
Lisan 
derslerimiz 

Bugün: Fransızca 
Yarın : lngillzce 

Fenerbahçe 
An karada 

4-1 galip 
(Yazı.sı 7 incide) 

5 Kuru} - Telefon: 23872 28 MART 1937 PAZAR Sene : 6 - Sayı: 1866 

Yugoslavyanın 
Italya ile yaptığı 
llnlaşmanın akisleri 

ispanya Asileri 
Son mağlubiyetten sonra 

anır nnglBlz gazetesin e g öre 
~usolininin Balkan manevrası 
muvaffakiyetsizliğe uğradı 

J)Un İtalya ile Yugoılavya arasında 
~Prlan yeni anlaşmanın musaddak nilı 
I ları teati edilmiş ve bundan ıonra 
ltıya hariciye nazırı Kont Cia. 

~.0 tayyare ile Romaya hareket etmiı. 

İtalyaya bir nüahaamın tayyare ile 
gönderilip tasdikten ıonra ialdesi ıure· 

tile kabil olmuıtur. Bundan sonra iki 
memleket hükQmet reisleri arasında 
tebrik telgrafları t eati edilmiştir. 

Bir.birlerine girdiler 
Kolordular arasında irtibat 

kesildi, erkllnıharbiyeler 

ti:, 
~aaddak nüshaların ıüratle teatisi 

Romaya dönen İtalya hariciye nazın 
( Devanu S i ncide) 

Nikotinsiz tütün 
DD k defa cDaırak 

lürkiyede yetişecek 
}abu olarak nikotinsiz yetiştirilen Tilrk ttt
Unıerl dilnya piyasasında rakipsiz kalacak 

~ikot~ tüttın ::criyatınm ilerlemeli 'nemlekennıizin binlerce tütün 
işçisini <ÜJ /cıydalarıdıracaJ...-ttr 

Madrid miıdafii Gmıcral Miaja 

Atatürk 
gençler 
arasında 
Uludağ gecesinde 

gençliğe bir 
hA.tıraların anlattılar 

~ ( Yazm, ! incide) (YaZt,,-ı 6 tncıda) 

~ehir kaçakçıları 
Kurşuna dizilmelidir! 

Şimdiki cezalar bu katilleri ylldırmak şöyle 
d~rsun bil8kis onlarm ekmeklerine yağ sürüyor 

Kuvvetli 
müeyyideler 

lazım! 
b~llgUn kaçakçılıkla yaptığımız mü
)i~leYi kahhar bir kudret haline 
~tmemizi ve kaçakçılıkla müca.. 
d ;ve memur teşkilitlarımIZl yeise 
~1t::1ekten kurtarmamızı istiyeceğiıiııt. 
) . ben şuna kaniim ki; Türk cem1. 
~ bugün olduğu kadar hiçbir za. 
da bu ibUyUk içtimai beli karşısm
'l\~illhianmıya muhtaç olmamıştır. 
d~ lt cemiyetinin en kısa zaman için
\'e ~ silBhla.rmda.n daha. kuv
lıı.~ l!ilfilılara ve hiç aman vermiyen 

Yyidelere ihtiyacı vardır. 
~a~kain, eroin, kaçak içkiler ve ka_ 
~a ııa.çıar karşısında, ''hiperit harbi,, 
~ l>?llaırtan çekinmez bir düşman 
t~ ile ve doymaz bir hırsla Türk 
~ liğine saldıran ve Türkü zehirli~ 
'q kaçakçı haydutn.lr karşısında ihtl
~ tnahkemeleri hiç de kafi bir mü
~ la kuvveti ve müdafaa vasıtası ad-
~eınezıer. 

'ilra lisas mnhkemeleri, iB görmekteki 
l'ıı-.tlerlne ve mnhsus derecede arttı
~ ~lnrla hapishanelere malı. 

göndermelerine rağmen ma.ale. 

.. 

• f . . 

Çinde zehir kaçakçıları ilk yakaZa>ıt§kırmda lı.'1zgm clemirlc damgalanırlar 
ikincisinde i.se derhal i<üıı>~ edilirler 

sef kaçakçılığı zerre kadar müteessir 
etmiş değildir. 

Cürüm, cemiyetin normasına uymı. 

yan bir aykırılığı ifade eder. Cemiyet, 
kanunalnm, bu aykırılıkları yapanla
rı mevcut normalara göre zaman za. 
m:ın cebr en ayar etmek için kullanır. 

Fnkat ayara gelmiyen birtak ım müc
rimler vardır ki bunlar akıl ve havsa. 
~aya SiğmlY.aJl fevkallde cUrUmlerini 

karşılamak için kanunların dışında 

!evkaltıdc tedbirler 81mayı lüzumlu 
gösterirler. 
Kumaş. kösele, gözlük camı, ipekli 

sorap, kravat, saat, kol düğmesi ve 
oyun kağıdı kaçakçısmı haydi ihtisas 
mahkemelerine verelim diyelim. Hoş ... 
Bunlar için de dehşetli tedbirler al.
mak 18..zımdır ya ... Neyse ... Fakat ko-
' (Deoom.ı 6 ıncıda) 

biribirlerile temas 
edemiyorlar 

Franko şimdilik 
taarruza girişemez 

Londra, 27 {Hususi)-Deyli He. 
rald gazetesi İspanyada asilerin cep
hesi arkasında tam bir kargaşalıklar 
çıktığını ve tam bir emniyetsizlik 
hakim olduğunu çok emin bir kay
nağa atfen yazmaktadır. 

Es~ramadura ve Andaluz köyle
ri arasında kanlı kavgalar, müsade· 
·meler olmaktadır. Frankocular cep· 
heden kavvet gönderip bunlarla bat 
edememektedirler. Yalnız kenarda 

(Devamı 6 ıncıd.a) 

B ir lngiliz gazetesine göre: 

Napolide 2 kolordu · 
harekete hazir ! 

Fransız gazeteleri de ltalyanın. 
teminatına rağmen vaziyeti 

hala endişeli görüyorla_r 
Londra, 27 (Hususi) - Evvelki 

gün Delbos tnraf ından ltalyaya yapıl
mış olan ihtarları tetkik eden Deyli 
Herald gazetesi bU: teşebbüsün İtalya 
üzerinde bir müsekkin tesir yaptığını 
yazmaktadır. Bu gazete Alman hUkft. 
metinin M:usoliniye ihtiyatlı hareltet 
etmek tavsiyesinde bulunduğunu ıan 

maktadır. Deyli Herald Napoli civa
rında İspanyaya harekete amade iki 
İtalyan kolordusunun tahaşşüt etmiş 
bulunduğunu da kaydederek diyor ki: 

''Eğer Italya bu kuvvetleri İspan_ 
yaya sevketmeye kalkışırsa. Fran.sa ile 
İngiltere buna mini olacak tcdabiri 
almamazlık edemezler.,, 

Cebeliittarıkı mübadele 
Londra: 28 (A.A.) - Visamiral 

Usborme, Sunday Times gazetesinde 
çıkan uzun bir mektubunda İngiltere

nin Ceutaya mukabil Cebelütt.ınkı İs· 

panyaya vermek suretile bir miibadele 
yapmak teklifinde bulunması lazım gel 
diğini yazmaktadır. Bu teklif, vaktiyle 
1868 senesinde amiral Georg Greyin 
teklifini tecdi'dden baıka bir şey değil. 
dir. 

Amiral Usborma, 1ngilterenin Ceu
ta'ye ~rle~mek suretile sevkuiccyş ba
kımından elde edeceği menafii saymak 
ta ve bilhassa orada bir tayyare meyda. 

ltalyanm Lcmdra Sefiri Grandi 

nı in§ası imkanından bahseylemcktedir. 
Cebelüttmkda böyle bir meydcln inta• 
sı deldi müıkülata maruz kalmaktadır~ 

Fransız gazetelerinin edişesi 
Paris 27 (A.A.) - ltalyanın tapan• 

(Devamı 6 rncıda) 

Bir sa bık alı iki 
kişiyi yaraladı 

Yarahların ikisi de tehlikeli bir 
vaziyette hastahaneye kaldırıldı 

Galatalı meşhur sabıkalı Yusuf dün 
akıam iki kişiyi hiç yoktan ağır ıekil. 
de yaralamıştır. Sabıkalı her nedense 
Kumkapıda oturan Emin ve onun ar
kadaşı Ahmede kızmıştır. Kızgınlığını 
hemen bıçağile teskin etmek adetinde 
olan sabıkalı Yusuf bı~ğa yapışmış 

ve E mini bir defı. srrtından ve sonra. da 

kulağı arkasında yaralamı;tır. Bununlll 
da iktifa etmiyen Yusuf Ahmede de 
yetişmiş ve bıçağını onun da· sol kürek 
kemiği üzerine saplamıştır. Yetişen za
bıta memurları Yusufu elinde bıçnğile 
yakalamışlardır. 

Yaralılar ağır bir halde BeY.o.ll~ h as. 
ianesine kaldınlınıJlarchr, ' 



28 MART - 1937 

•• 
Büyük On derimizin -Zaruretler 

Demokrat 
iktidar 

. 
Fransada 
mevkii 

Avrupanın bil.yük demokrasilerinden biri olan Fransada iktidar mev-
kiin~ yükselmiş olanları daima üç bakımdan mütalea etmek lazımdır: 

1 - Parlamentoların karşısındaki vaziyetleri. 
2 - Muhtelif içtimai sınıflar karşısındaki vaziyetleri. 
3 - Devletin silahlı kuvvetleri ile münasebetleri. 
Acaba son gtinlerin hadiseleri içinde Blum'la arkadaşlarının bu üç 

buut tan görünüşleri nedir? 
Biz şöyledir sanıyoruz: 
ı - Parlamentoda Bliım kuvvetlidir. Fakat parlimento, ancak memle

kette içtimai nizamın ahengini kaybetmemesf şartiyle ye etmediii müı:L 
detçe bir kudrtt ifade der. Fransada saylaviar, seçimd~ kendilerini namzet 
göstermiş olan partilere pek nadir olarak ihanet ederler. Çoklukta parti 
disiplini bir hayli sağlamdır. Fakat silahın birçok ani infiallerine şahit 

olduğumuz bu giln1erde yalnız parlamentoya bel bağlamak bir hayli saf
dillik olur. Bununla beraber Fransada orduyla halk ve parlamentonun 
birçok bakımlardan biribirlerine uygunluk gösterdiklerini de unutmamak 
lAzımdır. · 

