kalktık. Her
birimizin ağzında birer türkü karika
türü ... 

"Garson puslayı uzattı ki medcd 
Allah yüklü: 12 lira 24 kuruş ... 

"Bermutad sizinkisi: 

"- BugünlUk de bana m:.isaade e
din! - demez mi? 

"Hepimiz birden, ezberlemiş gibi bir 
ağızdan, memnuniyetle ona dönerek: 

"- Hay hay. birader ... Bugünlük de 
yerden göke kadar sana müsaade, ya
rınhk da ... 

''Ve onu, şaşkın, perişan bir halde 
bırakarak, kapıya doğru acele adımlar
la yürüdük ... 

"Ertesi gün, Cadcleikebirde kendisi
ni yine gördük ... Fakat, yarım bir se· 
lam vererek kös kös d-:.imeni kırdı. 

"Bahusus b!r şey de dikkatimizi 1 
celbetti: şişman göbeğinde altın kor
donu yoktu ... 

"Fakat, doğrusu yaptığımıza pişman 
da olmadık değil... Adamın perişan ha· 
Jini hiç unutmam ... 

(Va • Nii) 
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136 sene evvel bugün 

Mısır kumandanı M eıo 1 
duları baş kuma da~ 

ve kend=si de mağ 
Napoıvonun hulv sı artı 'DO '1a er.mi iiti. 

lngil.z gemile:ri Frans z as ·Grlerini 
Fransaya t:aşıyoc- arda 

Mısır başkumandanı Kleber öl- ğini bildiğinden teslim bayrağım 
dürülmi.iş, yerine, en kıdemli gene· çekti. 
r.::l cbrak Mcna getiriln~i~ti. Bu suretle Mısır tamamiyle ter-

Kleber, öliince i)'i bir idare kur- kedilmiş oluyordu. Şimdi Ingili:: ge· 
muş iken Meno idareyi değiştirmiş, ınileri Fransızları F ransaya ta'"'t) or· 
yeni nizamlar çıkarmrştı. Bu yüz· !ardı. Napolyonun Mısırı tethetnıek 
den F ransızlnrm hali gittikçe fena- hülyası tamamiyle suya düşmü~tü. 
}aşıyordu. Yardım etmek için ynpt1ğı bütün te-

Mısır böyle" bir vaziyette iken şebbiisler, lngiliz donanmasının ha· 
20.000 lngiliz askeri Ebu kabre çık- rekatiyle neticesiz kalmıştı. 
mağa hazırlanmakta idi. Suriye ci· Napolyonun Mısır seferi hakkı:-ı-
hetin<len gelen 40.000 kişilik Türk da deniliyor ki: 
ordusu Mısıra giriyor, 10.000 Si-
pahi de Bahriahmer sahiline çıkma- Mısır seferi haydisi aklı selim sahi 
ğ.ı ha~lıyordu. bi olanların vaktiyle keşfettikleri gi· 

Meno bu aziyet karşısında ne bi seçkin bir ordunun mahvolma· 
yapacaktı? Diişman üç koldan gel· smdan başka bir fayda vermedi . fa. 
diğine göre her kola mukavemet et· kat F ransız.ların Mısırda bıraktıkları 
mek icabediyordu. fakat mevcut hatıralnr silinmedi. Mehmet Ali pa· 
kuvvetinin kafi gelmediğini dü~ün· şanın zamanında F rnnsız nüfuzu 
meden bu fikrini tatbik etti. Ona: bütün 'il vadisinde hissedildi ... 

K Ç * •• 
- uvvetleri ayırma.. ok as-

ker, yuruyccegınız her orduyu Birçok tarihi hadiselerde olduğu 
mahveder. Aksi takdirde mağlup gibi Mısirm bu suretle iş~ali de bazı 
oluruz. hurafelere yol açmıştı. Bu kayıt· 

Dostça ve nazikane söylenen lar, bir gün efsaneye inananl-r o
hu sözlere aldırmıyan Meno sekiz ]ursa belki tarih kadar kıymet taşr 
bin kişi ile İngiliz kumandanı Alber yarak yaşıyacaktır. I 
Kombinin üzerine yürüdü. Hurafe şudur: 

lngilizler, Ebukırda karaya çık- Na;:ıolyon Mısırda en çok gÜ· 
mı~lardı. En yakın yer ohm Kanup vendiği Kleberi bırakmıştı. Onun 
da iki taraf kanlı bir muharebeye ölümünde Fransız ordusu kumnn· 
tutuştu. dnnlığına Mcno geçti. Askerler, 

l\teno kumandanlarına: başkumandanlı~a Menodan daha 
- Benim mağlup olmam Mm- genç, daha zeki, daha kafalı ve daha 

tın ve sizin de mahvolmanız demek· muktedir olan Renyenin geçmesini 
;,., Ona göre harp edeceğinizi unut· istemekteydiler. 

yınız, tenbihini vermişti. Fakat Meno en kıdemli gf'neral 
Mısır kumandanının fikri uy- olduktan başka iyi bir idareci olarak 

du: Orduları idare eden ha lar harp tanınmıştı. Fakat o, Mısırı iyi idare 
esnasında öldürülürse panik baş· yerine büsbiitün fena idareye sok· 
lar. Bundan da muhakki\k surette tu. Napolyon ve Kleberin n izam-; 
istifade edilir. Onun için İngiliz ku· namelerini tamamiyle değiştirdi. 
mandamnı telef etmek en büyük Bunu niçin mi yaptı? 
gayesiydi. Tabii kendisi öyle dü~tindüğü 

1801 yılı 21 mart giinü 1 36 se
ne evvel bugiin vuku bulan bu harp 
Menoyu şaşırttı. Çünki.i lngili7. 
kumandanı harpte ölmüş, fakat ken 
di ordusu bu fırsattan istifade cde

miyerek miinhezimen geri çekilmek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Ne§r~ttiği beyannamelerle üç 
cilt kitap < ıkarmıs bulunan kuman
dan, bu m·ağhjbi):etten sonra bir da
Iıa harp etmeğe yanaşmak istemedi . 
Mısırda bırakmış olduğu Belyara: 

- Ben artık harp etmiyece
ğim .. Sen devam et.. diye haber 
gönderdi. 

için . 

Fakat hayır. . 
Bu general gfıya cvYclce Abdul

lah !\1eno adını alarak islam dinini 
kabul etmiş ve çok sevdiği bir islum. 
kız.ı ile evlenmiş .. 

Bu islam kızı, sevgili Mcnosu· 
nu, daima harbe teşvik edecek ha-
reketlere sevkedermiş. Bu suretle 
bir gün Mısırın hıristiyanlar elinde 
kalmamnst temin edileceğini umar· 
ınış. işte l\lcno bunun için mağlup 
olmuş. 

Belyar Kahirede )'alnrz kalmıştı. 1111ıııııııııı1111mııııımıau11111l!lllll!;ıııırııı11ıııııııı111ıııııı:ııırıs~ıu 
Türk Ye lngiliz ordularından mürek. 
kep 45 000 kişilik ordu şehri hel" 
taraftan muhaşara etmiş bulunuyor. 
du. Fransızlar erzak bulamadılar, 
yorgunluk ve açlıktan müthİ§ bir ve. 
ba başlamı~tı. Mukavemet edr.mi· 
ycrek Elariş mukırvdesini imzaladı~ 
!ar: 

lsı-:enderiycye sığınmış buhınmı 
l\ !cno da bir müddet kendisini mfr 
dafaa etti: Fakat netice vermiyece· 

Resmi ilanlar 
30 kuruş 

16 mart 937 tarihinden itibaren 
gazetemizde nef rcdilecek resmi 
ilinlann santimi otuz kuru~ olduğu 
ilan olunur. 

ıııııu111111ııııııııı1111mııuıımnıııı111:ııııııııııı:ı111ıııııınıııı:11ııınıı~ 



llalya, lngiltere ile 
ittifak istiyor 

(JJaş tarafı 1 incirtc) 
ma;yaYı bu devletlerden uzaklaştır
mamakta bulunduğunu ilave eyle
mektedir. 

Demokrasilerle faşizmler arasın· 
da ihtilaflardan bahseden Virginio 
Gayda, diyor ki: . • 

"Biz. pek o kadar fazla sıyMı 
tethiş yaprlmamasım, Avrupa dev
letlerinin hiç olmazsa asgari miiteka
bil bir hürmette, mi.itekabil bir an· 
laşmada ve mütekabil bir müsama
hakarlıkta bulunmalarını istiyoruz. 

İspanyol rr,eselesi, bir nizam, 
sulh ve mülki tamamiyet mesele.<1İ
dir ispanyada komünizm, Akdeniz 
ve 'hatta Britanya imparatorluğunun 
büyük yolunun kapısına konmu' 
bir barut fıçısı olacaktır. ltalyan ı1i
yaseti, A vrupanın hayır ve men fa. 
ati no.mımı bu tehdidi bertaraf et· 
mek istemektedir. 

1 talya, kendisi için ne arazi iti· 
bariyle ne de siyase-lcn hiç bir şey 
istememektedir. Akdenizde çok 
büvük ve mübrem menfaatleri bulu
na~ ingilterenin neden dolayı ltal
yan :ıiyas~ti ile teşriki mctıaİ edeme· 
aiu::r.i bir türlü anlıyamıyoruz.,, ... 
Jtalyan filosunun menevrası 

haiva ve lngiliz filoları biri Ak
deniz ~e diğeri Manş nedizinde yeni 
birer manevraya hazırlanmışlardır. 

Gelen malC1mata göre Musolini· 
nin Gaete ve T obruka ııeyahati es· 
nasında deniz manevrnlarımn birinci 
kısmını icrA eden iki filo, dönüşte 
çok dnha mühim maevralar yapa
caktır. Bu manevralara on bin to· 
nilatoluk yedi kruvazör, be~ bin ve 
yedi bin tonilatoluk altı kruvazör, 
iki torpito muhribi filotilası, üç tay
yare filosu ve mi.iteaddit denizaltı 
gemi<ıi i~tirak edecektir. 

l\.usolini, gidişte olduğu gibi. 

Avusturyada 
(Ba-:tarafı 1 incide) 

Stiirmer'in nzledilmesinin sebebi A
vusturya.da komünizm ve nazizm ile 
mücadele için yapılan islümai kanun. 
!arı tetkik etnıeğe memur komitede 
çıkan bilyük güçlüklerdir. Bu komite. 
nJn reisi bulunan Neustacder - Stür
mer naz .. Hcr aleyhindeki kanunların 

iptal edilmesini tal<'p etmiştir. 

• • • 
Nazil erin yapmak istooikleri son 

hareketten sonra A vu.sturya. ile Al
rnanyanın arası sUratJe a.çı1mıştır. Bu 
gcrıginlik bilhassa matbuatta gittikçe 
miltebariz bir şekilde görülmektedir. 

Bu sabah çıkan Viyana gazeteleri, 
Almanyaya. karşı Berlinle Viyana a... 
ra.sındaki ciddi gerginlik 7,amanrnı 

hatırlatnn müteamz bir lisan kulla. 
nılmaktadır. 

Gazeteler ekseriyetle Alman mat
buatı tarafından Avuı:ıturya hakkında 
§3.e edilen kasde müstenid haberle

tin bir lislesini neşretmektroirler. 
Ncues Wiener Journal, bu gibi ha

l:ie"iıerin nec:redilm~ini 11 temmuz 
)tjhu Avusturya _ Alman iti13.fına 
(k~ı bariz bir taarruz mahiyetinde 
~eY'akki etmektedir. 
n·nst.urya neden endişe ediyor 

Timcs gazetesinin Viyana muhabi. 
ri~ bildiriyor: Avusturya hükUmeti, 
Berlinlc Roma arasındaki sıkı teşriki 
mesaiden endişeye düşmeğe başlamış-.... . 
itır. Çünkü İtalyanın Habeşistanda 
!spanyadaki işlerinin 1934 te A vus
lurya için o kadar müessir olan yar
<ııminı bugiln kendisine ayni tarzda 
yapabilmek imkanını verebilmElfli şüp. 
ilıcli görülüyor. 

ltalyn. Fransa ve lngiltere 
ile harp ederse 

A.vm:.~·:ı·ya - Ma~aristan arasındaki 
'görüşmr'c'"d"n bahseden Da.ily Mail 
gazetcs'nin Viyana muhabiri diyor .. 
ki: 

"lyi haher alan Viyana mah:ıiili
nin sandığına göre. Şu!;ning'in Buda
peşte<leki f;\irü.şmcler( esnasında !taL 
nfn Fr:-n~:ı. \'C lnailtcrc ile bir muhrı. 
sa.maya girmesi takdirinde iki devle
tin 1~:ı1y"ya karşı takınacaklan vazi
yet h:ı.ssatcn me,·zuu .bahsedilmiştir. 

