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Lindberg Hind/standa 
l Londra 24 (Röyter ajansı bildiriyor) 
- Tayyareci Lindberg ile zevcesi Hin
distanda Yeni Delhi şehrinde bulun
maktadırlar. Dün öğle yemeğinde umu. 

>mi valinin davetlisi olarak buknmuı

laridır. 
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l>ünyanın endişe 
daha bir 24 

ile geçirecegi 
saati var ! 
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Rusya Italyayı 
Avrupa sulhunü 

t ehlikeye sokmakla 
ittiham ediyor ! 

ltalya ile Almanya susmaktadır. 
Şimdi tehditler lngiltere ile 
Rusyadan gelmeğe başladı 

ADmanya, Ameırftkadakn 

119 möDVo lFD 
Almanı silah altına 

çahşıyor ! 
almağa 

Türkiye, Çekoslovakya, VunaırDfts .... 
tan, Romanya ve Vugosoavyaı 

IBükreşte büyük bir snyasô 
toplantı yapıyorlar i 

rudanna derhal umumi bir mahiyet 
veren cumhuriyet kuvvetleri ıu anda 
hlla durmadan iler'lemektodirlcr. ~ rına rağm.mı " hckenwnyaJ, mn Lmıdrada tekrar dirildiğini ve canla,ı.dığın1 g&terigor. ltal'Yfl. aulhun kt .. 

"Oto~ glSlge8i altında l)ulunduğumt 8Öyliye dımnm lngiltere ..A.kdeniZ'in Rodney biriMi auı.ıf 1ııarp genMaitıift en 

~;;;'";;""r:;~;t dıı;:: ~·;;:; 1 :;;~::iğ;~ ~;~;ktodir. Batveklll allz 1 
tk Demlryolları memurları soruyorlar: Belgrada 

Avruna son Tirmi dört .1Hil bü~i)k 
bir tedehhilt ve endiıe içinde geçirdi. 
Jtalyan gönUllü kolordusunun Gudala
hara cephesinde yapılan basit 'bir taar
ruz! keıfe dayanamıyarak ricat etmeıi 
ve bu ricatin derhal bir bozguna tahav. 
vülü Japanya hidiselerinin sayesinde 
aon be§ ay!danberi yüksek perd~d~n ko
nuıturduğu bazı devletleri ani bir imti. 
hana davet etmişti. 

Bu vaziyet k:ırıısında Musolininin 
derhal A vrupıya avdeti ve "intikam al
maktan,, bahsetmesi İtalyanın ani bir 
emrivaki ile ispanyada asi cephe lenine 
bir müdahalede bulunacağı zannını U• 

yandırmıştı. 

4.Itı milyon liralık Nisanın a inde 
gidecek-

kasa De Oldu ? Mayıs başında da 
Londraya 

Hareket edecek 
~tnartcsi günü verilen tasfiye S ~n sonra Şark Demiryolları 
~l'lın resmen tasfiyesine başlan- Ba•vekilimiz ismet lnönü ile ha-
~ b~i..:~ütün faaliyeti müddetince s 
~lü işlerin içinde yuvarla- (Detıamı ~ incide) riciye vekilimiz Tevfik Rüştü Araa 

- sekiz nisan perşembe günü ak§amı F b • d h • ı A Belgrada gitmek üzere Ankaradan 

l r a n sa 1 r a 1 1 . ' ayn~::~;~t:~te Başvekilimize ha-

~·a rbe s Ürü k 1 ene m ez! _ric-iye-tC§-rifa-t u_mu_rn:a_üm_d~ru-~ ~-:~-e~ 

tensız komünistleri sovyetler- 22gl';;;;y;;ta 
den 17 yılda 250 milyon BaşvekAletten çekiliyor 

fra k ard m o•• rmu··şıe lngiltere başvekili Banldvin, ma· 
Q _ n y 1 g r yısm 22 sinde başvekaletten istifa 
~tı kanlı bAdlsenln sebeplerini tetkik etmeği, bu hafta kati surette karar 

eden p11rU\me nto hilkftmete 362 laştırmıştır. 
1 1 ti d t k 1 d Baldvin bilhassa bu tarihi seç-

rey e ma iDi e rar Q 1 miştir. Çünkü 1923 senesinde Bo-

Yaptıkları deneme neticesinde asi j 
cepheyi pek zayıf bulunca mevzii taar. 

Esasen bazı motörlü İtalyan fırkala. 
rının muhtelif İtalyan deniz üsleri ci

(Dcvamı 6 ıncıcla) 

nerlov'ôan sonra başvekaleti aldığı 
tarihin yıldönümüne isabet etmek· 
tedir. 

-Newa'den -

Guadalajara muharebcsiıı.dc hü"l."llmct k'lwvctlcri tarafından asPerden esir alı
nan ilç ltalyan ::::abiti) ecnebi gazete ve ajans nıııl:ab:r:cri11in önünde i::ahat 

ucriyor. 

Vataniler Amerikada 
Vilz bin amele bUyUk 

bir nUmaylş yaptı Irak petrollarını muhafaza ya mernur 
Detroit lŞimali Amerika) 24 (A. Çoban ko•• pekler·ne ben • o· ar 

A.) - Otomobil sanayii amelesi dün 1 z 1 y f . 
altşam Kadiyak İskarda büyük bir iç- Vntanilerin neye hizmet ettik1eri gün 
tima akdetmişlerdir. geçtikçe daha iyi anlaşılmakt;ıdır. Ha-

Nümayişçilcr;n miktarı 100,000 den lehin Fransız müstemleke ne~aretine 

j fazla idi. satılmı§ olan politikacı scrscri!eri artık 

l
-Kafilenin önünde giden bir bayrak. maskelerinden tamamile sıyrılmış bu-
ta şunlar yazılı idi: lunmaktadırlar. Tiirkiyc cumhuriyeti. 

"Evvela insanların hakları.. Em- ni istila emelleri peşinden koşmakla it-
IAkten evvel insanla.rm hayatı .. ,, "\ tiham ederken, Suriye istiklalinin ken-

dilcri için mukaddes oluşundan, Suriye. 
nin mülki tamamiyeti:ıi bize bozdur
mak istemediklerinden bahsederken bu 
sefil serse:ilerin hangi gayeyi temine 
çalışt:kl::rı anlilşılıyor. V;ıtanikr, Ha
tay istiklali ile Irak petrollarınclaki men 

faatJerinin ihlal edileceğini sanan yüksek 
- (Dcoomı1incid.e) 



; ; i i F J HABER - ~kşam posta~r 

Franko mağlubiyetinin manası 
Franko ve avenesinin çok kötü bir 

çıkmaza. girdikleri artık inkar edile
mez bir §Ckilde nnla.şılmı§ bulunuyor. 

Biltiln dUnya istihbarat müessele
rinin lspn.nyadaki mümessilleri hüku
met kuvvetlerinin zaferden zafere 
ulaştıklarını bir ağızdan bildirmekte
dirler. 

lspanyada faşizmin dört nala koş
tuğu uçurumlu ve ölümlü istikamet, 
dahili ihtilfüler ihdas ederek, medeni 
ülkelerin ya.kılıp yıkılma.sına. sebep 
olarak, dardcşi kardeşe öldürterek 
milletlerin taliine hükmetmek arzu_ 
sunu gösterdiği her yerde faşizme 
mutlaka mevut ve mukadder buluna_ 
cak olan elim nkibcttir. 

Veyl <ı siyasa. müesseselerine ki 
kUtlelere kendi tclfıkkilerine uyma
yan, kendi bünyelerine uymayan re
jimleri kendi istidatlarına uygun bir 
seyir takip etmesi laznn gelen ekono_ 
mik ve sosyal inkişafını zoraki kalıp
lara uydurmak isterler. 

Frruıko ve avenesine en çok dost
luk göstermi§ olan matbuatın bile 
ilk sayfalarında cumhuriyetçi halk 
birliğinin zaf erelrinden bahsetmekte 
olmaları ~spanyadaki (İtlayan - Al_ 
ma.n • satılmışlar) cephesindeki boz
gunun örtbas edilemez b,ir dereceyi 
bulduğunu gösterdiği kadar İspanya 
Imm milli eere:f ve menfaatler üzerin. 
deki hassasiyetini de göze vurmakta
dır. 

"Yalancının mwnu yatsıya kadar 
ynnar,, derler ya.. Fmnkonun yıldızı 
da işte ancak o kadar parlaya.bildi. 
Ve ancak o kadr prlaybilirdi. Millet
lere "milli,, oldukln.rmı söyliyenler 
mutlaka ve hakikaten "milli,, olma_ 
lıdrrlar. Aksi takdirde çok tehlikeli 
bir silllhla oynamış olurlar. Millet 
şuuruna ula.~nuş olan insan yığınları 
milli hedefler için Jıer şeylerini feda 
edebilirler. ~ ka.lapilirl sefil ol
mağ.t göze alabilirler Hatta en had 
derecesine gelmiş olan bir sınıf mU
cadelesinden de vazgeçebilirelr. Bir 
saniye önce barikatlarda kar§ı kar· 
şıya çarpI§nn aynı milletten iki sını
fın bir anda bUtUn küçilk menfaat 
hesaplarından vazgeçip ba.nşmalan, 
sarmaşıp öpüşmeleri ve elele verip 
tek cephe kurmaları dahi mUmkUn-

~®~~nnnıJ< sostemn 
tamamen lağvedilerek 

lnzibatlı bir teşki
lat kurulacak 

Dahiliye vek!leti bir türlü "Deve ku
§U,, vaziyetinden kurtulamıyan bekçi
lik itlerini yeni zirai asayig kanunu 
mUnasebetile tanzim etmektedir. 

Bu kanunla mahalle, köy, tarla,mer'a 
ve diğer bUtUn bekçilikler lağvedilmek
te yerine yeni, müstakil bir idare altın. 
da in::ıbatlı bir teşkilat kurulmaktadır. 

Yeni teıkiUitta vazüedar olanlar 
bekçi, başbekçi ve bekçi eri adlarite Uç 
kısma ayrılmaktadır. Bütün bekçiler 
vilayet ve kazalarda kurulacak zirai 
nsayi§ meclisleri ve zirai meclisine bağ
lı olacaklardır. Bu meclisler, vali ve 
kaymakamın reisliğinde mahalli viHi
yet ve kaza müdürlerinden müteşekkil 
olacaktır. Bu meclisler çiftçi emniye
tini zaman altına alacak, bekçilerin sevk 
ve idaresini ve murakabesini temin ede
cektir. Bekçiler tarafından suç üstilnde 
yakalıınanlar seri bir muhakeme usulü
ne tabi tutulacaklar ve zarznn tıızmini. 
le mükellef olacaklardır. Merkezde Da
hiliye vekaletine bağlı zirai asaı iş işle
rine merci olmak üzere bir teşekkül 

vü:uda getirilecek ve bu teşd:kül bek. 
çilere ve bekçiliğe ait ~ircktifl<'ti vila
yet ve kaza meclislerine bildirecektir. 1 

Ayrıca bütün ciftci mallarının bir sicilli 
tutulacıık ve bu sicilli köy merlislerile 
belediye me: lisleri yapacrıklardrr. 

Bek5ilerin ücretleri t"nzim olunacak. 
bekçilere nakdi mükafatlar verilecek ve 
bek~lerden m:ılCıl kalanhıra ve ölenle
rin c:ilclcrine hizmet müddetlerine göre 
ikramiye verilecektir. 

Bu i§lere mukabil halktan, belcçiler 
tarafından alınan ücretler bu te~ekkül 
tarafından tahsil oluna:alt, ve teşekkül, 
bu paralardan kadrolarına göre bekçile. 
re maaş verecektir. 

dür. Ta ki kendilerine hakikaten "mil
li,, olan bir, hedef gösterilmiş ola .• 

Franko milliyetperver olduğunu 

söyledi. Fakat bu adamın neresi mil. 
liyet~rverdi ve İspanyada had bir 
milli isyanı lüzumlu gösteren ne var
dı? Franko İspanyol ana vatanını da, 
lı;;panyanın müstemleke topraklarım 
gayet laübali bir tarzda yabancılara 
peşkeş çekmişti. Akdeniz İspanyol 

adalarını İtalya ve Almanyaya deniz 
üsleri ve istinat noktası kurabilmele
ri için pazarlık kestiği bütün tekzip_ 
Jere rağmen bugün tamamile inanıl_ 
mış bir hakikattır. Vatan bazirganlı
ğmı Alcez!rcs ve Sebte de Almanların 
müstakil istihkamlar yapmalarına 

müsaade e<lecek derecelere kadar iler 
lctcn bu adam eğer nasyonalist bir 
Faslı olsaydı ,.e eğer Endülüsün inti
kamını almağa ahdederek yola çık_ 

mış olsaydı ancak o zaman eli sıkıla.. 
bilecek bir dürüst şahsiyet addedile.. 
bilirdi. 

Yoksa hiçbir hesap ve takdir, bir 
adamın kendi ana vatanını yabancı
lara satarak aldığı para veya kredi
lerle bir başka yabancı kütleyi siliih
layarak kendi öz milletine hücum et
tirmesini; intizam, asayiş ve vatan
daş emniyetini müdafaadan başka 

bir suçu olmayan genç ve cumhuri
yetçi lspn.nyol askerlerini bölük bö
lük kurşuna dizdirmesini, memleketi
nin uzun asırlar içinde biriktirebile
ceği hazineleri yağn:ıa ve talan ettir_ 
mesini mazur gösteremez. 

Frankonun mağlubiyeti, millet şu_ 
uruna ulaşmııı insan yığmalrınm mu
kaddes tanıdıkları duyguları, iki pa
lavra savuran her türedinin alabildi. 
ğine istismar edemiyeccğini tarihe 
bir yeni nUmune olarak gösterecek
tir. 

Hildlselcr biz1 haklkf milliyetJ)()r
V~l'lerin. millf n1Pn 'Tfte>f'h\1 ..... ın....-ını.ı 

ktiülfytrte füanmrş• bult1tııu\'lli.rnı, bu 
mefhumların kirli oyunlara. ~Jet edil
memesini istiyenlerin beğenecekleri 

bir istikamete doğru götürmektedir. 
ler. ŞEKIP GÜNDÜZ 

Başvekilimizin 
Be grat ziyareti 

(B<ı.J tarafı 1 incide) 
Fuat, hariciye kalemi mahsus mü
dürü Refik Amir ve refikalariyle 
büyük bir gazeteci heyeti refakat e
decektir. 

Başvekilimiz dost Yugoslavya· 
nm merkezini ziyaret etmek üzere 
nisanın on veya on birinde berabe· 
rindeki heyetle birlikte §ehrimizden 
ayrılacaktır. 

Belgrat seyahati bir hafta kadar 
sürecek ve ismet İnönü mayıs baıın
da lngiliz kralının taç giyme merasi· 
minde hazır bulunmak üzere Lond
raya hareket edecektir. 

C. H. P. Kamutay grupu 
toplandı 

Ankara, 23 (Hususi) - C. H. Par
tisi Kamutay erupunun bugünkü top -
lnntısmdn söz alarak kürsüye gelen 
Başvekil ismet İnönü geçenlerde An -
karayı ziyaret eden Romanyanın değer-ı 
li Hariciye Nazırı B. Antonesko ile gö -
rüşmelcrinden Balkan Antantının gUn -
den güne daha kuvvetli bir vaziyette 
olduğununun ve umumi siya::ettc tam 
bir görüş birliği bulunduğunun müşn -
hede edildiğini anlattı. Parti Grupu Ro
manya lehinde geniş muhabbet tezahü
ratında bulundu. 

BJşvckilimiz, bundan sonra, Yugos
lavya Başvekilinin geçen senek.i zıya -
rctini iade etmek üzere yakında Bel · 
grada gi<leccğini ve bu vesileden istifa· 
de ederek umumi siyaset vazıyetini 

-dostlarımızla gözden geçirmek fırsatı -
m bulaca'kl.,rını söyledi. 

Toplant1da bundan sonra, mt:rhum 
G:ı.z=antep snylavı Nuri Conkenlen mün' 
hal bulunan Büyük ?t1illet Meclisi re!$ 
vekilliğine Seyhan saylavı Hı1mi Ura -

nın riyaset divanınca namzetliği tensip 
olunduğunu bildirerek Parti Grupu u · 
mumi heyetinin tasvibine ar.r.olundu ve 
ittifakla kabul edildi. 

Bugün Devlet Demlryollarında çalışan 
Şark DemfryoHarı memurları soruyorlar: 

Altı milyon liralık 
kasa ne oldu ? 

Eğer bu kasa yoklara kanştıysa 
Türklere ait olan bir hak 

kaçırılmış demektir 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Şirketin tasfiyesine başlanırken 
çok mühim bir mesele ortaya atıl
mıştır. Bu - her zaman olduğu 
gibi - Türk memurlarının gaspe
dilmiş haklannın en büyüğüdür. 

Şark demiryolları Avusturyalılar 
elinde bulunurken bütün hatta şa
mil olmak üzere bir memurin ve 
müstahdemin tasarruf kasası kurul· 
muştu. Bu kasa hattın bütün his· 
seleri Fransızlar ve kısmen de Ja· 
ponlarla diğer aksiyonerler eline ge
çinceye kadar devam etmi~tir. Hat· 
tın hu devri esnasında kasa da devir 
alınmış, fakat ondan sonra kasanın ı 
lafı meharetle kapatrlmı§tır. Yalnız 

ilk zamanlarda kasayı sormak ce
saretinde bulunanlara paranın mu· 
hafaza edildiği ve münasip bir za· 
manda taksim edileceği söylenmiş, 
bir müddet sonra da ikinci bir kasa 
kurulmuştur. 

İçinde altı milyon lira kadar bir 
para olduğu söylenen ve hissedarla· 
rımn en büyük kısmı Türk hudutla
rı içinde bulunan bu kasa ne olmuş· 
tur. Devlet dcmiryollarında çalış
mağa başlamış olan memurlardan 
bir kııımı bunu merakla öğrenmek 
istemektedirler. Eğer bu kasa or· 
tadan yok olmuşsa Türk vatanından 
Türklere ait olması lazım gelen bir 
hak kaçırılmış demektir. 

•te suyu kim 
karıştırır ? 

lnekçiler mi ? lnekçilerden 
sütü alanlar mı ? 

Silt~Ulerln müdahalesi olmasa, lnekçller 
sUtiln kllosuou 20 - 2~ kuru~a 

çıkaracaklarmış ••• 
lnekçilerle süt satanlar arasında dukları adamlarla on kuruşa sattm· 

fiyat meselesinden bir ihtilaf çıktı· yorlar. Bu rekabet birkaç gün de-
ğmr yazmıştık. Bu anlaşmazlık bir vam edecek, sonra 20-2j kuruşa çı· 
kaç gündenberi had bir deneye gir- karncaklardır. 
miş, seyyar sütçüler, mütahsillerden lnekçilerle aramızın açılması bir 
süt almamaya ha,§lamıtlardır. lhti- bakıma çok iyi oldu: Çünkü onlar 
laf hakkında bu sabah kendileriyle sütlere su karrştınp bize veriyorlar· 
görüştüğümüz süt~üler şunları aöy. dı. Biz de mecburen satıyorduk. 
lemı_şıa-un . . .::ıonra şehır lS.u•u\.r.ı ...... sıarıcıt.ı.ut:: 

"Her yaz başlangıcında süt u- beslenen ineklerin yedikleri bomon-
cuzlar. Mart başında süt müstc.lısil. ti bira fabrikasının usaresi alınmış 
leri sütü bize ucuz verecekleri yerde arpa posası ile lahna, prasa yaprak-
fiyatlnrı pahalılaştırmak teşebbü- landır. Bu yüzden halk daima şika 
sünde bulundular. Sütün kilosu 8-9 yet ediyordu. Şimdi aldığımız köy-
kuruşa alıp 12-15 kuruşa satıyor· lü ve çiftlik sütleri i • ~ yeşillikte ot-
duk. Mart başında inekçiler: hyan inek sütleridir. Müşterilerimizi 

- J 5-18 e alıp 25 e satacaksınız kaybetmemek ve halka daha temiz 
dediler. Halk ekseriyetle fakirdir. süt içirmek için su l~arıştırmadan 
Siitü bugünkü fiyatla alamazken 12-15 kuruşa süt satıyoruz. Köylere 
yirmi beş kuruşa hiç alamıy:.caktır. gidip süt tedarik etmek biraz güç 
Sonra biz çok kere veresiye \'eriri;:. oluyorsa da buna katlanıyoruz. Mu· 
lnekçilerin böyle durup dururken hakkak ki halka eskisinden daha te-
fiyatı on kuru§ birden arttırmalarını miz ve iyi süt içireceğiz. 
kabul edemiyeceğimizi söyledik. On Bc!cdiye bizi kontrol ettiği gibi 
lar ısrar ettiler. Biz dayattık. Niha· inekhanelerdeki sütleri de kontrol 
yet anlaşmalarımız bozuldu. Şimdi etmelidir. O zaman kimin süte su 
biz köylerden, şehir civarındaki karıştırdığı meydana çıkacaktır. 
mandra ve ciftliklerden süt tedarik Halk sütün kilosunu fazlaya sat· 
edip müşterilerimize her zamanki tığımız için inekçilcrle aramızın a-
gibi süt veriyoruz. Onlar da bul- çıldığmı söylemiştik. Bunların ha· 

l{on de Chambrun'u şında bir Bulgar, bir mühendis ve 

Yar il Van kadın 
diğer bazı kimseler vardır. Bizi ez· 
miye çalışıyorlar. Fakat biz sonuna 

Veni den bazı kadar bunlarla mücadele edip mu· 

ifşaatta ıo u 1 u n d u _v_a_f_fa~k~o_l_ac;:_n_ğ_ız_-··-· -------

Sabık Fransız scf iri l{ont dö Cham- ~@ ~ Ü IF 0 n ~<al~ 
brüna suikast yapan kadın dün Pa- k O 
ristc istintak lıakimine yeni bazı if- lYI lf'S al lrll 
§aatta bulunmuştur • Her evden iki kişi devam 

Müstantik Plerrc Dcgirarol, dUn mecburiyetinde 
öğleden sonra Madeleine Cor:ı.boeufU Anka~adan verilen bir emir Uzerine 
yeniden sorguya çekmiştir. dün valınin riyaseti altında kılymakam-

Maznun. Musoliniyi nisan 936 da lar bir toplantı yapmışlar ve çek mü· 
Romada. gördüğünü, temmuzda Duçe him kı:rarlar vermişlerdir. 
ile bir daha göriişeceğini fakat bu Bu knrarlarıı nazaran belediye hudu-
hususta davetiye almadığını söyle- du dahil ve haricindeki kazaıarda 22 
miştir. Caraboeuf. Fransa sefaretine gaz kursu nçılacaktır. Bu kurslar i~in 
gitm ·şse de sefir Kont dö Chambrün, lazım gelen ma3lte ve saire gibi alatı 
kendisine Duçcnin ldmscyi kabul et- to:lrisiye Ankaradan gelmiştir. 
mcdiğinl söylemiştir. Bck!filer evlere müracaat edeı ek her 

O Zlman. Mllc. Caraboeuf. sefire evden bu kursa iştirak edehilccek iki 
bazı sırlar tevdi etmiştir. Bundan kiginin ismini kaydedeceklerdir. Kursa 
snoro. Duçcden bir mülakat talep et_ devamı imkan haline aokabi1mek için 
miş, Duçe de kendisini aradan bir kura saatleri herkesin devam edebilece-
hayli müddet geçtikten sonra kabul ği bir saatte tesbit edilecektir. Her ev· 
etmiştir. Propagand:ı nazm Alfieri, den iı<ı kişi bir ayda ldört, beş defa bu 
ekndisinc Parise d'"nmcği ta,·siye et- kursa devam etmek mecburiyetindedir. 
miştir. Geçen sontc'.:r·nde Mll. Cara- Maamafih zehirli gazlardan korunma 
bocuf, Roma.ya a\'dct ettiği zaman, usulünü öğrenmek için dört dcia devam 
görü.ştUğü bazı ltalyan müfettişleri etmek kafi gelmektedir. Zehirli gazlar 
kendisine, hakkında alman gayri mü. kurslarına devam et~iyenlerden vila-
sait malUm:ı.tm; bUtün sırlarını ifşa yetler idaresi kanununun 64 i.incü m:ıd-
ctmiş olan sefir dö Chambriln tara. desi mucibince S liradan 25 liraya ka-
fmdan verilmi!} olduğunu söylemiştir. dar ceza alınacaktır. 
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dl,atjata daie 
Tevazu hakkında 

B . k' d b d'I" k n• ••)ffitt' ır ımseı en ahsc ı ır e • bİÇ 

vazidir, alçak gönüllüdUr,, deme~"' 
§Uphesiz en .bilylik iltifattır: çU~ 
nun, herkese kabul ettirmek. "" 
istediğinden de çok kıymetli otdulU 
söylemektir. ,,,._ 