2 - Halkın en hurda farklarla kendini sınıflandırdığı memleket 
Fransa.dır. O ·derecede ki yarın öbür gün günde 150 gram et yiyenlerle 
149 gram et yiyenler aralarında bir çok ayrılıklar gayrılıklar bulmıya 

kalkarlarsa hayret etmiyeceğiz. Kendisine nasıl bir aile adı takarsa bir 
meslek, bir sanat ararsa bir zevce isterse tıpkı öyle bir de sınıf uydu
ran .,Fransız kalabalxkları ilzerinde partiler çok dikkatle çalışmışlardır 
ve her parti adeta ayn bir devlet gibi tcşkilatlanmrştır. Bu teşkilatlar 
parti azalarının en hurda işleri ile uğraşırlar, Ayrı sinemaları , ayrı kon
ferans salonları, ayrı spor s~haları, müzik klüpleri, bandoları vardır. O 
derecede ki devamlı çalışmalar ve propagandalar neticesinde herkes 
hayatını ancak kndi partisine mensup olanların vcy~ bu partinin bayrağını 
taşıdığı snufm havası içinde geçirir Partilerin gizli ve hattft silahlı teşki
latları olduğu gibi her parti devamlı propagandalarla kışlalarda, harp ge
milerinde ve kolordularda taraftarlar temin etmiş bulunmaktadır. Bereket 
versin ki Jbu Fransa.da yaşıyan 41 milyon insanın ancak yüzde 15.18 i 
gizli veya açık parti teşkiltlarma dahildir. Partilerin halk içine bu ka
dar kuvvetli kökler salmış bulunması umumi seçim neticesinde toplanmış 
olan parlamentonun verdiği kararları partilerin parlamento dışında da par
lamento içindeki kuvvetleri nispetinde lbir kudretle münakaşa edebilecek
lerini gösterir. Bu kudret de tıpkı askeri kuvvetler gibi stratejik kıy
metinin derecesiyle mütenasip bir ehemmiyet alır. Faraza şehirlerde 
tahaşşüt etmiş heybetli orduları andıran sendikalara dayananlar ~ÖY
lerdeki dağmık kuvvetlere dayananlara nazaran daha ziyade kuvvetli 
sayılmalıdırlar. 

3 - Ordu siyasetin tam içindedir. Yüksek erkanıharbiyeden dümen ne. 
ferine kadar silah altındaki her · Fransızın bi sJr~i a}Ç e.tk vardır, 
Ber JC:ef:versin 1ti hepsi partilerin (militant ~ mücahid) i değillerdir. 
BUyült bir 1nsnn siya.si bit kanaati fikrine mülayim ~ "btlhha'kll .,..öeraber 
bir rol oynamlyı deruhte etmemiş bulunmaktadır ki, Fransız ordusuna 
müttehit bir kUtie · manzarası veren de !budur, 

Binaenaleyh bUtün dedikodulara rağm.en · bugiinl<li Fransada parla
mentonun itimat reyi hem daha 1ruvvetli parti tcşkilatlanrun, hem daha 
geniı, halk kütlelerinin, hem de silahlr Fransız kuvvetlerinin müzaheretini 
kazanmış olmak manasına gelir. 

Bizce Bli'im''.ln mevkii sağlamdır. Şekip GÜNDÜZ 

Nikotinsiz ttttün 
Senelerdenberi bütiin dünyayı işgal 

eden ve binlerce mütehassısı, kimyage. 

ri meJgul eden bir meselenin keşfi bir 
/l'Urk ziraatçisine nasip. olmuştur. 

On Uç yıldanberi mUtem.adiyen tütün 
işleri ve ziraati üzerinde ıne~gul olan 
'.Ali Osman Özeken bundan dört buçuk 

sene evvel inhisarlarda ıstifa miltehas·_ 
, 6ISl olarak tayin edildiği zaman niko-

tinsiz tütünün ancak zirai sahaca elde 
edilebileceği iddiasını ortaya koymuş 

ve yıllarca kendini bu işe vermiştir. 

Nihayet dünyada ilk defa olanık niko

tinsiz tütün elde etmek şerefi Türk 

ziraatçisi Ali Osman özekene nasip 
olmuştur. 

Bu büyük buluşun gerek dahili ciga

ra sürümünU arttlrmasr, gerek halkın 

srhhatini koruması ve gerekse harice· 

büyük mikyasta tütün satılmast imkan

larının meydana çtlanası itibarile ehem.. 
miyeti çok büyliİtür. 

Tıbben yüzıde yarımdan az nikotini 
havi olan bir tütün nikotinsfa addedil
mektedir. ~atta bundan evvel inhisar

lar idaresinde nikotini sun'! vasıtalarla 
çıkarılmak suretile elde edilmiş olan 
"denikotinize,, t~tünlerde de yüzde 35 

nikotin bulunmakta i1:li. Umumiyetle 
tütünlerirnizde yüzde 1-6, 5,5 ğa ka
dar nikotin bulunmaktadır. Yabancı tü- 1 

tünlerde bu miktar yüzde 10 a ve daha 
ziyadeye kadar çıkar. l\f-emleketimizde 

ıstıfa ile elde edilen bu yrni tütünde 
yüZ'de 0,06 yani 10 binde 6 ve bazı 

bünyelerde büsbütün eser halinde niko 
tinli tütün elde edildiği gibi tamamile 

sıfır yani nikotinsiz tütün nüım.ıneleri 

de elde edilmi.§ ve bu tohumlann nesil
leri ile elde edilen ~ütünlerde de üç ae. 

ne mütemadiyen yapılan yüzlerce tah· 
li1 sayesin!de bu neticelerin istikrarı tes 
bit edilmiştir. 

Mütehassıs ziraatçimizi buluşundan 

dolay; hararetle ~ebrik ederiz. 

Dama 
şampiyonası 

Müsabakalara dün de 
devam edildi 

Şehzadebaşındaki dama müsa· 
bakasına dün akşam yüzlerce me· 
raklmın önünde devam edilmiştir. 

Dün akşamki ilk maç gazcı Meh. 
met ile Kadri oynamışlardır. Gazcı, 
çok kuvvetli rakibine yarım taş çı
karmış kuvvetli hamleler ve açmaz· 
larla iki oyun yapmış ve çok tak
dirler kazanmıştır. Bu maç yarım 
kalnu~tır. 

Bundan sonra birinci sınıf dama· 
çılardan bıçakçı Ali ile Molalı 
fy1ustafa karşılaşmışlardır. Bıçakçı 
iki bir galip oynarken Molalı oyu
nu terketmiş ve Ali, galipsay1lmış· 
tır. 

Bımdan sonra lzmirli Orhan ile 
yumurtacı oynamış ve üç saat ele· 
vam eden müsabaka ~eticesinde lz
mirli ikiye kar§I dört sayı ile birinci 
p:utiyi kazanmıştır. 

Sıra. en mühim maça gelmişti . 
Yüzlerce mer(ıklı bt!ıkliyorlardı. Bı
cakçı Ali ile Kadri arnsmda yapılan 
bu müsabakada bil-inci sınıfta olÇl.n 
bıçakçı Ali Kadriye sıfıra karşı üç 
sayı ile mağlup olmuştur. İ 

Baş damacı Asafla sütçü bugün l 
kar§ılaşacaklardır. · 

[Q) lYı ifil ya ifil o ifil Dıl n ç lb> n ır o n cı e ır ı ını ©le 
©Dmnyaılfil ''Evet, bu hal iyi bir şey değil. ~ 

zinı de en. temiz blldiğimiz duygula• 

Mümtaz h asletleri nmızı incitiyor. Fak.at siz ta.bu, beF' 
ri zaruretleri inkara kalkıyorsunuı.; 

"O, insanların kanını muayene etmeğe lUzum görxn.Uyor, 
Milletler arasında fark tanımıyor ve kendi milletinin 

saadetini diğer milletlerin saadetlerHe hem ahenk 
olarak yürümekte buluyor. ,, 

Bir müddettenberi Ankarada bu· 
lunan Hindistanın Parsi mezhebi re· 
isinin oğlu ve kızı bugünlerde şehri
mize geleceklerdir. 

Pardi kardeşler Büyük Önder 
Atatürk tarafmdan kabullerinden 
sonra intibalarını şu şekilde anlat· 
mışlardır: 

··-Bugünün Türkiyesi hiç şüp
he yok ki bütün dünya memleket!e
ri içinde birçok bakımlardan en en· 
teresan bir ülkedir. Türk inkılabı 

başlıbaşma tetkike ve örnek alınma· 
ğa değer bir kıymet taşımaktadır. 
Biz Türkiyeyi buraya gelmeden ev
vel de tanıyorduk. Memleketiniz 
hakkında birçok şeyler okumuş ve 
işitmiştik. Anka.raya geldikten son
ra içimizde şimdiye kadar beslediği
miz hayranlık hisleri bir kat daha 
arttı. Bilhassa dün akşam Halke~ 
vinde, halk arasında kendileriyle ta· 
mşmak ve görüşmek saadetine maz· 
har olduğumuz Büyük Şefiniz Ata· 
türk üzerimizde hiç bir zaman si1in-

miyecek hayranlık hisleri bırakmış
tır. Esasen biz Atatürkü Kral Fav
saldan ve Şehinşah Rıza Pehlevid~n 
dinlemiş ve uzun zamandanberi o· 
nun en büyük hayranları arasına ka
tılmıştık. 

Kral Faysal lsviçrede vefatından 
bir gün evvel bize Atatürkün yük· 
sek dchasmdan ve sonsuz kıymetin-

den bahsediyordu. Dllha sonra mem 
leketinizi ziyaretten avdetini müte
akip İran Şehin§ahı Pehlevi Hazret
lerinin misafiri olarak Tahranda bu
lunduk. Orada bulunduğumuz bir 
ay zarfında Şehinşah Hazretleri he
men her gün Atatürkten bahsetmiş 
ve bize onun yüksek meziyetlerini 
öğretmişti. Kendilerini tanımış ol· 
mak bahtiyarlığına kavuştuğumuz 
zaman intibalanmrz bir kat 9aha 
kuvvet buldu ve böyle büyük bir şe
refe mazhariyetin ne büyük bir sa
adet olduğunu anladık. 

Başlarında asırlann yetiştiremi
yeceği kadar yüce ve kıymetli birli
deri bulunan Türk milletini tebrik 
ederiz. Esasen bu mazhariyete nail 
olan Türkiyenin ne büyük bir saa· 
det içinde yaşadxğmı görüyoruz. 