Ayni 7.amanda Çekoslovakya !liyast 
• ,.e ekonomik münasebetleri de görü-. ~. 

§il1mfi§tür. 

dönüşte de Pola gemisine binecek
tir. 

Iııgilizlerin maneYrası 

lngilterenin Akdeniz filosu ile 
yaptığı mant":vralardan dönen anav~\ 
tan filosu Maş denizinde hava kuv· 
vctlerinin ve deni7.altt gemilerinin 
iştirakiyle manavralar yapacaktır. 
Manevralarda hava ve denizaltt filo
ları taarruz edecektir. Bu mıntaka· 
dan itibaren filo cenup sahilleri havn 
müdafaa km,.,·etlerinin takibine uğ
rıyacaktır. Manş denizinin merkez 
mmtakada Portland açıklarında de
ni7altı gemileri filoya pusular kura· 
caktır. 

Bahkll 
hastanesindeki 

• 
merasım 

( Ba§ tarafı 1 incWe) 
muştur. Üzerine aldığı vazifelere hüku
metin Jefkatli himayesi altınd<t devam 
etmektedir, ve edecektir. ins:ıni faaliyet 
şubelerinin hepsinde olduğu ı;ibi içti· 
mai vardım alanında da cumhuriy<. timi. 
zin adil kanunları bizi teıvik etmekte
dir. Vakıflar ve hususi hastaneler ka
nunları ve onların hükümlerini aydınla. 
tan talimat ve tamimler bize rc:hberlik 
etmektedir ... 

Avukat bundan sonra validtn heyke
li saran bezin kordclasını kesmesini ri
ca etmiş ve küşat resminden Sl'lnra has. 
tane mes'ul müdürü Yusuf Mizak da 
kısa bir nutuk söylcıdikten sonra topla
nanlar namına Atatürke bir tazimat 
telgrafı çekilmiştir . 

ParisteKi 
suikast 

Carlb kadının evinde 
Musoltninin imzalı 
fotografı bulundu 
P.aris; 21 ~.A.) - Müstantik Gi

rerd, Rransanm eski Roma sefiri Kont 
dö Chambrun aleyhinde suikast yapan 
ki Roma sefiri alt"yhinde suikast yapan 
ve Fontanges ismiyle yadedilrn Made. 
lerine Laferriere'in evinde dün yeniden 
araştırmalar yapmıştır. Boymına İtal
yan bayrağı renklerini taşıyan bir eşarp 
sarmış olan maznun da bu araştırmalar 
~a hazır bulunmuştur. 

Müstantik, içinde matmazel Lafer
riere'in hatıra defteri bulunan bir cüz
dan ile Musolininin imzalı büyük kıta
da bir fotoğrafını iki tane de rovelver 
bularak almıştır. 

Başvekilim izin 
Londra ziyareti 
ismet Jnönü 20 nisan· 

da yola çıkacak 
Başvekilimiz ismet lnönü lngil

tere kralı altıncı Corcun taç giyme 
merasiminde bulunmak Üzere refa· 
katindeki zevatla 20 nisanda Ege va
puriyle hareket edeceklerdir. Egeye 
Kocatepe muhribimiz refakat ede· 
cektir. 

Ege vapurunda, taç. giyme me· 
rasiminde yapılacak geçit resmine 
iştirak edecek olan Riyaııeti cümhur 
muhafız kıtaatı da bulunacaktır. 

Mançukuda 
haydutlar 

Bir şehri basarak 
yağma ettiJer 

Tokyo: 21 (A.A.) - Harbinden ge
len haberlere göre, 500 kişilik bir hay. 
dut çetesi, gece yarısından biraz sonra 
Harl.Jinin 400 kilometre şimali şarkisin
~ıe kain tıan kapalı şehrinde bir baskın 
yaparak garp setlerinden içeri girmiş, 

şehri yağma etmiş, halkı katliama ma· 
ruz bıraktnı§ ve mühim binalara kun. 
dak koymuştur. Nihayet dört saat sü
ren ve bir Japon asker ve bir Mançu 
polisinin ölümü ile neticelenen muhare
belerden sonra Japon • Mançu askerle
ri ile polis müfrezeleri tarafından hay
dutlar püskürtülmüştür. Haydutlar ta
rafından öldürülen İn!lanların miktarı 

gizli tutulmaktadır. 
I 

- . 

Markoninin yeni 
tecrübeleri 

Radyo dalgaları ile 
elektrik enerji 
nakledilecek 

Roma: 21 (A.A.) - Markoni, kısa 

radyo cklgaları ile enerji nakli üzerinde 
taharriyatta bulunınaktadır. "Mikro • 
Ond.,lar üzerinde 35 tecrübenin yapıl· 
dığı Rapoallo radyo istasyonunu bir 
kaç gün evvel ziyaret cı.!en Al. 
man profesörü Dr. Schncider İtalyan 

akademisi azasının radyo ile elektrik 
enerjisi nakletme meselesini pratik sa. 
hada halletmiş olduğunu bildirmişti. 

Bazı İtalyan gazeteleri bu hal;.eri teyit 
etmektedir. 

Dünkü "Popolo di Roma,. bu hususta 
diyor ki: 

"Markoni tecrübelerinden bahsetmek 
için kimseye salahiyet vermemi~. fakat 
ayni zamanda neticelerin pek yakında 

alınac.tğını ima eylemiştir. Esasen bu 
neticelerin, radyo ile enerji nakline mi 
yoksa seyyareler arasında radyo ile mü
nasebetler tesisine mi. yoksa daha baş
ka bir meseleye mi ait olduğu halen 
tamamile bilinmemetkedir. 

Markoninin malum olan son tecrübe. 
lcri Santa - Morgherita Ligure de bulu
nan c]ektra yatı. Nevyork ra•iyosu ve 
uçuşu halinde bulunan iki tayyare ara. 
sında icra edilmiştir.,, 

ispanya isyanı 
(Ba::ı tarafı 1 iııci<l.r.) 

lonya - Valamı ve Gaskonya körfezin. 
deki kuV\'ctlerin tehdidi arasında sı

kışmı6 oluyor. 
Zaptedilen kasabalar 

Madrid, 21: (A. A.): 
Dün öğ'leden sonra hükumet ku,·. 

vetlcri Brihuegaya on be.~ kilometre
lik bir mesafede bulunan Uducz ve U. 
tande kasabalarını zaptetmişlcrdir. 

Otuz sekiz hükümct tayyaresi Al
gora üzerinde toplanan asi kuvvetle. 
rinin üstüne 800 bomba atmışlardır. 

Dün beş '\Si a\·cı tayyaresiyle bir hü. 
kiımet tayyaresi düşürülmüştür. 

Italyanlar hata kaçıyor 
Valansiyn. 20 ( A. A.) - H.wa ve de 

niz bakanlıkları tarafından neşredilen 
bir tebliğde deniyor ki: "Cumhuriyet. 
çi tayyareler. bu sabah Guadalajara 
< 'lesinde keşif uçu~ları yapmış1ar
u :. Rasıtalar, yolların geriye giden 
kamyonlarla dolu olduğunu görmüş -
!erdir. ~u da, İtalyan fırkalarının 

ric'atte devam ettiklerini göstermek • 
tedir. Cumhuriyetçi piyade kuwetle
ri hiçbir maniaya uğramaksızın ileri 
yürüyüşlerine devam etmektedir ... 

Asi kumandanlar istifaya 
başladılar 

Salamanka, 20 (A. A.) - Havas 
bildiriyor: 
~ncra 1 Franko. Fas komiseri ve 

Afrika kuvvetleri ba.~kumandanı ge -
neral Orgazm istif asını kabul etmiş· 
tir. 

Ingilterenin Italyaya suali 
L;ndra, 20 (A . .A.) - Daily Exprcs 

gazetesi, İngiltcrenin G martta Cadixe 
çıkarılan ltaı~·an kıtaatı hakkında 
Musoliniden faahat istemiş olduğunu 
yazmaktadır. 

Asiler c;apulculuğa başladılar 
Bayonne, 21 CA. A.) - İspanyol 

falanşistleri, (fa~istler) dün hudud 
yakınında Fransız çobanlarına ait 46 
koyunu alıp götürmüşlerdir. 

San - Sebastiendcki Fransız konso. 
losu tahkikat yapmaktadır . 

Tiirkiyeden ele gönüllii 
gidemiyecck 

İspanya işlerine karışmamak husu
sunda hükumetimizin aldığı tedLir, a. 
demi müdahale kontrol komitesine teb
liğ edilmiştir. 

Ankaradan gelen habere göre ispan
yl!da cereyan etmekte olan muharebeye, 
ne bir tarafa, ne de diğer tarafa yc.rdım 
etmek üzere vatanda5larımu:ın istiraki 
caiz olmıyacağı gibi Tür ki yede . gerek 1 

yerli, gerekse yabancıların bu maksatla 
asker yazmaları da memnudur. Bu mem 
nuiyetc rağm:n giclealcr olursa hakla. 
rında kanunlarımız ahkamı ta~bik edi· 
leccktir. 

Diğer tarc:ftan zabıtaya da bu husus
ta lazımgc!en tc::kayyüclatın icrası için 
emirler verilmi;ıtir. 

Asilcrde itiraf ediyorlar 

Salamanka, 20 (A. A.) - Buraya 

-. . 1 ırııızdatı 
T c!;:~rdağ H:ılltevinin tertip ettiği ~ürcşlere giren pehlıvan ar 

bir kısmı 

x 
Tekirdağ umumi meclis azalan vali Sakıp Beygo ile bir arnda. .., ko)le' 

18 mart biitün Tckır1dagk ~l'f• Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: .... 
0 

ara Ja , •• 
J 7-18 mart günleri Tekirdağ vi· rinde bir bayram gunu kip Pe\\r. 

\ayet merkezinde ve vilayete bağlı tılmıştır. Tekirdağ il~adyıl sa 1'3\.:. hı 
) cro köy ve nahiyelerı 0 aşa! rdıt· bi.itün köylerde (köylü bayramı ya- " !Ak d olmuşa 

la yakınd;ın a a a ar 
pılmıştır. . A b ·· tçc 

Her köytin Cumhurıyet alanın· Umumı u 111)11 
. Sak. BcYSo ııı· da halk toplanmış, kamunbaylar, ) şubatta valı ıp İışrı1ı.t 

öğretmenler, ve mu~ta~lar ~arafı~- başkanlığında topl.ana~a~~}isİ ~ 
dan verilen söylevlerı dınlenıışlerdır. rına başlıyan T ekırda~ ı tıf'· ,, . 

Köylerden gelen ve nahiyel~~de hafta işini bitirerek dagılT!kirdıır0 bulunan pehlivanların güreş bırın- mumi meclis tarafından . -:ı.539 
1 b. . . . f b··ıcesı "' . oe cilikleri yapılmış, köyler ınncısıne nm 93 7 adi masra 

1
Aud • biitçesı ıJ' 

"pırpıt", nahiye birincisine de "kis· lira 80 kuruş, fevka a .e ,jlftyetifl 
pet .. yaptırılmıştır. 117039 lira 20 kuruş kı 'oOO liı1' O' 

Koşularda, yüksek atlamada, mumi bütçesi cc~a~ 4~~7 yol pıır9B 
çuval, sürat ve mukavemet yarışla~ !arak kabul edilmıştı~: cllefiYet de 
rında ka7.ananlara teşvik hediyelerı 111 6 lira, bedeni ınuk 
verilmiştir. gündür. 