Bunun içindir ki bir kirnıenill tbllt
zuundan, alçak gönüllülUğUnden ·~ 
setmcsi de, kendisini pek beğenıb daJll• 
delilidir. Hakikaten müte"aıı 1 td 
bu halinin farkında olmıyan •.. h~ttii• 
kıymetini kendi gözünde pek buY .. ıiık
ğünil sanandır. Olduğundan aı go sırı• 

k • d .•. • ı 1 • aniaına me :stc ıgmı an ~·~gı "e d'rdC 
·•· tak 1 

rağmen bu hale devam ettıgı Jrell" 
tevazuu sahteleşmiş, iddialılığı? ~lillfi) 
disi olan yapmacık alçak · gön 

haline gelmi~ ~emektir. .. ctı ti 
Tevazu, hakıki tevazu dunyada ~ 

rasgeli,nen meziyettir; bu kada~ rıdJI'• 
bul olması da belki bu azlığı ~elit• 
Tevazu, diyebilirim ki bir .rnıt~yısseC 
çünkü bir insanda, büyük bır tli bit 
vücude getirecek kadar ku~e kadı' 
zeka ile o kıymeti farketmiyece~uıı' 
derin bir safiyetin bir arada bUkaJarııs' 
ıına mütevakkiftır. O adam ba~ tt)
anhyacak, onların zekasını, itle kat blS 
dir edecek, onları beğenecek •. fı karf 
anlama kuüretini kendi kendıne fetll't 
istimal etmiyecek; o de~ce uııutt
sahibi olacak, o derece kendınl dJll'dl 
cak ..• Bu gerçekten mütevazı 1 ti~ 
karıısmdakini - bittabi k•rfl

11 
_ fi' 

kıymeti takdir edecek bir adamsa tli bit 
kan bir bal vardır. Onun ktyıtıe ısar . · ona adam o~duğunu bileceksınıt. , iıÜ'• o 
ranlığınm göstermek istiyeceiıt ~rosl
buna hayret edecek, kıymetini :ere'" 
yecek, kendisine layık otmıdıfı k ısatt' 
de hürmet ettiğinizi ıanı~ 'iJI ,.. 
belki sizin kendisile alay ettıti"tl ~~ 

· &de nacak ..• Onun karşısı.nda sız. .liOC 
dinizi pek beğenir bir adam hl ~ 
§eceksiniz. Sizin hayranlı~ı~ısı 'fof' 
etmesine belki gUceneceksınif··· ~ 
tahammül mü edilir? Belki bunu~ 
dir ki tevazua kolay kolay in• eıll'~ 
en hakikisinde bile bir sahtelik ~ıf!'ı 
iste1~1itien ouyllg ao?mıaroa g~~~ 

\... ' 'der· ç c!J. 
vazudan daha hoşumuza gı ' u9ter 

d·ı • e ıu ..ı. 
onların gururu, ken ı erın tarıtıl• 11' 

ğimiz hayranlığı haklı bulduk. ıttift«-
ze fikrimize iştirak suret~le ~ı~ebUiri' 
ta bulunduklarını göster~r. ol~ay•tl. r 
ki büyüklüğünde §ilphemız ta ~e11clitf
damların gururu, tevazuun . .,, 
dir. ırıı tl~..ld 

Kimseye mütevazı ohnas ttiıtı'~ 
a rı:U e Çilli' 

etmeyin, boştur. Hatt ~kabildir· tdC 
tam aksi neti:e vermesı dığı 11• 
kil gerrektcn mütevazı olma ••esl1tc 

::c kalkar. ·et• 
kenrlini öyle gösterı:neğe ··te"''' 1 

mu ti• 
tevazu.,a düşer. O zaten.. ·:d b\ltfl1\lt1~ , . d ,, cı"ze vucu de 
tabıatın e o mu '' ıctur• v 
sizin tavsiyenize ihtiyacı yokendlnl f~ 
sizin tavsiyeniz o tevazuU~~·nı1\eıltseflS'• 
la küçük görmek illetine 

0
.dt'I· ıtl ~• 

b. · san ı::c fer 
bep olur. Bu da, ır ın da dıb• 
dan da, sahte tevazudan 

bir haldir. -"ah j.ts'f 
Nuruıa 

H818 e~ir 
ticaret• , 

Çtnde 500 ıtraYr 
eariye ı;alılı~O 1'"": 

. oın erı 11• 
Uzak şarkta lngilt5~1 

gsPor ''er· 
vetli deniz üssü olcı~ ~~-reti11 "'tııı' 

k.. .. bır tı.- '· t; zamanda en otu çoeo" 
kezidir; burası kndın "'e .

11 
satımının pazarıdır. ·ıl .. 583 (f~!lr d b• ly -t.r 
• Malay adaları~ a 1'li 88tıf P"' ,1 
kadınları için çok ıste bu sl~ 

d h "'k ~ rnet 1:r. lan var ır ve u u rrıektew ~,. 
tımlann önüne geçerne 

1 
_.,c:Js:ı li• 

b ha aı ... ·uı 
Yoksul ana ve 8 •• ,.. ln~ · .tt 

· ·ıe u..,. r 
nüz yavru iken hır 1 kıı:Iet• ~ 
rası fiyatla satın alınB~te,,tere~ 
tacirleri tarafind~~ fJ'\~·tedit· 11 t6 
leştirilere1c büyütuJrrıe •• 12 ba2'.~ 

• . ·1 kurnası dit· yetıştırı me ve o trnel;te ı" 
yaşına kadar devorrı e 

1 
ö~ ,,. 

rrıasıtı ÇiSSP 
İngilizce konuş baıı ~~ 

hele güzel olan kıı:~arntl r ,,efdl li
cirler çok yüksek fıya. 8tirilel' ~· 
dir. Mekteplerde y~ıf ~eıısill ~ 
san öğrenmiş bu kız rı c1ıtr ~ ri· 
liler 500 lngiliz lirası ks sonl.~,,
rerek satın almaktadır. nasıJl:P.7 
ye ve odalık olarak ku 
dır. 



~ 24 MART - 1937 

~-~:. 
''l<öyOü,, nün 

ilmi tarifi 
~Ü nedir} 
~k dimağlarda, bu, muamma 
~ bile, pek dumanlı bir mev
~· Bu suale sistemli bir şekilde 
~ \'eren az olmuştur. Zanne· 
~ ki, Marksizmle beraber ve o
~dnncısı olarak tedvin edilen 
~ \lfiyct şekilleri inkişafı tarihi,, 
~lorıuya en elveriş}~ kal'§ılı~ v.~
~ Onu okuyunca, ınsan, koylu· 
~~ •iluctini, yani ana çizgilerini 
~da çizebiliyor. 
'lilfka'ın ilmi, yalnız taraftarla
~ ~ğil, hasımlarınca bile kıy· 
s-Yıldığı, ondan istifadeler e
'-.ı.._,~lumdur. Gençliğin, bahu
ti!..·~~vlcri köycülük kollarına 
~digi alakayı gördükten sonra, 
'~erlerimizin bu mevzua ver· 
~ .~miyeti anladım. Onun 
~. ~Çındc bulunduğumuz cemi
~ce tetkik eden Marksizm'in 
~ij nasıl telakki ettiğini muh. '= anlatmağı faydalı • buluyo-

,_~ aöyliyeceklerimi bilenler, he· 
r görsünler • 

~~Yet ;eki:leri.inkişafı tarihi,, 
r{~· köylü şudur: 
~ ~ eski ve daha iptidai mede
~. leviyelerinde iken göçebe o· 
\~~!llar, muayyen mevsimler 
~ladıkları yerlerde biten ne
~ n gıda çıkarabildiklerini an· 
' •ürülerle beraber, yavaş ya
~ yerleşmişler; fakat diğer 
Ilı ~.:_~lerden kendilerini ve mallarr 
~un diye, şeflerinin ekinler 
~'"'lllda mahfuz ve hakim bir nok· 
~bnaamı temin etmişlerdir. 
~ L_ elverişli yerler, ekseriyetle 
~~arlan olduğu için derebey
' ~Yle zuhur etmiştir. Gel za· 
~f.t laman, bu şefler, maiyetlc
~ hj 1 l"lıüııcllah kuvvetler sayesin· 
~~l ~ ziraatı:ılarrn ba§ma da be

~ıllrni!; onlaım bütün istihsal 

~~ı lıiıHtp 1?ılwiWa·vJıau; 
~. Q köleliği,. tarzı zuhur etmiş
~ ~.~ rejim, derebeyliğinin sur j 
~ '"4flilindc el zanaatkarlarının 
tt~afın) ve küçük tacirlerin 

~)\ r k;ır~rak yavaş yavaş iktı 
~~ hakım olmalarına, yani ser· 
~'ti rl~~ nizamının zuhuruna ka. 
~ htı~uştür. Derebeyleri manen 
~~ \J~ sürmek için rasadatla 
~ ~h·ıraate elveri~li esrara vakıf 
'1~ l'l! ınlere, müneccimlere ve 
. ~, hanilcrc istinat etmiştir. 
~1tıd, b:~Yedarlara, imalathanele -
~İti Raz tokluğundan hile aşağı 
~· 4ialışacak insanlar lazımdı 

~. liıldiğine rekabet mümkün ol· 
~~lbuki köylü1er, derebeylik 
t~'k Yüzünden topraktan ayrı
~ taydılar. Bu sebeple, esa· 
ll~t'ti l'tıi.icadele için, "müsavat". 
~1-r~i:: fikirleri ortaya atıldı. İn
i..~ tır,, oldular. Sermayedarlık 
'l\~l1ın proleterleri iste bu a7.iıt r tdrr. ~ 

~'~\'aş .~avaş, ücretli ~melenin 
~tı ~ Cttıgi mevat, diinya iktısadi
)'"'~rı~"acchesinde, köylünün İs· 
(,~ıktı en bile miihim bir mertebe· 
~ \l; Sanayi işçileri, daha toplu 
~anık ve münevver muhitin, 
~ irı ferdi değil de kollektif istih. 
~ lclnları olduğundan, Marks, 
~ ~aftarlnrma, bunlar üzerine 
~ ~\'siye etti. Lenin ise, es-

t\.ICn k l ·ı · · l · ~~ . a an ez.ı mı~ı "r e yenı 

,~lılnıişlerinin, yani köylü ile 
lf\ clclc vermesini istedi. 

~'l'i . ]. k. 1 . . "f 
\1tiıı L ınem e et ermın n u us 
~e: l1iikunlar, köylülerin müte· 
~~ ~larak, şehirlilerin ve bu 
~' ~~nayi proleterlerinin ço-
~ 'llt 1 gorürler. Onun için, da-
~b:e. l<öy aleyhinde ve şehir 
.. ~~h .. r ınkişaf olduğuna, ilk na
\..~l~~cdilebilir. Halbuki, köy 
'~ uk, dünyada zerre kadar 
~'~~tini kaybetmemiştir. Ha. 
~ ~ •nsan nüfusunun onda do· 
\.1 ~()}'}'~~la ilgilidir: Tam yahut 
"'bfti\Jdu~. Ancak geri kalan 

ıchırlidir; topraktan ilişiği. 
(Dcvanlı 4 üncüde) 

(VA - Ntl) 

Feci Umumi 
kütüphaneler bir cinayet 

Ne zamanları 
kapanmalı? 

Umumi kültürün yükselmesinde bil. 
yük faydaları olan kütüphanelerimizin 
daha faydalı bir şekle sokulmaları için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Şehrimizdeki umumi kütüphanelerı• 

tatil günlerinde kapanmıyarak pazarte
si günü öğleden sonra başlayatak çar
şamba sabahına kadar kapalı kalmakta. 
dır. Bu yüzden birçok ilim miiştakları, 

hatta mühim bir vesikanın tetkiki için 
buraya kadar gelmiş olan ecnebi ilim a
damları bile çaresiz bugünleri boş ge
çirmektedir. Hiç de münasip olmayan 
bu halin önüne geçmek için kiitüphane 
memurlarının tatillerini nöbetle yap. 
malan :düşünülmektedir. 

Kütüphanelerin saat l 6,5 gibi günün 
en erken bir saat inde kapa tılmaları 
da münasip görülmemektedir. Şehrimiz 

' yalnız halkevleri ve etibba odası kü
tüphaneleri geceyansına kadar açık kal 
maktadır. A vrupada da kütüphaneler 
bilhassa geceleri açık bulunmaktadır. 

Bunun için kütüphanelerimizin hiç de
ğilse gece saat 22 ye kadar açık tutul. 
malan münasip görülmektcldir. 

Komik Fahri Uldft 
Halk sanatk:i

n komik Fahri 
Kayseride has. 
talana.rak tedavi 
altına alınmış. 

fakat hastaha_ 
nede ölmüştür. 

Fahri karısı 

ve arkadaşları 

ile birlikte Kay· 
seri civarında 

bir f.ar.PAV"' ml: 
mış ~bulunuyor. 

c1 ı. Kendisi Meqrutiyetin ilanından. 
beri Kel Hasaıım, sanarkat Naşidin 
heyetlerinde çalışmış, bilahare müs
takil bir trup teşkil etmir;ti. Halk ta
rafından sevilmiş bir sanatkardı .. 

i Ç E R iD E: 
* Hali tasfiyede buJun:uı eski terkos ~ir-

ketı heyeti unıumlyrsı dUn toplanmış ve 
yen! tasfiye heyeti intihabı yapılmıştır, 

• Ankaraıta bulunan Hlndistanın Parsel 
C<'maaU reisinin kızı ve oğlu Pars! kflrde{• 
lcr cumartesi gUnU §ehrlmlze ı;elec<'klerdir. 

• 'I'llccıır \'C Jcomlsyoncular Marmara d~ı 
n:ıkllyntı l<;ln ı nisandan flibaren tatbik edl· 
lccek usulün m.aUOp faydayı hasıl ctmlye('c• 
ğini iddia ctmolctcdlrlcr. 

• !zmltto hayvanatı bakariyede ııap hasta 
lığı görlllmU§lUr. Hastalığın İstanbul köyle
rine girmemesi Jçln tedbirler alınnıa.ktadır. 

• İktisat YCkll.leU yenl aldığı tt'dbirlcrle 
iplik meselesini kôkUnden halletmlştır. 

• Temyiz rnahkemeııl umumi heyeti 2~ 11· 
rayı geçmlyen tazminat davalarından dolaiı 
harç verilmiyeceğine karar vermlıtır. 

• Vekiller hcyetl Ramide EyUp kazasını. 
bağlı olarıık bir nahiye teşkiline karar ver
miştir. 

* Ziraat veklll Muhlis Erkmen dört gUr.-
denberl tetkikat yaptığı Antalyadan dUn 
11.}Tılmıotır. 

• Kastamonu belediye azasından Adilin 
belediye rcüılfğinc lntlhabı t&adik edilmiştir. 

• ı.ıaııyede bundan sonra memur almma• 
sı için her Uç ayda bir imtihan yapılacaktır. 

ıı: Sular umum mUdUrlüğtlnc sular lstlkşe. 
.Uat fen heyeU başmühendisi Salllhaddln 

tayin edilmiştir. 
• Petrol, benzin ve mUmuili mayi mahru• 

katın memleket dahlllnde UCU7.& satılması 

için inhisar altına ahnmaaı tetkik olunmal'· 
tadır. 

• Bulgarlstanın Yenipazar köyünün Tilrk 1 
halkı muhaceret işlerinin biran ev\·cı intacı 

için Sıhhiye vel•lllctınc bir iatlda göndermlf" 
!erdir. 

• Marmarada tutulan deniz canavan b~ 
nUz balıkhanede bulunmaktadır. Kızılya c~ 
mlyetl bugünden IUbaren deniz canavarını 1 
halka tcıJhlr edecektir. 

• EmlnönU h:ılkl'\•I göstcrıt şubesi, Gtil ı 

hane parkı içinde Alaykö~lctl binasında 26 
mart cuma günll gecesi saat 20,30 da yalnız 1 
halka ve 27 mart cumartm gUnU saat H.~o 

da talebeye olmak üzere Zoraki tablb piye
sini temsil edecektir. 

B i r kadının başını 
ezerek öldürmüş 

Cani yakalandı 
Balıkesir vilayetine bağlı Sındırğı 

kazasının Dedeburun köyünde feci bir 

cinayet iılenmiştir. 

Bu köy sakinlerinden Mehmet Ali· 

nin karısı Hanife, köy civarın1;ıki tar

lasına çalışmağa gitmiş. fakat vaktin 

gecikmesine rağmen evine dönmeyince 

kocası telaşa düşmüştür. Kadın tarlada 

bulunamaymc:ı civarda araştırmalar 

yapılmış, nihayet köye bir saat mesafe. 

de yol uğrağı olmayan bir yerde, biça

re kaldırun başı ta§la ezilmiş, parçalan
mış kanlara bulanmış cesedi bulunmut

tur. Jandarma, uzun araştırmalardan 

sonra katilin ayni köyden. Gök Ali ol

duğunu meydana çıkarmış ve canavar 

adliyeye teslim edilmiıtir. 

Kadının kafası iki iri kaya arasında, 

et, kemik ve kandan vıcık vıcık bir hali

ta haline gelinceye kadar <löğiilmüştür. 

Bu görülmemiş canavarlığın sebebi he. 

nüz anlaşılamamıştır. 

ÇARŞAMBA 

MART - 1937 

Hicri : 1356-Muharrem: 11 

(';Ü,,. IUt tl-f\' tU 

5,t'i7 
Cıü.,•ain Ba!ı~ı 

18.:?5 

' ::. 4,85 12,20 15,48 18,2:> 19,56 4,17 

GEÇEN SENE BUGUN NI!: OLDU! 
Arnavutluk Balkanlara yaklqmaktan \'B?..o 

geçti. J 

• Esnaf eemlyetıerl müşterek bUro teıt" 

kilAtrna dahli Cı?mlyetler ay ba§ından ttih!l 
ren yeni binalarına taşının&#• başlayacak 

lardır. Tilrbedekl yeni binanın alt katında 

da esnaf dispanseri kurulacaktır. 

• turklyc Emgen (Eczacı) l<urumunun 
senelik kongrem 20 nisan 1937 salı gUn!l 
saat 14 te EmlnönU halkovlndc yapılacaktır. 

• 'rtlrklye trp encümeni bu a.k~am saat 
18,30 da Etıbba odası l!Alonunda toplanarak 
profesör Llepmannm (Had dumuru asfarı 

kcbed) hakkındaki tebliğinin mllzakcrcsine 
devam edeceğinden dol<torlann bulunmaları 
rica edilmektedir, 

• Unlverıılte rektörü Maarif '-'P.klUctlndPn 
vaki olan davet Uzerina bu akpm Ankarara 
gidecektir. Rektör Ankaradan lzmir yoluyla 
dönecek ve orada iki konferans \•erecektir. 

• Sıhhiye vekAletl ebe ihtiyacını temin 
için doğum ~vi olan şehirlerde ehe mektep 
!eri açacaktır. 

ııı Maarif vekAletl yeniden be§ yUze yakm 
okuma odası kurmıığa karar vermiştir. 

• Konyaya bağlı Abruk nahiyesi · nllfus 
memuru Durmu§ Ali boğularak ı;öl<' atılmış 

tır. n:atll lvJllınamamı§lır. 

· DI Ş ARIDA: 
• Fran.•ıızların Normandie traruıatıantıkl 

Anne - Scııi öpmek i.cıtediği zaman 
neııc bağm1> imdat istemedin Y 

Kı:: - lnıkam yok ki am:cciğim, 

ağ=ımı ağ::ıy!a kapatmt~tı! 
• 

- İsveç karikatürü -

Siyasi 
müsteşarlar . 
SeU iz tanesin in 

lslmleri tes t>i t edlldl 
Ankara, 23 (Telefonla) - Vekiller 1 

Heyetinin, Vekaletlere tayini nıevzuu

bahsolan siyasi müsteşarlara ait karar

nameyi bu bir iki gün içinde t.;sdik e
deceği haber verilmektedir. 

Ka~arnamc:ie ismi bulunan Gekiz si- ı 
yasi müsteşar şunlardır : 

Dahiliye: B. Muttalip; Nafia: B. 
Sırrı Day, Milli Müdafaa: B. Necip A-1 
li Küçüka, Maarif: B. Nafi ı\ tuf Kan
su, 1ktısat : B. Ali Rıza Türd, z:raat: 
B. Ali Rıza Erten, Adliye : B. Salah 
Yargu, Sıhhiye : doktor Hulusi Alataş. 
Maliye, Hariciye ve İnhisarlar vekalet· 
!erinin siyasi miiste§arlan henüz seçil. 
mem:ştfr. 

ÜskUda r - Kadıköy 
su şirketi 

Satın alınması işi yeniden 
. ele alınacak 

Üsküdar Kadıköy su şirk~tinin he
yeti umumiye içtimaı pazarte~i günü
yapılacaktır. 

Hiç bir zaman aleyhinde şikayet ek. 
sik olmayan ve abonelerden g;ıyet mü· 

1 nasip şekillerle para çekmesini bilen bu 
şi'rektin kat'i vaziyeti henüz taayyün et 

mi§ değildir. Nafia vekaletinin mütead. 
dit ihtarlarından sonra en son yaptığı 
ihtar ü~erine §irket bazı tesisat yapmış 
ve sudaki gayri sıhhl vaziyet izale ede

cek te:ibirler almıştır. Fakat şirket 

hakkında şikayetler eksilmiş değildir. 

Şirkette tetkikler yapmı! olan Nafia 
müfettişleri bu tetkiklerini bitirmişler 

ve raporlarını vekalet makamına ver· 
mişlerdir. Bu tetkikat bilhassa §irketin 
İstanbul befediycsi namına mübayaası • 
kasdile yapılmıştır. 

Nafia vekaleti raporun tetkikinden 
sonra bu husustaki kararını verecek ve 
şirektle evvelce yapılmış olan temasla. 
ra tekrar başlanacaktır. 

ııon yaptığı seferlerle mavi kordelayı yeniden 
lmzanmı!Stır. 

.;. Balkan antantı ekonomi konseyi heyeti 
umumlyeal bugUn Atlnada toplanarak ra 
porıan tetkik edecektir. 

• Paskalye dolayıslle bUtUn dUnya borsa• 
lan bugOndt'n itibaren ge:ecek haftaya ka 
d:ır kapalıdır. 

ıcı Alman ra~yolan dUn ak:amdan itibaren 
15 şer dakika Scwyet matbuat bUlbalannı 

vcrmeğc başlamı,tır. 

• Ammanda iki lnglllz tayyaresi çarpı!JmI§ 
tır. Pllotıar paraşüt kullanarak kazadan 
kurtulmuşlardır. 

• Son zamanlarda memleketimizi ziyaret 
elml, olan Gormaln Desboenf Mımıilya tic.a
ret odıuıında memleketimiz hakkında c;:ok 
mllhlm bir k~nferans verml§tlr. 

., Alman Manrlf nazırı eski ollmplya haf
riyatında bulunmak Uzcre Atlnaya gidecel·· 
tir. 

o Habe15istanm Milletler cemiyeti nezdin· 
deki sabık delegt'.si Maryam Adisababadakl 
katliam esnaıırnda öldllrUlmllştUr. 

c: Hlndistanda Vezlristan mmtakasmda 

yeni htıdiscler o'muştur. Yerli llŞlreUer 3 
Jnglllz aııkerl öldUrmU§ ve 7 asker yaraır. 

nuşlıı rıtır. 

.;ı Almanynnın papalık nezdindekl elçisi 
papanın bUtUn Alman kiliselerinde okunan 
ve nıısyonal • eosyalist prensipterlnrlen bazıla· 
rını takbıh rden tnmlml prote~to etmiştir. 

Alman hUkQmetl k~ıuo'atoyu feshetmek n'· 
yetlndedir. 

• Mısırda ilk milli m!lhlmmat fabrikMı 

yapılncaktır. 

• Cihan harb!nln meşhur ve me§'um sima-
sı sabık İngiliz başvekili Loyd Corc ağır 
hastadır. 

• Avam kamarasında muha:azakAr mebus 
!ardan biri Fran.u \'e 1nı;llterede de tııpanyr. 
da olduğu gibi dahili lııyarılar hazırlandı~ 

\'e Fnınsa ile 1n;iltc,.enln UçUneU entern~ 
yonale karuı mu,terck hal'<'ltete karar \'er• 
dlk'erlnin 'doğru o'up olmadı~ Mrmuo bun• 
harlı:lyc nazın Eden "hayır!., cevabını ver• 
ml§tlr. 

• Amerika bahriye bUtçeal 523 milyon d~ 
!ar olarak kabul edilmiftlr. 

' .. .::JI ......... -· - '.Al -

KURUN'da : 

Mezar soyLı cuıar ı 
Me:;:ır soyc.n!ar c!üııy~ıırn en sefil 

a~i.:ı.mlarul•1·. Eıı mıthal.:J,a,1', Mezar 
yalnı;; lı '::iın nıcm!cl:c.: tc soyulma::. 
Her m.cnı'cl:~:tc sovuz.ı ... Daha iki ay 
önce na:·ı ?/.:harof i!c karısımn mc
z:ı.r:tırı r:n sc:nrl:r'!mı~ nı ydı. Demel' 
lJi b:ı tanı..-ı.nilc arsml •-ıı bir içt;mai 
illet. 

Ama bmıı"'ruı 1•11 ::"ileri de dcrtcc 
derece. Fr:.r-:ı:;:!t ı:('l.s'La Ku.mçayınııı bıı 

giin bu me· =:m 0 1-0 a1r.· "sın:ı scbıp 

olaıı t n.7.-~ b'r hayli ı·::Jı~i. Arl:ad.aşı. 

711;·.:: d 'yor l:i: 
Kefen soyucusu d'ye dilimizde 

bir tabir vard•r. Bu tabirden anlı
yoruz ki mezarları açarak ölülerin 
kefenlerini alan mclunlar eski 
zamanlarda görülmüştür. Fakat 
Adananın bir köyünde bir mezarı 
kazarak ölünün kafasını kesen. 
sonra ağzından altın dişleri söken 
bir vahşi· adam görüldüğünü yeni 
işitiyoruz. Ve bu vah~etin delaleti 
ile insanlar arasında baz.an yırtıcı 
hayvanlardan daha alçak mahluk. 
lar bulunabildiğini düşünerek tiL 
riyoruz. 