Kadere ve talihe hükmeden bü
yük bir kuvvet ve kudret sahibi olan 
Şefinizin yi.iksek insanlık duygularr 
m geçenlerde Romanya Hariciye 
Vekiliyle yaptığı mülakattaki beya
natını okumakla bir daha öğrendik. 

Atatürk, insanların kanını mua
yene etmiyor. Milletler arasında 
fark tanımıyor ve nihayet bundan 
dnha ulvi bir his olarak kendi mille
tinin saadetini ancak milletlerin re· 
fah ve saadetleriyle hemahenk ola· 
rak yürümekte buluyor. Faziletin 
şaheseri sayılacak bu sözleri duyup 
da mütehassis olmaina.k kabil mi?,, 

kendi fikirleriniz, kendi histeriJrlı8 
uygun bir alemde ya.Şa.mak istiyorsu· 

nuz .•. Hayali bir alem ... Onun biıi~ 
dünyamızdan güzel olduğu inkar ed1

• 

lir mi? Ne yapalım ki dünyamız bbY1~ 
ve biz onun üzerinde yaşıyoruz. ı:lzlel' 
de bulutlarımzdan inip ayağınızı toP• 
rağa basmağa razı olduğunuz gUn ıs-
ruretleri takd~r eder, bize hak .ver~rsi• 
niz.,, . 

Bunu söylerken yüzünüze pe · wı.. 
lilmsiyerek bakarlar, bönIUğUnil.te 
acır gibi... Onları alkışlıyan, peşleri• 

· ne takılan da çoktur. Çünkil zaruret-
lere öôyun eğmek akli..s<3lim'e uygufl' 
daha zekice bir hareket sayılır. · 

Halbuki zaruretlere · boyun eğrrıekı 
insan oğlunun şanından değildir. 1'e' 
deniyet, dünyayı buiauklaxı gibi kS.· 
bul etmiyenlerin, op.u hulyaıa.rJ1'..la 
benzer bir hale getirmek istiyenı.er.iıl 
eseridir. Güneş batıp ortalık kata!• 

d.Iktan soIU'a insan gözünün görlll~ 
mesi de tabir bir zarurettir. Kall8 

olmıyan insarun havada yükseıe:rııe. 
mesi de t~bii bir zarurettir... ound 
battı diye etrafı görmemeğe razı ol· 
mıyan, uçmak istiyen adam tabii zıı.· 
ruretleri yenmek istiyor demektir·· 

İdealist, zaruretleri inkar etrııeı, 
dünyanın bugünkü şartları içinde bit• 

çok şeyleri~ kabil olmadığını bilirı 
içi yanar. Fakat boynunu bUlcJl1E'Z· ~ 
şartları değiştirip imkanlar çerçere

9 

ni genişletmek ister. İdealinin tahıl~ 
kuk . edemiyeceğini, ancak. bir ııa.S 

•• dırllıl 
. olarak kalmağa mahkfım oldl.!bğu 

Y ı it 1 
kabul eden adam bir "idealist,, de ~ 

Ugos a Vy .. a a ya gururunu besliyecek birtak.ını . ~iiıı· 
- oyunları ile vakit geÇiren bir ~vıı. 

1 d~. !deali~tlik, zaruretleri i~k.~"1~ 

.. an . a Qm a .. s·ı . bır hayal aleminde ya.şama~ d~t;~· ~ 8J'. 
~ . . . • . : , . Ia.kis zii:ureW~rıe ç~:ı;-pxşma.ğa ıcıır eıı 

. : (Ba§tarafı 1 inafd6) ortaya atılmıı en nazık moe.scl~lerdcn vermektir. zaruretlere boyun eğ · 
seyahatinin neticeleri hakkında bugiin biri olabileceğini kaydetmiştir. Malı1~- onları hakikaten ·bilmez; çünkil orılS-
Musoliniye izahat verecektir. dur ki Y~~oslavya, ital~anın, Arna. nn yenilebileceğini anlamıun.ış, ıaY11 

Ankara ziyareti vutluktakı ımtiyazlı mevkiıni <tsla tanı- noktalarını görmemiş demektir· Ce.-
Deyli Meyil gazetesi İtalyan hariciye mamıştzr. Bununla beraber, bu mesele- l , 

1 
b·ı h b ti kttrfl' 

· ı k b" ·· k l"k d"l ut u ası ı en, onun ey e JI nazm Kon Cianonun paskalya yortula- nın ge ece ır muza ereye ta ı e ı - \V' 

nndan sonra Ankaraya ~leceğini ve miş olması da mümkün görülilyor.,, smda. titriyenler değil, o koskoC: ı.;s.-
son defa Belgradda imzalanan Yugos. Ticaret muahedesi cudu bir sapan taşı ile devirıne 
lavya - İtalya misakma benzer bir mi- Deyli Ekspres gazetesi, Yugoslavya bil olduğunu anlıyan Davut'tur. 
sakın Ankarada da imzalanacağım yaz_ ile İtalya arasında bir de ticaret mua- Zaruretlere boyun eğmek insa.ııJll: 
maktadır. hedesi imzalanacağını yazarken, ''Bu. insanlığından vazgeçmesi deı:nel<t~ 

Balkan manevrası? nunla, italyaya karşı alınmış zecri ted- çünkü dünyayx değiştirmek, çirlc e~ 
İngiliz gazetelerinden Deyli Herald birlerden mütevellit vaziyete nihayet güzel, kötüyü iyi etmek, ıslalı etı:f. 

1"1· Yug·oslavya ile İtalya arasmda aktedi- verilecektir, diyor. Musolini, Yugoslav- arzusu da insani bir zaruretitr... rt 
len yeni misaktan bahsederken diyor yanın kereste ve ziraat ihracatının dört çin bizi küçük düşüren zaruret!~ . 
ki: te birini almağa muvafakat etmiştir.,, boyun eğelim de içimizde. duydu:~ 

"Bu misak, İtalyanın, Yugoslavyayı Bükreşte endişe ? nıuz o ilahi zarureti inkara kallcel 
~omanya, Çekoslovakyadan mütc.şekkil ·Nurullah ,t\ta; 

Deyli Telgraf Bükre§ muhabiri şunu 
olan Küçük itilaf müttefiklerinden ayı· .. jl~!: 
rıp Roma, Bertin faşist blokuna girme. yazıyor: H. - Karikatü1·'ün 27 ma.ı: t~ıa.Jl. 
ğe teşvik için yapmakta olduğunu ma- ''Kont Cianonun Belgr21dı apansız sayısında benim ağzımdan bır ı' 
nevranın bir kısmıdır. ziyaret etmiş olması Bükreş siya<>i" malı. zume vardı; ''Çamdevircn" diye irı:~ 

Fakat, misakın mahiyetini izah yo- fillerinde hayli endişe uyandırmıştır. atan şair yazmış. Kimi tuhafça, .!':or 
tunda Belgrattan verilen resmi beya. Yugoslav - Bulgar paktma bmziyen de tuhafliktan uzak sözler sö~1U)ı:eı 
natla gösterildiği gibi yukarıki plandan yeni bir sürprizden korkulmaktR.dır. Çamdevireıı,, in bir iddiasına. gore "'S 

b. k akt r. Hariciye nazırı Antonesko, Yugosla V· ıı,, go ır şey çı mıyac ı . yaş1yan ?Iuharrirlcre hayran l" sM 
Bu misak, son zamanlarda İtalya ve Çekoslovak, ve Yunan. cl~lle~ilc görüş. terir, ancak ölUlerin arkasından. '!) 

İngiltere; Türkiye ve Yunanistan tara- müştür.,, !ermişim... "Çamdevircn" qiy~ .t~1 
fından aktedilenler gibi, iki taraflı mi- atan şair haylı tamnmı!1tır: bır 

9 
saklar olacaktir. Yugoslavyanın Millet. K as a hayra.'1lan vardır. Benim oniarıil (ll" e 
ler cemiyetine ve müttefikleri olan ~ . . . · b""'e11ır: 

h 1 smda _olmadıgımı, şıırlcrın~ ~ . ~~ jliı' 
Fransa ya, küçük itilaf ve Balkarı antan- 1 r s 1 z a r 1 diğimi tahriren de söyleclıgı.nıı· ~-ı·dı 
tına karşı taahhütleri kaldığma göre, ter." 

B t k t t O halde benim ancak ölülcrl . · bi'. 
harici siyaseti yeni bir istikamet alma- eş aş 8 e 
dığı gibi, Bertin - Roma mihverine il. d d cüret ettiğimi idd' ast kendis~:rı. bl 
tihak meselesi de mevccut değ:ldir. b 1 r e p O 8 O iltifat değildir. Yoksa kendlsını 

Misak, Akdenizde ve Ba1kanlarda 30)0{0) 0 n lrıSı. ölü mü sayıyor? - N. A. -----
sulhün muhafazası demek olacaktır. O O tl 
çünkü tta1ya ile gerginliği izale etmek çaı m o ş a ır Ba·h k çıla rı zarar 
tedir.,, 

Deyli Herald gazetesi bu y-az1y1 "Mu 
solininin Balkan manevrası muvaffaki
yetsizliğe uğra:iz,, b3şlrğiyle vermekte. 

dir. 

- Arnavutluk meselesi 
Morning Po~t gazetesi Yugoslavya 

ile İtalya arasında son geçcn"mü1.akere· 
de, Arnavutluk meselesinin de konu. 
şulmuş olmasını mevzuubahs ederek şu 
nu diyor: 

"Belgrat resmi mahafili, İtalyanın 

Arnavutluk üzerindeki nüfuzu mese
lesinin de son görü~meler esnasında 

Bundan birkaç gün evvel Beşik-
tastaki l\1ehmet Hakkıya ait tütün sokan vaz~yet 
deposu kasasmdan 3.000 lira çalın· ı 'ki ba 
mıştır. ZnSrt'1 mahirç.ne yapılmış Bundan bir müddet evve 

1

111ür~ 
olan bu hırsızlık etrafında tahkikat hkçının İtalyan bahkçxları~~ trrı~' 
yapmakta.dır. caat ederek bir elden balık · şa ttk 

Yap'Ilan tetkikler hırsrzhğtn vez- teklifinde bulunduklarmı yaz~ış i 
nenin üstündeki tü~n imalathane· Bunun tcfirleri görülmüş ve atJfJ t:1 
sinden bir ip sarkıtılmak sure"tiylc yasada <ift palamuto. on kutu~ ... f. 
alt kat pencereye inilerek içeri giren · · Bu Vll"" 
bir adam tarafından yapıldığım gÖs· fazb fiy<ü verilmcmıştr. ll rinde~1 

termiştir. Cürüm eseri olarak kasa· yet kar~Isında bahkçr ar e _e si' 
nm ·öni..inde tütün kokan bir k'.ravat balığı dahilde satışa Ç!karmışlM• J:t. 

d . d··L-üalerwı 
bulunmuştur. Kasanın üzerindeki tamıyanlar da emze oıuu ~dır•· 
parmak izleri almmı§tır. ~ · Balıkçılar dayanmak kararında 
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~ q&iişiim: 
~ --=www. ~ ,_, ~ --

0 ırd lUJ 
._"ııavetnnde 
l\Öy bayrama 
Nasıl kutlolandı •ı 
Köy kanununun Büyük Millet 
~nce onaylandığmm yıldönü· 
~e raatlıyan günü, Ordu vilayeti 
:-1le.n. vali Bay Baran·ın rehberU· 
~~ köylü bayramı saydılar. Her 
.~ maruf ve en merkezdeki 
~k birkaç köyüne, diğer köylerin 
;"!"Jllan, zurnaları, iyi oyun bilen· 
'ti aeldi. Halkevi kollan da faali. 
~geçerek, tehrin bütün faal ve 
~ münevverlerini seferber etti. 