Tekirdağ vilayet merkezinde ya- d törcfl ıtıl'• 
Pılan pehlivan giireşleri çok heye· Halkevin c ı fovar 1 ~ 936 lzmir arsıulus<t el i~' 
canlr olmuş ve candan bir ilgi uyan· ı Ankara ki.icük sanatlar '~~ deri!& 
dırmıştır. · · T.l · da~ ndan gon d b'"" 

Eski ve değerli bir sporumuz o- sergıl~ıne e ~kırd. gı me ,,e ırıa n dııl'I 
.h h d 1 eşya ardan ta ırna ··k fatları 6, 

lan güreşin ı yası ususun a a ı- kazanan 1 5 kişinin mu] a ·•ali t~~o· 
nan tedbirleri halkımız memnuni- .. n e ~ ı' 
yetle ve şümullü bir alaka ile karşı- gece Halkevinde tore d türrıcJ1 ı11 

fındnn verilmiş, tören
1 

c Muhnr~', e 
lamıştır. ncra ıerı 

• l d k. · b•·t·· mutanı sayın ge . . nelen Jo 
Nahiye er e ·ı merasıme u un Mazlum, vilayetin ılerı t> .. bsJ1~I· 

köyler iştirak etmiş, ulusal havalar b 1 nırıUj• e ı 
l yüzlerce yurtdnş u u f öretı ııı· 

çalınmış, milli oyun ar oynanmıı:, ulusal p<ırcalar çalınışt~~·u··k sat1~t·I" 
hAlkevi bando~u da Kayı, K<;se llymı ktıC ~ " 

bay Sakip Beygonun 
1
·. · sö~·le'·ı,,t"' köylerine ve Muratlı nahiyesine gi· d Jır J s "' 

derek törenlere i~ .. tirak etmiştir. rın değeri hakkın a. · konferatı nd~I 
başlanmış ve bunu ıkı e ve f11' dıJ 

gelen haberlere nazaran Franko kuv
vetlerinin erkfmıharbiyesi, Guadala. 
jara ü1.crine yapılan ileri hareketi 1 

durduracaktır. 1 
Bunun Eebebi. arkası kesilmeden 

yağan ya~murlar dolayısilc yolun bu 
son haftalar zarfında orta çapta \'C 

ağır topla r;'n ilerlemesine mani ola. 
cak derecede bozulmuş olmasıdır. 

Söylen<liğine göre. havalar diizel
medikçe. Franko kıt'aları milislerin 
tahkimat yapmasına mf~ni o!maldn 
iktifa ede~ck J.·<'ndi mcni1crini ısl:ıh 
c<leeckler ve kuvvetlerini toplıyacak-

!ardır. 

kip etmiştir. Takdirnaiıır arası~. 
yonlı:ır sahiplerine alkı~ aıtanı t~di' 
verilmiş ve tiimen ~on;dir. 'f~ JcıS 
f ından tebrik edilmışkd 'f ekıf'V ( 
d·ı 1 sIIl a .. 1'tı c ı en mnta ar ara . k··yünurı 

şarapları ve Karnevlı 0 

puzları da vardır. f ı. 
Hissci~aY18 urre 1

"' 
ı tb11 ·r" 

Halkevi temsil ko .0 
a)'ia·• P1

.,0 • 
, . h "} ·s~eı ş ofl" 
urı mcr omun 11 

1;-ırtıtı r- hf11ct 
sini hazırlamaktadır. 1 •• refik A . ştı' 
da Halkevinde bir lbntır "hisseı 
' . . 1 ~"'k ,,e Nurı gecesı yaoı a ...... 

ym, ,oynanacaktır . 

Mahsur kalan as!ler1 tayyare D ,-. cı "A a..I 
ile yiyecek gönderiliyor -.! ıııı 
Burgos 20 ( A.A.) - Radio Clup ta- N A l r 

rafrndan nesredilen bir tcblif" de deni. ...,9 ı.ııdd', 
• .. akşn•.... Jl 

yor k•: Asi tz.yyarcler Kordoba vi!ayeti Hastalarını hergun teli yaJll ,.. 
dahilinde dü .. ::ıana hala ~uka~·.cm~t ı Beyoğlu, Tokatlıyan ~ar~Jı ıııtı 
göstermekte olan Santamc:na r.ı..td:ıfı- Mektep sokak 35 n;a,•i cdef· 
lcrine rok mil:tarda yiyecek ve :nühir.ı· ycnehanesindc te 
mat atmışlar1:lır. 1 u im::C:::llB!I Tel: 4084.3 



~erbest sütun 
Şampiyonluk kupasını 

esonuncuya mı verecekler? 
\ıtıelJ • kfltb .:ı gun bir okuyucumuzdan şu 
~ u aldık: 
11!ıı:ı. ba'" ~ .J•m, 
~uv itnin ilk gayri federe klüpler 
tı, Ş aaı bundan bir ay kadar ev. 
tıı !Şii - Pera - Kurtuluş - Arna. 

~ t' kliipleri arasında oynanmıştı. 
~ takip takım, takdire şayan 
~~lı h Ve çak güzel oyunlariyle bize 
~la ey~anlı dakikalar yaşattılar. 
~. ; bır seyirci sıfatiyle takip et. 
., 

1tarar ve samimi söylüyorum 
~lartnafih oyunlarda bulunan arka. 
~er da çok iyi bilirler ki , takdire 
~k ~~'Unlan ve sporcuya yakıııır 
~Pıe•ıeriJe, Arnavutköy bilhassa 
~k~on olnrnğa layık bir takımdı. 
~ ~ıın oldu da ... Ve meraklı bir in
~~ a~~esinin önünde tabii hakları 
'C.[altrı ışları toplarken halk, bu mü
~~~ Yalnız onlara layık olduğunu 
llaı~e daha ispat etmişti. 

~ ~d Uki, geçenlerde Akı;am gaze
~ ~e lntiŞar eden bir haber beni 
~~ ar hayrete düşürdü. Tarif ede. 

~eıı 
~~ erasyonun bırinci küme klüplc. 

1 ~lli hazılarile, şrayri fedcrclerdcn 
~ I> P ard.Sında yeni bir turnuva 
~~~~İğini öğrendik. Ne kadar tu. 

hi 1 daha dün denecek kadar ya-
~- l' "'e . ~ 
::ııı~" "_çmı. tc varhgım. sporculu-
t ~ c dısiplinini ha1ka teshir eden 
t;ıe~C~Uhicr kazanan Arnavutköy 
\~k·bu. turnuvaya alınmamış. 
~. ~ bır turnuvada birinci gelen 

ı . krar yapılacak turnuvaya 
~,ı .... · 
~ • •uıyor. 5u halde ortaya ko-
d ~_PiYonluk kupasını da birin. 
eğıl, bilakis sonuncuya versin. 

_eııı t hiin 1ıangi aebebe :istinaden 
.;~~U\·aya dahil edilmediğini a. 

~ından bildirilmesini 

~~tos konteri · 
;ııetiıı ginligi müsabakada 

d ~tı.ı~Jlgiltere birinci oldu 
~I . gel: 21 (AA.) D" altı ~ ttlll . . . - un, 
tıaıtd ıştırakile 14.500 metrelik bir 
'Uecıc; :Yapılan Cross - Country'nin 

, ~İri,, ~ §Unlardır: 
tıı. ·•tı . 'l"1 

"a, 50 • "'ıockhart (İskoçya) 49 da. 
I~ , 

Jtllt ilci: h• (F ) ·H •• •• 
lı }' (t ;ıoart ransa , uç uncu: 
~Ri't ngıltcre ), Dördüncü: Potts 
lı-tiıı:r:>: Be~inci: Burus (tnı;iltere), 
~İtiıı t .1tıbarilc tasnif: 

li:•li ~~ l~giltere. ikinci Fransa, ü
~"'ti Caı~lçıka, dördüncü lskc·çya, be

' altıncı ~J"landa. 

Fransa 
~~ Almanya 
. ~~· bugnn yapılıyor 
'~tı\ı~ Fransa - Almanya milli ta
tı.~t~itd tut.~gartta karşılaşıyorlar. 
'1~1 c gorüJmemiş günlerden biri 
~ \tqr §tı. Oteller bir ay evvel tutul. 
lı~ lıa~ 13undan başka evlerde 4000 
~ıtıc/tlanmıştır. Fransanın muhtelif 
~c bılldcn spor meraklıları akın et
t>~ış:Şla:nış tren adetleri fazlalaş
tt ır. 

~t. ;~~.' S hin kişilik yer vardır. Fa. 
tı ~ 1n seyircinin bilet almak iste

'· ~cı~d?'in a:hlmektcdir. 
ı..'lli tc'...~}'c bütün misafirlerin sitiraha
"~ ··•ın · 