Tarihin ilk çağında ölüleri elbi
seleri, altın veya gümüşten ziynet 
eşyaları He birlikte gömerlermiş. 
O zaamanın insnları ölülerin bir 
gün dirilerek hayata döneceideri. 
ni düşünürler, dirilen ölülerin el
bi.seleri ile beraber kıymetli Z1ynet · 
eşyalarım yanlarında bulmalarını 

isterlemiş. Binlerce senelerden 
sonra tarihi tetkikler yapmak için 
kazılan bu mezarlarda saklı e.şya, 
şimdi olduğu gibi meyadana çıkı· 
yor. 

tstanbulun medeniyetçe en geri 
olduğunu sandığımız devirlerde 
ölüler ile birlikte gömiilen bu altın 
ve gümüş eşyanın asırlarca yer al. 
tında el değmeksizin kalmış olduk
larına göre, bugün bir ölünün ağ
zındaki bir parça altına tam:ı. ede. 
rek boğazını kesmek ve dişlerini 
sökmek derecesinde ileri götürUlen 
vahşeti, bilmiyoruz nasıl ta\·sif et-. ' 
meli? 

AKŞAM' da : 

Siz de yerde 
otu runuz 

O. R. 1.:imdir l>ilmiyonrnı. Fakat 
kendisini t-aııımı.ş olsaydım, ona bir 
parça hıtaııbul1' öğretmek i.oıtcrd~m. 
B" arl.ada§ baluır gc=iutisbıe çıkmış 
l"'->tü bir yere gitmiş. Kabahat lcim. 
de1 Tabii k<;ndis:nde. Gittiği yer k-0-
tü olduğu h4Ue d-011' imi§, oturacak 
yer bul.:ımanıı§. Kendisitıe iskemle 
vcrcmemi~'cr. Kab:ılıat kimde1 Tab:i 
1umdi3:mıc. Daha erken gidebilirdi, 
yahut bir ba.şl.a yere gitmekten kcıı
cl~ini 11wıır.dcıı rııi 1. ardı 1 

işte bu l.:acW.r engin Juıtala~ dii~. 
tüğü halde l>u arl:..'Ula.J bugün ş;t sa.. 
tırları ya...""lhilnıiş bulunuyor: 

Tahta parmaklık kapıdan gir
dik. ~rafı tel çevrilmiş, inişli, yo
kuşlu bir yer. Ortada incecik ve 
kurumuş bir ağaç fidanı. Ta uzak. 
lardan sisler arasından Haydarpa· 
şa iskelesinin ucu ı;ör·ir yor. De
mek ki, denire nezare · bundan iba 
retmiş. Sağa, sola birkaç kınk 

t., 1 ı ta masa ve hasır iskemle atıl. 
·. Hepsi de dolu. Grup, grup 

mü eriler paketlerini açnuşlar, 

kız:;m giineş altında ter dökerek 
ye:nek yiyoralr. öteden biri sesle
niyor: 

- Garson, bir su ver .. 
- Burada aynca su satılmaz . 

l\ahvc ile bir bardak su verdim 
ya .. Gazoz isterşeniz getireyim .. 

Garııondan iskemle, masa iste. 
dik. Hiddetle bizi azarladı: 

- GörUyorsunuz ki, hepsi dol
muş. R;z de yere oturunuz. Beğen. 
mez.seniz fazla kalabalık yapmayı· 
nız burada .. 

Scp2tlerimizi, paket!erimizi to~ 
ladık, tcrsyüzUne döndük. İşte İL 
lanbulun bahar ve yaz eğlencesi .. 

Tc1;rar ed'yoruz. /lata C. R. 11in 
1·c ıdis!ndedir. V c bihjlc bir ya....,nın 

ba§tna "lstanlml 1:ayatı,, §eklinde bir 
(Devamı 4 ütıciide) 

Kam Davud , 



~i!t Jo;a~u;,li;( Erxgp 'krctlim ... 
Göbeğinizi eritmek için munta
zam iki hareket yapmak kafidir 

( Z. B.) imzaaiyle sonılgyor: 
"Yaıım 23 sıhhatime &Qfl dere· 

ce bakmaktayım. Suiistimalle hiç 
•likam yoktur. Bazı idman hare
ketleriyle uğrafIYonam da göbeğiın 
günden süne büyiµnektedir. Göbe
ğimin büyümesi birçok rahauızlıklar 
doğurmaktadır. Tam vaktinde yatıp 
kalktığım halde bir türlü uyku uyu
YfMlUYOrum. Göbeğimin küçühnesi 
ve iyi uyku uyuyup rahat ?labilmek. 
liğim için ne gibi tedbir ahnamı tav
siye edersiniz?,, 

CEVABIMIZ: 
Geceleyin, zamanı gelince ken· 

diliğinden uyumak ve sabaha kadar 
delikı;ıiz bir uyku geçirmek için ak
şam yemeklerini hafif yeyiniz; mi · 
denizi doldurmayınız. T abiatiniz 
k'lb~h ise, bundan kurtulmağa ve 
bağnsaklarmızı intizamla iıletmcğe ı 
gayret <!diniz. Eijer uykusuzluk si~ 

Tramvaydan 
atlayanlarla 

mücadele 

Devain edecek 
şnmtdlnye kadaır 

450 kDşD · 
yalkaOando 

Harbiyede bir askerin ölümün
den sonra emniyet müdürlüğü ta
rafından tatbikına geçilen tramvay
dan atlama yasağı dört gün~enbeô 
resmi ve sivil zabıta memurları tara
fından kontrol edilmektedir. 

Dün akşama kadar yakalananlar 
4 jQ yi bulmuştur. Bunlardan yüz 
kadarı muhtelif ya~larda çocuklar
dır. 

Tramvay basamaklannda tutu
lup emniyet direktörlüaüne götürü
len çocuklar sorguya çekilince bun
lardan c;;oğnnun parasız bir gezm~ 
yapmak hevesiyle basamaklara asıl· 
dıklan anlaşılmııtır. 

Sirkecide yakalanan dört ya
~ rnda bir çocuğun Aksarayda otur 
duğu ve oradan Sirkeciye kadar 
muhtelif tramvaylar değiştirerek 
geldiği tesbit edilmiştir. 

Henüz adamakıllı konuşarnıyan 
bu çocuk nereye ne niçin gittiğini 

bir ürlü izah edememiş, yalnız her 
gi.in arkadatlariyle tramaylara ası
lrp gezdiğini söylemiştir. 

Çocuklar resmi elbiseli memur
ları görünce kaçtıklarından merkez· 
ler emrinde bulunan sivil memurla~ 
rm kontrolda bulunmaları kararla§· 
tmlmıştır. 

Emniyet direktörü Sillih Kılıç 
bu yasak hakkında §Unları söylemi,. 
tir: • 

nir bozukluğundan, ve asap düzen
sizliğinden geliyorsa, yatmadan ev
vel vücudu kolanya ile masaj yap· 
mak yahut ılık bir banyo almak çok 
faydalıdır. 

Büyüyen göbeğiniz için gündü::>:
leri bir karın korsajı kuHammz. 
Göbek yağlarını eritmek ve tekrar 
yağlanmasına meydan vermemek 
için beden hareketleri işinize yarar: 

1 - Sırt üstü yere yatıp gövde
yi dimdik yavaş yavaş bele kadar 
kaldrrarak oturmak ve gene ayni 
yavaş hareketle yatar vaziyete geç· 
mek. Kollar yana uzanm1ş ve kalça
lara bitişik olacak. Bunu ne kad:n 
fazla yapabilirseniz o derece iyidir. 

2 - Gene sırt üstü yere yatarak 
gövde yerine bacakları biribiri ne b\~ 
ti~ik ve gergin tutmak şartiyle bde 
kadar kaldırmak. Bu hareket de 
mümkün oldu~u kadar çok yapılır. 

!J3eHifft q&iişüm : 
....,, ,_, ...... .,,. ..... ~- ... .... ..-

0 °KQ>yOlYı.., ndJını 
n n mô ta ırnır~ 

(Bcı§ tarafı 3 'ilııcüde) 

ni kesip sanayie bağlanmışlar, bariz 
bir ekalliyettedir. 

Bütün dünya için varit olan bu 
nisbet, Türkiye için de aynen doğ
rudur ve biz her şeyden ziyade zj. 

raat memleketiyiz. Belli başlı geli
rimiz, topraklarımıza has olan ve 
ba§ka memleketlerde bizimki evsa
fında çıkmıyan bir takım "imtiyaz
lı,, nebatlardrr. Tütünden fındığa 
kadar ... İhracat cetvellerine bakınız. 

Ve bunların müstahsilleri köyli.i. 
lerdir: Ekseriyetimiz olan köylüler .. 
Oııuu l\;IJt, ])Uyuk önclerımız. ser 
vet pınarlarımızı ellerinde tutup sa· 
ğan insanlar için, "köylü, bu yur
dun efendisidir!,, demişlerdir. 

Bütün bunlar, köylünün, eski 
bir istihsal rejiminde zuhur etmekle 
beraber, - bütün muhafazakarlığı
na rağmen - istihaleler geçirdiğini 

gösterir. Sovyetler, onları, nasıl 

kolhozcu haline getirmeğe çaltşıyor 
larşa bizim halkçı • cumhuriyetimiz 
de, köy kanuniyle, halkevlerinin 
köycülük kollariyle, münevver genç. 
liğin köylüyle kayna~mak isteme
siyle o geri kalmış, o iptidai, o ağla
nacak halli Türk köylüsi.inü me.de· 
niyete ve rejimimize layık bir dere· 
ceye yükseltmeğe uğraşıyor. 

Köylii, çok eski bir mazide, he
men §İmdiki bütün içtimai sınıflar· 
dan evvel zuhur etti. Doğru!.. Fa· 
kat, daha pek çok sınıfları yıprata

cak onlar ölecek, köyli.iliik baki ka-' . 
lacok.. Belki zamana göre kalıplar 
değiştirerek, fakat daima, ayaklarını 
toprağa sapsağlam basarnk ... 

:(. • * 
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HABER - '.AJişam poatasr 

1 

Kral Leopoldun 

Gı;·ıi ";üıik:ı. 
Nedlır '? 

Belçika kralı Leopolcl Londrada
ki temaslarına de,·am etmektedir. 
KralLeopolq ile hariciye nazırı Eden 
arasında gizli bir mülakat vuku bul. 
duğu öğ!enilmiştir. 

Belçika kralr Leapold, akşam Buc
kingham sarayında kral ve kraliçe ile 
beraber yemek yemiş ve yemekten 
sonra iki kral uzun bir nı4lakatta 
bulunmuştur. 

Kralın Edenle görüşmesi esnasın
da Belcikanın teminat isteklerini 
ileri sürdüğü söylenmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi, dörtler 
paktının yakında imza edileceğini 
zannetmiyor. Zira, Belçika, hudut
larına tecavüz ed\)ip edilmediğinin 
takdiri hakkım muhafaza etmek is-
temektedir. Büyük devletlerin ise 
kendileri hesabına böyle takdirle 
mütearrıza karşt harp ilam icap edip 
etmiyeceği kararını Belçikaya ver· 
mek istiyccekleri pek az muhtemel 
bulunmaktadrr. 

Muhabir, Bel ikanın, Fransa ta
rafından Sovyetl~r birliği ve bazı 
doğu Avrupası devletleriyle aktedi
lcn ittifaklar dolayısiyle endişe his
settiğini ilave ediyor. 

Di3er taraftan F ransrz dış bakan 
lığının Belçika kralına bir muhtara 
nız diplomatik yollarla görüşülmesi 
verecek Belçikanın bitaraflığının yal 
arzusunu göstermiş olduğu ilave e-
dilmektedir, Fransa, Lakamanun 
kalkmasından sonra hadis olun ve 
olacak vaziyetlerin yalmz İngilte
re, Fransa ve Belçika arasında gö
rüşülmesi fikrindedir. 

Leyleklerle karta lhır 
arasında 

Harp başladı 
Ak~ehirk Afyon ara.sında leylek· 

lcrle kıı.rtallnr arasında şimdiye k<I. 
dar .ı:örülmemi§ dercıcede \Gıııh hi.
ha.va harl:iı oıum lt\dlr. Günlerdcnbc-
ri devam eden bu harpte her iki ta
raftan da yüzlerce ölli vardır. 

Bu şııyam dikkat harb1 seyretm(lk 
için civardan binlerce ki§i gelmekte
dir. 

Tecrübe 
evlenmeteri 

Beğenllmlyen kızlar 
geri veriliyormuş! 

Yugoslavyanm küçük kasaba ve 
köylerind~ artmakta olan tecrübe 
izdivaçlarına kar~ı dehşetli proteıto: 
lar yağdırılmaktadır. Memleketin 
bazı yerlerinde erkeğin bir krzı mu-
ayyen bir tec;rübe devresi için evine 
alması ve birkaç ay sonra "muvafık 
değildir,, diye bırakması adeta moda 
halini almıstır. Yalnız bir erkeğin 
on üç sene~zarfrnda otuz beş ~an de. 
ğiştirrniş olduğu görülmiiştür. 

Ekseriya suiistimal edilmekte 
olan bu adete sebep olarak evlenme 

harclarmt vermek için para bıiluna· 
nrnmuşı ileri sürülmektedir. HiikQ .. 
met büyümekte ve genişl~mekte O· 

lan bu adete kar!}I tedbir alrnak Üze. 
redir. 

- Tramvaydan atlıyanlarla, bu 
vesaitin herhangi bir yerine asılanlar. 
la şiddetle mücadele edeceğiz. Ya · 
kalananlar müdüriyete getirilmekte, 
kendilerine yaptıkları hareketin doğ. 
ru olmadığı söylenilmektedir. Ay
rıca belediye cezaeı da alınmaktadır. 
Yasaiın tatbiki birkaç günlük değil· 
dir. Halk tramvaya atlamamayı iti
yat edinceye kader uğraşacağız. 
Tramvay ~irkctine de tebligat yapa· 
cağım. Ön kapılan vatmanların, 
arka kapıll'rı biletçilerin kapamalan 
mecburiyetini koyduracağım. Bun. 
dan başka basamaklar ile arka taraf
larda tutunabilinecek yerlerin demir 
kafeslerle örtülmesini de temin etti
receğim. 

Bu satırları yarın kutlulamağç\ 

hazırlandığımız köy bayramı arefe
sinde yazıyorum: 18 mnrt, Büyük 
Millet Meclisirıden köy kanununun 
çıktığı gi.in olduğu için, yarın, onu 

anacnk T ekkiraz köyünün hemşeh
rileri arasına gideceğiz.. Onun için, 
bu~ün, dimağımda, köylünün ana 
çizgilerini çizmcğe uğraştım.. Fa· 
kat becermesi güç iş .. Çünkü, köy
lülük, bütün bir tarih .. Bütün bir 
beşeriyet.. Bir hamlede kavranamı· 

1
... Bugünden itibaren -· 

...------- --··-------
Beyaz aDtolfb 
~oatnırıe rra~n~ 

cOcdl lYl 
Trpkı tıpkmna platine benziyen 

beyaz altın şimdi çok revaçtadır . 
Çünkü son birkaç ay içinde platin 
fiyatları yüzde otuz nisbetinde yük· 
sclmi"tir. 

B~yaz altın doğrudan doğruya 

yor ... 

(Va - Nfı) 

ALKAZAR'da 
· 2 senedir filmlerine hasret 

kaldı:ğnmz büyük artist 

GEORGE BANKROFF'un 
En son yeni filmi 

TAYFUN 
Deniz muharebe!eri 

Heyecan ve deh~et filmi 
iL .... , •• w 

~ ltalya 
SDyaşl ba9Daıronn 

takviyeye 
çaOoşnycır 

Kont Cianonun Belgradı 
ziyareti Küçük antantı 
boımaya mı matuf ? 

İtalya hariciye pazm Kont Ciano 
dün akşam Belgrada müteveccihen ha
reket etmİ§tir. italya hariciye nazm 
Y4go:ılavya baııvekil ve hariciye nazı. 
n St.oyadinoviçle görüştüktf·n 6onra 
Yun~nistana geçecektir. 

Kont Cianonun Küçük ant.;ntı boz· 
mak gayesile bu seyqhati ihtiyur ettiği 
söyle:1mektedir. 

Kon Ciano, Belgradda İtalya ile Yu
goslavya arasındaki bütün mualJak me. 
seleleri halledecek olan bir takım siyasi 
itilafl~r imza edecektir. 

Avusturya Başvekili Şuşnigin Kont 
Cianonun Belgrad seyahatinden sonra 
Rom3ya giderek Duçe ile AvustLırya 

meselesilo sureti umumiyede merkezi ' 
Avrupa vaziyeti hakkında müukereler
de bu!unacağr ilave edilmektedir. Avus
turya Ba5vekillnin paskalya yortusun. 
dan evvel Romaya gideceği hakkındaki 
haber tekzip edilmektedir. 

İtalya - Yugoslavya konuşmal.ırr bir· 
kaç ay evvel muvakkat bir aniaşma ya • 
pıldı~ı . ıktisadi bir itilM aktedildiği. 

hatta Yugoslı:.vyamn Roma protokol 
larrna i~tirak ettiği haklundaki haberler 
daha o zaman tekzip edilmişti. 

İyi haber alan mahfiller, İtalyanm 

bu son günler zgrf1nd@ müzakcratr tacil 
ctti~ini söylemektedirler. 

Duçc, dün Libyadan döner dönmez 
derhal bu mesele ile bizzat mz~gul ol· 
ınu,t;,ır. 

Bu müzakereler aşağıdaki mesl'lclcr 
hakkındl cereyan etmel:tedir: 

1 - İtalya hükuıııeti t<\rafmJan şıkı 
bir netaret altına alınarak Abnızze ha
valisinde ve adalarda tecrit td:lmit bir 
vaziyette ya§ıyan Ustati denilen Yugoi 
lav tethişçilcrinin italyada ikamr.ti. 

2 - Büyük Harpten sonra, ft~lya 
tabiiyetine giren ve miiUdcri :Vı'it~•"'v. 
aı.a.Gl!)l U <(j ilu .. H ... \ot .. ... .. .. • 

nin emlaki, 

3 - Arnavutlukta 1talyaıı nüh~ıu ve 
Yugoslavya t~rafından henüz rçs:nf'n 
tanınmamış olan Arnavutluğun fili va
ziyeti. 

Bircok noktalar üzerinde ~ayanı mem 
mıniy;t bi; itilaf hasıl olduğu fakrıt he. 
ııiiz bazı noktalar hakkında uyu~ulma · 

dığı öğrenilmi§tir. 

Arnavutluk Cle~etesi aynca miiızke
re ed'lccekfr. İktiradi müza1'erelerle 
bu ayın sonunda hükümsüz kalacak o. 
lan muah~dc tecdit edilecektir. Bu hu

sustaki itilaflar, Yugoslavyamn lehin
de olmakla bercıber liretin kıyınette düş 
mcsi y ı.ıgosla v menfa4t)erirıi aıaltmış. 

tır. 

Yeni itilafların tekrar muvazeneyi te
min edeceği ümit edilmektedir. 

Halbu ki ..• 
Prag ue 23 (A.A.) - Reisicumhur 

Bcncs, dün Romanya Ba~vckili Tata
rçskoyu kabul etmiştir. Başvekil Ho~. 
ı:a, Romanya Bnşvekilinin şerefine hır 
ziyafet vermiştir. 

SiyilSi mahfillere ~öre, Tatart>;:konun 
Prngu~·ı ziya:rcıtile Reisjcumhur Bene· 

sin yakmda Belgrada yapacağr seyahat 
Kücük İtilaf devletleri 9raşı11d1k: ba~· 
lan~ nek:::dar kuvvetli olduğtı.'a b:r de. 

Jil te5kil etmektedir. Bu devlet!tr, diğer 
~ . 

Tun'\ devlctlerilc iktisadi sahada bır 
is birliği vücuda getirmek istemekte

dir. 

OamPcılar 
Şam piyonluk için bu ak~am 

karşılaşıyorlar 
İııtanbulun en meşhur damacılart A. 

saf ve Sütçü Hacı bu ak~am Şehzade 

)Jaşında Damacrlar kahvesinde 19,45 ,de 
ş~mpiyonluk için karşılaııyorlar; bu 

mühim müsabak:ınm hakemleri m~~hur 
damacılardan Muhlis ve usta Sava o
lar: k kabul edilmiştir. 

I ~4 MART - tQ~~ 

~ 
Sütlerim~ 1·x. 

.. · e sütf11 
F elek Burhaıı l>ugmt ym .. :ııJ tf • 

te.ı uahsell"yot. ?,der ft, o st+ 'uıı ı 
ziıı bi,..;.tlir-. Ama ~st~ıı_vııl ;; b r ~ 
ana'.qrqınzm sütlen g4bı tem ·ı.nı M" 
le gctirmcıı;n imk<iıı ol1t~~ ıQ-. 18 
za aıılayqm..amıştır. Bugiiıı yıı~ 
homımtıııımakt{Klır: . . sal edı. 

Vaktile !staııbµJda ıatıh ~ııd~r 
len sütün sarfedilen,in ~·arı11~1113n· 
ol;:luğunu söylenüf1lerdı~ 0 

.. 0utıd~P 
danberi hangi çe~m.~nı~ 0 Öfuya· 
geçsem, bir sağmal ıne\\ g 
runı sanınm. 0Jdll• 

Ne ise bir lürlü mağşuş ye.l1 iç. 
ğunu söylemi.re dilim Vfll'~~baren 
tiğim iz sütün bugünd~n ~arafıll' 
saf olaraı~ ve müstahsıllcr ,.,aı:ıer 

~ fil ,jl 

dna 10 kuruşa sAtııacagı 
alıyoruz. ı,Aıtill 

Allah yardımoıl~r~ glsU~~taflPul 
herke!!! halis süt ı ~ınce . tJ11i\!l" 
istihsalatı sut sarfiyatına y@ 1tjl'l4 

.. tl el'(l " 1 ocl~. O hftldc e13Jdcl~\1 . tıu_ i~~QO~ • 
~an ııl\\iS sııları sil\1dl k\nl 

Ora~ı malum değil! n4tııtİ 
Kar<J 4r' 

Kral Lir ott 
Şehir tiyalrosımda oynan!~~ 

Sanatl44r Meleı-
hastıılatJdl . i' 

1 1'}(·• 
Şehir tiyatrosynd~ "~ra. dİŞf tılı 

ilk temsil cd\ldiği gece bır ı:~ ~~if 
mu~ ve kndın ~anatl\ar Nelciın· ~f 

. b' - ""Uldan J(IJl ,, arasmdıı bırdc:n ıre ag~ .1,,.,ıtKa~ 
B , ·votti tfırnÜİ ~ il i~ffi:iı\ırt.arı'fı ~ı.~zb.ışı o ın a oıau 

Mc!ck llE:r ne pahasına olu~eceğill1 

sonuna kaclaı' rolUr.e deva.JTI J<fl\1ştı1'· 
söyliyerek t~knır sahneye_ ç~d~t ~· 

Doktorlar Meleğe uzun_ JJ1 

tirahat tavoi)·e etm~ 

~- ııe Tornavır:ta ·y-1 
meyhanec:• 

yarala~• d bir J11°" 
Rasınıp1ışalı Eyüp isJl'lın; a<i~ıll; 

tür tnYfnl'lı diin gece ~u~ tnııf1' 11 

da. piJ.rndizin meyhane:aıne 
1 
s.ııeci) 1 

meY 1 c11ıı 
etmiıı, raınlın·ı kırınııı'. ·erıerifl 

1
,_ 

tornavidP ile mı.ılıtel!f ) 1•taı.rı1'11 • 
e •• Je .. iil" 

yaraJm•ıtn-. Yaralı rrıator taharıe• 
gı;ıUrilerek CetTahpaea h:U~ 

yatırı1mııtır . o O 11..1 
Çuvalçınıt1 

1 
yan d 1 Alinin 1~. 