ı Yaya, kimi atla, kimi de uzak 
~afelerc otobüslerlc·yola çıktılar. 
\:.Daha evvelden haber gönderi~· 
.,ti: 

'lh.... - Bize hiç masraf etmeyin. Bir 
l.rflll verseniz gene çok tC§ekkürler 
"ildi azığrmm (yol yiyeceğimizi) 
~her getireceğiz. 

takat, Türk köylüsü misafirpcı· 
~~lduğu için, her tebliğ ve tavsi· 
'11 dinlediği halde buna riayet et· 
~· Şehirli misafirler köylere git
~ ?aman, koyunların ve tavukla· 

kesilmi§ olduğunu gördüler. 
i lier yer bayraklarla donatılmı~tı. 
~dar bir taraf ta, çocuklar öte ta
~· asker gibi iki keçeli dizilmi~ 
~ Yorlardı. Şarkı söyliyerek ge· 
~. ~hirlileri evvela hayli resmi kar 
~lar. Fakat yanm saat sonra, 
~ l'camiyetten eser kalmadı. Köylü. 

\te §ehirliler samimi surette kay
ttlar. 

ihtiyarlar, hatıralarını anlattı: 
~ ...._ Burası eskiden baştan baş:ı 
~ andı. Şurada bir tek kiraz vardı . 
~:~onun yanına kurulduğu ir-irı 
~~n de adına T ekkiraz denildi. 

ı~ gel zaman ~it zaman, insanlar 
~·ağaçlar kalmadı. Hatta o tek 
\ hile bir kış günü kesildi, yakıl 

Cclişi güzel soruyoruz: 
- Oğlun var mı, baba? 

ı - Dört oğlum vardı, dördü d~ 
~ende gitti. 
~ 'Fakat bereket versin ki, torunla-
• \P • 
\,_,~ torunlarının torunları sağmı1 
~la teselli buluyormu§ ... 

h._- Her şeyiniz iyi. Yalnız bir şey 
~: O da, bayramınıza bir köylii 
'\lill bile iştirak etmiyor. 
~bŞchirden gelen heyetin arasmdn. 
~ ır bayanr, köylü bayanlara mu· 
~has göndererek aramıza davet e· 

0ruz. Şu cevap geliyor: • 

~t b Yavaş yavaş alışacağız. Fa
~ u sene henüz pek sıkılıyoruz. 
~lah gelecek bayramda bizi de 
llıı.. 1!1iyle açılını§ ve aranıza karış-

.., aorürsünüz. 
• • • 

\in·Köylerin muhtarları ve Halke
~ 1~ hatipleri, bu kutsal günün ö
~.ınj anlatan nutuklar söyledi. 
)~1 tnini mektepliler de söz söyli-

crc katıldı. 
~Yemekten sonra, davul zurnalı 
\ C§lcr ve spor faaliyeti faslı başla
~ Bunların arasında en mühim· 

:f.11 k • a at·çe mesı .... 
~ ~öylüler, bir hamlede şehirlileri 

~~ tı,' ikinci tecrübede, §ehirliler. 
"~k bazı "çare,, lere başvurdular· 
tti>"liiJbu de pek kar etmedi: Gene 

er galıp ... 

t,,.velki sıkılgan halden hic bir e
( va - Nu ) 

"-.__. (Devamı 7 incide) 

~ocuklarınıza 
kibrit 

'termeyiniz ! 
l>no bir yaramaz 
b··Yangıo çıkardı 

~t \in Beıiktaıta küçük bir yaramaz 
l\ır l'angının çıkmasına sebep olmuş· 
,; /\sınalı sokağında oturan '30 nu· ı' 
~p~-ehmedin evinde kiracı ilyas 
~~ . oğlu Ci ya§mlda. Vedat her na. 
~ne kibrit kutusunu geçirmi~ ve 
~ }' b ba§lamı§ttr. Yanan kibritten 
ıııc •rıa.n Vedat bunu tül perdenin üze 
~~tını, ve oradaki perdeler ateş al
bı;,tti • Ycti§cn itfaiye Asmalı sokağım 

it bir yangından kurtarnuştır. 

HABER - '.AJCıısm po11fas! 

iş Ban_kas·ı 
14 yaşına giriyor 

Bankadaki ta·sarruf hesapları 
22 milyon lirayı buldu 

i§ bankası hissedarlar heyeti umumi
yesi yarın Ankarada toplanacaktır. Bu 
münasebetle 13 üncü faaliyet yrlını ik· 
mal eden Bankanın çalışması h3kkında 
banka umumi müdürü Muammer Eri§, 
beyanatta bulunmuı ve ezcümle ıu ma. 
ltlmatı vermiştir: 
"-Bankamızın 1936 daki kSrı 735 

bin lirayı geçmiştir. Bu meblağın ge
rek bankalar kanunu, gerekse nizamna· 
memi:z hükümlerine uygun olarak ayır. 
dığrmız ihtiyatlarla bankamızın ihtiyat 
akçesi 3.250.000 liraya yükselmİ§tir. 

llissedarlanınız umumi heyeti tara
fından tasvip edildiği takdirde, 1936 
yılı temettüü olarak on liralık beher 
hisse için yüzde 9,2 kuruş hesabile 92 
kuruş, beher müessis hissesine de 9 Ji. 
ra; kanun vergiileri tevkif edilerek da.. 
ğıtılması kararlaşmıştır. 

Partisipaayonlarımmn bankacılık 
sahasınd:ıki işlerimize nisbetlc daha 
dun netice vermiı olmasında ar3nacak 

sebebleri izaha girişmeden, memleke
tin umumi menfaatini daima ve herşey· 
den üstün tutarak endüstiıde karştla§:ın 

Humarhazlar 
Polis diln de kumar oynanması ihti

mali olan yerleri araıormış ve Divan
yolunda İstanbul kıraathanesinde ku. 
mar oynayan iki kişi yakalanmııtır. 

Kaynar su ile yandı 
Dün akşam bir kadın bir kaza neti. 

cesi olarak yanarak yaralanmıştır. Kil· 
çükpazarda oturan Fatma ocakta bir 
bliyük kazan su kaunatırkcn suya bak· 
mak istemiş, fakat birden ayağı kay:ı. 
rak t'lleri ve vücudunun bir kısmı su 
dolu kazanın içine girmiştir. Fatma 
muhtelif yerlerinde:: yanmıştır. 

iÇERiDE: r 

• A11k<ırl Baytar tatbikat mektebinde 
2 nisan 937 cuma gtlnU sa.at J4,30 da topla• 
nılarnk fen kurbanlarımızın 10 uncu yıldö
nilmU ihtifali ynpılacaJ;tır. 

• Evvelce mllddelumumliık tarafından 

toplpattırılan tğ'neli!ıçı adlı mecmuayı çıka

ran Cevat Rıfat ve basan Ak~m matbaası 
sahipleri hakkındaki duruşmaya dün ba,. 
lannuş !ııkat mecmuanın akşam matba.ru!ın· 

da değil Kenan matbaıuırnda basıldığı an· 
Ia.~ııldığmdsn duru~ma gert kalmıştır. 

• Hava postaıa.rlle seyahat edenler ister 
le.rııo ıılgorta edileceklerdir. 

• Pcr§embe günUndcn itibaren memurlar 
ubah sekiz buçukta işe ba,layıp be§ buçuk 
ta çıkacaklardır. 

• Floryanm ağaçlandırılması işine başlan 
mrştır. 

• Balıkçılar adındaki ~rkıdan dolayı c:ı· 
kan davaya dUn bakılacaktt. Fakat suc;tu 
lardan Nerimıın gelmediğinden dava geri 
kalmıştır. 

• Şehir çöplerinin ıahildcn 10 mil u:zaa-R 
dökillmeslne karıır vcrtlınl;ıtlr. 

ııı Bundan blr mUddct evvel Beyazıt Tavuk 
pazarında yakalanan Ve lise [le ünl\'ersite 
tnle0031 arasına girerek beyaz zehir! satmak 
cUreUnl gösteren §ebekc C:radmdan Nlglr 

beraat etmiş, Yaşar, Bclkis altışar ay, Fat· 
rna da yaşı kUçtlk olduğundan bir ay hap'Je 
mahkOm edilmişlerdir. 

• tlnJvenı!tcnln yeni iktisat fakültesi ta• 
Jebeısl dUn dağ~Ilık klUbUnde bir tanışma c:a· 
yı verml~lerdlr. 

• Belediye kooperatifinin yıllık içtimaı 
d:L"'I yapılml§ \'C azaya Ziraat bankasından 

80 bin liralık istikraz yapıldığı blc:!lrilml~ti~. 
o Ankaradakl Tıp fıü<illtcsl gelecek ders 

yılı ba§mda aı;ılııcaktır. tstanbuldan dn bir 
kıEim talebe Ankaraya gidecektir. 

• lD.billz ka.dm tayyarecilerinden L,yd: 
Ma.rgrit Lnç beraberinde İnglllz ordu.su 
mcnsupl:ırmdan yflzbaşl ArtUr Camlnı;en ot 
du~ı halde şehrimize gelmişlerdir. 