it, Aı ıçn azami surette çalışmak. 
:ı 0}' tnan spor resi doktor Nez Al

~~~la llneuıarmın ne sistem oyun ya
l t!q {ını kestiremediğini Fransızla. 
~İle Uvvctıi bir rakip olduğunu ga-

tc , .. 1 
oy emiştir. 

t Coe- -Lu-iz-
1'c~ndraya geHyor 
~ llıtlz 
l\ Jo ayında Londraya gelecek 
~lttt c l.ouis birkaç mühim maç ya
. r, ~ k 
ı ide~. a at rakibinin kim olduğu 

glldir. 

Ve çok temenni ederim ki federa~
yon biraz daha makul hareket ederek 
bu vaziyeti düzelt.sin. Yoksa fede
rasyonun bu hatruıına gülmek ve za
aflarına acımaktan başka ehmizden 
ne gelir ... 

Aksaray gençler mrliğinden 
Mıa::hdr Sensıts 

Şehremininde başlıyan güreşler 

milnasebetiyJe 
Türk aslında pehlivan 

pehlivan aslında 
Til rktilr 

Geçen pazar günü Şehremininde ya. 
pılacak yağlı güreşlere çağrılmıştım. 

Güreşl~rde; aşağı yukarı bir asırlık 
Türk pehlivanlığının canlı tarihi olan 
meşhur Suyolcu Mehmet pehlivanın ri
yasetinde mümtaz ve mütehassıs bir ha
kem heyetinin bulunacağmı öğrenince 

doğrusu, dayanamadım, nazlanmağı ak. 
lımdan geçirmeden koşup gittim. Mü· 

sa bakalar: Hakem heyetinin ve kar ve 
ciddiyetine uygun bir ahenk ve intizam 
ile yapıldı. Meydancılığı da. alaturka 

güreş mensup ve muhiplerine kendisini 
sevdirmiş, ince nülctelerile maruf Köse 
oğlu yapıyordu. 

Giireşler hakikaten rağbete layık 

bir miikemmeliyetle başlandı ve öylece 
bitti. Seyirciler, huıusi bir davet halin
deymiş gibi, hakem heyetinin ciddiyeti. 

ne uym:.ış ve pehlivanlarımızın pehli
vanlıklarının tabii icabı olan ahenk ve 
intizamına kendilerini kaptırmışlardı. 

Vaktin geciktiğini benim gibi diğer se
yirciler de duymadı. Ayrılırken gözleri. 
miz arkada kalmıştı. 

Soruşturdum ve bu güreşlerin her 
hafta pazar günleri tam bir intizam ile 

devam edeceğini ve hatta bu kadar rağ

bete karşı Edirne, İzmit, Adapazarı, 

Bandırma ve Balıkesir taraflarında 

bulunan tanınmış pehlivanlarımızın da
vet odilmiş olduklarını öğrendim. Doğ. 

rusu: son zamanlarda çok seyrekleş

miş bu milli sporu yeniden ve bu ka-

dar ciddiyet ve intizam ile ortaya koyan 
müteşebbişleri takdir etmeği bir vazife 

bildiğimi söylemekten kendmi alamı-
yorum. 

Fahri SERfM 

Kong re 
BOCAZIÇI DOCANSPOR 

KLÜBÜNDEN: 
Yeni idare heyetini seçmek ve 

bazı mühim mesaili halletmek üze
re 28 mart pa7.ar scünü saat l O da 
Boğaziçi lisesindeki konferans salo-
nunda fevkalade kongre aktedilece· 
ğinden klüp azasiyle bilcümle alaka
darların muayyen saatte hazır bulun 
maları rica olunur. 

Bek (ta/...1mrnıtı kalecisine) - Bırak 

lzmir klüplerinin 
birleşmesi 
Bazı klilplerin 
taraftarlarını 

memnun etmed i 
İzmir klüplerinin birleştirilme

si için verilen karar, bazı klüplerin 
taraftarları arasında hoşnutsuzluk 
tevlit etmiştir. 

Bilhassa Altay klübü mensupla
rı isim ve formalarının yok edilmi~ 
olmasına tahammiil edememektedir. 
ler. 

Son bir iki gündür bi.itün lzmir
den ayni ıııatırları havi birçok mek · 
tuplar ellerde dolaşmaktadır. 

"Altaylı sana dört öğüt,, 
başlıklı olan bu mektupta şunlar 

yazılıyor: 
1 - Klübüniin ismi ve tarihi 

forması Türkiyenin her tarafında, 
Balkanlarda ve merkezi Avrupanm 
biiyük şehirlerinde tanılır. Bunu u
nutma!... 

2 -Her millet tarihiyle iftihar, 
şan ve şerefiyle yaşadığı gibi her 
müessese de mazisine dayanarak ö
vünür. Kuruluş tarihinin yirmi be-
şinci yılmdasın. Bunu hatırından çı· 
karma ... 

3 - Seni yok etmek istiyenlerle 
mücadele et. Hak senindir. Yılma. 

4 - Öz Altaylı i.~n kendin gibi 
bildiğin 7 arkadaşına aynen bu ya
zılan varakalardan birer tane gönder 
ve her birinden 7 Altaylıya bu öğüt
lerden birer tane göndermesini iste ... 

Ankara klüpler i de 
birleşecekler mi ? 
İzmir klüplerinin birleşmesindt:n son-

ra Ankara.da da İzmirlilerin taklit 
edilme!\i fikri ileri sürülmü~tü. 

Bugün Ankaradan aldığımız bir ha
bere göre milli kümeye ayrılan Anka. 
ragücü klübü, istanbuldan getirilmiş 

futbolcularla kuvvetlenmiş olan Kınk
kale klübü ile birleşme için müzakere
lere başlamıştır. 

Bu suretle Ankara klüpleri c!e İzmir. 
1i arkadaşları gibi milli küme maçları
na ~ok kuvvetli takımlarla İ§tirak ede
ceklerdir. 

Voleybol 
Şampiyonluk 
milsabakaları 

lstanbul voleybol ajanlığı tara
fından tertip edilen turnuvalara dün 
Galatasaray klübü salonunda devam 
edildi. 

Eyüp takımı Anadoluyu 1 j-1 O, 
15.5 mağlup etti. 

Ortaköylc, Davutpaşa kendi mü
sabakalarına gelmediklerinden mağ
lup sayıldılar. Hilal, lstanbulspora 
mağlup oldu. 

Çankaya 
Kaptan Sal8hattin istifa elti 

Ankara Çankaya kliibünün ls
tanbul sporcuları tarafından çok se
vilen çalışkan ve emektar umumi 
kaptanı Bay Salahattin rahatsızlığı 
hasebiyle istifa etmiştir. 

1 

el sifrme, top çok Ç-Omurlu! 

ıranda futbcD· 

Dost franda sporun günden güne terakki ettiğini, veliahdın da dahil 
olduğu askeri lise takımının muva.ff a kıy etli müsabakalar yapmakta oldu· 
ğunu evvelce yazmıtbk. 

Bugün de vilayet kulüpleri arasmd a en ziyade nazarı dikkati celbeden 
Şiraz sultani lisesi futbol takımının resmini dercediyoruz. 

a 
~ııııınıııın DDKKAT 
HABER'in büyük( 

~ 

I 

bir f eşebbüsü c. j 
\ 

ıstanbul röportajı 

ve 
Güzel kedi müsabakası ;::::: 

~ 

\ İstanbul röportajı İstanbu! semtlerinin ayrı ayn ve ehemmiyetle tetki
~ ki ıuretile hazırlanacaktır. Muharrirlerimiz htanbulu mahalle mahalle do. 
g ]aşacak sizinle görüşecek, şikayetlerinizi dinliyecek. dertlerinizi anlayacak 
~ ve bunları kendi dertleri kendi şikayetleri gibi Haber sütunlarına geçire
~ ceklerdir 

~ 
ıstanbul semtlerinin röportajı 

İstanhulumuzun derdi çoktur. istanbulumuzun güzel yerleri çoktur. 
1stanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye değer yerleri çoktuı. 

/ Tam İ:.tanbul gazetesi olan Hc.ber, elinden geldiği kadar muntazam bir 
= program dahilinde İstanbulun dertlerile uğraşmaya karar v;ermiştir ve bu 
\ işe, muharrir arkadaşlarından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif etmiştir. 

I 

J Okuyucularımızdan. daha d~ğrusu İstanbullulardan umuyoruz ki. 
=ı semtlerinin tamamile yabancm ohn muharrirlcrimize mahallelerine geldik- ı 

!eri zaman yol gösterilecek ve şikayetlerinin nelerden ibaret olduğu bil. 
• dirilecektir. Haber İstanbul rÖpC\rtajla rını şehrin şimdiye kadar belki 
= hiçbir gazetecinin ayak basmadığı en hücra köşelerine kadar teşmil ede-
~ cektir. İstanbul semtlerinin röportajı, yalnız dertlerle uğraşacak değildir. -
~ İstanbul semtlerinin içtimai hayatında kaydeıdilmcye değer bütün Mdi· 
ğ selerini tesbit edecektir. 
~ . 

Çok çocuklu aileler, yeni 
ve nişanlılar 

evli 
( 
1 
l = 

) 
:: 

Çok, çocuklu ailelerin, rıişar.lananların. )'eni evlileril'l, resimleri Ha
berde neşredilecek, yeni doğanlar ve en yaşlılar kendilerinden Haberde 
bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin de-diko· 

~:~~:~~~~;;:·~ ~:::·:: ~n~i=i~ 1 
~ Kedi müsabakamız. çok orijinal ola c2ktır. Biz biliyoruz ki evinizde çok = sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran dU~i.in. l_ dünüz mü ki kediniz, semtinizdf'k' kedilerin en güzelidir. 
= Kedinizi müsabakamıza iştirak ettirtiniz. Size bunun için hiçbir zahmet 
::% l ver~:~e~~:~ii: fotoğrafçısı e\iinize kadar ~elıp kedinizin resmini ceke· 

.=~~=-~
-=-==-=--=- cektir. Size vereceğimiz bütün -.:ahmet kedinizi fotoğrafçımızın makinesi 

karşısına çıkarmaktan ibarettir. 
Kedi müsabakamız, semt semt yapılacak, her semtin birincisi seçilecek 

Sonra da ~emtlerin birinci kedileri arasında htanbul birincisi ayrıla:aktır. 
Semt birincisi ke:lilcrc, altı a.ylılc: :i yecekl::He birer :nıı.dalye, htanbul 

~ birincisi kediye de bir buçuk senelik yiyecek bedeli1e bir gümüş madalyc 

~ verilecektir. s 
iııııııııııı 111-ııaıtıt11111ıı......__.~ııııt"'""-ıııttıınııııııuııııırııımıııııııııııııım11ıuıııııııuıııııı1111ı.ıı-""'._ 
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- Bcllami, ne yapıyorsunuz? Bizi 
burada kapatacak mısınız? 

- O .. Sen misin Fiter? Evet. Kapa. 
tacnğım. 

Fiter yarr beline kadar çıplak olan 
iht:yann adalelerini ve tahtaları alıp 

alıp çakı§ını seyrediyor, ona hayn.n ol
maktan da kendini alamıyord..ı: 

- Bellami, dedi, sizi yazahyacak. 
lar ve asacaklar. 

Bellami doğruldu ve bir çivi çakmak 
üzere oh:n eli havada kaldı. Fıter bu 
anı bekliyordu. Yıldırım süratile kolu
mt parmaklıktan uzattı ve Be11aminin 
<'!indeki ırckiçi kaptı. koşa koşa merdi
venlerden indi. İhtiyar: 

- Çei<ici ver, yoksa ateş ederim. 
Diye bağırıyordu. Fiter güJcıek ce. 

vae verdi: 

- :C er çekici ist.iyorsanız, aşağıya 
inin de alın 1 

Fakat ihtiyar inmedi. O aralık. sil~h 
sesleri artmıştı. Koşa koşa yukarr çık
tı. 

Bellaminin ken:iisine ve hJyatır.a ne 
kadar ehemmiyet verdiğinden haberdar 
olmayan Valeri geçirdiği tehlikeden 
titriyerek eve dönmüştü. Eve henüz 
hizmetçiler dönmemişti. Babası da 
J.onôrada iıdl. Ne yapacaktı? Tekrar 
şatonun kapısına mı gidecekti? 

Valcri gazeteci arkadaşınm yanına 

gelmesini pek istiyordu. Fakat Spik 
HoHand şato ile köyün otelindeki tele
fon arasınela mekik dokuyor, gazetesi. 

ne boyuna haber yetiştiriyordu. Hadise 
o kadnr beklenilmez, o kadar şayanı 
dibkt ve heyecanlı bir şekil alınıştı ki, 
Londradan otomobilli birçok meraklılar 
gclmi.,ti ve her tarafta gazete muhabir· 
leri vardı. 

Vderi bir taraftan da Cimi diişünü
yordu. Acaba ne yapıyordu? Nerede 
idi? Genç kız evden çıktı. Fakat şatoya 
sokulmak kahil değildi. Koşa koşa ge. 
çen bir çocuktan havadis sordu, çocuk: 

- Bir şey yok matmazel, dedi, vazi
yet hep ayni. 

Valeri yavaş yavaş eve döndü. Baba
sının Londraya gitmiş olmasına ve git. 
mesi için sebepler de icat etmi' olmas1· 
na pisman olmuştu. Con Vud aabahle
~in erkenden gitmişti. Hiç olmazsa ya. 
mnda o olsaydı. 

Bu sakin İngiliz köyünde olan biten 
hadiseler insanı çıldırtabilirdi. Valeri 
uzakta, bir evin damında iki kişi gör

dü. Bunlar, cllerincle silahlar şatoyu 
gözlüyorlardı. Bir daha tehlikeye ma
ruz kalmamak i~in Valeri eve girdi. Sa. 
lona geçip oturu. Fakat bu aralık ko-

ridorda ay2k sesleri duyuldu. Herhalde 
bu hizmetçilerden birisi olacaktı. Vale
ri. yalnız kalmamak için, mutfağa git. 
ti. Alt katta olan mutfak karanlıktı, 

esasen akşam da oluyordu. Valeri: 

- Kim var orada? 
Diy~rek mutfağa girdi. Lakin iki 

kol, arkadan sarılan iki yeşil kc.1 onu 
yı:kalamıştı. Valeri haykırarak başını 

çevirct:. ve yeşil hayaletin ölü yüztinü 
görerek kendini kaybetti. 

Birkaç dakika sonra kendine geldiği 
zaman, genç kız, yeşil hayaletin kolla· 
tında. bir tünelden ilerledikll'rini gör
dii. Her taraf rutubet ve küf kokuyor. 
ve karar.Irktı. Nerede idi? Bil:n_iyordu. 
Yaln:z genç kız, yc~il hayaletın kim ol
auğt:nu hatırladı, ve a1çak bir sesle sor
du: 

- Baba, sen misin? 
Yeşil hayalet cevap vermedi. Fakat 

boğuk bir sesle yiirüyccek takati olup 
olmadıgını sordu, Valeri: 

-- Zannederim, dc:li, yalnız karanlık. 
görmüyorum. , 

- Zaten geldik. Elimi tut. "Dir elin. 
le de duvara tutun .. 

Duvar kayalıktr ve ıslnktı. Tutuna 
tutuna ilerlediler. Bir seferirde. Valeri 
karanlıkta parlayan iki küc;ük nokta 
gördü, ürktü Yeşil hc:yalet: 

- Bir şey değil, dedi. bir frrc 1 
Genç kız büsbütiin korl:tu, fakat 

kendıne hakim oldu. Nihayet hır yere 
geldiler, hayalet: 

- Çıkınız 
Dedi. Ve Uç basamak çıktılar. Çık-

~ıkları yerde tavan alçaktı. Adeta iki 

ÇEVİRE~: fa 
Tarihi macera ve aşk romanı - 11 - Yazan: (Va - Nil) 

büklüm yürüyordular. Biraz sonr~ iki 
basamak ıdaha çıktılar ve birdenbire 
bir köıeyi dönünce aydınlık göı ündü. 