Valde hanında çuv:ılr~ii.P 11811 b!I ~ 
yaşmdaki oğlu B:!hra.Il1 çi :tııı.f 
~esinde oynarken nıürek~epiçine dU~ 
ıtln kaynattığı miirckke~;n ·frıı::ri )~, 
mil§, vücudupun muhtelJ y ııaıtııb~ 
rı.ırşt1r. Behram Cerrıılıpa§ll 
nç~ino kaldmlm:~tır · ,.,il' 
AyaQına d• e 

d Ü. tü ddetil1dl 
d·ye ca ~r· 

Galatada. Maiımu 1 ıııJat f 
d .. n k8 usı· 

oturan hamal Salih 11 t ndS. r ı 
R za sırı e.ıı'' ne giderken hamal 1• cllrflluş. Jl 

1 
il 

dığı a~ır demirleri dlis ur. SB 1 

ıanını§ 
Salih ayağından yara 

ın:ııstır hastahaneye kald1rı J r 
Resmi iıanıa 

SO kurPŞ . ·~" . d 11 ıU-. ..ı0i 
16 mart 937 tarih•du:Cek ~İ'J 

gazetemizde netre 1'Ufllf oJd 
ilAnlanıı aantjınİ otuz 
ilin olunur. 

filiıdennkarılanbirmadendeğjldir. /1 - SAKA~YA sinemasında 
18 krat altım platin grupundan bir LUC1EN BARROUX ve GABRIEL LE DORZtAT ile 40 kız bır,Eıqdan temsil edilen 
maden oian palladiuınla karı,tırmak 

sııretiyle beyaz altın elde edilmekte- K 1 Z L A R P A N S V O N U 
dir. Bu suretle elde edilen be~y~az~a~I-J__. _______ ~_:_-~~~-~~....!:::!_.:._-=----=--___!:_.=.___:.-=:__..:==:_ _ _:__~:::;;:_~-=-....:o.._-.:..:= ________ _ 



Tek tek 
Çizmeler ••• 
Bilmem yalan, bilmem doğru.. 1 Yalnız ufak tefek §eylerde ufacık 

~~Bana anlattılar, ben de size ay·.· katakulliler ederdi. 
:"'il k b 1 Mesela, bir kamçı, f eyziye naza· ~- -J~a !ediyorum ... Günahı ve a ı 1 d 
'Cll~ bo ran, mutlaka iç edilme iy i. 

ynuna.. 1 ş l 
• • • - Aman, ne güze . .. unun a 

~'Bay Feyzi, ata binmeğc pek me· 
le dır. Acaba ecdadı arasında jo· 
~Var mıydı, tayin edemiyorum 
~t 0 Ulman jokeylik diye bir mes· 
~de Yoktu ya .. Fakat, Feyzi, bü• 
ll~ı at besleyip koşuya sokanların 
~ını celbedecek derecede ~ısa 
~ ludur. Malum ya: Böyle celım· 
~ ÇaJırnsız adamlar hafif tarttıkları 
~·'koşularda pek elverişlidirler ... 
~il İçin, ata binmesi merakından 

~c akla jokeylik geliyor. 
o taMilliyeti de belli değildi. Hayrr. 
"~in Çerkes olamazdı. Çünkü ev· 
~ Çcrkesler boylu bosludurlar .. 

hıra da, - rivayete nazaran, -
oı; ll'sıılığını mübah sayarlarmış ... 
~le bir adeti görülmemişti._ 

~ıreta Gaırlb>coa 
fl'-!lını ~eırilzeırı 

~k 81.1 kız Birleşmiş Amerikanın en 
~~cvilen radyo artistlerinden 

Lundh'dur. 
o da~k benzediği Greta Garbo gibi 
>ork İsveçlidir. Mis Dundh'un Nev
~k tadyosunda söylediği İsveç 
l~tıil §arkı lan ile Balladları çok be-

ll1cktedir. 
~~() da meşhur yıldız gibi eskiden 
'\~!arda satıcılık yapmaktaydı. 
'Cıi ~ika radyosu fevkalade güzel 
d~tlj b·laYısiyle bu kızı uzun müd
~onturatla angaje etmiştir. 

~ABER 
~SAM POSTASI 

lsta iDARE Evı v 

11 flbuı Ankara Caddesi 
'ttı:~hı. kutusu·, lıtHbul 214 

'r 81 ecıresı : ıstanbul HABER 
ıa 8'1:.ı ışıerı teıoronu : u~n 
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f..tSQlıı6; 11e N~~rıvat Müdürü: 

~ i:lsan Rasim Us 
111~11 ver (VAK iT) mat bao11 

~=-==:::# 

oynıyayım ... • diye eline alırdı. - bir 
müddet, pat pat pantalonuna vurur, 
derken tatlı tarafından bir laf açar, 
ne sehirdir, ne keramet, el çabuklu
ğu marifet kabilinden de kamçıyı 
yok ederdi. 

Şayet dalgınlığınıza geldi de ay· 
rılırken istemediniz mi, o da ses çr 
karmazdı. Fakat bir daha rastladt• 
ğmız zaman, "Almadım, vermem. 
görmedim, bilmem l,, diye iddialara 
girişen takımdan değildi. .. . 

Bilakis, fıldır fıldır gozlerıyle 
şeytan şeytan gülümser: 

- Kaynattım ... Beı in oldu ar· 
tık... Mademki unuttun, yandı... -
derdi. 

Ve, bu gibi §eyleri sade at eşyası 
üzerinde yapardı. At aşırdığı görül
memişti. Onun için, f cyziye müte• 
reddi bir çerkes demek de muva
fıktır!!... 

Kendi de alaylı alaylı: 
- Çerkeslik karışmış ama, ter

sinden!... - diye itirafta bulunurdu. • 
Eğer tam çerkes ~!saydım, atı aparır, 
götürürdüm .. Bozuk bir çerkes ol· 
duğumdan, iş teferrüatla kalıyor. 

• • • 
- Teferruat mı~ • diye soranla• 

ra cevabı hazırdı: 
- Atımın eğeri, heybesi, torba· 

sı, hatta mahmuzlamn, çizmem .. 
Hepsi, hepsi "kaynatma,. dır. 

- Allah allah .. Hepsini anladık 
ama, ~u çi7.meler nasıl oluyor~ 

- Basbayağı. 
-Fakat azizim, senin ayaklarm 

o kadar küçük ki, başkasının ayak· 
i;:..;.., • 1 ._ , ' ' ·~'n.a1ıt4• .l.A&\l.n. 

ki "küçük parmak çocukla devin 
cizmeleri,, manzarasını yaratır .. 

- Yok, hayır 1 • derdi - başkasr 
nın çizmeleri değil.. Ismarlama .. Ba
kın anlatayım ... 

• • • 
- "Tunç çizme,. mağazası, ls· 

tanbulda iki tanedir. Merkezi, Sirke· 
cide, §Ubesi de Beyoğlunda ... Bir se
fer, ayni gün zarfında, ikisine de 
uğradım. Eş modelden ve ayni mal• 
zemeden birer çizme ısmarladım. 
Sonra provaya gittim. Hazır olduğu 
na kanaat getirdiğim gün Sirkeci mer 
kezine yollandım: 

••_ Merhaba... Çizmem oldu 
mu~ - diye sordum. 

··- Oldu efendim, buyurun. 
.. _ Başkası da ısmarlıyacakmı§. 

modelini göstereceğim. Şunun bir 
tekini verin. 

"Eh, bir teki verilmez miL. El
bette verilir .. Çünkü iki ayağım var .. 
Kullanamam ki .. Verdiler ... 

"Oradan doğru Beyoğluna ... 
"Ayni sözleri söyliyerek, sol te

kini de oradan kopardım. 
''Ve böylelikle bütün at malze· 

memi, kaynatma tarikiyle elde et· 
miş bulunuyorum .. 

- Peki dükkancılar? .. Onlar 
aldatılmış olmadı mı} 

- Niçin} .. ikisi de ayni firma .. 
isterlerse, şubelerindeki tekleri bir
leştirip satsınlar, isterlerse, mostra'" 
hk diye, camekanlarına assınlar .• 

H.S. 

_ 
1 
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ıroınrU!oırıı amca 
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Mi ki 
Yediler 
arasında 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

136 sene evvel bugün 

Rus Çarı Birinci Pol feci 
surette öldürüldü 

Tarihin me~hur Rusya .. Fransa ittifakı, 
beklenmlyen bir anda ebediyyeo 

tı.rihe gömülmüştü 
Rusya ile Fransa anlaşıyorlardı. l 
Bonapart, Zürih muharebesin· 

denberi Fransızların elinde esir bu· 
lunan Rus askerlerine masrafı Fran
sa hükumetinden verilmek üzere ye. 
ni elbise ve silah vererek hiçbir şey 
mukabilinde olmaksızın Rusyaya 
gönderdi. 

Bonapart, ayrıca Rusya Çarına 
kendisinin Sen Jan şövalyelerinin 
Granmetr'i olduğunu, Malta adası· 
na sahip olduğunu tasdik edeceğini 
bildirdi. ~ 

Çar birinci Pol, eonapartm bu 
vaatlarından son derece memnun 
oldu. İki taraf murahhasları Pariste 
müzakerelere başladılar. Rusya mu
rahhası Kolçef bütün Avrupa dev
letlerinin Fransa aleyhine ayaklan· 
malarını ortaya koyan ihtilal fikir· 
lerini yok etm~k için birinci konso
lun kral ünvanmı almasını tavsiye 
ederek Bonapartı teşvikte devam e
diyordu. 

iki taraf Rusya ile Fransa biri· 
birlerine yaranabilmek için herşeyi 
yapıyorlardı. Rusya murahhası ile 
Fransa murahhası şöyle konuşuyor· 
lardı: 

Fransa murahhası: 
- Birleşmemize kati bir ihtiyaç 

anlaşmak cihetine meylediyordu. 
Kral üçüncii Jorj'a bir mektup ya
zarak birinci Pol'ün Fransa ile olan 
anlaşma fikirlerinin suya dü§mÜ§ 
olduğunu bildirdi. Fikrinde samimi 
olduğunu anlatmak için de lngili't 
gemileri üzerindeki ambargoyu kal
dırdı. Esir olan İngiliz bahriye efra .. 
drnı serbest bıraktırdı. 

• • 
Bu hadiseden sonra lngiltere Da· 

nimarkaya ittifakı born:asmı bildir
di. Fakat Danimarkanın verdiği 
cevap: 

- Kuvvete kuvvetle mukabele 
edeceğiz .. oldu. O akit amiral Nel
son hareket emrini aldı. 

Danimarkamn deniz kuvveti 
tahrip edilmiş bir haldeydi. Ancak 
top kuvvetini kafi buluyordu. lngi-
liz donanması sahilde sekiz yüz to· 
pun yağmur gibi gülle yağdırmasiy· 
le karşılaştı. Baş kumandan Par
ker: 

- Muharebeye hitam vermek 
icap ediyor, aksi takdirde mahvola
cağız diyerek amiral bl!misine mu· 
harebeye son verildiğini gösteren i· 
§areti ccktirdi. Bunu gören Nelson: 

var... - Muharebeye hitam vermek 
- Elbette ... Aksi takdirde her mi? Eğer bu emre itaat edersem b:ı-

iki devlet zarar görecektir. na lanet olsun .. diye bağırdı. Bir gÖ· 
- İngiltere Rusyanm Prusya, zü kör olduğundan diğer gözüne mo 

İsveç ve Danimarka hükumetl~ri ile nokli geçirerek: 
ittifak ettiğini haber alınca bıtaraf 
gemilerin zaptını emrettı. - Şiddetle muharebe .. emrini 

- Daha da ileri gideceği mu- verdi. 
hakkaktır. Fakat tehlike çok büyüktü. Her 

- Tabii.. Tngilterenin gayesi bü. iki taraf mahvolacaktı. O vakit Nel
yük servet menbalan elde etmektir. son Danimarkalılara §Öyle bir mek .. 

- Yani Hitdistan kıtasım zap- tup yazdı: "Kalelerin ateşi devam e· 
tetmek... decek olursa elimize düşen gemileri 

- Aramızda hiç bir başka rabı- yakmak mecburiyetinde kalacağız. 
ta olmazsa, İngilterenin hu arzusu Cesur Danimarkalılar bizim kard~ 
bizi birleştirmelidir. Hindistanı ni- • lerimizdiler ve hiç bir zaman bize 
rin lngiltere zaptetsin de biz istifade 
~ 1 düşman olmamalıdırlar ... ,. etmiyelim. Sonra ngiltere Hindista-
m zaptederse hükumetlerimiz çok Danimarka veliahtı, Nelson'un 
müşkül mevkilere düşeceklerdir. mektubunu alır almaz muharebeye 

- Biliyorsunuz ki, bu ittifakı son vererek mütareke aktettiler. 
ilk önce Bonapart tasavvur etmişti. f şte bu esnada Rusya çarı birinci Pol. 
isabet ettiği a,ikar .. · ün ölmüş bulunduğunu haber ala

- Ye ittifak teklifipi de ilk Ön· rak ittifakı bozmağa razı oldular. 
ce Çar yapmıştı. Vaktinde davran- Artık Rusya - Fransa ittifakı 
dığı görülüyo~. • • tamamiyle tarihe karışmıştı. 

1801 yılı 24 mart günü 136 sene 
evvel bugün, birinci Pol feci bir su· 
rette öldürüldü. 

Bonapart bu haberi alır almaz: 
- Galiba bütün planlar suya 

düşecek. .. diye diişündü. Ve yeni 
Çar Aleksandr ile müzakereye baş
lanmak üzere derhal murahhas he
yeti hazırladı. Verdiği talimat şuy· 
du: 

- Rusya ile birleşmek zaruri
dir. Bu bizim için olduğu kadar 
Rusya için de ehemmiyetlidir. Aksi 
takdirde İngiltere hükumeti bir dev 
gibi hakimiyetini devam ettirecek .. 

~ • (1 

Yeni Çar Aleksandr İngiltere ile 

.. Ha·t>e~·=n·ı~··ı 
ola ki • • 

Arkadaıımız Nurullah Ataç 
muharrirler hakkındrı diişü
nüp düşünüp hiç bir hi.ıkme 
varamamaktan bıkmış, mu
harrirlerimizin değerlerini 
kendi Ağızlarından öğrenme· 
ğe k:ırar vermiş. Bunun için 

; . 
i : 
= ! 
i • i 
1 
: 
i 

kapı kapı dolaşıp soracak- i 
mış ... /\iması rnnhtemel o- : 
lan cevaplan, nisan başından 1 

....... ~~ ~~~:?.. ~~~~:.?.~.~ ~~:.~~~~~: ....... . 
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Ün yanın endişe ile geçireceği Kadm ve erkek her Türk 
daha bir 24 saati var ! 16 yaşından 60 yaşı

( Ba.,.<rtara/ı 1 focide) 
varında tahşit edilmiş bulunduğu söy
lenilmel:te olduğu için itlyan şefinin 

bunları derhal gemilere doldurarak 
Frankonun yardımına göndermesi akla 
yakın geliyordu. Lakin İtalya so:ı yirmi 
dört &aat dünyayı düşündürecek işler

den ziyade başına gelen işi düşünmekle 
geçirmiş bulunuyor. Açıkça görülüyor 
ve anlaşılıyor ki tehdit sırası tngilterc
ye ve Rusyaya gelmiş bulunuyor. Sov
yctlcr Alman hava silahlan ile kendi 
tayyareleri arasında İspanyada cereyan 
eden son muharebelerden at::lıklan ne_ 
ticelerden sonra Almanyaya k~rşı da
ha mütehakkim bir dil kullanıyorlar ve 
bir harp ihtimaline karşı kemliierinde 
daha fazla emniyet duyuyorlar. Tıpkı 
onlar gibi İngiltere de bir yıl evvelki 
sesı;izliğini ve uysallığını btt"akarak 
ııiyasa diinvasında eskisi gibi taarruzi 
bir idil kullanmağa başlamışlardır. İn
giliz silahlanmasının Akdenizde hava 
hakimiyetini tamamile tngiltereye ka
zandırdığı açıkça anlaşılıyor. Binaena
leyh lngıfü: anavatan filosunun tehdit
leri karşısında Musolininin kal'i bir ha
reketten çekindiği söylenebilir. 

Fc:;ccıt bu harp tehlikesinin 'bertaraf 
olduğun<A deıalet etme;. Zira bu sefer 
t~hditier Almanya ve italyadan değil, 

tngiltere ve Rusyadan gelmeğe başla

mış bulunuyor. 
Lot'dra. 24 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Siyasi müşahitler, Grandinin gönüllü 

terin geri çağrılması meselesini müza
kere e~mckten imtina etmesi n:-~iceı;inde 
vahim s:yasi ihtilaflar hu5ule gelmesin. 
elen korkmaktadırlar. 

Tali ademi miidahale komitesinin 
dün öğleden sonra akdettiği cebede 
lJod Plymouth, Grandiye İtalyanın 
niçin red cevabı vermiş olduğunu sor
n:u~· •ı. İtalya sefiri cevaben bunu se· 
bebini nncak Roma hükumetir!:n izah 
ctme':e mezun oldufunu bildirmiş ve şu 
ııözlc'"i ilave etmiştir: 

"Ben~:n şahsan bildiğime göre, mu-
hare1:-. ,· .'\"am ettiği müddetçe hiçbır 
gönU1.ü İ"panyayı terketmiyecektir ... 

Grandinin heyecan uyandıran bu soz
ltrini Fransız ve Sovyet ve İsveç murah 
haslannm b::yanatları takip etmiştir. 
Bu:-ılar İtalya tarafından ittihaz edilen 
ta:-zı hareketin a3cmi müdahale kom~te· 
s~nin mevcı·diyctini tehlikeye koydugu. 
nu söylemişlerdir. Hatta Sovyet murah
hası Maisky daha ileri giderek bu hare
ketin Avrupa sulbünü da tehlikeye koy. 

duğunu iddia etmiştir.,, 

Harp vaziyeti . 
Hükümet kuvvetleri Guadala3ara 

c.ephesindeki mu~ahil .taa.~arın~ 
'devam etmişlerdır. Asılerın §ıddetlı 
mukave~etine rağmen hüktimet kuv. 
vetleri 8 kiolmetrelik bir mesafe iler
lemişlerdir. 
Hüküınet kuvvetleri bu suretle Gu-

ada.lajaranm tıimalinde kaybettikleri 
arazinin yansından fazlasını istirdat 
etmişlerdir. 

Franko yerli asker kullanıyor 
Bugün gelen telgraflardan a~

l~ıldığına göre, General F ranko gı· 
i~tiği işin .ltaly~n ~e A~~an a~ker 
leriyle temın edılebılecegıne daır O· 

lan kanaatini değiıtinniştir. Cumhu
riyetçilerin son taarruzlarında ordu. 
IC:la yalnız yerli askerlerle karşılaşma: 
sı buna bir misaldir. F rankonun gen 

' çekdiği İtalyan askerleri yerine yer· 
}ilerini koyduğu anlaşılmaktadır. Bu 
manayı veren telgraf şudur: 

ı Madrit 24 (A. A.) -Resmi bir 
l:ebliğde cumhuriyetçi kuvvetlerin 
Guadalajara cephesinde ileri hare· 
ketlerinc devam etmekte oldukları 
bildirilmektedir. Piıtar müfrezeler 
112 inci kilometreye kadar cüretka
rane bir avcı müfrezesi ileri sürmÜ§· 
lerdir. Bu müfrezeler, yalnız lspan
yol askerleri görmiişlerdir, ihtimal 
bunlar 1 tal yan askerlerinin yerine 
geçirilmişlerdir. 

Asilerin mukavemeti, bilhassa 
mahalli yol üzerinde bulunan padil
la da hita'da çok kuvvetlidir. Burada 
Franco'nun yanındaki sivil muhafız. 
IBr taha~~ud etmi lerdir. 

Taarruz nasıl oldu 
Avila 24 (A. A.) - Havas A

jansı muhabiri, diin akşam aravaca 
rrimtakasında hükumetçiler tarafın
'dan j'apılmış olan taarruz hakkında 

Kiiçük itilaf ve Balkan 
antantı Hariciye nazırları 
Bükreşte toplanacaklar 

Bükreş 24 (A.A.} - 1yi malumat 
almakta olan ma.haf ilc göre Küçük 
itilaf ile Balkan itilafı H:ıriciye na
zırlarr, Romanyanın milli ba;Tamı 

münasebetile 15 mayısta burada top
lanacak1ardır. 

aşağıdaki nıalumatı vermektedir: 
Taarruz, F rankistlerin bütün mev 

zilerine karşı yapılan kısa, fakat 
şiddetli bir topçu ateşinden sonra 
başlamıştır. T op-;u ateşini mi.itea· 
kip milisler, Carogne'un şimalinde 
ufak bir tepeyi aşarak meyilli arazi
den inmişler ve Pozuelas ve Carognc 
yollarının tekatu etmekte olduğu 
noktaya doğru ilerlcmeğe başlamış· 
lardır. F rankistler, bunun üzerine 
mifüılerin yollarını kesmek üzere bir 
baraj ateşi açmışlardır. 

Askeri mahafiller hükumetciler 
tarafından yapılmış olan taarru~un 
malumat elde etmek üzere esir al -
mak için yapılmı§ bulunduğunu be
yan etmektedirler. 

Yağmur ve kar fırtınası 
Bilbao 24 (A. A.) -Yağmur ve 

kar fırtınası, cephelerde her türlü 
harekatın icrasına mani olmuştur. 

Cumhuriyetçileri piiskllrtmüşler 
Salamanca, 24 (A. A.) - Neş

redilen bir tebliğde hükumetçiler ta· 
rafından Guadalajara ve Madrit cep· 
helerinde yapılmış olan taarruzların 
püskürtülmü~ olduğu beyan olun • 
maktadır. Diğer cephelerde iş'ara 
değer birşey yoktur. 

Asiler bir çok ecnebi 
gemilerini batırdılar 

Paris 23 - Cebelüttarıktan verilen 
bir habere göre İspanyol asilerine 
mensup harp gemileri martın altısın
dan bugüne kadar ecnebi bandıralı 

otuz gemiyi ele g~irnı.i5ler ve bun~ 
laıua.ıı ırcokllırmı'1.>atırmışıaraır. 

lngiliz sefiri Romayı 
protesto etti 

Roma 23 (A.A.) - İngiliz büyük 
elç.isi yeniden Hariciye nazırı Kont 
Çianoyu ziyaret etmiştir. Temin edil

"'diğine göre, büyUk e1çi, İtalaynın İs· 
panyadaki gönüllüler meselesinde al
dığı hattı hareketi protesto etmiştir. 

Kont Ciano protesto ediyor 
Londra 24 (A.A.) - Zannedildiği_ 

ne göre, !l{ont Çiano, geçende Sir E
rle Drwnmond ile yaptığı mülakat 
esnasında 1,ngiliz - İtalyan münase
betleri üzerinde pek vahim tesirler bı
rakabilecek olan İngiliz matbuatının 
bu son zamanlarda !talyaya karşı 
yaptıklan hücumlara sefirin nazarı 

dikkatini celbetmiştir . 

Romanın diişüncesi 
Paris 23 - Figaro gazetesinin Ro

ma muhabiri yazıyor: 
"İspanyol ihtilalinin akim kalınası 

burada hakiki ibir milli hezimet olıı
rak hissedilecektir. Çünkü üç ay ev
vel Burgos hükümetini tanımış ve 
yardım için birçok gönüllü göndermiş 
tir. Bu haysiyet meselesinin, Musoli· 
ninin bundan sonraki hadiseler için 
ittihazı lüzumu karşısında kalacağı 
kararlarda mühim bir rol oyanayaca_ 
ğı şüphesizdir.,, 

Aynı gazetede Dormesson diyor ki: 
"Fakat o zaman birçok beynelmilel 

ihtil8.llerden korkulmalıdır. Zira ade
mi müdahale kontrolü meriyettedir 
ve hakikaten verilebilecek tevil ve tef-
sirlerin de hududu vardır. Filhakika, 
askeri vaziyet 24 saat zarfında deği
şebilir .. ,. 

Musolini 
"Unutmamak ve 
hazırlanmak,, 

lazım diyor 
İtalyan Başvekili Musolini Romaya 

döner dönmez Faşist muharipler bir
liğinin 18 inci yıldönümü münasebeti. 
le bir nutuk söylemiBtir. Musolini Ve
nedik sarayının balkonundan söyle
diği bu nutukta ezcümle demiştir ki: 

"- Yıldönümli, benim Afrika sey::ı
hatinden döndüğüm tarihe te!iadüf 
ediyor. Bu seyahat, günü gününe ev. 

velce en ufak teferruatına kadar tes
bit edilmiş oaln bir program mucibin. 
ce yapılmıştır. 

Bu seyahatin ne uzatılmış, ne de 
kısaltılmış, olduğunu bazı ecnebi ga
zetelerinin okuyup yazmaktan acız 
mümessilelri bile anlayabilirlerdi. Lib 
yaya yaptığım seyahat esnasında 

İtalyanlar tarafından steplerde yapı_ 
lan işlerin semere venneğe başladığı
nı gördüm. 

Hali hazıı:da !talyaya hücum eL 
mek için hokkalarla mürekkep sarf
ediyorlar. Fakat biz başkalarının ya_ 
!anlarına karşı münakaşa götürmiyen 
samimiyetimizle mukabele ediyoruz. 
Dokuz ay süren ve muhasırlarm ri
catile ncticeelnen iktısadi muhasara, 
İtalya halkının kabiliyetini göster_ 
miştir. Ltlkin şunu da söylemelidir 
ki, profesyonel sulh~ular tarafından 
tertip edilen bu hücum. şimdiki ih
til8.fları ve karı§ıklıkları doğunnU§

na kadar askerdir 
Maaırn'fF ve~aue~nnce ~a~oo ~elfilçUI' 

ve s~©>ır mltns~eşaıırDo&:tOcE.llf'D 
n lhl ©! ıa s e cdJ n o e (C e ~ ktıf· 

Yeni "Türk vatandasları asker· de Tiirk Kuşu şubeleri arılac~telet 
lik mükellefiyeti kanunu:, projesi a- Her vilayette bu iş için k_001'llçıı1 
lakalı vekaletler tarafından tamamen kurulacak, her bcdeliye bır tllls· 
tetkik edilmiştir. meydanı bulmağa mecbur tu 

Yeni kanun projesine göre 16 caktır. . . j~ll 
ya,mdan 60 yaşına kadar bütün Genrliğin seferber edılmesı pş· 
Türk vatand::ı~lan askerdir. P..ı-ker mekteplc~de bu yıldan itibarln ~· 
kaydi, 16-22 Y<l"lcr, 22-ıtj yn:ınd<ı Yadık resmi programa konu tı 
bulunanlar, 45-60 ya~ır:da o};mlar tır. rk ter 
için ayrı ayrı hüki.imleri ihtİ\'a et- Bu F::neden itibaren gen1! ta 16 
mektcdir. kilcitı kurulacaktır. Bu teşk~ fi e'' 

Proie bir li.i7.Um karşı:::ında bü. ynç:na giren her Türk çocu~f- 0~!'1 
tün milletin vntan n-ıi.H:lfa'1sı ırı n buri olar.,1; airecc-ktir. Teşkı 8 k ,e 
seferber bir hale getirilmesini istih- memleket mmtaf,al<mı ayrıl~ca ıı)" 
daf etmektedir. Mckteclcrc'c crkcl, her mmtakanm husnsiyctld~~ın:ktİ!· 
çocukların gördiiğü ?skerlik dersi gun bir program tatbik~ e ~:c rrıiİ5' 

tur. 
İtalya halkının her şeyi 

unuttuğundan bahsediliyor. 
hatadır. 

kızlara da te~mil edilecek, ayrıc"'\ Maarif ekaletine bcı,..J~ ! 1 ençli~ 
kolayca kurslar açılacak ve konunun cr'~ek· tc~nrltk kurulmaktadır. B~rı g rrıiı~ 
Bu, bir lerle kadınlar için koyc.luğu yrış had- siyasi miisteşarlığı. ikincisı ~por 

İtalya halkı Adua intikamım al
mak için 40 sene beklemiştir. 