4" Trabzonun beş mil açığında. 11er&f'ri 
• Belediye lll3i malt yılı başmda bell"dlye 

lcr bankM111dan l milyon ıtra borç para al· 

müşkülleri yenmeğe çalıştığımızı ifade ı 

etmeliyim. 
Bankamızın bissedan bulutıduğu 

"Türkiye Şeker fabrikaları anonim şir. 

keti., geçen yıl bazı mıntakaları ariz o
lan pancar hastalığı yüzünden az randı· 
man vermiştir. Çok nazik bir cndüsti 

şubesi olan şeker için hükumetimizin 
daima gösterdiği yakın alaka v~ hassa
siyetin bir misalini de son defa aldığı 
himaye tedbirlerinde görmek kabildir. 
Bu sayededir ki. şirket, 1936 bilançO: 
sunda ncak yüzde 6.5 kar temin ede· 
bilmiştir. 

Kömür işlerimizden geçen yıl alınan 
neticeler normaldir. Şişe ve cam fahri. 
kamız ise ilk çalışma yılını muntazam 

faaliyetle başarmıştır. Bu nevi eşya ih
tiyacımızın mühim bir kısmını muvfa· 
fakiyetle imal eden fabrikaınmn her. 
gün daha iyi ~artlarla piyasaya çıkardı
ğı eşya rağbet görmL!<tedir. Bu mev· 

oı. 
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'1üıa•İn Bah~ı 
18,29 

,_ 4,28 12,19 1!5,50 18,20 20,01 4,10 

GEÇEN SE:'oı"E BUGUX flı'"E oı.ım ! l 
Harbettlği takdirde yardım etmlyeceğlnl 

İngiltere hUkOmeU Fransaya bltdlrmlşUr. 

nuığa karar \'ermiştir. Bu hususta te§ebbU11 
!ere başle..ıımıştır, Para alındığı takdirde 
ıehrin müstakbel pllnınm tatbikine sarfe<1i• 
leccktlr. 

bir mayin görUlmU§ ve bllttin vapurlara 
blldlrilmi~r. 

• TUrk koopcrati!c;llik cemiyeti heyeti 
umumlycsl dUn Ankarada tplanmı§ ve bl!' 
nutuk söyliyen CelAI Bayar hayat pahalılı 
ğıle daimi mücadele halinde bulunduklarını 
söyleml§tir. 

• Galata yolcu salonunun maketlf'rinl hı1. 
zırlayan mimarlar araısmda birinci ve ikinci 
gelen nılmarle.ra dUn akşam Perapala11ta 
verilen bir zlya!~tte ikramiyeleri dağıtılmıo
tır. 

• Merhum ihtifalci Ziyanın EyUptckl ltat. 
rindi! dün bir ihtifal yapılmI§br. 

• Gn'at&saray liseııl talebeı:;i nıunllimlcri

nln nezareti altında beş plAnör ln§:ı. edecek· 

lerdlr. Şlşll Terakki lisesi talebeleri do hep 
birden Tllrl<kuşuna aza olmağa karar ver
mişlerdJr. 

• GUmrlikler mUste~arı, Liman umum 
mlldUrU ve ı;Umrllk başmlldUrU yann liman• 

da ~ezerek lth:ılı\t ''O ticareti dahiliye eşya· 
ıımın çıkacağı yerleri t.'\yln f'deceklcrdlr 

• lluımsi otomobiller için ele durnlt yerleri 
tC!blt edllecektlr. 

ı;t 937 ııcnesi yol parası da 6 llrn olarak 
teablt edilmiştir. 

• Triycı;te .... alisi bu aabah Egco vapurtıc 
~hrlmize gelml§tlr. Şehrimizde iki gUn ka. 
la.cak \'e Ankaraya da gidecel:tlr. 

ııı Bu ı;cr.e Romada toplnnncak olan ~ey· 
nelmilel parlamentolar konferansına BllyUk 
:Millet Meclisi namına 'fol{at mebusu ?\:Azım 
ile Dlyarbcldr mebusu Zeki Mesut iştirak 

elm'!k Uz:ere Rotnaya gilmi~lerdlr. 

• Ha\·a Kurumu birinci mmtaka kon,...re41 
10 n.ls3llda :Sursnda topta.nacaktır. 

DIŞARIDA: 
• Belc;lka kralı Lcopold istirahat için t .. 

vlc;reye gitmiştir. H:rıılın Londra seynhatlnln 

mucibi memnuniyet neticeler verdiği ve pa.,. 
kaly,,den sonra 1nglltcrc, Frnnsa \'e Belçika 

zu üzerinde görü~ülürken, mütemadi. 
yen •düşürülen damping fiyatlarile ve 
bu fiyatlarla memlekete sokulmuı stok· 
larla mücadele etmek mecburi}·etinde 
kalındığını da söylemek lazımdır. 

Sigorta ve Rcassürans şirketlerimiz 

memleket için faydalı çalışmalar.na de· 
vam etmektedirler. Geçen yılın Laşlan. 
gıcıncla inhisarlar idaresi ve Ziraat 

Bankasile mü~tercken kurduğumuz 

"Tütün LimitC'd,. şirketi bir yıl zarfın. 
da tütün mahsulümüz-den dışan mem· 

leketlere iyi sabşlar yapmıştır. •· İf Li. 
mited,. ve "Pamukiş 1.imited., şirketle· 

rimiz de geçen yılki çalışmalarında mu
vaffak olmuşlardır. 

Tasarruf sandığı hesaplarımızın bü. 
yük inkişafını tebarüz ettirmek için 

birkaç rakam zikretmek faydah olur. 
Bilançolanmııın bu ksımında muhtelif 

yıllarda şu rakamlar göze çarpmakta
dır: 

B3nkamızın tesiı1 yılı olan 1924 te 
12.554- lira, 1926 da 220.310- lira, 
ve bu rakamın 1927 de birden, 

1.178.325- ?iraya yükseldiğini, 1930 
da 4 milyona yaklaştığım, 1931 de 7,5 
milyon lirayı bulduğunu, ı 933 te 

12.000.000- lirayı geçtiğini görürüz. 
1934 te bu hesap 3.000.000- lira bir· 

den artış payı kaydetmi§, 1935 te 
20. 190.444- lirayı ve geçen yıl da 
22.620.293- lirayı bulmuştur. 

24 saatin zabıta 
vakaları 

Son 24 saat zarfında şehrimizde yedi 
yaralama ve yaralanma, altı hırsnhk ve 
yankesicilik beş hakaret, iki -dayak, bir 
kum:ırcılık ve iki yangın olmak üıere 
23 vaka olmuştur. 

ara.<1ında bir anııı,ma yapılaca~ı beyan olur~ 
maktadır. 

• A vnıpada paskal ye yortulan dolayııılle 

herkes seyahattedlr, Farlsc on binlerce kl,t 
bücunı ctml~tir. 

• Amerika 61lAlı fabrikalarını devleUe§tlr 
mcğt dU~Unmektedlr. 

* Fransada blr çiftçi delirerek çlfUiğlnc 
ateş vcrrnı, kl!lldlsl, 1U1nesl. babası \'e U:I 
hizmetçisi ateş•er lçlncle yan~şlır. 

• MecusUerln hUkOmet teşklllne iştirak 

ten imtina. etmeleri üzerine Hindistan umu• 
ml valisi mahalli hUkO.meUerln teşklllne 

MUstuınanları memur etmiştir. 

• Malacı.;adn. kauçuk tarlalanndaki lşc;ller 
grev yapını§ ve kanii hAdlsclcr olmuştur. 

oıı VarşovRda sahte para bıuıan bir tebeke 
y:ı.kalanmışt ır. 

• nomnnya baş\·cklli 'T'atare.sl:o nlıranın 

altı '\'eya yedisinde Anl<araya gelecektir. 
o Londradııkl Habeş elçiliğinden verilen 

bir tebllğde ııon A~!sa.baba katıla.mı emu'll 
d:ı ltaıyanlann sabık Habeş hariciye nazırı· 
nın ot,lu Fckado Sel!slc Harouy ıle I..ondra. 
daki Habeş elçisi doktor Mnrtlnln her 'ki 
o~lunun dıı kntledildlğlnl blldirm .. ktedlr. 
Doktor Martinin oğulları. tahtlllerlnl Lon 
dracb ll<mal ctmlşlerdi. 

ııı Yunan hUkılmetl s<'faletle mücadele.yE' 
başlnmI§tır. 

• lnı;iltcrede bahriye nczareUrıin işlerini 
yapan 2000 l~çl grev yapınış!ardır. 

ı;r Romanyada bir dcmlryolunu tahkim ıç•n 
g[d('n bir mll!rezcnl:ı üzerine bir dağ parc;a,ı 
yu,·arl:ınmış ve 7 asker ölmUştUr. 

• Japonya gemi toplan c;ap!nrının H pu
sa lndiriln1csl ba.kkınd3kl teklifi reddetml~tlr 

ıcı ?Jı'nr niyabet mccll 1 rel"I ve velln.11t 
prens Mchm<:t Alinin f!ıhhatlnln i)11"-tıti~I 

hab!!r verllmcktcôlr. 
• Fra.nuda Montpclller d'Ç'armda Lunel 

çöpçü ıı.me'P.si ilcreUerin arttınlm83mı .... e 

' eeklz sruıtllk me"'al lstiycrek G'ttV IJAn et .. 
mlşlerdır. 

* Londra otobü!lerlnln seyrlse!er ııaat• 
terinin değlvtırllmc•I Uzerlne dört )1lZ: kor• 
dilktör grev il!n ctmi~Ur, B<.ı eureUe pa• 
kalyada Londranm otobüs sen.1alerl bozul• 
ınu~ olo.caktır. 

= wwwwwww aı ..... ....._, SSMJ il 1 1 1 il-
AKŞAM' da: 

• 
Vatandaş geı de 

meyve ye ••• 
ll!oyua1ar cıtc.5 pahcsnuı satılıyor. 