Şimdi, bır sürü konserve kutuları olan 
bir odada idiler. Genç kız, yeşil hayale
tin yüzüne bakmağa cesaret etmeden 
sordu : 

Sünbül 
fazla 

ağa,. istihza ile: "Bu kabak ta 'ssınd8." 
narerndekl yiyip kuvvet bulmah. .ra 

- Neredeyiz? 
vazifem pek fazla !,, de ' . 

!. 
- Gar atosundaııınız matmazel ve 

artık kurtulamazsınız. 

Valeri gaşırdı. fakat birdenbire 
kendini toparlıyarak kapıya doğru koş. 
tu. Kapı kilitli idi. Mutfak kapııııııa doğ
ru koıtu. Lakin daha oraya gelmeden 
yeJil hayalet onu yakalamıştı. Genç 
kız çırpındı. Bu çırpınma esna ıncla ye
şil hayaletin ölü maskesi yüzünden düJ. 
müştiı. Valeri onun yüzünü görünce 
haykrıdı: 

- Sir. •. Yeşil hayalet siz misiniz? 
Yetil hayalet Lasi idi. 

ŞATODAKi MAHPUSLAR 

L~si cevap vermedi. Yalnız genç kı- ı 
,zı zorla bir merdivenden cıkardı ve onu ! 
kütüphaneye götürdü. "Abel Bcllami., 1 

orada idi. Sakalı uzamıştı. Kan ter için. ! 
ıde, genç kızı bekliyordu. 

Önce, derin bir sükunet oldu. Sonra 
Bellami elini genç kızın omuzuna ko· 
yarak: 

- Demek, dedi. !ıiz de gel:1inİ.7. Siz, 
davetlilerimin sonuncususunuz. Hepi
nizi elde ettim. Deli babanı da elde et. 

mek isterdim ama, zarar yok. O da ek· j 
sik oluversin. Bura-Oakiler bana kafi. 
Aleyhimde söz söyliyebilecekler ve hü· 
tlin ncfre.t ettiğim kimseler burada. 

Bellami eli ile, kütüphanenin zemi. 
nini gösteriyordu. Genç kız Lasiye dön· 
dü : 

- Allah aşkına, dedi, bana yardım 

ediniı, babam size istediğiniz kadar pa-
ravcrir. 

•.(Devamı var) 

(Geçen tef rikalarm hülaaası) 
Ben, Dördüncii Murad uımamııda 
yaşıymı yit;;cl sesli bir meyzinim. 
l'cniçcrilcr ni§<ııtlınıı 1u:ıçınlı. Tc
.wdii/ l>cni clchr'n en yrımdn Bİm.{l
ıanııdtın b:ri olan harem.ağası 

SüııWl a[Jaya çrıttırdı. 

Iİ' • * 
Başımı okşadı: 

- Çocuk, çocuk! - dedi. • Her ne. 
dense içimde sana karşı bir muhab
bet duydum. Zaten yanık sesin öte
denberi zevkimi okşardı. Evliya Çele. 
bidetı ziyade seni severim. Senin sc. 
sini bütün diğer hafızlarınkine ter
cih ederim. Dur hele sana bir iyilik 
edeyim. Sevgilini buldurtayım. OnWl· 

la mes'ut yaşa Ye benim yanımda 

daimi surette kal. Hususi hanendem 
ol... Şarkı bilir misin'? 

Ben ki sesimi dini hizmetlere vRk. 
fetmiştim. Fakat o beni hanmdeli. 
ğe te3vik ediyordu. Bu azıcık gücü
me gitmekle beraber, öteki sözleriyle 
heyecanlandım. Memnuniyetle: 

- Bilirim efendimiz ... - dedim. 
- Daha da taallüm edersin. 

- Ferman buyurursunuz. 
Zenciyi bir daha etekledim. 
- Anlat şu macerayı, nişanlını 

nasıl knçırdılar? - dedı. 

Anlattım. Kafile halinde eski sa. 
raya doğru ilerliyorduk. Beyazıt 

meydanına. vardığımız zaman, bütün 
dükkanların Kadir gecesi ~erefine a
çık olduğunu gördük. Ahali burada 
da kaynaşıyordu. Camiin etrafındaki 
yüksek ağac;ların altında, pek çok 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A . E. 

._ .. 'li ....... 

kimse, açıkta namaz kılıyordu. Zira, 
hava iyiycli ve camiler kalabalığı ala
marmştı ... 

Sünbül ağanın etrafındakiler: 
• - Destur: destur! - diye b!zc yol 
,·erilmesini temin ediyorlardı. 
Ağa, maiyetindekilerden birine e. 

mir \'Crdi: 
- Çopur Ali! Sen şu işe göz kulnk 

ol... Şc.hzadebaşma kadar git. Oradu .. 
ki yeniçeriler arasında bir tahkikat 
yap. Bakalım şunun nişanlısını kim 
kaçırmış? Öğrendikten sonra kolay. 
Bir takrip baskın verir, zayıf bir 
7..amanlarmda kızı kaçırırız ... - dedi. 

Çopur Ali, gayet kısa boylu, aksak 
bir adamdı. · 

- Baş üstüne! - dedikten sonra, 
scndeliycrek fakat süratle kalabalı

ğın içine daldı; lahzada gözden kay. 
boldu. 

Ben, yeni \'elinirnetimi aleliısul bir 
daha ctekledim. Ona türlü türlii dua_ 
lar ettim. 

Zenci, me>•dandaki dükkanlardan 
birini eliyle işaret ederek: 

- Gel, şurada bir yeni dükkan a
çıldı. Pek güzel kabak tatlısı yapı
yor ... Yanında da bir şerbetçi \•ar ... 
Galatadaki meşhur şerbct"inin şube
sidir ... Sen mollasm, tatlıdan, şerbet. 
ten mollalar ho~lanırlar ... Sana ikram 
edeyim... Ahbaplığımız da böyle 
tatlı tatlı cereyan etsin... Hem tatlı 
şeyleri yedikten ~onra şarkıları da 
tatlı okursun ! • dedi. 

Fenerli, meımleli alayımızla, mey
danın büyük dükl<anlarmdan birine 
c irdik. 

• 

etini 
yanı yanı oğ 

kolların 

Adanı tatlı tat lı y iye n bi r 
um ye~işiyor diy 
kabaracak! 

Rokoff çocuğu görünce söze baş· 
ladı: 

- Ceyin Kleyton! Sen bu çocu· 
ğu bu uzak köye kadar taşıdın ama, 
c;ok boş bir iş yaptın; kendini de 
beyhude yere yordun ve aldattın 1 
Sen kendi i~ine bakmış olsaydın, ço
cuğu buraya ben kendi elimle geti 
rirdim ! .. Vahşi ormanlar içinde, yır
tıcı hayvanlar, yamyam yabaniler 
nrasmda aç, yorgun yüri.imc7.dik .. 
Senin buraya kndar gelmene hiç lü· 
zum yoktu .. 

Rokoff bunu söylerken çirkin 
~irkin güldü. 

Ceynin öğzmdan tek söz çıkma-
dı. • 

Rokoff ilave etti: 

- Ne ise! Yine köti.i olmadı ; 
böyle yapmakla bana da büy\ik 
bir iyilik ettiğini söylemeliyim. Bu 
çocuğu sen kucağında buraya ka
dnr taşımasaydın, zor olan yolcu· 
lukta bizim ta~ımamız lazım gele· 
cekti. Ha bre zırlayarak, vızıldayan 
bir çocuğu taşımak erkekler için ne 
kadar k(jtü, ne can ıtıkıcı bir iş ol
chığunu ııen bilirsin .. 

Ceyin, çocuğunu getirip verece
ğim yamyam kabilesi de bu idi Bu 
adam yamyam kabile:!!inin reisi se
nin ve T orzanın sevgili ya\•runuzu 
büyük bir dikkatle büyütecekti. 
Onu kendisi gibi, iyi, istekli, cıp
lak ve azgın bir yamyam yapmak 
için çalı§ncaktı. 

Ümit etmiyorum ama, sen de bir 

daha Avrupaya, Londradaki muh
teşem konağına dönebilecek olur
san, orada sc,•ine sevine düşünecek 
sin; adam etini tatlı tatlı yiyc.1 bir 
yamyam oğlum yet!şiyor diye kol· 
ların kabaracak 1 

Loniunun karısı bayan Ceynin 
Afrika ormanlarında yamyam, ya· 
bani, bir oğlu bulunması az iş 
midir!.. Oğlunuı:: Londra sohkla
rında otomobillerle dala~an, atala
rından kalma biiyük ormanlarla si.is 
lü §atosunda av eğlentileri yapan 
genç bir lord olsa;:d•. bu yamynm 
kabile içindeki k(' f'ni. adam eti ye· 
mekten alacağı tadı yine bul~maz· 
dı !. . 

Çocuğu buraya getirmek güçlli
ğün ü benim omuzuma yiiklemeyip 
de, böyle kendi elinle yapman beni 
sana teşekküre borçlu kılar. Her ne 
ise, şimdi onu bana \'er de babalı· 
ğma te~lim edeyim. Artık yerini 
bulsun .. 

A lçak bu sözleri söylerken, ço· 
cuğu almak ıçın iki elini Ceyin 
Kleytona uzatmıştı. Yüzünde en 
acımaz, en çirkin, en iğren~ bir öç 
smtışı Yardı. 

Ceyin Kleyton hiçbir şey söyle
meden yalvarıp ağlam:ığa başlamc:ı
dan kucağındaki çocuğu uzattı . 1 

Buna kar~ı Rokoft biraz şa~aladı. 
O Ceynin ağlamasını, kendi çocu
ğunu kendi dile yamyn.mlara ve
rirken yerlere yuvarlanıp göğsünii 
paralamasmı, ayaklarını öpmeğe 

çalı~ınasmı istiyor ve bekliyôrdu. 
Ceyinde korkunç bir durgunluk ve 
sessizlik vardı . 

Rokoff böyle diişünürken, Ceyin 
kolları arasındaki küçük, kirli ölüm 
bohçasını Rusun eline verdi ve: 

- Al • dedi • tanrıya çok şi.ikür 
ki, o artık senin kötülüği.inden kur
tulup gitmiştir! .. 

Rus, Ceynin ne demek istediğin; 
anlar gibi o ldu. Çocuğun yüzünü 
örten bezi hızla çekti. Çocuk ölür 
se, ala.cağı intikamın ve T arzan j},.. 

Ccyne yapacağı kötülüklerin en hii
yi.iğiinii yapamıyacaktı. I3u yüzr'"n 
biiyük bir kızgınlık ve korkuya düş
mÜ§tÜ. 

Ceyn ise dikkatle Ru~mn yii7.\inc 
bakıyordu; bu yüzün alacağı bici mi 
görmek istiyordu. Çünkü Ceynin 
gi.ınlerdenberi düşündüğü bir şey 
vardı: · 

Hokof bu çocuğun kendisinin 
evhidı olmndığını biliyor muydu? 

Gemide bir değil de iki çocuk 
mu vardı? 

Gemideynlnız bir çocuk varsa, 
kendi çocuğu ne olmuştu? 

Bütiin bu sorguların karşılığını 
şimdi Rusun yiizünde okuyacaktı. 

Rokof cocuğun yüzünü açıp dil 
onun ger ekten ölmüş olduğunu 
ve elındeki bi.iyiik intikam aietinin 
yok olup gittiğini göri.ince, Ciyle kor 
kunç bir öfke gösterdi ki; Ceyn 
bundan bilmek istediği işi öğrenmiş 
oldu. (Devamı var) 
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liiç kimsenin beklemediği bu ses 
kralin adamları üzerinde bir yıldırım 
tcs· · ırı yapmıştı! 

Ve sanki, bu ses işaretten 1.>aşka bir 
!ey değilmiş gibi binlerce insan bir a. 
tızdan bağırdı: 

- Yaşasın kral Karlos ! işte krah
ltıız ı 

• Ve meseleyi bilmiyenler biribirleri
~ın yüzlerine hayretle bakarken, Don. 

Czann tevkif edilmek istendiği h:ıkkın

daki şayia bir yıldmm süratile ağızdan 
ıı"' tıza dolaştı. Fakat herkesin alkışladı-

ih bu kral Karlos da kim? Derha! izah 
ecr1· 1 ıyordu: Karlos, Don Sezarın ta ken. 
disiydi. 

. Evet, Endülüslülerin preı::t:ş ett:kle
tı bon Karlos kendisini öldü:-mck isti
hn Fi!ipin oğluydu. Haydi! Bir az 

tayret ve bu alçak kralla rahipieri bir. 
"tı i~inde mahvolacaklar, Ve halk, ken

di arasında büyüyen kendisi gibi ıstırap 
Sekmiş olan ve dertlerini anlayacak in· 

saniyetli iyi kalpli bir krala kavuşacak. 
tı 

1 
l3ütün bu rivayet ve şayia. 

ar biran içinde her tarafa yayılmıştı. 
Ve bunu da ilave etmeli ki, halktan bü
}"'k u bir kısmı yalnız bir noktayı naza. 

~ dikkate alıyordu: ilah gibi taptıkları 
0n Sezar tevkif edilmek ist~niyordu. 

1 
lerllın oğluymuş, onu kral yapacak

~l"tnış, bu onları alakadar etmiyordu. 
nlar için o, sadece Don Sczadı. Ve 

bu her şeyi izah ediyordu. 

'la? •. demek ki onu yakalama~ isti
}"orıardı ! Şu halde Endülüslerin sev. 

<l~lderi adamları ellerinden almanın ne 
CI du~unu görürler. 

il bük dö Kastrananın tahminleri ta
b~kkauk ediyordu. Bütün bu adamlar 
itan içinde, Don Sezan son damla kan 

~----------------
larına kadar müdafaa edecek l:>irer mu. 
harip kesilmişlerdi. 

Ve birdenbire, nereden çıktığı belli 
olmayan bir çok tüfek, kama, bı~ak 

gibi silahlar kendilerine tevzi edilmeğe 
başladı. 

Ayni zamanda, parmaklıklar yıkılmış 
ve meydana umumi bir hücum yapıla

rak askerlerle karşı karşıya gelinmişti . 

Kral ordusuna mensup ihtiyar bir 
zabit: 

- Kimse kımıldamcısın, yoksa ateş 

ederim! 

Diye bağırdı, halkın kısa bir tereddü
dü üzerine bir ses cevap verdi: 

- Ateş edin t Tüfeklerinizi ikinci 
defa dolduracak vakit bulamazsınız 

Diğer hakim bir ses : 
- ileri! 

Diye bağırdı. ve hep beraber ileriye 
atıklılar. 

ihtiyar zabit tehdidini mevkiifile 
koydu. Ortalığı titreten müthiş bir 
ateş ilk sıralan tırpanladı. Ve cır.lan 

yere serdi. 

Böyle korkunç anlarda en s.lğuk kan. 
lı insanlar bile, ekseriya ne yapilcakla
rını şaşırırlar. Maamafih böyle olmast 
daha iyi, çünkü bu şaşkınlık~:m bazan. 
tamir edilmesi imkansız felaketlerin ö
nüne geçiyor. 

ll:ğer. kumandayı deruhte eden zabit. 
ler ateşin münavebe ile yap1lmasım te
min etselerdi, askerlerden bir kısmı a
teş ederken diğerleri de tüfeklerini dol. 
duracak vakit bulabilirlerdi : böylelikle-

' halk müthiş bir katliama maruz kala. 
cakh. 

Zabitler bunn düşünmediler. V l' bel. 
kide onlar dügün.:iüler de asl:erler emri 
4nlamadılar. Ate~ toptan y<1plmış ve 
meçhul sesin dediği tahakkuk etmişti: 
Askerler tüfeklerini dolclurac:ık vakit 
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bir nümayiş yaptılar ve onu dakikalar 
ca alkışladrlar. 

Fakat herşey bitmiş değildi. 
Don Sezar zafer kordelasını çıkar. 

mıştı. Gzlip sayılıyordu. Çekilip gide-

bilirdi. Fakat Don Sezar hiç bir zaman 
hayvanı öldürmez ve onu bizzat kendi-

si, meydandan çıkararak yerine kovar • 
dı. 

Demek ki son koz oynanmış ıdeğildi. 

Don Sez::ırın, biraz e\·vel yaptıklarına 
benziyen hareket ve oyunlarla boğayı 

kapıdan içeri sokma:;ı lazımdı. Bunun 
için de, bu kapının önünde durması ve 

boğayı son bir defa üzerine celbetmeı:.i 