Siyah gömlekliler, parolamız şu_ 
dur: 

di grupları içinde bulunanlar ayrı teşarlığıdır. . udiit• 
ayrı yetiştirilecektir. Vilayetlerdeki seferbcrlık ~ ,.e 

Projenin hava-:::1lrs{a müteallik lükleri teşkiiatı gcni;!c•iler berli~ 
kısmı çok mühimdir. Evvel.~ nüfusu kırk vilayette yeniden se er 
40 bin ve sonra daha az olan !le!1irl"r müclürliikleri kurulacaktır. 

"Unutmamak ve hurrlanmak ... 

Inglllzler ltalyan 
manevralarını 

mUhimsemiyorlar 
Londra 23 (A.A.) - Havas ajansı 

Fransız luü Umeti 
itimat reyi aza 11~! 

Paris, 24 (A.A.) - Mebus:ın !erinin mesullerini 6 şubat 01fdjğitıİ bildiriyor: Londra bahriye mahafili Si. 
cilya ile Afrika sahilleri arasındaki ge
çitte İtalyan kontrolünün mü'!:s'iirliğini 
ispata matuf son İtalyan Akdeniz ma
nevralarını hiç te endi~e ile karşıJama_ 
maktadır. 

Bu mahafil, mezkur ge~idin kapatıl
ması, imkan ve ihtimalinden şüphelidir. 
Zira, Jtalya, bunun için, kruvazörler ve 
süratli torpito muhriplerinin, yardımile 
bilhassa denizaltı gemilerine ve tayya· 
... ı •. :.,. cHvrnir pr;.,;;1 ... - ... h&. ... t.ıh • .axuı1.1u. 

ki bu mahafilin tebarüz ettirdiğine gö
re, harp gemilerinin tayyarelerden pek 
fazla korkuları yoktur ve diğer t;ıraftan 
denizaltı gemilerine karşı muh:1faza ve 
müdafaa tekniği o derece ilerlemiştir ki 
iyi organize edilmiş bir filo bir denizaltı 
gemileri kor!:fonunu geçmekte hiçbir 
gü~lük çekmez. Süratli kruvazörlere 
gelince, yalnız sürat kafi de~ildir. Ve 
İtalyan kruvazörlerinin silahlarının ise, 
diğer yabancı filolar kruvazörlerinin 
silahlarından yüksek olmadığı d<\ ma
lttmdur. Bütün bu sebepler dolayısile 

Akdenizin bir İtalyan gölü olduğu hak_ 
kında Romada söylenen sözlere hakikat 
nazarıle bakılmamakta0dır. 

Amerlkadakl . Alman
lar Alman hizmetine 

çağırılı yor 
Dünyanın bugünkü hali Amerikalıla_ 

n büyük endişeye dü<1ünnektedir. Fa
§iSt tecavüzü neticesinde harp tehlike
sinin daha arttığı ve şiddetlendiği ka
naati, gittikçe kökleşiyor. 

Fakat Almanların diğer memleketle
re, bilhassa Amerikaya, faşizmi yay
mak hususundaki teşebbüslerine dair 
mevsuk bazı malumat hakiki faşizm 
tehlikesini ortaya koymuştur. 

Son defa Amerikan meclisinde say
lav Dikenştayn, Alymanlann, Amerika
daki faaliyetlerine dair heyecanlı ifşa
atta ilulunmuştur. Amerikan saylavı 

şöyle hitap etmiştir: 

"Bugünkü v~ya yarınki harplerde 
Alman kuvvetlerine iştirak etınck için 
bu memleketteki Alman ahaliyi 20.000 
belki de bir milyonu tescil varakalarile 
davet etmişlerdir. 

Bu memleketin Amerikalı vatandaş-
larını teşvik etmek, ve anavatan ic;in 
çarpışmağa hazır olup olmadrklarını 
anlamak üzere kendilerine biıer sualna
me göndermek :Oost bir memleketin işi
midir? 

Ame:ikalılar, böyle lıir ihanet forma
litesine ka;-dolunmak istemedikleri va
kit, konsolos, kendilerine bu ha1 ek etle
rinden müteessif olacaklarını, Alman
yada akrabaları bulunabileceğinı ve bu 
hı:rcl:etin o akrabalar için iyi netice ver 
miyeceğini söylemektedir. 

Evvelce ben buna inanmadım. Niha
yet elime vesikalar geçti. Bununla ben 1 

meclisi, hükumete sabahın saat altı· ri arasında aramak lazım g~ue'ııtı 
sında nihayet bulan müzakereler ve tahrikatçılarm da La R~c 
den sonra 215 reye karşı 362 reyle dpstları olduğunu söylt:miştırh. adise: 
· · b · · on ı ıtımat eyan etmiştir. . Saylav Doriya partısı 5 •• jstler 

Sağ cenah partileri tarafından !erden :nesul tutulan kornUll uııi!t· 
verilmiş olan üç ademi itimat takriri itham eylemiştir. Hatip, ko~ ptııB~ 
reddedilmiştir. lerin komünizm tahrikatı ) 

8 •ııdBfl 
Halkrılar cephesi partilerinin için 1 7 sencdenberi Mos;

0;121rt111 

mümessilleri tarafından tevdi edilen 2j0 milyon frank almış ol lJ .,. 

ve hükumet tarafından kabul olunan söyledikten sonra: ~jtt 

·~ı·-.=.M~cii~;'1'"d~hn~~v;~~~n muha· yardım~~ı-·~fmasaydr, . ~o~; de-
fazasının ve demokrasi müessesele- gazetesi, şimdiye kadar ıntışa 

d . . . t· 
rinin normal faaliyetinin zaruri "şar· vam edemezdi, emıştır. \jttl9 

tı olan kanuna hiirmet dairesi dahi- Radikaller hükumetle ~o:rliğifle 
!inde herkesin hürriyetini temin ler ve sosyalistlerle mesaı ~i~ıer· 
etmesi için hükumete itimat beyan devam edeceklerini beyan e 1' 
eder ve buna ba~ka herhangi bir şey dir. .. . eçiı11'di• 
ilavesini reddederek ruznamei mü- İktidar mevkıını ele .s de rB 
zakerata ~eçer.,. için şiddete müracaat bahtda''raııJ· 

Müzakerat esnasında radikaller- kaller katiyen müsamaha 
1 

· · 1 d"r ··ııist den Colomp, demiştir ki: mamasını ıııtemıs er 1 • korrıll 
-Eğer devletin kuvvei umumi· Bu· esnada Klişi'nin d btılıl' 

1 ·· d hale e ı.efl 
yesi, i e müdahale etmemiş olsaydı, mebusu 1-lome . mu. a -ı r "· I· 
Fransız sosyal fırkası mensupları nm;_:ık İstemiş, miifrıt sag da, gi.irıl 
katliam edileceklerdi. disinc sövmeğc başlayınca . 

Şu halde hükumet, vazifesini yap tü cıkmıştır. 1 r döğ'lr 
mıştır. 've ~öviişmeler, yu?"ediİJl'liştit· 

Komünist Düklo, Klişi arbede· meler arasında celse ta~ 

kanaat getirdiğim gibi. siz de kanaat B u n e de nı e I< 
getirecek!!iniz, bu itibarla meclis, uyan- 1 btl 
matı ve bu raatiyetı arc:~tırıp brıtün ha. B 0 ıgar1 arı o "' t.J-' 
kikatleri ortaya atmalıdır. d tlUfl 

Amerikada temas edebildikleri her h 8 r~ keti OS ! 
neresine s•f!8~bi Almana dağıttıkları tescil şahadetname

si i!te elimde duruyor. Bunda, 20 sual 
var. Sizin Amerikan tebaası olmanıza 

hiç ehemmiyet vermeden, kon!lolos, si· 
ze Hitlerin: "Eğer içinizde Alman kanı 
varsa, Amerikada doğmuş olsanız da
hi, anavatana bir borcunuz var:lır., yo
lunda bir sözünü söyliyecektir. 

Amerikamızda 19.000.000 Alm~n bu· 
lunuyor. Sadık ve hak:ki her Amerikalı 
bu fc:aliyete itiraz ve muhalefet etmeli. 
dir . ., 

Amerikalı saylav ifcıaatında devam e
derek, Amerikadaki Amerikan y.Jrttaş
larm Alman casuslarının, konsolosları· 
nın ve Amerikadaki Alman mürressil
lerinin elin.den kurtulamadığını, günün 
birillde Alman sefaretinden vey;ı kon· 
solosluğundan bir mektup al':iıklannı, 
bunun neye dair olduğunu bilmc<likle. 
rini, sadece konsolosluğa veya sefarete 
davet edildiklerini, orada ken .. lilerine 
adeta küçük bir harbi andıran bir hika
ye söylc'1diğini. Alman hükümt-tlnin 
Almc:ny<'~'a hizmet için gönülıii olarak 
gelecek h~rkese istediğini hattfi.Alman. 
yaya gitmek ve - nasip olursa - gel. 
mek için her türlü nakil masarifinin de 
ödeneceğini söylediklerini anbtmı~ ve 

demiştir ki: , l 
"- Buna Amerikan Almanları, ha· 

yır ·demekten korkuyorlar. Çünkü bazı-

k. tarı 
Ustina köyiinde 1 

camii yıktılar d ı11 "1'' 
1 ktan e tıı~ 

Her fırsatta do~t ~ dünYail1fl~etl 
ran Bulgarların yenı ': bir hart 
bir yerinde görüln;emıŞ ~( 
haber verilmektedır. . "b in ),ş el 

h b ·· f ılı eıt iı~· 
BuUa . ere kg.~r~. de KoPr ""etb 

mnda stına oyun ok k•Y1
': fi' 

camii namiyle anılan ç be§İtlcJ tıe1' 
tarihi bir cami bu ayınh ?: bir se ~~ 
zartesi günii ortada .. 1 

1 
• tarafı1l ft'lı 

B ı k··ylu erı ,~ • 
yokken u gar 0 Evvela e)'1 

baltalarla yıkılmıştır· l r J11İf\~tf' 
binasını yıkan Bulgar. ae çıkıP 'f.rt,ş 

l ·· erın .. aı:ı.,, yıkmazdan evve uz f den tı:V, de 
kesin huzurunda şere e jnşre:>'1 

b·ı·hare nı t pislemişler ve ı a 00t 
yıkmışlnrdır. 

1 851 ttlf11 
Bu caminin yıkı m .,fıl" 

• • fv 
giin devam etmışt~r. I arlar ta1' ~o( 

Türk köyli.ilerı bu g kPlJl'lıı ret 
d b

. .. .....8 ruz c,esB 
an ır tecavuze '" .k~ yete 

ku iyle hükumete şı a 
edememişlerdir. 

- neleri. ~ 
larının Almanyada an 1 p' 
ve kızkardeşleri var.,. . ef~St111 

. . . ,Amerılca nu gıuı, ıfşaııt, . ...~ 
. ..· · ur. ,.-tetik hır hale ge.ırmıŞ. rıeıo' 

- Moscow DailY 
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Vatanıler -"Irak petrollarını muhafazaya me mur 

~Oban köpeklerine benziyorlar 
~ıaıı (Ba., ta~a/ı 1 incide) 

I' ltdir~ız sermayesinin uşaklığını etmek. 
ıııu er. Bunlar kendilerine para veren 

•tenııeke "d · .. . 
lııaıuk ı aresıne mutemadıyen ca· 
~'ltc • etrnekte ve bizim hudutlarda 
eııı:. tı hareketler için hazırlıkta bulun
&Uınu 

lep • zu yaymaktadırlar. Faraza A. 
be: aJansının son bültenindeki şu ha
l{ onlardan biridir: 

, ~?lıaliye 21 (Arap ajansı bildiriyor) 
~(c ul duttan gelen haberler Türklerin 

r fa l' ltt . a ıyette bulunduklannı göster-
~,!\] edır. Yedinci fırka kumandanı Ge
~I> ll'erhat, yüksek rütbeli üç erkanr. 

er ~ti labiti ile birlikte Kargamrşa gel-
16 c~ ~.kargamış, Cerablusa en yakın 

ttrh Ürk hudut istasyonudur. General 
~d at kı§lalarr, Cerablus ve Birecik 

Ut k k ~ ara ollarını ,ve mıntakayı teftiş 
tı d: \te geceleyin ~ksprese binerek ge
lt 111llüştUr. 

~n:ıı •her aldığımıza göre Kemdlist hü. 
~lir~t, Suriye hudut mıntakasında bir 
tot:ı Propaganda merkezi halini almış 
Cıır~~erablus havalisini tahkime ve 
~ğ kuvvetli askeri tahşidatta bulun 
Ata karar vermiş bulunuyor. 

s Ustahkem bir deniz iissü 
lt~riye hadiselerinin aldıklan son 

~~ \te Suriyedeki çetecilik hareket

' . iç yüzünü de §U telgraf kolay. 
..., ıtah etmektedir· 
~ar· • "ra ıs 21 (Arap ajansı bildiriyor) -J ~ .,. llta • şark komitesi,. ile "mtistemle

!t:t~ :.cnizyollarr tetkik cemiyeti,. müş 
tı~ ır toplantı yapmıştır. Bu toplan_ 

"'ncı sekreter Kamil Fide} (Fran
• Suriye) ve (Fransa • Lübnan) 

~~delerinin akdinden sonra Fran. 
~ 'tt flda'5ınm aldığı .vaziyeti izah et
rııı,., , bunun neticesınde şu k:ırar ve

i'14ı r: 

Je-
·ııi 

ıı 

e• . 
rı 

~~,;' Lübnan:dan Fransız mandası 
2 ıltnalıdır. 

4ru' CebclüddürUz, Antakya • İsken
aıırı Ve hnvalisi ve Alevi memleketleri 

Sız 
~ ll\andnsı altında kalmalıdır. 

Cemil Medfei her iki memlekete de İ
rakhların biribirlerinin karde§i naza
rile baktıklannı beyanatının iki nokta. 
smda tebarüz ettirmi§tİr. 

Projemiz kat'! 
Kahiredeki §ark ajansının Ankaradan 

aldığı bir habere atfen biM!irdiğine gö
re, Türk heyeti murahhasaıının Cenev
rede İskenderun Sancağı statüsüne da. 
ir olarak verdiği proje, Türkiyenin ya
pacağı müsaadekarlıkların son haddini 
göstermekte olup, Türkiye, Sancaktaki 
hukukundan başkaca hiçbir tahdit ya
pılmasını kabul etmiyecektir. 

Sefirimizin ziyafeti 
Paris 23 (A.A.) - Türkiye Büyük 

Elçisi Suat Davazla refikası, dün Leon 
Blumle zevcesine parlak bir öğle ziya. 
feti vermittir. Birçok nazırlarla, dip
lomatlar ve siyaset adamları bu ziyafet. 
te hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet, hararetli bir dostluk havası 

içinde geçmiştir. 

Bir Tiirk vapurunun t esiri 
iskenderunda, Türklerle Araplar ara

sında arbedeler olmu§tur. Araplar, pa
tırtının, İskenderun açıklarına bir 
Türk gemisi gelmesi dolayısile Türk a. 
hali tarafından alınan vaziyetten çıktı
ğını iddia ediyorlar. Türkler ise, gürül
tüsüz bir tezahür yaptıklan sırada ta • 
arruza uğradıklarını söylemektedirler. 
Polis memurları, dövüşenleri ayırmak 

üzere müdahaleye mecbur olmuşlardır. 
Diğer taraftan haber verildiğine göre, 
iskeO:derunda yapılan büyük hır miting 
esnasında, bir hatip Sancağın, bundan 
böyle Türkiyenin elbirliği olmadıkça 

yaşıyamıyacağını ve inkişaf edemiyece
ğini söylemiştir • 

Saçmalıyorlar 
Harim, 23 (Hususi) - Kmkhanda 

Mehmet adında bir genç, göğsüne kır
mızı mendil taktığı için komi.;er Sabri 
tarafından tevkif edilerek ve elleri ke -
lepçeli olarak iskenderun adliyesine tev 
di edilmiıti. .Hareketinde hiçbir ~uç gör
meyen adliye Mehmedi serbe!t bırak -

HABER - J\l:şam posta!lt 

Milli küme 
müsabakalarının 

ikinci haftası 
Milli küme ma.çla.rmın ikinci hafta

sında İstanbulda nıü.sabaka yoktur. 
Şehrimizin iki klübü Fenerbahçe 

ile Beşikta!j Ankara ve !znüre gide
cekler; Fcnerbahçe Ankara Gençler. 
ibirliği ile, Beşiktaş da İz.mir Üçok 
klübile karşıl~acaklardır. 

Fenerbahçe • Ankara Gençlerbirli
ği müsabakası için Galatasaraylı Ni
hat hakem tayin edilmiştir. 

İzmir • Beşik~ maçını kimin ida
re edeceği hcnilz belli değildir. 

19 mayıs 
GiençnnD< ve spoır 

lbayıramodoır 

Büyük Önder Otatürkün Sam
suna ayak bastığı 19 mayıs gunu 
yurdun her tarafında bir spor ve 
gençlik bayramı olarak kutlulanacak 
tır. 

Maarif vekaletinde bugünün bli
yük programı hazırlamak üzere bir 
komisyon kurulmuştur. O gün rad· 
yolar, gazeteler, sinema ve tiyatro
lar o büyük günün ehemmiyetini an. 
latacak şekilde yayın yapacaklardır. 

Suat Hayri 
Atletizm ajanı oldu 

Atletizm federasyonu teknik 
mü_şavirliğine tayin edilmiş olan Ô· 
mer Besimin yerine lstanbul atletizm 
ajanlığına eski sporculardan Galata
saraylı Suat Hayri getirilmiştir. 