BıL lıaJ,c bakarak iıısamıı mcyvayı dı
§arclaıı gotirtcm bir memlekette yG§a. 
dığuıı sanması nıiinıl,'J.ııdıir. A/..·.Ja.mda 
11. F. bugii;ı lm nıcı.:.:uıı ele a1m1t, di. 
yor ki: 

Bir doktorun rnal·alesinde okudum: 
"Bol meyva yeyiniz. Haftada bir in
san en aşağı dört k;ıo meyva yeme. 
Jidir. Sabahlan mcyYa suyu kmck 
çok faydalıdır.,. Bu satırları adeta 
bir masal gibi okudum. 
Haftada dört kilo elma ycn1ek ... 
Dört nüfuslu bir aile için kaç para 
demektir? diye düşündüm. lyice el
manın 45 kuru~a olduğu bugünler
de on altı kilo elma 720 kuruş ... 
Yalnız bir haftalık elma paraM .. . 
Ayda 28SO kuruş elma parası ... Sa. 
halıları da ı.ynı ailenin bir miktar 
portakal suyu içtiğini farzedelim .•. 
Artık bunlar ik!şer portakalı sıkıp 
içmezler mi? İyi portakal altı ku. 
ruş. Dört kişilik aileye sekiz porta
kal J:izım. Yani her sabah 48 kuruş 
portak:ı.1 parası ... Ayda 1,440 kur.ıış 
eder. Elma parasilc birlikte ailenin 
yemiş bedeli ayda 4320 kuruş! 
Vatanda.~ gel de mey\'a ye!. 

CUM HURIYET'te: 
Siyasi 

mos~eşarlar. 
Yunus Nadi yeni. ihdas edilen 1ıiya

si Tiiste.,.~r7:J:larııı devlet id~rcsindc 
bir yenili/: o7dıığımu fa1;at s ·ya~:i müs
teşarlı.ğııı hi~ de kolay bir i~ addcdil. 
mcnı-esi llizımgolecefjini kaydcdere1; di. 
yor 1d.: 

"Meclisten icra işlerine alman ı;;irn
si müsteşarlarımız en çetin bir 
mekte'!)e girmekte olduklarının şüp. 
hesiz şimdiden farkındadırlar ve 
gittikçe daha ziyade f a.rkmda ola· 
caklardır ... 
Bize kalırsa Yunus Nadi1ni11 bwula 

hatası tıar. Saıııyorıız 'f.."i siy~i mii.$tc
qarlar deruhte ettikleri 00.Z:f elcriıı 
manasıııı ~u anda d.a famamiyle miid. 
ri.ktir'ler. On1arın bu 'L'(JZİ/eleri görebı1. 
nıek i{-in zekaya yard1m etmesi ;a. 
zımgelen biitün tecrii:OO t•c b!lgılcrc 

malik ~wlımduklarııuı dil inanmak lci. 
.::ımlır. 

KUR UN''' a ~ 
Salah Cimco'!'-' 
vekil y::ıpmak 

istese!er kabut 
etmez mi? 

ll<ı.~aıı h."umçayı bıtgilıı ~u gii::.u yrı· 

zıyı nc.rrcd.iyor: 
Büyük ~fillct Meclisi koridorlanr.ct • 
bir me.bus, gazetelerde isimleri ge
çen siyasi miliıtc~:ırhk namzetlerin. 
den bahtedilirken Salah Cimcoza 
sormuş: 

- San:ı bir teklif olmadı mı~ 
Sayın İstanbul mebusu derhal hııy_ 
ret izhar e<lcr bir tavır takmarnk 
cevap vermiş: 
- Ne münasebet? Sen bilmez mi
sin ki benim gibi mebuı:;larm bazı. 
!arma yalnız vekillik teklif cdilebi· 
lir! 
~fahatahı: 

- Gal ha münhal \·ekillik de ola
cak. KabiMse bir iki tane \•ekalct. 
:!!İZ \"ekil ~irecekmiş ... 
Deyince bu defa niiktedan meb'us: 
- A birader. onu da istemem. Öyle 

• ya.zıha'\cRiz tüccar gibi \'ekaletsiz 
,·c1dil'ffein ne zevki olur? .• 
Viy<: mukabc1edc bulunmu:::. 
Biz bunu iı;itince Nasreddin HO<'a.' 
nm me~hur f•krası hatırmuza gel· 
di: Haniya Hoca efendi her vakit 
"Allahtan yiiz lira isterim: doksan 
dokuz olı-a almnm... •dermiş. Bir 
giin komuşlı-rmdıın b·ri bir rıkın 

içerisine dokean dı:>'mz lira bağlıya. 
rak hocı.nm bacasından aşağıya at
mış. Hoca bunu bü\iik bir revinçle 
alınış. Kom~nsu her gün tekrar ct
tii?i sözU hatırlatınca hoca efendi: 
"Doksan doku~ lira), ,·eren Allah 
c!b;)tte bir lirayı da ''erir., cevabı. 
nı vermi~. 

ı~tanbul mebusu da vekaletsiz ve. 
killik teklifi olursa: ''Bugün veka
letsiz vekil oldum. Yarın vekileli 
de bulurum!,, demiyecek mi aca.ba? 
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Bizt Joranuz,lize. C'tvaB Vf rtlim.· .. 

30 yaşındaki erkeğin yüzü 
neden buruşur ? 

M,.çkadan Demiray imzasiyle ı 
ıoruluyor: 

gayret edin. Kapalı ve havasız bir 
yerde çalıoıyorsanız, açık havada u
zun uzadıya gezintiler yapın. 

Partinin iptal 

HER AKŞAM 
Uzun müddettenberi takdirkarlarun eşsi% sesinden 

mahrum bırakan biricik sanatkü.r 

Bayan SA Fi. E 
~~d°ağ-LONDRA Bi,.ab.B ... 

nestnde "Size güzellik hususunda sual 
soranlar arasında bir de erkek bulun 
maaı mümkün olamaz mı? Erkekler 
de güzelliklerini muhafaza etmek is
temezler mi? Omit ederim ki evet di. 
yeceluiniz. O halde müsaadenizle 
ben de sizden bir teY rica ediyorum. 
30 y&§mdaymı. Yüzümün muhtelif 
yerlerinde buruıuk ve çizgiler hasıl 
ohnaja ba§ladı. Acaba kadmlar 
için olan tavsiyeleriniz erkekler için 
de kabili tatbik midir? 

edilen makbuzları 
.C. H. P. fstanbul ilyön.kurul ba~

kanhğmdan: 

s1 
Telefon : 40227 •·------~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------

~ Bugün ho§ ve ne_şeli iki saat geçirmek için•m••d!'t 

LUtfen nud hareket etmem li· 
zmı geldiğini bildirmenizi rica ede
rim. Cildim kuruya yakındır. 

CEVABIMIZ: 
Yüzünüzdeki buru~uk ve çizgi

lerin ya§'tan ziyade deri sağlığı ve 
cihaz hazmınızm muntazam i§leyip 
işlemediği ile ya_§amakta olduğunuz 

hayat tarziyle ili.şiği vardır. Yüzü
n üz kuru yahut fazla yağlı mıdır} 
Çizgi ve buruşuklara karşı tavsiye e
dilecek tedbirlere bunun çok tesjri 
vardır. Hazım cihazınız iyi İ§lemi
yorsa, bunu tanzim etmeli ve kabıs 
çekrnemeğe çalı§malısınız. Bol seb
ze ve meyve yeyin. Ruhunuz bed
bin, dü§Ünceniz üzüntülü ve tasalı 
müdür- Daima şen ve neıeü olmağa 

a 

(731O1 numaradan 73200 nu
maraya) kadar olan 732 tom numa
ralı bir cilt makbuz iptal edilmiş ol
duğundan bunların ne teberrü ne de 
aidat tahsilatında kullanı1amıyaca-
ğı ilan olunur. ,, 

._. .............. -................................ ..-
= • • : 
~Haberınızj 
F. 1 k. : ~ o a ı : ~ 
~ : 
i Arknda§ımız Nurullah Ataç i 
~ muharrirler hakkında düşü- ! 
5 nüp düşünüp hiç bir hukme l 
S \•aramamaktan bıkmış, mu- i 
= : ı: harrirlcrimizin degw erlerini : e : kendi nğlzlanndan öğrenme- ı 

ğe karar vermi~. Bunun için i 
kapı kapı dolaşıp soracak- i 
mı§ ... Alması nmhtemel o- : 
lan ce\'aplan, nisan ba_şmdan ; 

i_~:=:~~.~~~~~.::.~~~~~: ........ \ 
• 

·~Jııırırıım 

~ 
•fil 

ODKKAT 
) HABER'in büyük bir 
ı teşabbüsü \ 
1 ıstanbul ıröpoırtaJu ve gıüızeD f 
l ke<d!D müsaılb>akaso 1 
~ İstanb\l'l roportajı İstanbul semtlerinin ayrı ayn ve ehemmiyetle tctkı · fi 
l ki surctfle hazırla.nacaktır . .Muharrirlerimiz ıstanbulu mahalle mahalle do. J 
1 laJacak sizinle görüşecek, şikayetlerinizi dinliyecek, dertlerinizi anlayacak J ve 'bunları kendi dertleri kendi şikayetleri cibi Haber sütunlarına ge~ire- ,
= ccklerdir 
9 . 

ı ıstaobul semtlerinin röportajı s 

I istanbulumuzun derdi çoktur. tıtanbulumuzun güzel yerleri çoktur. ) 
\ 1stanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam g<Ssterilmeye değer yerleri çoktut. ~ 

( 

Tam İstanbul gazetesi olan Hiber, elinden geldiği kadar muntazam bir \ 
program dahilinde 1stanbulun dertlerile uğraımaya kuar '-'ermiştir ve bn Ej 
işe, muharrir ar'kadaşlanndan ikisile bir fotoğrafçıyı tavzjf etmiıtir. ~ 

$ Okuyucularımızdan, daha dl)ğnııu İttanbullularda:ı umuyoruz ki. ~ 
i semtlerinin tamamile yabancıs:ı obn muharrirlerimize maha1lelerine geldik- ~ - = 

Doktor Hene 
F ransanın radyoloji mütchas:::ı:s-

larmdan meşhur doktorlarından 
Herve ölmüıtiir. Bu zat, bilhaBSd 
veremle mücadele sahasında .insani
yete büyük hizmet chnif ve radyolo
ji tedavisiyle uğraıma neticesinde 
yanan iki elinin kesilmesi mecburiye 
ti hasıl olmuııtu. Kıırtarılamıyarak 
ölmü§tÜr. 

(\ayıp aranıyor 
Sütlücede Kara
ağaç mezbaha · 
hası kar~ısmda 
a~dık )'apan 
Karanfilin oğ • 
lu Agop 1 7 ey. 
lul günü evin· 
den çı~. ara
dan aylar geç -
meaine rağmen 
hala dönmemiş· 

Kaybolan r.oçıı7: tir. Babası ÇO· 

cuğun gitmesı 
muhtemel olan yerlerde araştrrmalar 
yapmışsa da çocuğun izine bile te· 
sadüf edememiıtir. Gözleri yaşlı 

bir halde matbaamıza gelen Karanfil 
çocuğu hakkında malumatı olanla· 
nn insaniyet namına kendi adreaine 
haber ''ermelerini rica etmiştir. 