icap ediyordu. 

Bu çok tehlikeli bir işti. Don Sezar 
mey.:landa iken her istikamette hare
ket edebiliyor ve icabında geriye de 

çekilyordu. Hlabuki kapının öniinde 
iken gerilemesine imkan yoktu, niha. 
yaet sağa ve sola kaçınmaktan başka 

bir şey yapamazdı. 

Boğa bütün hızıyla hücum edeı ken 
kapıyı açmak vazifesile mükellef olan 

hademeler biran tereddüt ettileı mi, ö
lüm muhakaktı. Güreşin en tehlikeli 
kısmı işte buydu. Ve bunu herkes bili-

yordu. Nitekim herkes derin derin ne
fes aldı ve güre~in bu son kısmının 

kendilerine yaşatacağı heyecanlı da. 
kikalara hazırlandı. 
Boğa meydandan çıkarıldıkt::n sonra 

dır ki, Don Sezar şeref koredlasını, is-

tediği kadının ayakları altın1 koyacak. 
tı. Buna ken.:lisi karar vermişti. Fakat 
bu arzusunu yerine getiremiyecekti. 
Çünkü onun tam bu sırada tevkif edil· 
mesi kararlaştırılmıştı. 

işte böylece, Don Sezar sırf vazife
sini sonuna kadar yapmak için hayatx. 
nı tehlikeye koyarken Espinozanın as-

kerleri de vuku bulacak hadistl<"rı- ait 
son tedbirleri alıyorlardı. 
Meydanın etrafındaki koridor tekrar 

dolmuştu. Fakat bu defa seyircilerle ıde
ğil askerlerle. 

Bütün bu askerler. tribü•ılcrin bu. 
lunduğu tarafta değil, aksi istikamette 
toplanmışlardı. Yani halkın bulunduğu 
tarafta vaziyet alıyor~ardı. Bu gayet 
tabiiydi. Çünkü Espinoza tribünleıdeki 
davetlilerden emindi, lıir isyanın an
cak halk tarafm:ian vuku bulacati!ece
ğine kat'iyyen emindi. 

Bunun için, bütün kuvvet bu tcırafa 

toplanmıştı ve zabitlerle skerler bü. 
yük bir sessizlik ve intizam :çindc, gü
reş meydanının işgali için veriletek i
şareti bekliyorlardı. 

Bir isyan vukuunda, halk burada yer. 
!eşen askerlerle karşılaşacak diğer ta
raftan da meydanın etrafındakı ~okak

larda yerleşen askerler de arkadan 
hücum edeceklerdı. Böylelikle ha~k iki 
ateş arasında kalmış olacaktı. 

Don Sezarla Pardayanı tevkif <"tmck 
vazifesile mükellef bulunan askerler de, 
hiç rahatsız edılmeden vazifelerini ya. 
pacaklar ve icabında halka hücum et
mek işini de taburlara bırakac~kl;:ırdı. 

Bu manevralar Don Sezarın biitün 
nazarlnrı üzerine celbettiğ 1..ıir sııa<la, 

ve herkesin boğa güreşinin bu en he
yecanlı anını seyrederken gizlice yapı. 
lıyordu . 

Hiç bir şeyden haberleri olmayan se
yircilerden pek az kimse bu mtmevra
Jarın farkına varmıştı. Ekseriyet l,u he. 
yecanh mücadeleden gözlerini ayır amı· 
yacak kadar meşguldü. Zaten manev
raları gören de, bunlara ehemmiyet at. 
!etmediler. 

Buna mukaibl, meselenin iç yüzünü 
bilenler bunu pekS.la görmüşicrdi. Fa-
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kat n-:: yapacaklarım evvelden hiLclik· 
!erinden, onlar da, farkrnda değillermiş 
gibi hareket ettiler. 

Pardayan tribünlerin bulunduğu ta. 
raftaydı, yani askerlerin yav:?ş yavaş 1 
işgal ettikleri, yerin aksi istikametinde. 

Böyle şeyler onun gözünden kaçmaz
dı. Nitekim askerlerin harekatını gö
rünce alaycı bir tavırla gülümsedi. 

Par:iayanın etrafında, güreşin baş. 

langıcında, pek az kimseler vardı. Bun
lar da, zaten, meydanı temiı:lcmek ve 
kanları silmek vazifesile mükellef olan 
hadcmclerdi. 

İlk evvela adamlara hiç ehemmiyet 
vermemişti. Fake.t, gürcs sorıl-:rt,..,. '"'k 
laşınca bunların garip bir şekilde de
ğiştiklerini hayretle gordü. 1 opı..ı topu 
on beş kişiydiler. Bu zamana kadar, 

tam bir uşak tavrile, masum m<ısum 

ve uyuşuk bir vaziyette ldurmlişlardr. 

Fakat şimdi birdenbire yüzlerinde ener. 
ji, ve bakışlarında mühim bir işe hazır
lanan insanların ifadesi belirmişti. 

Ve ayni zamanda, nereden çıktıkla
rı belli olmayan bir sürü silahşor, ya. 
vas yavaş koridorun bu kısmını işgale 
başladılar ve uşaklarla yanyana durdu
lar. 

Biraz sonra da, elli kadar aı;ker, 

kapıyı muhafaza altına 2ldılar. 

Birdenbire, Pardayan. dcsteı e gıcır

tıları duydu ve bu garip uşak'..rdi?11 ba. 
zılarının, meydanın etrafındaki parmak-
1rkları kesmeğe uğraştıklarını gördU. 

Bu adamların, kapının çok <lar ol
ı.iuğunu nazarı dikkate alarak parmak. 
lıkların içinde de bir açıklık ;;aptıltları
nı anladı. Bu işin nazarı dikkati celp 
etmemesi için büyük bir k3l:ıb.ılık da 
çalı~n adamların etrafını sarmıştı. 

Pardayan biraz daha dikkat cnince, 1 
kendisine has o şayanı hayret hafızasi-

------~--------------------le. bu adamlaııdan bazılarını. Fausta 
tarafından idare edilen gizli toplantı 

~snasmda görmüş olduğunu lıatırladr. 

- Olur şey değil, diye mrrıldandı.tş
te Faustanın, müstakbel ispa:ıya kralı· 
na hazırladığı muhafız alayı. Mükem
mel! Demek ki bizim prens, büyck bir 
tC"lbirsizlikle girdiği tuzaktan sağ ve 
salim olarak kurtulacak. Zan.anı ge. 
lince, bu adamJar, parmaklrklan devi
rerek meydana atılacaklar ve onun et
rafını sararak ölümden kurtaracaklar. 
Mükemmel! 

Don Sezar icin her şeyin mükemmel 
olduğu muhakkaktı. Pardayanm biraz 
da kendisini düşünmesi ve tehlikede o. 
;up olmadığını kendi kenidie sorması 

lazımdı. Fakat Pardayan bunları aklı· 

na bile getirmedi. V c kendisinden çok 
daha tehlikesiz bir vaziyette lıulunan 

dostunu diışündü. 

Bütün bu hazırlıkların kendi aleyhi
ne tertip odilmiş olması ihtimalini diı. 
şünmedi bile. 

Don Sezc:rın emniyette olduğunu gö. 
rünce, Pardayan güreşin bu son anla
rını seyrctmeğe başladı. Hakikaten gü. 
rcş bitmek üzereydi. Çünkü kapıya da· 
yanmış olan genç{ birkaç daki~a ı;onı·a 
ya boğayı kapıdan içeriye sokacak ve 
yahud da mahvolacaktı. 

Bunun için binlerce seyircinin gozu 
yalnız gü. cıı mc} c!amndaydı. Pardayan 
da onlar gibi, meydana bakıyordu. 

Birdenbire bir hissikablelvuku ile 
bışım çevirdi ve birkaç adım ötesinde 
durara!• kendisine sinsi bir trhessümle 
bakan Büssi Löklerki gördü. 

- Bu ıda nereden çıktı, c!iye mırıl
dandı. Hem de bana fena ualf?yor. 
Bereket ki herifin gözkri tabanca de
ğil yoksa gürültüye gittiğimin rcs• 
miydi. 
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CÜCENiN 'AŞKl ~ 
------...::..~~.:..;..;~_.;.~~~------------

Fakat en tabii hadiseler, b:uan Par
dayanın gözlerinde büyük bir ehemmi. 
yeti haizdi. Nitekim merak içinde ken· 
di kendine sorıdu: 

- Fakat hakikaten Büssi Löklerk ı 
pencereyı tcrkederek buraya mçm gel
di Herhalde beni yakından görmek 
zc\·ki için değil. Yoksa kendi.;!ne verdi. 
ğim derslerin intikamını mı almağa 

geliyor? Doğrusu bütün İspanya sara
ymın önünde kendisini son bir hcı;imete 
uğratmak hiç ıde fena olmaz ve herhal· 
de, artıi< bu dersten sonra bizim zaval. 
lı Büs&i hiddetinden çatlar ben de de 
unjan kurtulurum. 

Pardayan böylece söylendıkten sonra 
dikaktle baktı ve o zaman Büss:nin 
etrafında bulunan adamları görerek 
ürperdi: 

- Tevekkeli değil, diye mır:ldeandı, 

Büssi bu bir sürü si!ahşorla gelrrıiı .. 
Onun için kendisine güvener~k böyle 
sinsi sinsi gülümsüyor. 

Ve hayretle ilave etti: 

- Nasıl oluyor da Büssi, İfpanyol 

askerlerinin baJında bıılunuyo•· ? •. Yok
sa beni tevkife mi geldi? 

Pardayan böyle mırıldanarak kılıcını 
eckti ve taarruza mukabeleye hazır

landı. 

Görüldüğü vcçhile Pardayan, Don 
Sezar kadar tehlikede olduğunu niha. 
yet anlamıştı. Artık iyice dütü.,üyor 
ve her şeyi bekliyordu. 

Bu esnada, alkış ve yaşa se~leıi Don
Sczarrn zaferini selamlıyordu. 

Filhakika, boğa biitün kuvvetini 
toplayarak, son bir defa Don Sezara 
hü:um etmiJ ve, ona ıı~ldıracağr anda, 
~;ılan kapdan içeriye girerek bir daha 
dı§arıya çıkamamıştı. 

Don Scıar kendisini çılgıncı:ı. alkış

layp.n halka doğru döndü ve kılıcıyla 
v 

J · r alda· 
selamladıktan sonra, kordehyı • n 

k .. re onu 
nın ayakları altına koyma uıe • 

b d ~ f d ~ .. ··meğc ba~· ulun ugu tara a ogru yuru 

ladr. k' da ·ı 
Tam bu anda, Pardayanın yanın d .,. 

parmaklık ıiddetli bir hamleyle e 
rilmis ve elli silahsorla sah tc uşak "en 

• .. k sa • 
hademeler meydana hücum edere · d"le 

k·a ı • 
ki kendisini tebrik etmek ma ı; • c• 
fakat hakikatte kendisini tahtı eınnıY 
tc almak içın etrafını aldılar. . 

b. ikr111f 
Ayni zamanda, koridorda ır.1 Ji· 

d ~ u ı er 
olan askerler de, meydana ugr sırı 
yerek bu beklenilmiyen vaziy~t ka~şı 

'nı ~'· da şa~ıran halka doğru tüfrklcrı 
virdil::r. 

. . asker 
Diğer taraftan, yanında y: rnıı 

1 
ğr\J 

bulun.tn bir zabit de Don Sczara 
0 

ilerledi. rı 
d Jdura 

Fakat, daha ~vvel meydanı 0 ıar 
f atınıf 

adamlar, Don Sezarın etra ırıı , rai• 
ve bütün itiraz ve mukabeleterıııe alcsİ 
men onu. gitmek istediği ta-:arı; rdı· 
bir istikamete doğru sürüklUyor a 

3
, 3 • 

Öyle ki, bir tek adamla k rrşı!P; ril'lt 
ğını zarıneden zabit, bir5ok ki~9e-U~li1'· 
tevkif -etmek emrini aldığı gencı 6 lcO"' 
lediklerini görünce, vazifesini ı.olaY 
lay yapamıyacağım anladı. i&İl1e 

V . I . . "h l . k,nd azı eaını ı ma, etmcnın ıabit, 

pahalıya pathyacagını anlayan •. 1eec:
temsil ettiği teıekküle hürmet ec.~ ırdı: 
ğiniden emin olarak hiddetle bag 

- Kral namrna ı .. Durun 1 r,,, dırı 
··nı...· 

Bunu söyledikten sonra, aözU 
1 

.,ııJdB 
l ~· . D s kO 8; 
enecegını ve on ezan d" 

ele geçireceğini zanederek belci~. 1~e o. 
Fakat, adamlar oralı de~_ill.~~ ~lr s<>" 

nun emrine, bu sahneyi buyu kuıatc
ğuk kanlılıkla takip eden Jcra~ın d"k bir 
larına kadar çarpan beklenme 

1 

bağrı,la mukabele ettiler: 
- Yapısın Don Karlos ! 



'~DYo 
~•8t·r..· 
ta~ . 

\aryc• U . 19~ •Cm zlg-1; Ambasadorden nak· 
.. ;la kontcrans, Selim Sırrı Tarcan Or· ~.ARA y 

~'a \ı, CRomıt), 20,=:o :MUzeyyen ve ıır· l'URK 
ltl(r-t~ tll1'afından Türk muslltlsl ,.e ha.!'.; 
~ törıe' 23030 Ömer Rıza tnrafmdan arap-
'tıan'" !?0,15 :Muzaffer \'C arkadaşları ta• !\lELr.K 
"-tay 'rürk ınusikisi \o hnlk sarkıları. trEK 
"~tıt ~1• 21,15 orkestra. 2,15 ajans ,.e bor· 
~. r erı ve ertesi s-UnUn programı, 22,30 
'-i'~Pera ve operet parı;alnrı, 23, son. 

'AK.ARYA 

\'Il.DIZ 

1'tlMl:R it .": 
ı... " Pi ALKAZAll ""b.aııesea, 1!.l,'i5 akşam musikisi, 20,4fi l'AN 
~ r tl!!ri, 21,oıs halk piyesi, 23,05 havR 
'Oı\1>~ gtıor, 23,::5 da.ruı orkestrası, 
17,03 c:.Şl't:: ŞJK 
tte konser, lS,50 karışık ya}m. 20,'20 ŞARK 

' Jl Orkestrası, 21,20 konuşma. 21,45 
~!ı!"":rçaıarı, 23,05 haberler, 23,15 dan;ı l 

1 in --- ı\~R ~ey· ' 2,,15 çingene orkcstrast, 1,10 • 

BE.YOCLU 
ı Kıvırcık baş 

ı S&vay otel 217 ve Yeışll 

domino 
ı Bir kadın yalanr 
ı S<>\·i,mPk nr7.Ul!lll ,-e BiiJ 

btlllı-r öt~rken 

ı Port Arthur 
ı Zigfild 

• 

ı Operada bir ı;ece 

ı Zafer gUnll 
ı V~nder bar ve ô!Um peri· 

sl 
ı Ehli salip muharebeleri. 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

Ge<-e biilh
0
iilU ,.e Yıl. 

dmm bölüA'U 
Güzel Fatma, Çöl ıersr. ~q: f MN~K 

' ;I) ~kert bando, lıılirııhatıcrde konk· < Eıkl Aıtorrıt > 
'1. 21 ~O tnllletln zamanı. 20,40 koro kon· t:UMURlYE'l ı 

rilerl ve Gece adamları 

Yıldırım kaptan, Kukartçc 
ve l!ekııud "ııtrıı~ ~ Piyes, 22,15 gece konseri, • istlra 

~ ava, haberler, rıpor, 24 son haber- lSTANBUL 
17.so ~: FERAJI 
~ 19'4kert bando, 18.85 çocukların za· 
~~ f3r~~ orkestra konseri, 20, konu§mr. Mtı.LI 
: bt\' tıtra konaerl, 22, dini yayın, haber· 
~. a ''taalre, 2S,10 pazar konseri, 24, tttUL 

14.o3· ~ 2o lentonık konser, lslirahatıcrdc spor. AZAK 
.""I ~ısıs bazı sahnrler 21,3:> konuoma ALEMD&B 

• Bir yıldız do~uyor. Jozt!! 
Simit \'e Stavlskt ıkandıo.1 ı 

t Rull"Japon muharebesi ve 
casuslar kar~ı karşıya 

ı Türk inkılllbında teralcld 
hamleleri 

1 (Gru Mor) Ş,ahane melo-

~ ı.l'ltı rışık musiki, 22,05 Nııpoll tlyatrosun 
~~~~:naklen: opera yııyını, istirahat• KEMALBll:Y 
~~· konu;smalar, en sonra hava. 