Her iki arkadaşımıza da yeni İş· 
lerinde muaffakıyetler dileriz. lıtk~ '."'Ukaı*1ııki iki talcp__:_;ı:-rnneanın 

~~~ ~ı askeri ve bahri vaziyetin~ ma
l•ı,/' fikri nüfuzunu ve maddi menfa
dtr, •ni ll'luhafaza gayesini istihdaf e. 

mıştır. Fakat memleketine dö .• n Meh- .._.ııınntıını1111flflltllltııınıtll'"""1uı1111ıtllfflllllfftı1Hl lllft 

ıl' 
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~b·ı1 d' 
t b, e ılen bu kararın "esbabı mu-

ı.p k•trnında deniliyor ki: 

~~11;arısanın Lübnandaki menfaatleri 
~'ti erenin Maverayı Şeria ve Filistin· 
~~· lflenfaatlerinin aynıdır. Bilhassa 

·~ : 1 J>ctrollannın nakil ve ihracı, sı. 
~tatıgc tic'ari mülkiyetler bakımından 
~ c a Yerdiğimiz kararlan tatbika 
~ ~ •• ~1ııa zaman içinde "Trablusşam,, 
lııccb lıatahkem bir deniz üssü kurmağa 
~l tırdur. 

lııct lltrı hiikümetini Türk hakkrn:ı hUr
\ıu}';c &aygı göstermekten men~tmek 
'tb rı 1'ransız yüksek sermayc.ıinin bu 

tıhane faaliyetine nihayet gülünür. 

s~Suriye heyeti geliyor 
ttı!c ta)( tneselesi için Paris ve Cenev
~>t tc§cbbüslerde bulunmuş olan Su· 
~ t':tırlanndan mürekkep heyet şu 
~~ Sç ~Un içinde memleketimiz yo-
~~ llrıyeye dönecektir. Heyetin An
~ b a birkaç gün kalıp bazı temaslar· 
~t}'t~~llrıacağı tahakkuk etmektedir. 
\~~rı :4-nkarada bulunuşu esnasında 'I· . etırniz tarafından misafir edil. 

~tı 
Çok muhtemeldir. 

tra~ lrak tavassut etmiş 
~ı 11 resmi mahafilinin Suriye maha

tt~ldtndc Sancak meselesinin hüsnü 
§ c halli için teşebbüsleııde bulun

l'\ıc ~1dukları da görülmektedir. Eski 
~ti~e "§\tekilJerinden Cemil Mcdfei'nin 
iltııı l:azetelerine son beyanatı da 

S11ui,barUz ettirmektedir. . 
~ 1 tllemleketile irak arasındpkı 
t\f ede"· - 'f ·1 , ld· J ı tamamlamak vazı esı e tav· 
~1~n Cemil Medf ei ayni zamanda 
~e~ ahya ile de görü§erek bu mua. 
~· c tnı . . k' . . 
1 \> anı Yahyanın ıştıra ını temın 
1 Su ~l'tıene gitmektedir. Cemil Mod

• :1Yeden gecerken Suriye matbuat 
'"fit'Jı ~ tl 1 erini kabul ederek muhtelif 
tlcr " ) -ta Uzerinde beyanatta bulunmuş 

\i da Sncak i~ine de temas ederek 
~ ~c ile Suriye arasınd:ıki iskende

~c ~cl~sinin tam bir dostluk havası 
))clltj al)ı için frakın çok ça~ıştığını 

1 'Ve İr:ıklılar tarafından matlup 

~tn bu ıdavanın tamamen dostça 
ib C§çc uzlaşılarak ha11edilmesin. 

arct bulunduğun.ıt kaydetmiştir. 

met, Sabri tarafından yeniden ve suçsuz 
olarak tevkif edilmiştir. Mehmeclm ai -
lesi tarafından hüki'ımete vukubulan mü 
racaat cevapsız ve tesirsiz kalmıştır. 

Türkler katirmiş 
Halep, 23 (Hususi) - Sancakta 

"Partizan" adını verdikleri bazı şahıs • 
lara mahalli hükumet ve Man la m~mur
ları tarafından silah tevzi ol•ınmakta -
dır. Bu tüfeklerden üç yüz tane dağı -
tılmıştır. Silahlardan bir kısmı Türk -
lerle mcskün Kayiknan ve Askerçayr • 
rında sakin ermenilere ve ar;ıplara da· 
ğıtılmıştır. 

Silahlanan halk köylere dağılmak • 
ta ve Türkler aleyhine tahrikat yap -
maktadır. Başta kürt Hacı Mehmet ol
mak üzere bir kısım satılmış sahıslar 

"Türkler kafirdirler,, rliye aleyhlerinde 
tahrikat yapmaktadırlar. Bu yüzden te
cavüze uğrıyan köylülerin mikdarı art

maktadır. 

Şapka aleyhinde tahrikat 
Hama, 23 (Hususi)-Martın onyedin

ci günü Halep jandarma kumandanı 

Seri ve Raco, mesalihi hass:ı zabiti ve 
Kürtdağı mebuslarından biri yanların
da olduğu halde, köyleri dolaşmıştır. 

Şapka aleyhinde tahrikat yapmak iste
mişlerdir. Meydanlı köyünde kuman • 
dan Seri halka şapka giymek müslüman ı 
)ara haramdır. Binaenaleyh siz de giy
meyiniz. Fransa hükumeti de sizlerin 
şapka giymenizi istemez,. demiştir. Bu 
Fransız zabitinin vaazını halk: "Biz 
!renkten din dersi alamayız!" diye alay
la karşılamıştır. Müslümanlığa dair 
verdiği hutbenin alayla mukabele gör -
mesinden dolayı kumandan Seri rast -
geldiği bazı köylüleri kamçılamıştır. 

Lfizkiye 23 (Hususi ) - Ceıablus 

civarında dolaşmakta olan jandarmalar 
tlbeğli aşiretinden birçok gençlerin şap
ka ile dolaşmakta olduklarını görerek 
bunları tevkif etmişlerdir. Bu ~uretle 
tevkif edilenlerden 17 kişi Hatebe gön
derilmiştir. Halepteki Fransız makam· 
]an şapka giymenin bir cürüm teşkil e

<le:niyeceğini bildikleri için kendileri 
mevkuflar hakkında muamele yapma -
dan Vatani polisine teslim "tmişler • 
dir. Vatani polisi tarafından şapka gi • 
yenler hala tazyik görmektedirler. 

Bu gidişle 
Filistin 

ValhudnDere 
m a kta n ana c a k 
Yahudilere karşı hazırlanan 

bir katlia m tertibatı 
ortaya çıkarıldı 

Filistin h8.diseleri görülmemiş bir 
şekil almıştır. 18 marttanberi Filistin 
ate.5 içindedir. 

18 mart akşamı memleketin birçok 
noktalarında, bilhassa Kudü.ste, Ya.. 
fada. ve Tel - Avivde bombalar pat. 
lamı§, birçok kimse ölmüştür. 

O akşam saat 17 de, Kudüsün en 
kalabalık bir sokağında Arapalr ta
rafından bir bomba atılm1ştır. İnii. 
lak neticesinde 17 kişi yaralanmıştır. 
Bunlardan üçü çocuk iki Yahudi polis 
neferidir. 

Kudüste Namilla ve Fifta sokakla. 
nnda iki Arap kahvesine bomba atıl
mıştır. Yedi Arap yaralanmış, ikisi 
ölmüştür. 

Tel - Avivde, akşam saat yedide 
bir bomba patlamışsa da telefat yok_ 
tur. Bombayı atan bir Araptır • 

Yafada ve Kudüste muhtelif yer. 
lerdc bombalar patlamış fakat kimse
ye bir zaran dokunmamı~tır • 

Yahudi katliamı yapılacakmış 
Dün şehrimize gelen Daily Herald 

gazetesinin Kudüs muhabiri yaz1yor: 
''Dün Kudiistcki bütün Yahudile-

rin Araplar tarafından katliam edil. 
mesi için hazırlanan suikast tertibatı 
meydana c;ıkarılmış bulunuyor • 

Camii. Ömerdc müslümanların cu. 
ma namaum kılmak ürere toplandık
ları esnada ağmian ağıza caminin 
Yahudiler tarafından bombardıman 

edileceği şayiası dolaşmıştır. 

Cuma günü müslümanların mukad
des gilnlcri olduğu için bu hareket 
yalnız bir~k lı1°a!lın telef olmnsilc 
d~~il, aynı zamanda Yahudiler aley'..-. 
hine müthiş mukabe!P. bilmisiller _ic. 
rasına vesile teşkil edecekti.,, 
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Milli küme harici kalan 

Sekiz klü p 
Turnuva maçları b u h afta bal)ııyor 

Milli kümeye ayrılan dört takımımız· 
dan başka birinci likten istanbulspor, 
Vefa, Eyüp, Hilal, Beykoz, Topkapı, 

Süleymaniye ve Anadolu klüpleri ken
di aralannda bir devreli ve lik maçları 

usulile yalnız bir devrelik bir turnuva 
tertip etmişlerıdir. 

Yedi hafta s" ecek olan bu müsaba
kalar Beşiktaş Şeref stadında yapılacak 
ve antre on beş kuruş olacaktır. 28 
mart pazar günü başlayacak ohn "sekiz 
klüp turnuvası,. karşılaşmaları için ter· 
tip heyeti aşağıdaki tamimi neşretmiş

tir. 
Sekiz klüp turnuvası tertip heyetin

den: 
Birinci kümenin sekiz klübil birinci 

takımları arasında lik usulile hir dev
relik futbol turnuvası tertip ecfümiştir. 

1 - Bu turnuva 7 hafta dev;ım ede. 
cek ve fikstür mucibince sekiz klübün 
karşılaşması ile ayni günde dört maç 
yaprlacaktrr. 

2 - Bu maçların puvanları Türk 
spor kurumu müsabaka nizamn.-mesine 
göre tayin edilecek, b!rinci gelen klübe 
kupa verilecektir. 

3 - Maçlara 28-3-937 de Şeref 
stadında başlanacaktır. 

4 - Yalnız spori hareketinin temin 
için t~rtip edilen bu mac,;ların duhuliye
E>i umumiyetle (on beş kuruş) olarak 
tesbit edilmiştir. Ayrıca tenzilat yok
tur. 

28--3-937 PAZAR PROGRAMI: 

Şeref atadı, saha komiseri: Halit 
Galip Ezgü. 

Saat 11,45: hakem Ahmet Adem. 
Süleymaniye - Anadolu. 

Saat 13,25, hakem izzet Muhiddin 
Apak, Beykoz - Topkapı. 

Saat 15,5 hakem: Burhan Atak, Hi. 

lal - Eyüp. 
Saat 16,45, hakem: Feridun Kılıç, 

Vefa - htanbulspor. 

Vaırom m~kaveme~ <dllYırllya 
şampDyoınıtYJ 

Bisikletçi A. Raynaud öldü , ... 

Yarım mukavemet dünya rekortmeni Andre Raymaud Anverste bir müsabaka 
esnasında, bundan birkaç gün evvel bisikletten düşerek ölmüştü. Resmimiz; bu 
me§hur ampiyonu Anvers Pale dö Spor salonundaki ölüm yatağında göster
mektedir. 

Almanya 
B takımı 
Lllks~mburgu 

3 - 2 yendi 
Lüksemburgda geçen pazar yapılmış 

olan Alman B • Lüksemburg milli ta. 

kımlan maçı Almanların üstanlüğü al

tında geçmiş ve birinci <levreyi 1. 0 ga

lip bitiren Almanlar, ikinci devrenin 

sonunda müsabakayı 3-2 kazi!nmışlar

dır. 

lngiltere 
Futbol şampiyona 

maçları 
İngiltere cumartesi futbol ma~larının 

son haftaki neticeleri şunlardır: 

Arsenal 1 Bimingham 1 

Bolton 4 West B. A. 1 

Brendford 4 Middlesbourgh l 

Derby 1 Manchester City 1 

Portsmouth 2 Hundersfi:ld 

Manchestcr 1 Lceds Utd O 

Liverpool 2 ShefCild 1 

Chersea 3 Sunderland 2 
Walves 2 Stoke City l 

Aston Villa 4 Blackpool O 

Blckburn 2 Bradford 2 

Burnley 2 West Ham 1 

Newcastle 2 Boucaster 1 

Meşhur Arsenal 34 maçt;ı 44 puvanla 1 
birinci vaziyettedir. lkin:i 34 m;ıçta 431 
puvanla Charlton, üçüncü de 34 maçta 
41 puvanla P~rtsmousth gelmektedir. 

Polonya takımı 
Parls mu lıtelltlnt 
5 - ı mağlftp etti 
Polonya .futbol takımile Paris kan• 

şık timinin karşılaşması Pariste Park 
dö Prens stadında geçen pazar günü 
yapılmıştır. 

Fransız takımı: Hiden - Calmels, 
Lorentz - Banide, Jordan, Meurissc 
- Astor, Simonyi, Couard, Cros, Cei. 

ante; 

Polonyalılar da: Rudmicki ·- Szeze,. 
paniak, Martyna - lI Piec, Kizka, 

Waziewcz - I Pice, Vostal, Piatek, 
Vilomovski ve Vodarz şeklindeki takım 
larile oyuna başlamışlardır. 

Müsabakanın yirminci dakikalarında 
sc:katlanan Fransız kalecisi Hh!en ye· 
rini Red Starlı Gonzalesye bırakmak 

mecburiyetinde kalmıştır. 

Oyunun ilk golünü Fransızlar Vei. 
nantein güzel bir kafa vuruşile kazan
mışlarsa da birkaç d;ıkika sonr.:ı Polon· 

y:lrlar da merkez muhcıcimlerinin 5' ·ı 

lıir vuruşile beraberliği temin etmişler 
ve biıinci haftaym 1-1 bitm ıştir. 

İkinci devre LehPlerin h!ikimiyeti 
altındc cereyan etmi~; vole bir =iÜtle i. 

kinci sayılarını da k~ydeden Polonya
lılar ikinci kırkbcş d;ıl:ikanın sonuna 

kadar gol adetlerini beşe iblağ ctmeğe 
muvaffal: olmuşlc:r ve maçı 5-l kazan· 

mıı;lıırdır. 
~~~~~~~~~-

En ihtiyar sporcu 
füj yaşım.İn (ih'iii. 

Diinynnın en ihtiyar sporcuların. 
dan tnnınmış ln:;iliz golf usu Harry 
Verdon altmış aitı yaşında olduğu 
halde vefat etmi§tir. 
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Tefrıka numarası: - 60 -

YAZAN: fE<dJ~©lır WaıODace ÇEVİREN: fa 
Tarihi macera ve aşk romam - 14 - Yazan: (Vi- Nu) 

- Buradan dedi, Bellamiyi gorur 
görmez ona yalvaracaksın.. Fakat yük 
sek sesle. Anladın değil mi? 

- Elbet anladım. Beni aptal mı san
dmız? 

- Seni ne zannetiğimi başka bir za-
man söylerim ve görüşürüz. Şimdilik 

dediklerimi yap. 
Fiter döndü ve Savininin yanma gel. 

ıcli: 

- Doğrusunu istersen, dedi, bütün 
bu aldıfunız tedbirlerin bir netice ve
rip vermiyeceğini bilmiyorum. Fakat 
bundan başka yapılacak şey yolc. Eğer 
biraz elimizde çivi olsayldı. 

Fay, meşhur Iastğini, en yakın hava 
r,azi musluğuna takarak ortalığı müm
kün mertebe aydnılatmağa muvaffak 
oluyor, Fiter ile Savini bu ışık ile çahşa. 
biliyorlardı. Böylece, koltuk, masa, şil
te ve daha işe yarar ne eşya varsa öte 
tarafa geçirildi ve demir parmaklığın 

olduğu yerde bir mania teşkil edecek 
şekilde yığıldı. Bu orada Lasi, merdive
nin son basamağına oturmuş, taliine 
lanet ediyor, Bollamiye küfürler yağdı. 
nyordu. Fakat içinden Fitere karşı 
duyduğu kin ve nefret daha çok büyük 
ve kuvvetli idi. 

OFMANDAKI EViN SAHUU 
Ormandaki küçük evin bacasından 

bir !duman tütüyordu. Mutfakta bir a
dam, pirzola pişiriyordu. Bir taraftan 
de pişirdiklerini yiyordu. Evin pence-
relerindeki kepenkler kapalı idi. Evin 
ön ve arka kapılarm kol demirleri vu.. 
rulmu§tu. Vakit ikindiyi geçm.i§ti. Ak
şam oluyordu. 

Yemeğini bitirdikten sonra, adam, 
cebinden piposunu çıkardı, bir koltu
ğa gömüldü ve gözlerini kaqısındaki 

duvara dikti. Dü ünüyordu. 
Biraz sonra cebinden bir telgraf çr. 

kanp okudu. Herhalde bu telgraf ona i
yi bir haber getirmi§ti ki adam gülüm
sed?. ' 

öylece bir saat kadar kaldr ve kalk. 
tr. Spik Hollandm girip etrafx araştır

dığı odaya girdi. Odada hiçbir şeye do
kunulrnamıştı. Fakat adam gazetecinin 
bıraktığr ayak izlerini gördü. Aidm§ 
etmedi. Mutfağa ldöndü, ocağın başına 
brraktığr bir kitabı alarak okumağa baş. 
ladr. Adam birkaç defa başmı kaldmnış
tr. Bir gürültü duymuştu. Bu gürültü 
tekerrür ediyordu. Nihayet kalktı, daha 
dik~atle dinledi. Giirültünün muntazam 
fasthılarla tekerrür edişi onu alakalan
dırınıştı. Şapkasını giydi, dı§art çıktı. 

Etrafı muayene etti. Bir ağacın dibinde 
iri ayak izleri gördü. Muayene etti. 
Gülümsedi. Sonra, kestirme bir yoldan 
geç~rek köye çıkan ana yola vardr. Ora. 
da bir köylüyü durdurarak sor'.du: 

- Silah sesleri duyar gibi oldum? 
- Evet, Silah sesleri. Gar şatosunu 

polisler muhasara ettiler. Bilmem niçin 
fakat sabahtanberi ateş edilip duruyor
lar. 

Adam ilerledi ve biraz sonra, arka bir 
yoldan Gar §atosuna geldi. Hakikaten 
silah sesleri oradan geliyorldu. On adım 
ilerde bir polis duruyordu. Adam ona 
doğru yürüdü ve izahat istedi: 

- Şatonun sahibi. dedi, bir polisi 
kapattı, ate~ edip duruyor. Şatoyu bir 
bölük asker muhasara etmiş bulunuyor. 
Siz buranın yabancısı mısınız 

- Evet. 
- Sizin yabancı oLduğunuzu der-

hal tanıdım. Çünkü ben uzun müddettir 
köyün karakolundaynn, sizi görmemiş. 
itm de .. 

Polis teşhisinden memnundu. Devam 
etti: 

- Bütün köy şatonun kapısrnda top-
lanmı§ Bellami onlara da ate~ ediyor. 
Demin az kalsın mis Hovet isminde 
bir gene kızı vuracaktı. 

-Ya!. 
- Evet. Kendisine !derhal eve dön-

mesini tenbih ettim. Babası da burada 
yok. Londraya in:nis.. Kızın baş11ıa bir 
bela gelmesin 1 

Adam polise teşekkür etti ve :ıyrıldr. 
Biraz sonra, Hovetlcrin evinin bahçe. 
sinde idi. Evvela b~hçeyi dolaştı. Kim
se yoktu. Valcrinin şatonun dunrına 

dayadığı mer!:liven orada idi. Adam bu
nu gördü. Baktı. ilerledi. Kulağımı bir 
takım sesler geliyordu. Adam, mutfağa 

ri girdi. Arkaııından kapadı. Sonra, 
mutfaktan, kömürliilklere inen kapıyı 
açtr, indi, Valerinin bir türlü açamadığı 
ve içinide bir bavul olan küçük mahze
nin kapısına, cebinden çıkardığı bir 
anahtarı soktu, kolayca açıp içeri gir
di. Adam, bavulu da açtı. İçinden kü. 
çük bir fener çıkardı, yaktı. Tekrar 
bavula eğildi bu sefer kısa yeşil bir 
yay ile iki ok çıkardı. Okları eliyle 
"'Öyle bir tarttı. Bir tanesini beğendi, 

ötekini yerine koydu. Sonra lambayx 
söndürüp bekledi. Biraz sonra mutfak 
kaprsrnm acele ile açx!11irğım ve bir ta
kım sesler duydu. Sesll:r~n biri: 

- Acaba ne oldu, diyordu, her tara
fı aradım, yok. 

- Kim yok? 
- Kim olacak, Mis Valeri ! Köyde 

değil. Ev.:le de değil. 
Sesler kayboldu. Adam bu mükate. 

meye alakadar bile olmamıştı. Tenbel 
tenbel bavulun üzerine oturm!.lŞ, bek
liyordu. Neyi bekliyordu? Fazla bekle
medi. Hizmetçilerin sesleri kaybolduk. J 
tan sonra kalktı. Mutfağa çrktr. Ora· 1 
dan, evde telaşh telaşlı konuşulduğunu [ 
duyuyordu. Mösyö Hovet hizmetçileri 
istintak ediyordu. Krzx nerede idi? A
caba mahzene mi inmişti? Hizmetçiler 
her tarafr aradrklarmr, oraya bakmadrk. 
lanm söylediler. Ayak sesleri yaklaştı. 
Kapı açıldı, Mösyö Hovet içeri girdi. 
Fakat adam kaybolmuştu. Mösyö Ho
vet mahzene indi orada da kimse yok
tu. 

Drşarda, silfth sesleri artmıştr. HiL 
kiımet, nihayet son tedbirlere de baş 
vurmağa karar vermişti. Ve bir top ge
tirilmişti. Bu top ile şatonun iç kapısı 
berhava edilecekti. Gazeteci HoUand, 
topçu zabitile · koıup malQmat istemiı 
ti. Zabit: 

- Yarın sabahı bekliyeceğiz, dedi, 
Eğer BeUami teslim olmazsa ate§ aça. 
cağız. 

Basacağımız meyhaneye girmezden evve! 
etrafıma baktım. Köşe başları müsellah 

gölgeler tarafından tutulmuştu · 
(Geçen tefrikaların hülisa.sı) de yanınıza. alınız... Benden ha.Jcime yapacağımıza. dair sim haber getlti• 

Siihıbül ağa il6 birlikte eski saraya selam söyleyin ... Size yardım etsin... rim ! _ dedi. 
11 doğru gül~~~·. ~~r Ali, ~- Biliyorsunuz ki bu şehrin (yani Gala. Sokak kalabalıktı. Ellerind~ f~di

rı~. sevfll_lırrı:_ı~. ızını bulmtya gıt. tanın) ekser binaalrı sultan Ahmet lerle, m~alelerle adamlar gelı? ~e!l 
?'Wı§tı. Gen dönuyor. camii evkafmdandrr. Onun için, evka- yorlardı. Bunların kimi canule rdll-

• • • fın nazırı kızlarağasıdır. Hakim be.

1 

kimi de meyhanelerden taşınıJO al' 
Dalıa uzaktayken anladmı. Bu a- nim hükmümden dışarı çıkamaz. Me- Aralarında sarhoş yeniçerilere der l• 

dam Çopur Aliydi. Aksaklığından bel- rak t · H d. kl ş , lanıyordu. Bunlar bektaşi oıdukla.:! ... e meyın... ay ı, çocu ar... u a.rd ,,.,.-
liydi... oğlanın hacetini görün... çin ramazana filan aldırnıa.zl 1

' tıJll··· 
Etrafnnızda m""'al 1 1 pli ihtı· onları go··rdu''k"e dı'ş gıcırdatıyord ._ı ' ~.,. e er e, r • Büyük bir neşeyle, gayretle yi.lrü - " ırdJtll"''' 

ı?am yürüyenler yer açtı. Soluk solu- yordum ... Ah, başıma neler geleceğin. - Ah, nisanlmıı sizler ka.Ç ·yor• 
ğa, Çopur Ali, Sünbül ağaya yaklaşa. den haberim yoktu... diyor, boğazlarına atılmak_ i~uf!1; 
rak: Mademki Sünbill ağa benimle bera- dum; kendimi zor za.ptedıyo yslc-

- Buldum ... ~dedi. be sevgilime kavuşmak emeline pek 
r, her işi oldu bitti sanıyordum. ... 
Bu neşe ve ümitle, sahile kadar in. laşmıştım işte... geld.I· Yüreğim ağzıma geldi sandrm. BuL 

muştu ha? ... Sevgilimi? ... Biricik sa
adetimi bulmuştu! ... 

Az sonra Çopur Ali ya.nnnır.a. ·d·"' dik. Orada mavnalar ve kayıklar, kar- bir ... ....-

Sünbü1, cidden samimiyetle 
dar oluyordu. 

şıya adam taşıyordu. Ekser Galata sokuldu. Elinde bohça tutan ıcatıl· 
alak da arkasında yürilyordu; ön& 

a- halkı, o gece Kadir olduğu için, İstan- mıştr. 

- Şehzadeba..',?ında, yeniçeri odala.. 
rındamıymış? 

- Evvela o tarafalra götiirm.üşler. 
Fakat sonra Galataya indirmişler. 
Hatt.i. galiba, birlikte seyahate çıka.. 
racaklarmış ... 

Telfuıa düştüm. Elim ayağnn sapır 
sapır titremeğe başladı: 

- Ah sultanım ... İzin ver de hemen 
şimdi gidelim... Onu kurtaralım... _ 
dedim. 

- Tabii ... Tabii.... Gideceksin, kur
taracaksın! Senin yüreğinin rahat et
mesini istiyorum ..• ·Ta ki, benim de 

dinliyeceğim şarkılar safalı olsun. •• 
Maiyetine döndü: 

- Haydi, Çopur Ali! Sen yine bu 
molla ile beraber, Galataya kadar 
himmet ediver ... Feyzullahla Hüsnüyü 

bul taraf ma geçmiş, büyük camilerde Ç-0pur: 
ibadet etmiş. geri dönüyordu. Vakıa, _Gözünüz aydın:. dedi. 
Galata, fisk ve fücur memleketiydi; Heyecanla ellerini tuttum: 
fakat salih ve abid kimseleri de eksik .... 
değildi. 

Oraya ayak bastığımızda burnumu.. 
za. bir içki kokusu çalındı. Ramazanı
şerif olmasına. ra.,,,Olrıen, buranın ha • 
ra.m içicielri keyf etmekten geri dur
muyorlardı zahir. Esasen ha.Ik arasın

da hıristiyan ve yahudiler de pek çok. 
tu. Bunlann içmesine karışan yoktu. 

Sahilde bir müddet yü.riidük. Bura
sını deniz kıyısında. Halicin ta içerle. 

rine doğru baştan başa kateden pek 
geniş bir cadde va.rdı. Bir müddet 
bunda. yürildük. RUstenıpa~a kervan
sa.ra.yma. yaklaştığımız vakit, Çopur 
Ali: 

- Azrcrk burada bekleyin ..• Ben ne 

- Ne var? . - ie!P 
- Hakimden söz aldnn. Bı·ıeda.~ 

ederse tersane askerlerinden ilil 

verecek. .. bill ,., 
w - Hay Alalh razı ols~: sun de .... 
gadan da. sizden de, hakimden 
Neredelermiş? . ut',.-

- Bir meyhanede! ... Ha.ydı ~ .. 11t~ 
ş~ bin3:°m ~apısı igine girin ~~ ~ifil'
nuzdekı elbıseleri şunlarla de~ış ~ 
Bizim saray mensuplart oıauğtı1'1 ·"' 

~ J1U 'v 
anlamasınlar ... Sen de k~'.'1~ ıı:ıol• 
hil'ati fahireni şu.nlaral degıştır. 
la! . iŞıtl. 

- Ah, güzel sevgilim, nezıb. ne kf
lım ! Seni Galata meyhanelerın 
dar mı dü§lirdüler? • diye inl~1!%8sı 

~--------~------------------~--~----~------------~~~------
- Şimdi teessürü, duayı, a.gl )tii• 

bırak. lş vakti. Benimle be~a~er~srı· 
rüyün ... Dişin ağnyormuş gıbl 1311 
ğının bir kısmını da yüz~e sıırorıle.t' 
meyhanenin içine girecegu:... ce1'• 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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Tarzanın karısı, kocaman silahı 
olanca kuvvetile Rokofun 

alnına indirdi ve onu yere serdi 
Rokof, çadırın kapısında bira· 

yak sesi duyar gibi olmuş ve başını 
hızla o tarafa çevirmişti. Tabanca· 
nm sapı adeta Ceynin parmaklarına 
dokunur gibi bir vaziyete gelmişti. 
Genç kadın keskin bir davranışla ta-

bancanın sapını kavradı, hızla kı• 
lıfından çıkardı. Gene o saniyede 
Rokof, kötü bir vaziyete düştüğünü 
anlıyarak gözlerini kadına çevirdi. 
Artık tabanca Ceynin elindeydi. Fa
kat Ceyn, alçak düşmanına çevirdi
ği bu güçlü silahın tetiğini çekerek 
Rokofun göğsüne veya kafasına bir 
ölüm kurşunu göndermeğe eli var 
madı. Bunun sebebi ise, Rokoftan 
korkosu değildi. O başka bir şey 
düşünüyordu. Tabancayı ateş eder 
etmez, Rokof geberse bile, kendisi 
kadar alçak adamları, gemicileri ça· 

dıra koşacaklardı. 
Ceyn işte bunun için tabancanın 

tetiğir.i çekmedi. Fakat Rokof yü
zünü kendisine çevirdiği sırada. 
genç kadın yukarı kaldırdığı ağır si-
lahın demirini, bütün gücünün top· 
lıvarak herifin kaşları ortasına indir
di. 

Rokof bu darbeyi yer yemez, du· 
dakları arasından küçük bir ses bile 
çıkarmaksızın baygın halde çadırın 
toprağı üstüne yuvclrlanmıştı .. 

Ceyn fazla vakit kaybetmeden 
çadırdan dışarıya fırladı. Ortalıkta 

bir atılu1la ormanın karanlığına da· yetıştı. Bunlar ormanlarda koş· 
lıp gitti. maktan ayakta duramaz hale gel -

XIV mi§ler, Rokofa bir an evvel yetiş-
T ambuzda, T arzana birçok taf • mek için ellerinden geleni yapmış

silat verdikten sonra onu Rokofun lardı. 
kampına doğru yollamıştı. Gene o Haberciler ortada yanan ateşin 
sabah Rokofun adamları Rokofu ""· başına halsiz düştükleri sırada, bü
dırmın içinde baygın ve ba§ı y, " yi.lk şeytanın, korkunç akderili devin 
mış bir halde bulmuşlardı. yani T ı:ırzanın kurtulup gittiğini söy 

Alçak herif ayılıp da başına gele- lediler. 
ni ve Ceynin kaçıp gittiğini öğrenin· Konak yerinde büyük bir telaş 
ce, korkunç ve azgın bir öfke için- göri..Hmeğe başlandı. Rokofun ya· 
de kaldı. Hemen tüfeğini kaparak nındaki yerlileri kaplıyan korku ger
adamlarmm arasına koştu. Nöbet çekten müthi~ti. ,Çünkü ormanlar
beklerken dikkatsHi]~ göstererek da sürü sürü korkunç parı::lar, sırt
Ceynin kaçmasmil sebep olan yerli lanlar ve azgın kocaman maymun· 
gözcüleri vurmak öldürmek istedi. larla dolaşan adam eti yemekle kaı· 
Fakat Avrupalı yoldaşlarından bir nrnı doyuran akderili şeytanın kan
takımı onun yerlilere karşı böyle in- lı hikayeleri, onların di..işüncesiz ka
safsızca hareketleri yüzünden onla• falarını günlerdenberi doldurmu~ 
rın birer birer karargahı bırakıp kaç bulunuyordu. 
tıklarım görüyorlardı. Bu gidisle ya- Yerliler bu karşı durulmaz sil· 
bani ormanlarda yerlilerin yardımla- rüni..in pek yak:nlarda üstlerine sal
nndan mahrum ve çok güç bir vazi• drracağım düşiindiikçe, tir tir titre
yette kalacaklardı. Bunun için Ro- mekteydiler. Bunlardan birkaçı 
kofu yakalıyarak yerlileri öldürme- sonradan gelen habercilerin yanma 
sine meydan vermeden tüfeğini f• sokuldular, onlarla telaşlı ve gizli 
linden aldılar. İşte o sırada da, yer- bir şeyler konuştular. Sonra birer iki 
li reisin Rokofa, T arzanı haber ver· şer konak yerini bırakıp ormanın ka
mek için gönderdiği iki haberci, ko· ranlıklarına doğru koşmağa başladı· 
nak yerine yetişmişlerdi. lar. 