DDkkAn Uivbaları 
değl~tlrJllyor 

Şimdiye bdar §dırimizde dUkklnlar 
milesse&elcr vcaa.ir yerler üzcrin1dcki 

levhalar çe§it, çqit, renk renk cam, 

teneke ve tahta üzerine yazılmıştı. Bu 

çirkin ha1in önüne geçilmesi için levha. 

lamı 7 5 santim boy ve 28 aanıiın enin

de yalnız kırmızı boyalı tahta üzerine 

beyaz yazı ile yarılması esas konulmuş

tur. Şimdi bütün dükkinların ve mües. 

&CSelerin levhalan bu §tkilde dcği§tiril
mekteair. l lcri zaman yol gösterilecek ve şikayetlerinin nelerden ibaret olduğu bil. ~ 

dirilecektir. Haber İstanbul röportajlarını ıehrin ılındiye kadar ~)ki \ 

~ hiçbir gazetecinin ayak basmadığı en hilen kö~elerine kadar teşmil ede- .~ ---~----------

~ cektir.1stanbut semtlerinin röportajı. yalnız dertlerle uğraşacak değildir. ! Yeni neşriyat 
~ fstanbul semtlerinin i)timai hayatında kaydedilmeye defer bütün hıidi· ~ 
ı scıerini tcııbit ~ecektır. ~ Ar 
~ Çok çocuklu aileler, yeni evli r 
i ve nişanlılar J 
§ Çok, çocuklu ailelerin, nişımlananlarm, yeni evlilerin, resimleri Ha- q
g berde neşredilecek, yeni doğanlar ve en yaıhlar kendilerinden Haberde li. 
; bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin dediko- j l ~:;;~~.~~.~·~ ~m;i~:: ;;n~i;i~ j 
1 ~ = Kedi müsabakamız, ~ok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz ki evinizde çok J 
\ sevdi~ini.z ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran düşiln. 
!# dünüz mü ki kediniz, ı;emtinivJrk· kedilerin en güzelidir. ( 
- Kedinizi müsabakamıza iştirak ettirtiniz. Size bunun ;çin hi~bir nhmct ~ 

'- verecek defiliz. 1 
Gazetemizin fotoğrafçısı evinize kadar gelip kedinizin resrr.ini ~eke- i 

ğ -= cektir. Size vereceğimiz bütün zahmet kedinizi fotofraf~ımııın makinesi i 
\ karşıtına ç;karmaktan ibarettir. fi 

Kedi müsalnkamız, semt seı:nt yapılacak, her semtin birincisi 5eçilecek i 
ft Sonra da semtlerin birinci kedileri araı;mda İstanbul birincisiayrıl;ı:aktır. i a = j Semt birinciı;i kedilere, altı aylık yiyeceklerHe birer madalya. ht.anb\.11 a 
:=.; birincisi kediye de bir b~uk senelik rlrecek bedelilc bir gümüş madalyc 1 
~ verilecektir. ·~ . -
ı Tafsilat pek ~1ak1nd·ı f 
~--···"'"'""'"'"'lfllllltf1t11ııdWIUIJ111ıuı"PUlll11ııııu11ıııııı:ıımu11illllliiUii1W.ıt1;ıUllll!Jt@. 

• 

Güzel sanatlara ait b11Uln mesleklerden 
bahseden bu aylık mecmuanm 3 1lnctı :ınyııı 
zeıı,gl.ıı mUndtrecat ve bfr çok re:::imlerle 

lnlipr etmtotfr. AR'ın bu sayıımıda, hf'y 
keltr1.1ıık, Te.tlm, atiı u.natı hakkında ına• 

kaleler. Leopo1.d U!v1 Ue 1ıtr mUldkat, .Anka 
ra reslm serı;isl hakkında bir tc.nkit, ressam 

Abid.in Dlııonun blr blyognı!is1 \"e T\l?'ld~e. 

Avnıpa. ruın:ıt hareketlerine c'lair b!r~k kro 
nlklcr 'a:dtr. 
' 

Hukuk ııazetesl 
Türkçe ve fransızca olnraJ~ Cevat Hnl:kı 

özbey tarıı.fmc1aıı µç .scnedenberi kıymcuı 
hukulcçuların ve pro!estlrlcr1n uerlerlle ncı• 
reclllmcktc otan "Hukuk guetesl .. nln lld.or! 

clldln.l.ll oıı dokuz ve ytrrnlııcl nllmalan lı:ıl'· 
§ar ctml~tır. Bu nÜ6hada O'nh·ersitc Ordl· 

n:ı.rylla profcsUrler.:..Odcn Erzurı:m .saylavr 
Salm AU JJ1lcmrcnln Adl1 TJbb1n chcmmlyc1 

il mevzclarına, protesör Mustafa Re:ılt lle!· 
S'~lkl:ım TU"lı: Temyl.t mahltemc~ knn.ri:ırı

nn, F'ro!cUSr II:. IUrfln Tlcar~ hukukuna. Cc 
v~t Hnkl:ı Özbeyln lcra tenkidle:rb:ıe aft yazı 

lnrllc, beşinci noter F.aml Tekinin. eski adliye 
mUc!ttl·I Ali f;o,·:keUn, Glullo Moncerln!:ı ve 
s:ıir d .... rlt zevatın makaleler!; kUhat kıı· 

mmdn d"' ısmadcll kıırnrl:ır mUt:ılettlar vnr· ı 
drr. nu güv•ı mm gazetesini aıakalilarn ta\'• 
atyc ederiz. · 

1 S !i~e ~Y~ !m~w~!~ös7.n~!.~a 
Kızlar Pansiyonu 
lf ransrzca sözlü komik ve ayni zamanda müeasir ıf:ilmi görüniiZ- 1 

BAŞ ROLLERDE: 

LUCIEN BARROUX-G.ABRIELI.E DORZIAT ve-40 genç kız ıale~ 
l\5.~eten; P~ount Jurnal.:. l'unaniırtan krnhnm Giridi ziyıır; 

Bugun saat l l de mabne, Umumi duhuliye 25 kuru!· S ___-/ --..... 
• •• • •• , .. •• '. ' • • .. • t ,,.. • •• • • ~ •• ,. •• 

Ziya... Renk ..• .Göz kama§ma... Muvaffaktyet ... 

Bu hafta SA AV Sfnemasınd8 
takdir na.zarlariyle seyredilen ilk ve tabii renkli 

Ram ona 
F ranaızca söilü büyük f.iL-n. B<l! rollerde: 

LORETTA YOUNG - DON AIV~Ecf4t= 
Sinemanın .en ~üzel roımuu, aşk ve ihtiras dolu bir eser 
naveten FOX JURNAL dünya haberleri. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

~~------------~~------~----------~~--::::;;:; 
Binlerce hava ve deniz tayyarelerinin, para*;itlerinin, ~erib ~ 'ı 
ıunun ve ordusunun i§tiralciyle vücuda getirilen hey.ecanh, ~ · 
neteli bir filin. 

1 JA~C:G:~ ~A~t:~~!D~~-~A~O~~'ı 1 Bugün TÜRK'te Bugün t13at 11 de tenzil&tiı ana~ = ffE Qi@i sa .. ,~ 

Balkan ekono
mik konseyi 
Fıuıllyeti habhuıdo 

resmi bir tebliğ 
neşretti 

Balkan antantı el:onoıni konseyine 
iştirak eden hey.etimiz bu !Sabah §ehri· 
mize dönmüştiir. 

Konseyin bitmesi münaselıetile şu 

tebliğ neşredılmiştir: 

''18 martta Atinada toplanan Balkan 
Antantı ekonomi konseyi mesaisini bi· 
tirmi§tir. 

Konsey, umumi müzak:rede bulun. 
duktan ve geçen Bled toplantnımda 

verilen kararların tatb'.kine ait tedbirle· 
ri tetkik ettikten sonra, iki kf'ınisyon 

ayrılmıştır: 

l - Ticaret mübadelesi. 
2 - Milnakaiat komisyonu. 
Birinci komi yonda. milli komiteler, 

tarafından verilen muhtıralar trlkik e
dilmİ§tir. Bu r.ıuhtırafar her memleket 
ih::acatçılannın mi.italealarmr ve karşı. 

hklı mübadelen:n .arttmlmasınıı mııtuf 

teklifleri ihtiva etmektdir. 
Konsey bu huiutta bazı t avsiyelerde 

bulunmuştur. Keza. bazı muayyt-n ma
mulatın &IJtanlar harici piyasalarında 
satış mese1esile clört memleketin ihra- ı 
cat malları için damıi bir 11ergi meselesi 1 
de tetkik edilmi~t:r. Eylülde döı t Bal. I 
kan Antcıntı memleketi ticuct odalan
m:ı ko:tt;re hal:nde topknmasına karar 
vcrmi~fr. 

Münak2.lat meselesinde, ezcümle yo1· 
cu ve bıığnj m . diyatı, yoııar iizerinde 
r.nkl'.;rat. posta, te 'grd, telefon ve tel. 
Giz, seyri&c{ain VC turizm :ı,:in }'Cknc6ak 
nizamat metelcıinde mühim tcraicki cl- ı 
'i.!c edilmi~tir. Daimi deniz komitesile 
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H tayhların 
bugünkü 
kona resi 

Yerıi ld.a~e lıelfti 
seç· m yapacetil0 ~tıi 
Hatay Erkinlik cemiyeti idare ~~~ti!· 

. -r et--' ! bazı sebeplerden dolayı ıstı a _ iilt ııı 
Bu istifa Hntayhl~r arasında 'l1l

1Y • Jıt" 
a1 etı• 

teessür uyaneırmış ve derh Y :13>"''' 
yeti idareni:ı te~c-kkühi için .;:. 

miıracaat edilmiştir. ·dır' 
• J 

Şclırimizdeki Hataylılar y:nı ~iıl!i' 
heyetlerini seçmek için bugun bıJl\I~· 
nü balkevi salonun.da toplamnı~ "'fi' 

maktadırlar. Gazetemiz makineY1 :ııttıl• . 1 do.., 
lırken salon Hataylılar a 1~ı · . 