, 'betçi eczaneler 

di ve Kara odanın esrarı 
ı Meycrllng !ıı.ct~ı ve G5k 

yil1;ü ateı!er t;:lnde 
ı Siyah inci ve Define kor-

sanları 

~ ~ tehrln muhtelif ııcmUcrlnd~ BAL& 
~~arı ecınnrlnr ııunlardır: 
~l Cihetındekl:cr: 
~ı 111lde fA, :Mina.ayan), Bcyazıtta IIALll 
i'tte' l<UçUkpazardıı (l'\ccaU Ahmet), 

KADI KOY 
ı Tatlı beli. 

O!KUDAR 
a Ehlilallp muharebell'ri 

(Türkçe sözlU) 

' (Jitkınet Atlamaz), Şehremlnlnde 
'll 8adık), KaragUmrUkte '(Kemal). BAK 1 R KOY 

~ ~a. CEro!Uoıı), Şehzadebqmda et~ HILTttADI ı Yeıll domino 
&.~ kıı, .Akaarııyda (Sanm), Fcnerdt- T 1 y A T R O L A R ,. 
~6~tl'11n), Alemdarda (Abdillkadlr), • 

~Qi~de cıınAı>. Tf.:f>EB.\ŞI DRAM KJSMI 
~la 11 Clhetındnkller: 
~i) 3lrayde. (Kıııızuk), Tc9cbaşınd1 . ~ ·h. ~· - f 

!lı' Catatada, Topçularıia (Sporldlsl "il! Jr UIJıl reSU 

ıj Ç~~~~~:~:~~~1~1~rı!;~;:::ın~~~~I~ rı11rı111111111 
11 ~ÖYdc (Nls!m Asco), Bcşlkt14;t•ı 

1 
~f ııı~ı 'i4( ), Sarıycrde (.ı. •un). 

~tı'lıtı~• Kadıköy ve Adnlnrdaldlcr: ~ 
"'.l&r"- "' ~ r~ - (Scllm~·c), Kadıkôy, pazar)•· 

~ rr;:-:>: BUytfüadada (Halk), Hey.. 1 UIUI 

GUndUz 15,30 da 
Ak§am saat 20,30 da 

KRAL LiR 
".zan: \V, Shsltcspeare 
.ırkçeye çeviren: 

; nlba Bedri Göknll 

f''ranıuz Ttyatrown .. 
O~ret kı9mJ 

Bu akşam telll3il yoktur. ııı.....~· 
------~------------------~ 

ISTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI . iLANt..ARI 

~>net-ne biçilen etleri 85 Beher metresine biçilen ederi 57 
~ ltlp lıı 32000 metre arka çantalık buçuk kuruş olan 250 ila 350 bin 
~~il?- ~1 zarfla eksiltmeye konul. metre yazlık elbiselik bez kapalı zarf· 
;'lllU ~ haıesi 7 Nisan 937 çarşamba la eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 
~1', 

3
! 14 dedi:. İlk teminat 2040 Nisan 937 Çarşamba günü saat 15 de. 

~leu rtnamcsı 136 kuruşa M. M. dir. İlk teminat 11312 buçuk liradır. 
~. tJc ~atınalma komisyonundan a. Şartnamesi on lira yedi kuruşa ko. 
~ &ıltrnaye girecekler kanuni misyondan alınır. Eksiltmeye girecek· 

Cll ~e 2490 sayılı kanunun 2 ve lcr kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
lı;lı~ delerinde yazılı belgelerle nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
~~ teklif mektuplarını ihale sa- h belgelerle birlikte teklif mektupla... 
r.ı.. l«. ~tı ~bir saat evvel Ankarada rını ihale saatinden en az bir saat ev. 
"Cit \'~kılleti Satınalma l\omisyo- vel Ankara M.M. Vekaleti Satmalma 

.. ,neleri. "643
11 

"1554., • Komisyonuna vermeleri. "64211 "1555" 

' 
1~lanbul Belediyesi İlanları ·· 

, ı 
~' l.8() ~' 

365 
22 Mart 1937 Pazartesi 

~l ' ~ 23 ,, ,. Salı 
~' 723 24 11 11 Çarşamba 
~' ~ 25 11 ,, Perşembe 
~ 8 26 ,, 11 Cuma 

\ıo~a ~eden aylık alan emekli ve öksUzlerin Mart 1937 Uç aylrk maaşları 
~t ~ a2!th gUnlerde aylık cUzdanlarındaki tediye sıra !iay;lırın:ı göre 
) lls2~ itasından vE>rileccktir. Ayhk sahiplerinin müracaatları ilan olunur. 