Rokof T arzanm yerli köyünde Yamyam b:::.şbuğundan haber gc-
olduğunu anlayınca vakit gaybet- tirenler de onlarla beraber ka tılar; 
meden yola çıkmak kumandasını Fakat bu yerliler, büyük can korku-

verdiTarzam orada basmak, en kor· su içinde kaçarken bile konak yerir.· 
kunç eziyetlerle öldürerek intikamı- de ellerine geçen işe yarıyacak bi.i
m almak için çırpmıyordu. Yerli re. tün eşyayı aşırmağı da unutmamw 
• • . . . --~~·ı......._....._.._.~..._~-~~---....... - -~-- \ 

·ere 
binayı kuşatacaklar. Daskm \ ııı f. 

1118· 
ler. Biz de kapıların kapatıırna 1'~ • 
çin yardım edeceğiz. Hepsini ıcıs sf>Xl 
rak yakalarız. Bu mübarek .ra;: 11.ıe
aymda, hem de Kadir gecesın hııJlede 
min müslüman kadınıyla. ıneY ·rJe!"' 

··gr~ enı t keyfetmenin ne olduğunu 0 gııYe 

Galata şehrinin sok~kla~ı liJerdeı> 
mwıtazamdı. Binaları Cınevız ~ 
kalma, hep J{argirdi. Bu ;~\1]{. 1-' 
yapılardan birin:n önünde d yordtJ. 
ralıklardan dışarıya ışık sJ~kinı t>Ü 
Demir kapılar kapatılmıştı. ua. ç~· 
yük bir faaliyet olduğu belliydı. 
kü şarkılar duyuluyordu. mıuŞ· tJ· 

Çopur Ali buraların kurdu~ ka,ıııl 
su! üzere, kapıya üç kere \'C Jl1!1 

mahsusla \'Urdu. 
-mm o? 
- Yabancı değil. 
- "TıkI tık .•. tık tık ... ,. 
!çerden vurdular. 
"Tak tak ... tık!, su. p~ 
Bizimki de drşardan vur~u. ek jstl' 

rolayımş. . O gece safa. suzı:1 biıiıtl 
yen yenicerilere tamim ediJrnıtş, 11ıdıi1 • • a ı 

Çopur Ali de dig·er rnaıurrı .. '*1trı-' • da ev· 
y e· ic;eri orl~ada~ından bunu 

. ıtc" mış. ğrU b 
Girmezden evvel geriye do öl~ııı

tım. Kö!]e b~lannı müsell~lı g 
rin tuttuıiJarım gördüm.. 

Girdik. . pörduıı· 
Ortalık duman içinde:vdı. tJ1le511'' 

cü sultan Muradın ya.sak eJl fVl{ıJf 
~e. t·-~ 

hatta kafa kesmesine rae.:·- _..:ıu. v-. ·ııyoıv ur
pofur c;ubuklar telle~~ırı ·ha. r.e t 
ği! y::ı Inız tiitUn, kimbılır. da ııı.rdf· 1'
lil esrarlar, afyonlar çek1Y0\iıı.de d 

.. Bcni~1 de başnn bir a.n 
1 

~ 
nuverdı. aeğil·" }. Jcf-

Fakat yalnız kokudan b·~ dort 
• . l,, ~ 

zamanda korkudan ... Zıra Jdşi , .. 
ı"iydik. 1ç:erde belki J.:ırk. rilerd1• ııl 
Bunların ekserisi de yenıÇ:ıeri o~if 

Pac,;ı:ı. 'aı, dizlerine ve ~abıY11< 
baı:;larma kadar sıvalı P 
ve~icc"i kılıcını çekti: ,, 
· - ·~lan ne geldiniz buraY

3 #) 
--- ___ (J)eVIJnıı 
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Dertlerimize a'bo~ olanlann takıitleıini uitanm onun~u gunüne ILa dar söııdennelerini rica ederiz. 

108 CÜCENiN f\ŞKt 

--------------------------
düşchiicceğini aklına bile getirmemiş· 

ti. Hem böyle bir alçaklıkla kazanacağı 
zafere kim inanacak kim kanacaktı? 

Fakat Büssinin zafer nidası üzerine 
onun böyle bir alçaklığa kadir olacağını 
anlamakta gecikmedi. Ve bu hareket, 
ona öyle adi, öyle çirkin ve ayni zaman 
da öyle acınacak bir şey gibi geldi ki, 
gayri ihtiyasi, herşeyi unutarak.müthiJ 
hiı bir kahkaha attı. 

Bu kahkaha, böyle bir zamanda, o ka. 
dar beklenmiyecek bir hareketti ki ve 
bu kahkahada öyle b

0

ir hiddet seziliyor
du ki dehşet içincie biribirlerine bakan 
ıeyirciler buna ne mana vereceklerini 
§aşırdılar. 

Ve Büssi bütün cesaretine rağmen, 

dehşet içinde ürpererek korkuyla as
kerlerin arasına girdi. Emni}'1:tte ol. 

tnadığını hissetti ve Kristobalin nasihat 
lerini dinlediğine a!deta pişma:ı oldu. 

Çünkü, ömründe belki ilk defa ola· 
rak soğuk kanlılığını kaybeden Parda
Yan hiddet ve nefretini gizliyemiyor ve 
Yiizünden belli ediyordu. 

Pardayan yalnız bir şey düşünüyor. 
du. Büssi alçakça bir hareketele onu cel 
litlann eline tesli.m etmişti. Çünkü sırf 
onun müdahalesi neticesinde hu tuzağa 
girmişti. Bu düşünce onu büsbütün ku: 
dırdı ve kendi kendine söylendi: 

- Sırf, taarruzlarında hezimete uğ
rayan bir adamın bunu bir izzeti nefis 
meselesi yaparak bu kadar alçalması 
kabil mi? Bu herifi şimdi tammağa baş. 
ladım. Bu tehlikeli bir can;dir ! Sırf gu· 

rurunu tatmin etmek için bana bu oyu
nu oynaması bir dereceye kadar mazur 
görülebilir. Fakat affedilmiyecek, mü. 
llmııha 1:dilmiyecek bir şey vc;rsa o da 
"1 sefilin hazırlanan tuzağı bildiği hal·; 
de beni burada alıkoymasıdır. Hayatı· f 
ll'luı tehlikede olduğunu bildiği haEde 

beni alçakça tahrik etmesini, v• haina. 
ne bir surette silahımdan tecrit etmeıi· 
ni affedemiyeceğim. Mademki ölümümü 
istiyor, ne diye beni erkekçe öldürme
di. Fakat hayır l Bu alçak bunu yapma. 
dı. Ve bana hazırlanan akibeti bildiği 

halde, beni celladın eline teslim edecek 
kadar düı~ü. 

Faustaya söylediklerini duymadım 
zannetti fakat bunlan pek~li duydum: 
Bana hazırlanan işkenceden kurtulmam 
için beni öldürmiyeceğini söyledi. Aca
ba nasıl bir işkence? Maamafih şu bed
baht ve zalim kadının iıkence hususun. 

daki dahiyane bulu~larını tahmin etme· 
ğe imkan yoktur. Neyse bunu bıraka
lım ve şimdi hemen bu alçağın cezası. 
nı verelim. Mademki silahım yok onu 
elelrimle boğanm, veyahut havzr! Ma. 

demki yalnız izzeti nefis yaralan bu al· 
çağa ağır geliyor, ona öyle bir ders 
vereyim onu herkesin önünde küçülte
yim ki ömrünün sonuna kadar hiddet 
ve mahcubiyetten içini yesin! 

Ve pardayan bunları ,...,.ünürken, 
hiddeti öyle artmıştı ki, yüzünün her
zaman nazik ve zarif olan hatları ta. 
mamHe değişmiş ve tanınmıyacak bir 
hale gelmişti. 

Dehşet saçan gözleri ve bir türlü 
zaptc::lemediği o sinirli kahkah;ısile a· 
deta bir deliyi andrnyordu. 

Filhakika. Pardayan, bu hissi vermiş 
olacaktı ki Faustanrn, ümit ve sevinçle 
titriyen bir sesle Espinozaya şöyle de
öiğini ıduydu: 

- Aah ! .. Acaba şimdtden mi delir
di? 

Ve Espinoza cevap verdi: 
- Şu halde bizim müdahalemize 

lüzum kalmadan istediğimiz oldu de
mektir. 

- Doğrusu bu kadar kuvvetli bir 

• 
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- Kendinizi öldürtmek mi istiyor· 
sun uz? Bulunduğu vaziyette, sizt. ha· 
yatınızı bir defa daha bağ11lamak deli. 
liğinde bulunacağını mı zannediyor
sunuz? 

Bü.ai Löklerk ısrarla baıını ı.alJadı 

ve Faustayı hayrette bırakan bir emni
yetle: 

- Merak etmeyin madam, dedi. 
Ne demek istediğinizi anlıyo:-um. Fa. 
kat mösyö dö Pardayan beni öıduremi
yecektir. 

Size bunu temin "Cderim . 
Fausta, onun müthiş bir kurııazhk 

hazırladığını ve bütün bu kalabalığın 
önünde Pardayandan intikam almak 
istediğini anladı. Büssi kendisinden o 
kadar emindi ki Fausta sert bir sesle 
sordu: 

- Ümit ederim ki, onu· öldüremiye· 
. ceksiniz? 

- Merak etmeyin madam. Dünyanın 
bütiin servetlerini bana verseniz:, onu, 
kendisini bekliyen müthiş akibctten kur 
tarmam. 

Büssi bir müddet duraklad.ı ve aza. 
metli bir tavırla bağırdı: 

- Onu silihnı!:ian tecrit etmekle 
iktifa ede~eğim. 

Fausta bir müddet tereddüt etti. 
Onu düşündüğü için değil. Fakat Paı:
dayanın kaçmasından korkuyordu. Par
dayanın en küçük bir fırsattan istifade 
ederek kurtulabileceğini birçok tecrü. 
belerle öğrenmi~ti. · 

Bunun için Pardı:.yanın der11al götü
rülmesi için emir verecekti. 

Büssi Faustanın kararını gözlerin
den t)kudu ve hiddetindçn titriyen bir 
sesle: 

- Madam, dedi, bütün i§lerinizi ha. 
yatım pahasına ~ördüm. Yalvarırım si, 
ze bırakın ben de kendi işlerimi göre
yim.. Aksi takdirde m .. 'uliyet kabul 

etmem. 
Bu sözlerde gizli bir tehdit vardı. 

Fausta, ısra.r etmCJ'\\%1 tehlikeli olacağı. 
ru anladı. 

Kinin deli divane ettiği bu ac!am kim 
bilir neler yapabilirdi? Bundan maada 
etrafındaki askerler şövalyeye kaçmalt 
fırsatı vermiyecek kadar çoktu. Bu na
zarı itibara alan Fausta yunıupk bir 
tavırlı: 

- Peki öyle olsun! İstediğir.iz gibi 
~areket edin. 

Dedi ve içinden ilave etti: 
- Eğer herkesin öniinde kenaze o

lursa ve ölürse, kendi kabahati. bundan 
bana ne? 

Büssi Löklerk eğlidi ve sojuk bir 
sesle: 

- Biraz kenar<: çekilin madam, dedi. 
hiç bir ~eyden korkmayın. KeJldisini 
bekliyen akibetten kurtulmasına imkan 
yoktur. 

Dudaklarında lakayt bir tebessüfl"1e 
bu hususi görütmenin sonunu bekliyen 
Pardayana dönerek yüksek sesle ve 
meydan okur bir tavırla bağrr,,Jı: 

- Haydi bakalım, möayö dö Parda· 
yan, benim gibi beceriksiz bir t;ılcbeye 
o meıhur derslerinizden biri~ini daha 
vermek zamanı gelmedi mi dersiniz? 
Etrafımızda bir hayli seyirci var. Zafe
rinizin 13hidi olabilecek bu kadar k2la. 
balığı nerede bulabilirsiniz. İJte size 
mükemmel bir fırsat. 

Pardayan Büssinin her şeye rağman 
cesur olduğunu biliyordu. Ölümün onu 
korkutmadığından da eminde. Fakat 
ayni zamanda biliyordu ki, onun en faz• 
la çekindiği ve korktuğu şey herkesin 
önünde mağlUp o\maktt. 

Şu halde,ıimdiye kadar müteaddit de
falar. reziline bir surette mağlup etti. 
ği Bü11inin ona meydan okuması ldeğil, 
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Denlerimize al:ioM olanlann tal{ıitlerini nisanın onuncu eününe ita Jar söndennclerini rica ederiz . 

• 

göz:ünc görünmemesi llzımdı. 
Öyley11e Büsei, herkesin önünde ne 

diye ona meydan okuyordu? 
Pardayan itin içinde b{r alçaklık ol· 

Cfuğunu anladı. Fakat ne? Acaba arka- f 
·dan m.r saldrracaklardı Etrafına bakın. 
kir fakat bir §ey göremedi. 

'.Askerler gene eski vaziyetlerinde, 
harcketab; duruyorlardı.. Ahlına gelen 
garip dil üncelerden kurtulmak istiyor
muş gibi ba§ını aalladı ve sert bir sesle: 

- Bu meydan okumanız gayet gaıip 
ahval ve §trait içinde vukubuluyor. Bu
nu kabul etmezst'm ne dersiniz? 

- O zaman §unu derim ki, beni si. 
lahrmdan tecrit ettiğiniz doğru değil
!dir. Bunu ıırf öğünmek için uydurdu
nuz. Yalancısmrz: ve eğer gene döğü§. 

memektc ısrar ederseniz: o zaman ancak 
alçak adamlara kar ı tatbik edilen bir 
usulle, y:ıni herkesin gözli önünde sizi 
kılıcımla tokatlamak suretile, döğUşe 
mecbur ederim. 

Ve Bü2:1i bunlan söyliyerek Parda-
yana doğru bir adım atarak kılıcrnı 

kaldırdı. 

Bin a!lker tarafından esir odilen bir 
tek adama kargı yapılan bu alçakça tah
rik o kadar bayağı, adi ve sinsi bir ha. 
rekettl ki zabitlerden birçoklarının du
claklannrla itiraz mırıltıları belirdi. 

Fakat hiddetinden kudurr.ıu~ olrn 
Bibsi bunları lduyacak vaziyette değil
di. 

Pardayana gelince,elini kaldırmakla ik 
tifa etti ve bu hareket Biissinin geriye 
çekilmesine kili geldi. 

Pardayan karrtisındakini titreten so
ğuk bir sesle: 

- Bu hakaretamiz darbeye vurul
muı nazarile bakıyorum. 

Dedi ve iki adım atarak işaret par. 1 
aıağnu Biluinin göğıUnc dJyadıktan 

5onra dehşet veren &akin bir ıcsle: 
- Jan Löklcrk dedi, adi ve sefil 

olduğunuzu biliyordum fakat nlçak ol
duğunuzdan haberim yaktu. Şimdi onu 
da anladım. Bana yapmak istediğiniz 

hakaretamiz hareketi kanmızla ödiye
ccksini.z. Hazır ol, Jan Löklerk, seni 
öldüreceğim. 

Pardayan bu sözleri söyledikten son. 
ra geriye çekildi ve kılıcını çekti. 

O zaman, gözleri tekrar elindeki kılı-
ca ilişti. Bu, kendisine ait olmayan 
KristobalJe adamlanna karşt yaptığı 
mücadele esnasında yerden kaldırdı~t 
ve §Uphelcnerek degiştirmck istediği 

ktlrçtt. 

Patdayan tekrar şüphelenmeğe baş
ladı ve ona öyle geldiki Büssi ken'disine 
müstehzi bir tavırla bakıyordu. 

Sanki hakikati öğrenmek istiyormuş 

gibi, sırayla Büssiye ve kılıcına baktı. 
Sonra birdenbire kılıcını biıkn.cge 

başladı. Bu hareketi gelirken sokakta 
da yapmıştı. Bu defa da kılıç ona sağ. 
hım göründü. Hiç bir şeyden şüphclcn
ıncdi. 

Fakat her şeye rağmen, bu kılısta 

gayri tabii bir şey bulunduğunu hisııc· 
diyor1'3u • 

Parclayanın bir §eyle den şüphelendi. 
ğini, Biissi de hissetmiş olncaktı ki, ga· 
rip bir sesle ve sanki alay etmek isti
yormuş &ıbi: 

- A~a uzun hazırlık ha 1 Gali:1a bir 
türlü ba~lamak istemiyor. 

Diye bağırdı ve derhal vaziyet alarak 
ilfivc etti: 

- Ne zaman isterseniz bn&krız 

mföıyo. 

Bu söz P<>rdavanın derhal karnr vt-r. 
mesi için kafiydi. 

- Ne yapalım, olan oldu. 
Diye mınldandı ve vaziyet alarak 
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- Haydi 1 dedi. 
Pardavana öyle geldi ki. Büssi Lök

lerk döğüş başlayınca derin bir nefes 
aldr ve gözlerinde bir zafer kıvılcımı 

belirdi. 
- Olur ey degil, diye düşündü, 

bu herif acaba neye güveniyor? 
Ve sırf bu düşüncenin verdiği endişe 

ile, mutadı vcçhile hücum edeceği yer
de, rakibinin kılıcını dencmeğe başla. 

dı. 

Pardayan ihtiyatı elinden oırakarak 
§idedtle hücuma geçti. 

Bü'JSi Paıdayanın kılıcına bir kaç 
darbe indirdikten sonra, birdenbire ba
ğırdı: 

- Dikakt et Poırdayan ! 
düçüreccğim ! 

Krlıcını 

Ve bunları söykr söylemez Parda
yanın kılıcını kırmak istiyormuş ~ibi, 

t=ıkı ve sert darbeler vurmağa başladı. 

Pa:dayan nihayet onun kendi oyunu 
taye~in:ie mağlup olacağını ümit ettiği 
için hiç aldırmadı. 

Düelloyla hiçbir alakası olmayan bu 
<larbeleri indirdikkn sonra Bü .. si Lök. 
lcrk kılıcını süratlc: Pardayanın kılıcı 

altına kaydırdı ve biraz denedikten son. 
ra bütün kuvvetilc havaya doğru itti. 

o zaman hiç b:kknilmcdik bir hadi
se vuku btıklu: 

Pa dayıınm kılı:ı esrarengiz bir kuv. 
vct:n tcsirile elinden fırlamış ve hava· 
1andıktan sonra yere dilşmüştü. 

Bilssi çılgın bir sevinçle : 
- Silahını elinden düşürdüm. ödeş

tik. 

Diye bağırdı ve ayni zamanda, Faus. 
taya vermiş olduğu sözü tutarak sadece 
Pa:~l;ıy;mın eline bir :darb: indirmekle 
iktifa etti ve onun. r.ilahsız olduğu 
halde üzerine yiirüyecek ve mahvede· 
cek bir adam olduğunu na:ıarı itibara 
alaral: dcheşt içinde geriye çckiiüi. l 

Ç ı 1 g m bir sevinç içindeydi. Muzdfer 
olmuştu, Yib:lerce şahit önünde na· 
mağliıp Pardayanı mağ!Qp etmişti. 

Halbuki hakikat öyle idcGilcli. 
Pat1dayanm elinden fırlayan, kılıç 

değil, büyük bir ustalıkla kabz:asıııa 
iligtirilmiş olan keskin tarafıydı. ~aP· 
za Pardayanın elinde duruyordu. . • 

llülasn, Büssi Löklerk ıakibini sıla· 
hından tecrit etmemişti ve oynanan 

'··"ır kur· komedi Kristobalin bulduğu " 
nazlıktı. 

Fakat Büssi istediği gibi sevinebilir· 
di, çünkü uzaktnn, Par'dayanın elinde 
kalan kapzayı kimse göremiyordu. Buna 
mukabil kılıcın havaya fırladığını her· 

kes görmüıtü ve herkes namağlup ve 
mtithit şövalyenin nihayet kendinde_n 
cli:.ha usta birisini bulduğunu zaunctmıt 
ti. 

Fakat yakında bulunanlar öyle rdii· 
§Ünmliyorlardr. Onlar, mücadeleyi en 
küçiik tderrüatına varıncaya ka~r. 
iyice görmüşler ve l;apzamn Parday•· 

nın elinde kalmıı olduğunu da far~et; 
miglerdi ve anlamıılardı ki, bu vı:ızı)'~ 
Büssinin untalığından değil fakat bi: 
ktza neticesinde hasıl olmuştu. Faka 
bu kaza bile onlarda şüphe tevlit et· 

mişti. 
. . • n fır· 

Pardayana gclırtce, kılıç etınae 

hıdığı zaman o cla bir ıaniyelik bir h~; 
ret eseri göstermiş ve o da bunu 

kazaya atfetmişti. 
1 

n• 
Buna ra men. daha dôğüıün baı.a t1 

grncında bir şeylerden şüphelcnın1~3 
Fakat nihayet bunu, döğüş esnası~el: 
yapılacak bazr kumazlıklar'dan "~ ret 
ki de gayri niz:ami hareketlerden ıba 
olacc:ğmı zannetmişti. ,. 

d .. üsth•· 
Vaktile, namus cesaret ve ur n 

ğüyle şöhret kazanmış olan bir ad•:r 
sırf kinini tatmin etmek i~in bu ka 

1 ... 
,:.:J 
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~ J.o Plakla dam mus1kia1, 19,80 konf"9 
tca, •Tayyare cemiyeti nıı.mma Naciye Tr. SA..RA'I 
~k 20 ?-."cztbe ve arkıı.d&§ları taratmdan fUBK 
~ lllUBlkisi ve halk ııarkıları, 20,30 Ömer 
~. taruından arapça aöylev, 20,45 Blmen MELEK 
~ lrkadıl§ları t&ralmdan Türk muılklai ve IPD 

BEYOCLU 
ı l{ıVlrcık bq 
s sav&y otel 217 ve Yeşil 

domino 
a Bir kadın yalanı 
ı Sevlı~k armm l"e BIU 

bUller Cltukea 22 ~ Darkılan, aaat ayarı, 21,15 orkeetra 
~ &jazıs ve borsa haberleri, ve ertesi gD- 8AllA&l' A 1 
~l'Ogra.m.ı 22,30 pllkla aololar, opera ve nı.oız 1 

Kızlar pansiyonu 

'ta t Parçalan, 23 son. 
lt,·. ----lS Ol! ' ouaaa.n 

ttıt ' Kramo!on, 19,05 I{onaer, 20,05 kcı- UKAZAll 
,~ 20,20 musiki, 20,50 günUn aklıler!, rAN 
l$ ~r, 21,20 genç mllleUerin zamanı, 21, 
13 &ıı da.ıııları, 22,05 f&n ve musiki, 23. 
a~~lenceu konser, ,.e dans havalan, !Jm 

Iır,ş. ŞAKK 
18 • 
~.as opera orkestrasının konseri, 19,50 
ıa,o5traııs, 20,20 ıan konseri, 21,55 piye!. AS&J 

San P'ranatsko ve Yıktlan 
belde 

a Parlall krz 
ı Tayfun 
ı ÖlUm periat 

karmen 
ve Sanım 

ı Ehli aallp muharebeleri. 
· ı Singapur postası ve 

Altın toplayan kızlar 
- 1936 ıenesinin -

Gec-e blllblUU ve YıL • 'haberler, 23,25 vlyolonıeı, ve piyano 
lıı-

2 
11, 24,05 lt&lyanca ve fransızca hıı.ber

'~ 4.13 salon orkeatraııı, l,10 110n haberler, 
lg ı\J>~:;;l'~: 
~' kotıat1r, 19,05 hava, koııu~ma, 19,lfi 
~.23 Ya halk mustkist, 21,05 konteran., 

drrnn böllltU 
SANCAK ı LUka vapur yoıculıı.rr, Bal 
(!:11k1 Astorya) kan ollmplyaUan ve Ça• 

yrr bayduUan 
<.:UMUIUl'ET ı Yıldmm kaptan, Kukariçe 

ve lılekaud h.ıı lı: Piyano konseri, Zl,55 kon!eranll, 22,15 
ttı: 0naerı. 22,35 hava. haberler, spor, 22,50 
~konseri, 23,50 trnnaızca ve almanca FZKA.11 

ISTA.NBUL 

l.o~n~~: M1LLI 
~.musiki, lS,50 gllrler, 19,05 çocukların 
~ • 20,05 muııikl, 20,35 askeri bando, RtLAL 
~haberler, hava, vesaire, Zl,35 film ha· 

lıtr 22,05 orkestra konseri, 23,05 zenciler ~ 
tat, 23,35 konuıma, haberler, hava, 

ı Bir yıldız dofuyor, Jozl!! 
Simit ve St&viıkl ekll.l'ldıı.h 

ı Ru..-Japon muharebeıi ve 
cuuııtar kaqı kar~ıya 

ı Türk iııkıllbmda terıı.k'ki 

hamleleri 
1 Kraliçe Mart ve Alevler 

içinde 
~, ı.,ao da.ruı orkestrası, 1,35 haberler, ALE>IDAB 
tQlt.\~,45 gramofon. 

t ?.reyerling faclaaı ve Gök 
yüzü ate§ler 1~1nde 

KEMALBl:l' ı Siyah fncl ve Define kor-ıa 20• ' ınuslki : Bethoven, e-0nra §&n, 18,!15 
ı::. t ıu, haberleri, bilmeceler, 20,10 bava• 

' 11~ haberleri, veııalre, 21,45 kart1ılc BALI) 

I, 22,05 mlllnodakl Scala tlyatrosun
~ llakıcı:ı.: Opera yaymı, iatirahaUerde ı 
~haberler, hava. ı llALll 

ıanıarı 

KADIKOY 
ı Tatlı bell 

OSKUDAR 
ı Ehlisalip mub.ar•belerl 

(TUrkçe söıılU) 

BAKIR KOY ~~lıbetçi eczaneler 
~tç llk§am §ebrin muhtelit semtlerinde HILTtYADI ı Yeoil domino , 

TiYATROLAR ~Olan eczaneler şunlardır: 
~~. buı clhetlndekllcr: 
~~önUnde <HUsnU), Beyazıtta (Aaıı.• TEPERASI DRAM KISMI 
it <it ~Uctıkpazarda (Hikmet Cemil), Eytlr•' Aktıı.m saat 20,30 d& 
~ Uııtara Ari!), Şehremtntndl' <Hamdil 

1 .Srhir1i"qaf mu K R A L L ı R 

lrt~trırUkte (Ero!llos), Şehzadebqmdıt 111111111111111 
~ ), A.klıarayda (Şcrct), Fenerde •(HC· 

·an: \V. Shakespeare 
\ri.<ı;eye çeviren: 

~din), Alemdarda (Ali Rıza), Bakırköy l 

ı:.~e~o::u· dhctlndekfler: : "f ,',,lll~ ~t._ il f<•ranAB nyatroıqın .. 
~-arayda. (A. Cevat), Boııta.nbaşınrı • Operet 1omu 
~ l, Galata Topçularda (Hidayet), Tak· IDIH GllndUz 14,30 da 

~ı. ~ "<leemaı RebW), Kurtuluıta (Galapu. <,,"ocıık tl)aı-oııu OOCANLA SELMA 

•:ıiha Bedri GökDU 
so~ HAFTA 

~ltkada (Feyzi), Hıı.sk!Syde (Barbut), Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
~ Pll§ada (Vasıf), Deolktaşta (Ali Rıza) 
" trde (Nuri) Müzik: Fehmi Ege 
\j•lt • 
"t,, Uc!ar, Kadıköy ve Adalnrdıı.kller: Akşam 20,30 SAZCAZ 

Yazan: Ekrem Reelt. BestellyeD: Cemal Reıtt 
Puar ~eri 15,30 matine 

\ı~darda (!ttihat), Kıı.dıköyde Mu,·ak
'•~ taddeainde (Saadet), BUyükad&da 

~),Hey·-bc~Ud_e~(H-al~k-),~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I lstanbul Dördüncü icra Memur-
llğundan: 
~ Ate,htnet Fuat varisleri Sermet, Behice, Mela.bat, Sa.bahat, Savminin '~l' 1 
~ et Sandığına birinci derecede ipotek ve tamamına yeminli ehli vukuf 
'llıdan 1250 lira kıymet takdir edilen Boğa.zic:inde Çengelköyiln.de lekeci 

~lıt ~keci Nuri sokağında eski 52 mU. 52 mü. yeni 2 No. lI Bağı Nuri bağı, 
~ ~ebin ferağ olunan müfrez mahalli önü Necip bağı arkası tarikiam 

~t dut 11.§ağıda evsafı yazılı ev tapu kaydı üzere açık arttırmaya vazolun
ttıtı.~:. Sinaııın zemin katı, kagir üstü ahşap iki katlı olup lbir kısmı altında 
~l>td lik olarak bodrum vardır. Zemin kat: Zemini korosimen bir sahanlık 
ı: gİrildikte zem.ini kırmızı çini bir tqbk, bir oda. ve taşlıkta mermer 

~tt ~ı solda diğer bir oda ve bir hela, zemini kırmızı çini maltız ocaklı 
\.~~ bahçeye bir kapı ve merdiven altr aralığından zemini kırmızı çini 
~tul' g~ilir. Soldakiodanın altı kapısı bahçede olmak ti7.ere bodrum kömür. 
~ ~0• llırinci kat: Ahşap merdivenle çıkılan merdiven orta sa.hanlığında sa.. 

iıı-. ~~"> olup Qlir sofa ii7.crine birinde yük ve dolap olan dört oda bir hela
~ ıı:~ci katta ve zemin kat methal kapısının üzerinde balkon vardır. Bah

it> S5 il', erile gibi birkaç meyva ağacı vardır. Umum mesahası 1675 m2 
~ l?ı2 iki katlı !bina ve geri kalanıbahçedir. 

~~ .. ln-znaya vazedilmiş olduğundan 6/ 5/ 937 tarihine müsadif perşem. 
'<'lt~ fla.at 14 den 16 ya. kadar dairede birinci arttırma!ı icra edilecektir. sd a bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi 
~ ~ btrakıJacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kal. 

• ~~ CU.re arttrrma 15 gün müddetle temdit edilerek 21/5/ 937 tarihine mü-
~~ ına günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin. 
~ lttttnnasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bul. 
~~.~kdirde satıB 2280 No. lı kanun ahklmına tevfikan geri bırakılır. Sa

~~~dir. Arttırmaya i§tirak etmek istiyenlcrin kıymeti muhammenenin % 
\..' tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
ı.'.~ d~ları 18.zımdır. Haklan tapu sicilli ile sa.bit olmayan ipotekli alacak
' "e ıgel' alakadaranın ve irtünk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 

~ıı. i~~arifc dair olan iddialarını evrakı mUsbitelerile birlikle ilan tari. 
.\le ibaren nihayet 20 giln zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım. 
--~! takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmayanlar satıs bedelinin pay-

~11!\i~an hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiycdcn mUtevel
~ ~~Ye :usumu ve vakıf icaresi ile bunların üstünde bırakılma kararı tari. 

lt!c ar lŞliyecekleri borçluya ait olup onun tarafından verilecektir. 20 
~akif icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malUmat almak isti. 
~ /4 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu-
~ ~k arttırma §Rrlnamesile 934/ 18.35 No. 1ı dosyaya müracaatla 

O!yada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1626) 

il) 

ls~bu r .iJ:~rı.c~4,A.s~ , 
ke·rı kıtaafı .. ıııi·öı&rı 

, .. ,-~J .;t ·,,, ~· .. :"'.ıt~•A. '•' ,.' 

il BEY O G L U VAK l F LA R D t RE K T ö R L O C O N D E~ 
Kiralık Emlak 

Tümen birlikleri hayvanat ihtiya
cı olan l 7 liralık köstek,, 168 liralık 
paybent, 56 liralık yular zinciri, 318 
liralık şaplı yular baBhğı pazarlıkla 

almcaktır. Pazarlığı 25 3/ 937 saat 
15 dedir. İsteklilerin nümune ve ev. 
saf r görmek ürere her gün ve pazar
lığa. iştirak için belli gün ve saatte 
Lüleburgaz Tümen Satmalma Jfomis· 
)"Onunda bulunmaları. (648) (1639) 

Beher metresine biçilen ederi sekiz 
lira olan yedi bin metre kurşuni kaput
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. !halesi 26 mart 937 cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminat 4050 
liradır. Şartnamesi 280 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan alı 
nır. Eksiltmeye girecekler kanuni te. 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyonu
na vermeleri. (631) (1309) 

ista.nhui Lev·az'ım ·Amir'tiği 
Satınalma K<?..~isyon·u .jf~nıare 
Davutpa.şa kışlasında ölçme tabu· 

runun bulunduğu mahallin elelCtrlk te 
sisatmm ilaveikeşfi mucibince pazar. 
lığı 30/ Mart/ 937 salı günü saat 14,30 
da. Tophanede Satmalma. Komisyonun 
da yapılacaktır. Keşif bedeli 225 lira 
60 :kuruştur. İlk teminatı 17 liradır. 
Keşif ve şart.namesi komisyonda. gö. 
rülebilir. !steklilerin kanuni vesika
larile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (400) (1638) 

Harp Akademisi hayvanatı için 
400 adet kayış yular ' başlığı 8/ Ni
san/ 937 perşembe giinil saat 14,30 da 
Tophanede Satınalma 1.::0misyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 1120 liradır. İlk te
minatı 84 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin kanuni vesikaJnrile beraber belli 
saatte komisyona. gelmeleri (397) 

(1640) 

İki No. lı Dikimevinde birikmiş 
ola.J\ 2675 kilo !kösele kırpıntısı ve 
3500 kilo şaplı deri kırpıntısı 8/ Ni. 
san/ 93T perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma Komisyonunda 
nçık arttırma ile satılacaktır. Kösele 
krrpmtısmm beher kilo tamhin fiyatı 
beş kuruş, şaplı deri kırpıntısının se
kiz kuruştur. Teminatı 62 lira 6 ku
ruştur. Şartnamesi KomLc;yonda, kır. 
prntılar Tophane Dikimevinde görü. 
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 401) (1641) 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı 
müessesatr için 20 bin kilo bakla, 26 
bin adet enginar, 15 ibin kilo semiz
otu, ~ bin kilo !bezelye, 6500 demet 
dereotu, 12 r\>in adet marul, 15 bin de. 
met maydanoz, 11500 adet yeşil sala. 
ta, 9 bin demet taze soğan ki ceman 
9 kalem sebze SjNisan/ 937 perşembe 
günil saat 14 de Tophanede Satmal
ma Komisyonunda. açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4555 liradır. İlk teminatı 341 lira 62 
kunıştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika_ 
Jarilc ooraher belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 402) (1642) 

Beyoğlu Kayma
k a mhğından: 
Beyoğlu emvalinden maaş alan ve 

Beyoğlu Askerlik şubesinde kayıtlı sa. 
v~ sa.katı malfıl subaylarla erlerin ve 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
Beyoğlu Kamerhatun Papatya 2 Dükkan 
Kasımpa§a Gazi Ha.sanp~o.a. Dere boyu biliı. Arsa 

,, 
• 

Bedrettin Mezarlık ,, Od& 

" il " " " 
" " " " .. 
.. " " 

,, 
" ,, 

" " " 
Dükkan 

Tophane Çavuşba.şı Topçular 394 386 Dükkan 
• Kasım paşa Seyltali çelebi 19 121 

" Beşiktaş DikilitaŞ Canıialtmda 4 
" Mecidiye ve caddesi 2 Oda 

• köy 

İslinye .Mahmutçavu[J Cami hariminde 2 Bahçe 
Galata Yenicami Perşe.mbepazarı 1 dükkan b 

Beyoğlu Hüscyinağa Hava 8 " 
" 

Kiı.tipmustafa çelebi Cami od 

Yukarda yazılı vakıf mallarm 31 Mayıs 938 sonuna kadar kiraya 
mek üzere açık arttırmaya konulmu'j tur. 1s:eklilerin 26 / Ma.rt/937 Çaı1 
günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar direktörlüğü aka.rat kalemine gel 
lcri (1454) 

•• • •• , .c - • ·.-.i~'. . ... 

~;-;:Is tan bul .·· ·Belediyesi' .~ <-Ila·1ı:ıa4 • 

,, .. ~ .... . . .... . .,. - . ' 

ı - Kredito 16 - Jak İpsalti 
2 - R. X. H. Yahni 17 - Menaşe Kuzen 
3 - E. Bivas ve şürekası 18 - Kırmızı Horoz 
4 - N. Alevropulu ve mahtumu ·ıg - Yusuf Neı'et 
5 - Naum Y. Papatedero 20 - Lconida Kaleroni ve Ş. 
6 - Safro biraderler 21 - Siyacı Oğlu Artin 
7 - Naum Yorki ve şeriki 22 - Jozef Negrin 
8 - Edvart Hazaryan 23 - Vahram M. tşlemeciyan 
9 - Rızkallo ş. Hayat 24 - M. Bakir 

10 - İskonto ve ticaret kollcktif ş. 25 - Emanocl Satra.ncadis 
ı 1 - Zülfü Ali 26 - Rafael Evra Amon 
12 - Sami Danon 27 - Gözem Şayo Eskinazi Neg 

13 - izak Bahar Julda 28 - Hacı ManiJ Oğlu Nauıu 
14 - Sava Nettici 29 - Seyfi 
15 - Dangomiz N. Kmandaref 30 - Albert Kohen ve Uya Kald1 

18-6-933 tarahinde 22i9 N. 1ı ödünç para verme i§leri kanunun 
cu madesi mucibince rukarıda isimleri yazılı faizcilerden ~ 12 den f~zla 

verdikleri paraların% 12 iden fazlasında kanunda yazılı nı~bctler daues 
mikdan idarei hususiye hissesi olarak belediyeye tediye edilmiştir. Bele 
\'erilen hisselerin ~ 25 i bu faizcilerden faizle para alanlara verileceği yin 
kanunla yazılı olduğundan alakadarların % 12 den fazla faizin muayyen 
daki idarei hususiye hissesinden kendilerine isabet edecek mikdarı geri 
üzere belediyeye gelmeleri ilan olunur. (B.) (16 

• .. .. ~.:~. - - .• . ·: ft . .. . : . • . . ;;r· '. . , ,. . ._.,.. . .. ~ ..... ~ 

:;,'r:·~sP· ~ :ıil~~- i ;L~~.·v' a·z ı :.~i :. ·: &~a·l ı~ n-:g~ı~nr~·, 
~o/~?" -..·: ·-.~~.~·-m.;·~fş;~r ~ ~r~ ':: ı ı~~'~.~~ .~'.;~~r· .. ~:.} 
:_..,·?···.~- .. , •.~· "t.J!M.': .lir.~ ı1N'.ır._ ..... ..._A' "'°""· ,· ,ı_ .... .'..;_ ,.~ u"t~ ...... ._· _ • ...,. t ·' 

• 
Tahmin edilen bedeli ( 4680) lira olan (780) metre linolyom- 5 

1937 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnü &aat 14 de açık eksiltme usulile 
caktır. 

Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyo11da her gün 
sız olarak verilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminatı İıtanbul Defterdarlığı Muhasebe Mü 
ğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya Banka mektub· 
2490 aayılr kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli cün ve aaatte Kı 
şada bulunan Komisyonumuza mlracaatları. ( 1.515) 

Türk Hava Kurumll 
B ··yük Piyangosu 

Şimdiye hadar binlerce kişiyi zengin etmişt 

11 Nisan 937 dedı 6. ıncı keşide 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradıı 
Ayrıca: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000 10.00 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralı 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan hor kes 7 /Niaan ı 937 günü akş3mma kadar bi 

dcğiıtirmit bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakla 
olur • 

şehit yetimlerinin 937 yılma ait ikra ••• : .......... ·-·~······················ .. ::·--.. 1111 .. •••••m•••m~•••• miyc kayıtlarını yaptırmak üzere cu- H ......... D •••••• 1.z ... H ..... tn·······i··c···.:::: ~··1 .. , · •• •• "is 
. .. .. :: en as nes eu<UU .,~ :: DOKTOR 

martesınden maada her gun oğleyc ii Operatör ;i Kemal o·· zsa D 
kadar 15 Nisan 937 tarihinden evvel !I !~ 
Beyoğlu Askerlik şubesine müracaat fi Dr. SaU\h Sun ~= ı üroloğ _Operatör 
etmeclri. li Dıı tabtbt !! Bevliye mütehassıs 
BmJoğlu dördilncü sulh hukuk mah. İ! Ot. Kemal Sun H ı Karaköy - Ekselsiyor mağa.zı 

k.cm-0.c<ıindcn: !! laUklAl caddesi s22 ~ yanında. Her gün öğleden so 
Terekesine mahkemece el konulan H Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü R 2 den 8 e kadar: Tel: 41~ 

··ıu J k 0 ad •t ahk ii Telefon: 43667 :! r;, 3iim::mcmm••E!Dlml••• o a \. yaya aı ve m emece .: ............................................... ., .......... :: -------------. . ..................... , ...................................... , ............................................... .. 
tcsbıt edılen ve !.lnrputçularda 37 nu. ;!::.s ............................................ .. 
maralt dükkanda. bulunan sırrnacıhğal ~:D!!ID!E:::~=:::::l~!Blllmllf!'lllml!l•mEm :! Doktor 
ait eayayı tüccariyesi 31/3 937 tarihi- Göz Hekimi İ~Ömer Abdürrahmı 
ne müsadif çarşamba gu .. nü saat 14 de D c:;: ··ı ·· E ! =:=··. D E R M A N r ...... u<ru r an 
açık arttırma suret!le satılacaktır. İs- Cağa loğlu N~nıC'Smaniye cad. ~cı ~' 1 ~~ Muayenehanesi _ Eminönün 
tcklilerin mezkur gün ve saatte yukarı 1 (C ,. 1 ,,1 E . d ) .::. VALDE HANI 1·,.1·nde ,. .. 0 • 21 
da gösterilen mahalde hazır bulunmn-

1j 
863 ;~e~fo:.z;~~9~6yanm a i~i::::::=::.::::::::::;;:;~:;.:::;~ 

ları ilan olunur, ı 



1 ., 

Uzun müddettenberi takdirkarlarrnı eşsiz sesinden 
mahrum bırakan biricik sanatkar 

Bayan AFİ V E es:r~::ilc 

~c;,vd°ao-LO ND RA ::s~::; 
Telefon: 40227 

Şirket• • 
ayrıye 

Hissedarlarının fevkalade 
toplanması için 

ikinci içtima davetnamesi 
Şirketi Hayriye hisaedarlar umumi heyetinin 22 Mart 1937 pa· 

zartesi günü mukarrer olan fevkalade içtimamda hazır bulunan his· 
sedarlarm temsil ettikleri sermaye mikdanna nazaran nizamname 
tadili için kanunen muktezi müzakere nisabı tahusul edemediğinden 
celse açılamamıfbr. Bu itibarla hissedarlar 26 Nisan 1937 pazar· 
lesi günü saat 15 de Şirketin Galatada F ermenecilerde kain mer
kezi idaresinde tartnamenin üçüncü maddesinde tadilat icruı için 
ticaret kanununun 386 ncı maddesi hükümlerine tevfikan tekrar İc· 
tİrnail davet olunurlar. • 

İşbu içtimaa ticaret kanununun 385 nci maddesi mucibince bir 
• hiase)'W! malik olan hissedarlarm dahi İftİrake salahiyetleri vardır. 

Ruznamei müzakerat 
1- Şirket · şartnamesinin 3 ncü madde

sinde tadilat icrası teklifi: 
Şirket nizamnamesi 3 ncü Şartnamenin üçüncü madde-

maddesi ikinci fıkrasının halen ıi ikinci fıkrasmm teklif olunan 
r mer'i bulunan metni: tadil metni: 

Şirket tarafından vekileti Şirket tarafından lktısad Ve-

fettiş maaşı olmak üzere tehri olmak üzere ıehri 100) lira vc-

Saçları besler -
Kuvvet!endirir
Dökülmes!ni 

keser 
Beyoğlu dörr!iliıcü suhl hul;ıtk ıııa.lı. 

kem.esinden: 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölü Osepe ait Beyoğlunda Pang:ı.ltı 

mahallesi eski han kapısı yeni Do
lapdere ve Hank&pı sokağında eski 2, 
4, 4 M. ve yeni 3, 34. 53, 7, 9, 11 numa 
ralı dört bap dükkan ile bekar odala.. 
rının sekizde 3 hisseai açık arttırma 
suretile 26 4 937 tarihine müsadif 
pazartesi g~ü saat 14 de satılacak. 
tır. Tamamının kıymeti 3095 liradır. 
Dellaliye resmi ile ihale pulu müşte
risine aittir. 

Tafsilat: Dört dükkanla arkalar
daki odalar bir çatı altındadır. Ki. 
girdir. 36 numaralı dükkan ahşap bir 
bölme ile ikiye ayrılmış olup arkasın. 
da deposu vardır. Diğerlerinin bölme· 
leri tuğla ile zemin çimentodur. 

34 numaralı dükkan köşede olup 
diğerlerinden tahta perde ile ayrıla
rak arka cihetinde ahşap merdiven
le arka odalardan birine çıkılır. Di. 
ğer iki dükkan da birer tahta perde 
ile ayrılmıştır. 

Bekar odalarına a)Tıca bir methal
den girilir. Ve ahşap bir merdivenle 
çıkılır. Altlarında ahır olarak kulla
nılan bodrum vardır. Yeni 9--1.1 No. 

~ lr odalar zemin Odalardır. 
9 numaralı methal zemini çimento

dur. Diğerinin methali ile beraber kM 
fesi tahta döşenmiştir. Birer hela ile 
üçer odadan ibarettir. 

Satış bedeli kıymetinin % 75 i geç. 
tiği takdirde en çok arttrranm üzeri
ne ihale edilecektir. 

Arttırma.ya girebilmek için % 7,5 
nisbetinde pey akçası yatırmak lL 
zımdır. İsteklilerin yukarıda gösteri. 
len gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine baş vurma
ları il:in olunur. 

Kimyager 

Hüsameddin 
' Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 

umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 
Bev Hanı. 

müprün ileyha veznesine mü- kaleli veznesine müfettiş maaşı 1 
20 lira verilecektir. rilecektir. - ._ __________ _ ." ........................................ ,~~~~~~~~~-

j~ ~~~--;.- --~~-, 

Akay işletmesinden : 
1 - Akay işletmesinin bir sene zarfmdn. getireceği kömürlerinin İstanbula 

nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 311 Mart 937 çarŞamba günü saat 15 de idare merkezin. 
oe ~fler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin kesbi 
ltatiyet etmesini müteakip bu miktar, bedeli ihale üzerinden yüzde 15 şe ibalğ 
~ilecektir . 

~ Dr. Nihad rl'ÜZ!,!C l 
f>t ı:ıcı sın f Cilt - Frengi ve 4a':oer Jı 
<f, Zührevi has;aııkıa r mutahassısı ~ 
<f B•lıı.All T•11•r• Cemı7otl kartroı Na. tt ; 

( ) hl•loıu ••••• 
f ı Pazar ve Perşembede:ı başka hetgün ,, 
<~ 15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder <I. 
'"· Sair günler! parasız rj:' 
~~~~~') 

Kulağınıza ·küpe olsun! 

EN MÜOHiŞ 
{STiRAPTAH 
soNRA ... 

Pi 
Kullcnmakla kabildir ~ 

························ ... .--......................................................... ·--·······::::::::S:···· :·:··························-.. -·······························-································ 
i.=i. Bir hamlede nezle ve gripi ge;irir. Harareti sür'atle dü~ürür .. l 
:r Ba~, diı, sinir, maf 3a}, ada!e nğrıları anca!t GRlPlN almak suretJY e 

Ü çarçabuk def edilebilir. 

!!:::::::===: .... K at' i 
~ 

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

Istanbul limanı sahil sıhhiye ıner"' 
kezi satına1ma komisyonundan: oaıı· 

1 - Mer:.ezimiz için Trabzon Defterdarlığına ciro edilmek il.zere 
2.ı 

rnlık ikiııd tertip mübadil bonosu açık ~ksatme suretiyle alınacaktır. 

A - Tahmin bedc)i 100 liralık bono Si,5 liradan. 

B - Şarlnamesi merkezimiz Lcvazımmdan p:ırasız alınır. tJılf 

C - Eksiltme 26 Mart 1937 Cuma günii sa.at 14 de Gnlatada J{ar;.ıcw· 
tara Paşa sokağında mezkur merkez satmalma komisyonunda yapıla 

D - Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. ·el ,e'ı 
2 - Eksiltmeye girecek olanlar temmat paralarını eksiltmeden eV' 

neye yatırmaları şarttır. ll~SD) ~ 

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

Sabah doku ı::dan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gi.indüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga • 
ranti muhassenatı bunlar · 

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli biı kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan · 

dırılmış yegane hafif pud • 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
fan pudralardan on defa 
daha saf ve daha h,afiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nm istihzarında kullanıl · 
maktadır. İşte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası. 

daha muntazam ve dahn 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

· •· b" ·· llı·k ta • gôrunmcz ır guze 
b\\kası ile kaplar ve yiiıe 

· ve 
tabii bir güzellik \'erır b" 

··ze ır 
modası ge~miş ve yu J1 

k. . ki" . rrnede ma ıyaJ şe · ını ve 

kalın adi pudralardan ta .. 
. "a • 

mamen başka bir tesır " d 
\l -par. Bu yeni T okalon P .. 

.. kaldıgı 
rası yuze yapışık d" 
cihetle buna "8 eaatlik pıı 
ra" tabir ederler. Artık ~·; 

i!h cı parlak burun, ne ya_ .. _ 
görünnıiyecek, belki ruz. 

1 rnenıo 
gur, yaümurun. ter e t 

~ ~· rna , 
icrayı tesir edemiyccegı .. ., 
saf ve sevimli bir ten go 

rünecektir. 

gün idare levazım şefliğine müracaatları. (1167) Boş durma ••• Para kazaf1 wııı1l~ 
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