\>) 

.~~ı~•li 2201 lirn olan Feriköy mezarlığına giden yolun esaslı tamiri 
\t~~bi ~Ye konulmuştur. Keşif evrakı ,.e şartnamesi levazım müdürlüğün.. 
\ı.~l~l'i lır. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazılı Yesikadan bl!fka Belediye 
"~t ltı ?tllidUrIUğünden alacakları fen ehliyet vesikası ile 165 liralık ille 

l t-.. ~kbuz veya mektubile beraber 22-3-937 pazartesi günü saat 14 de 
""llcı:,.. .. ,ende bulunmnhdırJrr. (B) (119i). 

~~ 
~~ııc işleri için alınacak ıı tane kamyon kapalı zarfla eksiltmeye ko

. f!r ~~u krunyonlnrın hepsine 43000 lira bedel tahmin olunmu§tur. !s. 
~ltgilt narneyi 215 kuruş mukabilinde Lcvaz:m miidlirlü~ründen alabilir. 

· lg~~e. 22.3.1937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla
btı, Ve • lıler 2490 No: lu kanunda yazılı vesika ve 3225 liralık ilk teminat 
~, l' ~a rnektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 

ıı. a.zııı günde saat 14 c kadar Daimi Encümene \'ermelidirler. (B). 

• 

. . . 
tstanbul Levaz11n Arlı irli'ği 
Satınalma Komisyonu il~nlar1 

Askeri tıbbiye okurları için 3140 
çift tire çorap 1.4·1937 perşembe gü
n:.i saat 14 te Tophanede satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alı

nacaktır. Tahmin bedeli 1004 lira 80 
kuruştur. İlk teminatı i 5 lira 36 ku
ruştur. Şartname -ve nümunesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. ( 386) 

(1459). 

Maltepe askeri lisesi için 3200 çift 
tire çorap l ·4.193.7 per§embe günü 
saat 14,30 da Tophanede satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 1024 liradır. 

İlk teminatı i6 lira 80 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (387) (1460) 

İstanb~I K~~utart~ . ·. ... '. .. t 
Satınalma· Ko~iayoiıu U~qla_r1 

lıtanbul Komutanlığı Birlikleri i
çin 22000 kilo sabuna ihale günü 
talibi çıkmadığından pazarlıkla iha· 
lesi 26 mart 937 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 8580 liradır. Şartnamesi her 

• gün öğleden evvel komisyonda gö· 

rülebilir. lıteklilerin 644 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariy. 
le beraber ihale günü vakti muay· 
yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· 

, tmalma komisynuna gelmeleri. 
(1240) 

T af kıılanm tamiratına ihale 
günü talibi çıkmadığından açık ek
siltme ile ihalesi 26 mıırt 937 cu
ma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen keıif bedeli 900 liradır. 
Şartnamesi h~rgün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklileri · 
nin 68 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle ve 9. inşaat şu· 
besinden ihale gününden evvel ala· 
caklan vesikarlarla birlikte ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlılc Sahnalma konıisyo-

nuna gelmeleri. (1241) 

7 inci Kor için bir çift fayton ko
şumu ile 4 çetit saraciye malzeme· 
ıi açık eksiltme ile 29 • 3 - 937 pa· 
zartesi günü saat 16 ela yapılacaktır. 
Muhammen tutarları 500 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
38 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale gunu 
vakti muayyenindc Fındıklıda ko· 
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1346) 

Gülhane hastanesi için 21 dane 
Brüyet açık eksiltme ile 31 Mart 937 
çar§amba günu saat 15 te ihalesi ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 980 lira. 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev. 
vel Komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 74 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile beraber ihale günü 
vakti muayyenindc Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gel
melerı. Cl:H 7) 

~:•:::::::::::: :: : :::::::: ::: : : : :: ::::::: :::::::::: ::: ::1 a: 
ii Doktor ii 
Hömer Abdürrahman~~ 
~~DERMAN İi 
g Muayenehane-si - Eminönünd~ ii 
i~ \'ALDE HA1\'1 içinde No. 21 İi .. .. 
;; • ı:::::::: :::: ::::: :: ::::: =::::: :::: ::::::::-.:::::::: 

Diş nı ···oru 

O lQ>e~'U: OOç~ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 

' ,. " .. r- . . .. . ... 1 .,..·'f' " . 

Nic n 
~ 

Herkesin 
Dişi ri 

Böyle 
beyaz değildir? 

Çünkü dlşlerlo beyaz olması için 
[!] inci şart: 

Radyoli 
• • 
ıncı şart 

Kullanmak 
da: 

Ağzı yahu% Abahlan değil, her yemekten sonra mümkün 
olmazA akıam, sabah mutlaka temizlemektir. 

Boş durma .•• Para kazan 
Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra, muhr..sebeci şchadctnnmc>. I 
si almak için, Sullanahmct, Aleır.dar caddesinde No. 23 Amerikan Tı· 
caret dersancsine baş vurup parasız bir program alınız. Hususi ders 

de verilir. 

"i• AS~ERi F~~~ilCALA~~ _uMufi;·,~~~ü~J~UGü ı:J{, ·. 
.. Satınalma . Kon:ı~syonu:~ .,Il~nl~~~:· · >~J: ... 

100 '[on Mutahhar Avrupa Pamugu 
Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdürlUğU Salmalma Iforuisyonunca 4/5~ 
937 tarihinde sah günü saat 15 de kapalı znrf ile ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (4000} lir!yı havi teklif mektuplarını mf:'zkür gün 
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 24!>0 sayılı kanu 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc mczkür gün ve snattc komisyona müra. 
catinrı. (1364) ,,. 

'100 Ton F erro Man2an 
Tahmin edilen bedeli (13000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikaalr Umum MUdürlUğli Eatmalma Komisyonunca 3 51, 
937 tarihinde paz.:ırtesi günü saat 15 de kap:ılr zarf ile ihale edıl:::cektir. Şart· 
name parasız olarak J{omisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (975)lirayı havi teklif mektuplarını mez 
kur günde saat H de kadar Komisyona vermeleri ve kendilcr·nin de 2490 sayılı 
kanununun 2 ve J. maddelerindeki vesaikle mezkitr gtin ve Eaatte Komisyona 
mürncaatları ( 1303) 

Tahmin edilen bedeli "92300,, lira olan ''10000, ton rc\onıpoze kömürü, 
22 :hfart 9;~7 tarihine raslıyan Pnzartc~i günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "5835,, lira olup ş:u1:na.111::si ''461,5'' kuruş mukabilin· 
de komisyonda her gün verilir . 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifalı dahilinde tanziı.'11 edecekleri kapa. 
lı teklif mektuplarını en geç 22 Mart 937 Pa1.artcsi günü saat 13 e ];:adar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına malı:buz mukabilinde Yermcleri 
Ye bu saatten sonra ''erilecek teklif mektuplarının kabul cdilmiyeceği. "1226,. 

Devlet Basımevi 
Direktör ·· ğünden: 

Satınalmacak 14.000 Türk lirası muhammen bedelli bir adet çift devirli 
T ipo makinesinin pazarlığı 29 Mart 93 7 Pazartesi günU saat on beşte Devlet 
Basımevinde yapılacaktır. Model Ye sair e\Tak Direktörlükte bedelsiz ol"rak 
görülcbHir. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat "Bin elli,. lirayı Devlet 
Basımevi veznesine pazarlık saatinden önce yatırmış bulunmaları ilan olunur. 
"1575'' 
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U~lYlırn m~ddettenbeırn takeınırB<!l ırDa ıroıno eşsnz 
sesnınıdleın maınırum boırakaını [b) D ırD cö k. salfilarttlka ır m~ 

::ı: 
:::: .... .... 
ın: c .. : 
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BayanSAFiVE i~ii .... 

Y ı 1 11 :::: en eser er e m~ 
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im Beyoğlunda 
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venerna vercıe 
ıyn i uli .aı; '.rmikte~ )Zfan 

MARKA GLUTEN LUKS MAKAR • 
NASINI lS1EY1NlZ. 

IJaılıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
1Fabrikası : Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETİ Telefon : 43481 

Göz kamaştırıcı .• , 

Paslcur'ün tcdlt i k atı f,.nn :yesi dairesinde İ-;• 
t ih ıar cdıle n gayet anti5eptilt ve ncfıs lcok ulıJ 
Dcn trıl d iş macunu ve suyunu kullandıgın ı1. 
lıı kd ırdc dışlerin ı ı , goz kamaşt ırıcı bir bcya1· 
lılt ve g uıcllık kc~bcdecek ve ae lı ha r tebcs· 
sumünüıl e her kc'iin takdirini lcaunacab ı n ız. 
Ül"nlol el i ~ ı;uy u \'e macunu, diş eller ı ni kuv· 
vc t le nd ı rır. Nefc~i tasfiye ve diş lerı hu'inu "'"• 
muh.ı faıa ettiti gibi diş lere parlak bir be· 
yazlık verir. 

DENTOL: bülun parfumôrılerle ec ıanclcrd 
o;a l ılır. 

on ıo 
Her yerde DANTOL İsteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilcrdc satılır. 

.... .... 

B. h . d üli ıra anesın e H~ .. _ .... 
:::ı 

~ I ····················································•• "•• ...... :: ::::::::::~ :::::: :::: ::::::: i!::::::c:::::::::::::: . 

::mm Birinci sınıf Operatör :ı:::::: 

l
r.~or.CAFER TAYYAR! 
ı Umumi cerrahı ve slnlr cerr&lılsl mUte- • 

hassısı. Parla Tıp FaklııtP..si cerrahi !er- ~ 
: \'isi, dimağ cerrahisi enstHUıılı sabık 5 
fi " K ~s~~ § 
•: ı-::rkck ve karl•n nmcliyıı.Uan, sinir \ •.a : 
ı. " 
•ıı beyin url:ır., c tetik (yüz:, meml' karın f: 
E • • 

.ı bunı§UkJukları) ameliyatları ve nisaiye f! 

1 
doğum mUteha.!!sısı. :: 

:ı 
HergUn (8· 11) kadar meccanen. Öğle. !i 
dPn sonra Ucrctlldir. Beyoğlu Parmak_ !f 
kapı Rumeli han No. 1. Ti. •• oııs g ···········-······· .......................... _ .. a: .................... ıı: a: ••• =:-............. ___ ••••••••• 

Oreloğ • Operatör 

DR.· OSMAN ÖNER 
idrar yollan, Belsoğukluğu ve 

ERKEKLl.K · hest•hklerı 
· mOı•n•••ım, 

Muayenehane: HAIJ~k.!IP' Anadolu Han 
lıar~ı N1ra•ıında Arpaqlal", ilan ~o. 18 
Ev ' lstlklAl caddeş_t Yıldız Slnemuı ' 
yanında Tı>k•l Aparhmıını No; 3 

'ru Kimyager 

1ı T~ ;~a~t~l~O~k~u~u~~il-
1 

umum tahlilat. E minönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Rev Ham. 

!!!!!!!!!!!11!!~~1111!11-~~~_!!'~.~~ ... ---
Dr. Ihsan S~m i --~ 

TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin ta1,c aşıdır. Her 
ec1 .. ahanedc bulunur. l~utusu : 45 

kuruştur. -

Kelıme ııe ''en .... a .... c . 
Das Hau s 

( Ev ) 
Pr--sim : r7 

~~· cscı10S!'' 
l - DM Haus: (cıı). ~ - Dic Yill : (/;Dş'.). ~ - D~ ~~d te 5toc1'~ 
<=emin !:at). 4 - Der crstc Stock: lnrüıci krıt) 5 - Der .,,.c. rııl 1:)· 
(•kinci 7:.cıt). G - Der Wcg: (yol) . 7 - Der R" cnplatz: (ç ;0 -pcr 
D:ıs Trepnenhaus: (t~lıl;). 9 - Dic Tr_ppc: (mert ı•cıı>· 1?. _ JJ<'t 

• ) .., <; 
Kleidc'rstander: (c11Jisc askısı). 11 - Der Hut: (§apl:a · 

11 
- p:ı:ı 

Uberzlcher: (parde81t). 13 - Der Gong: (gong, 7.a_m'fJ<!''ı.a..>· 16 - ver 
Gcwfichshaus: (lımonl c7;). t5 - Einc B1 mc: (lnr çıçrl.)· :ıs - plJS 
.Eingang: (methlll). 17 - Der Ucmiisegartcn: (bosıaıı). 
Hlumcnbecl: (tarlı). 