1 ·aca • ı.ı Topfantı s~at 14,30 dn başa) isti!C 
Bugünkü toplantıdan HataY
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·ı bıı ,,es " le kaVUŞ!tlaSı müna~ebetı e .. ülcte! 
merasim yapılacak ve devlet btıY ~e1'iJt' 
ne tazim ve teşekkür tcıgrafla'1 

kt. r ce ır. rrıet 
•apıtaıı ı!· 

Toplantıda, Hataydı ~'> d"'•celtt e ,, •. 
lim ve işkence de prot~sto ,. 
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daımi turızm omı~ının _.. .. ıırı . · tı,.., ·sı 
lecek toplantısından evvel ı;. 111es11 

·ı . . B d•vrenı11 ~· karar vcrı mıştır. u ... . daba e .• 
heyeti umumiyeleri itibarıl~, 
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. ·ı lJ o .. ti" 
velki içtimalarda elde eCiı ı:ı:ı • tir "e 
.ederin ıııiahına taaliCtk etınıt °'"'o~" 
mcsaivc her sahada yukarıda -z. yarı°"" 

• 'k kotn15 . Al 
komitelerde yahud tcknı P>"tt7-
-0.a deı:am edilecdctir. Bunlar 3~!· 
iki içttmQt arasında münasip ı:ırn 
da top!aııacaklnrdır... et ,,,. 

Heyet reM Hnsan Saka ve ~~kat'f 
l:ırnınc!an bir kısmı bu akşarn 
gideceklerdir. 
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Hissiya 
keşşafı 

8u se.f er, yüzüne dik dik bakarak: \ 
- Hayır, anlamıyorum! • dedim. 

1 Çtmkü artık isyan ediyordum. Bu 1 

~ık kn:lın fazla ileri g:diyordu. Bir ı 
~ ucunu bir kapı aralığından gör
~kten ne çıkardı? Bir hizmetçinin 
~ olamaz mıydı bu? 

Fikrimi kendisine söyledim. Bu sa. :le hizmetçilerin odalarda çalışmadı
cevabını verdi: 
- Onlar kendilerini bugün hakika. 
~· Yalnız telakki ediyorlardı. Fyy.az 
~in bu uygunsuz saatte kat'iyyen 
4anrniyeceğine kanidiler. Fnkat eteği 
ltrdüğUmdcn biraz sonra, elinde bas
~ııu ile klUbün kapısından içeriye 
e~'Yaz beyin girdiğini görmez mi. 

~!in? Bu an.sızın a\·det zaten belliy
i. 
/\.lay ettim: 

\r- Sizin gibi zckwar bunu keşfe. 
ler, 

li"akat o beni dinlemiyordu. Hanı 
~:~ı anlatıyordu. Sesinde hararet 
vcıı. Elleri titriyordu. 

ı.- Olduğum yerden hem kapıyı 
~ nıerclh'cnin başını görüyordum. 
"llı facia olmamasına karşı durmak 
~birkaç saniyem kalmıştı. Bir 
~ elde merdivenin üst katına çık

'l.'lll \'e ilk basamaktan jner gibi yapa. 
\.... ~ avaz1m çıktığı akdar bağırmağa 
"<l§ladım: .. 
ı.. - Vay! ... Feyyaz bey .•. Ne oldu da 
~ kacıar erken döndünüz? ... 
L. ''li~nıen karşılamağa koştum. Mu
'l(ltkıı.k ki herif beni deli sanmı§tır. 
ı... ··~rkek bana öyle garip bir nazarla 
~ı ki... Öfkeden rengi uçmuş, beti 
ılı i yemycşıl olmu~tu. Ve mütcma-
~n e~kın §aşkın tekrar ediyordu. 
'•- T.· 1? ""~ ed ? K \4ı_, • narım nası .... ncr e .... en-
~~ merak ettim .. . 
·~ ,Pikeden beni öldürecek gibiydi. 
b~kat kaba bir muan.ele yapmağa ce. 
:-'t edemiyordu. Çilnü nihayet bir 
-qbapJığımız yoktu. 

..:::Rolunu tutarak, birkaç abuksabuk 
~Y :ınıattım. Biraz sonra karısının 

ildi odasından bize doğru gcldi~ini 
~~Uk. Gerçi saçları filan derlitop
~l'du ve tebe~surn edJyordu ama, öy. 
~1 .ııarıydı, öyle sarıydı ki... Tıpkı bir 
U~·e benziyordu. 

Öıı. ~Yan Bahire, büyük bir facianm 
~ Urıe geçtiğine kat'iyetle kanidi. Fa

t bu zihabının gayet komik olduğu. 
~ akşam Ustü Faik Muradın Feyya
lt eôylediklerini işittiğimiz zaman an 
dık. 

l(ı"' Bugün uzun ~ir gezme yaptım. 
tlı>te hiç oturmadım! diyordu. 

'1ı Sanaaı1a Heybeliye nasıl açıldığını 
1atıyordu. 
~eYyaz cevap verdi: 

I'\~ GUzel bir gezme ... Bir gün de be. 
yapalım şunu .. . 

'liay hay ... 
l'a ~in günler geçti. Merakı uyandı. 
~ak hiçbir hadise olmadı. Yalnız bir 
~ . iki erkeğin b'~yük bir deniz ge-

tısi yapacaklarını duyduk. Bnhire: 

!ı·~ Ah onları yalnız bırakmamalı. 
t'ıl?i de beraber gitee .. diyordu .• Ba-

11\ndalcıyı beraber alsalar ... 
ta l:iatbaki işittiğimize göre Feyyaz 
?ıt ~et iyi yelken ve kürekten anladığı
ll:ı. iddia ederek ikisi yapayalnız giL 
~e karar vermişler. 

~ÇaI"§amba günllydil. Sabahleyin 

hava gayet güzelken öğleye doğru 

şiddetli bir rüzgar· çıktı. Yirmi kişi 
kadardık. Otelin yemek salonunda top 
lanmış, karnımızı doyuruyorduk. Fcy. 
yaz beyin hanımı artık bugün ağzına 
bir lokma bile koymuyor, bakışların
da her zamankinden fazla acıklı, 

müthiş bir ifade vardı. Dalgın dalgın 
duruyordu. 

Bahire de iştihasızdı. Arada sırada 
içini çekerek gökyütünc bakıyordu .. 

Alay olsun diye yavaşça fısladım: 
- Havanın bozmasını da Feyyaz 

bey mi ısmarladı dersiniz? 
Ne cevap verse beğenirsiniz? 
- Bunu da hesaplamıştır. Merak 

etmeyin. , . 
Yağmur şiddetle yağmıya ba§ladı. 

Bır masanın etrafında toplandık, briç 
oynuyorduk. Derken birdenb:re kapı 

açıldı. Otelin garsonu, telişla: 
- Kazn varmış! • diye bağırdı. 
Bazı anneler haykırıştılar. Fakat 

Bahire, elini keluma dayryarak, kaL 
iyetle: 

- Kazanın kurbanı Faik Murad
dan başka kimse değildir! • dedi. 

Hepimiz otelin kapısmdan dışan 

fırladık. Bahçeye koştuk. Sahilde, is. 
kelenin kenarında epeyce bir kalaba
lık toplanmıştı. İki delikanlı, Muradı 
tutuyorlardı. Başı sarılıydı. Baygın 

değildi. Fakat boı, nazarları kimseyi 
tanımıyordu. Herkes soruyordu: 

- Ne var? Ne oldu? 
Sandalcının biri, cevap verdi: 

- Biz sahilaen gördük. Fırtına di
reği kırdı. Başına düşmüş olacak ... 

Feyyaz, SÖ7..e karıştı: 

- Çok mühim değil. İlk pan!ıma.. 
nı bert yaptım. Başını saran benim ... 

Sandalcı, hayran hayran: · 
- Bey müthiş ... Hem sandalı kur

tardı, hem arkadaşını... Biz vaka.yı 

görür görmez hemen onlara gittik a. 
ma, hacet knlmadı. Çünkü bey kur. 
tardı. 

O esnada, büyük bir iniltiyle Fey
yazın karısı bayılır gibi oldu. Kocası 
onu kollan arasına aldı. Odalarına 
gittiler ... 

Bahire, a_s.abiyetle sö~·Jeniyordu: 
- Katil ... cani herif ... 
Adeta ağlıyacak gibiydi. 
- O mahsus yaptı... Hepsini mah

sus yaptT ... Sahildekiler farketmesey. 
di, herifi zor kurtarırdı. Şimdi ne ol~
cak, biliyor musunuz? Karısını bura. 
dan alıp kaçacak gidecek... Herifin 
iyilesip iyileşmediğini haber almasın 
diye kimbilir onu nerelere tıkacak. 
Bütün mektuplarını gözden geçire. 
cck ... Kadın da kocasının katil oldu
ğ\ınu biliyor. Fakat öyle cinayetler 
vardır ki bir türlü mahkemelere ak~c
demez. 

Hakikaten de karı l(oca gittiler. Has 
taneye nakledilen Faik Muraddan 
haber alamadım. 

Altı ay sonra, kliip arkad~larımız. 
dan birine rasladım: 

- Feyyaz mütemadiyen karısıyla 

meşgul! - dedi. • Çünkü kadın asabi 
buhranlar geçiriyormuş. İnliyor. ağlı. 

yormuş. Biçare. adam b.astabakıcı gi
bi kadınla uğraşıyor ve fakat onu bir 
türlil iyileştiremiyor ... 

SON 

Nakleden: (Hatice Silreyya) 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

471 sene evvel bugün 

Venedik elçisi sulh müzal<eresi 
f çin lstanbula geldi 

ıoo,ooo duka tazminat vermeğe razı 
olmıyan Venedik, 100 ınlsll zarara uğ
radıktan sonra bu paradan maada her 
sene 10,000 duka vergi vermeğe razı 

oldu, fakat I~ işten geçmişti 
İkinci Mehmet Venedikten mü.-- Harp çok kanlı oldu. Venedik 

hiş bir intikam alacaktı. Kasımpaşa ordusu tamamiylc ortadan kalktı. 
ile Gelibolu tersanelerinde mütema· Ömer bey bundan sonra Togli
diyen yeni gemiler yapılıyor, tamam yamento nehrini geçerek Piyava ea· 

. !andıktan sonm derhal denize indi~- 'ı hillerine kadar ilerledi. Asker: 
lerck techiz ediliyordu. - Harbetmiyoruz. Jntikam alı-

Vcnediklilerin lstanbulda birçok. yoruz. lzmirlc Antalyayı yakmı§lar, 
c<ısusları vardı. Her gemi denize in-. ne buldularsn almışlardı. Bir daha 
dik '"e rapor veriyorlardı. l böyle §eylerc cesaret etmeme eri için Venedik, uzun müddet harp et-

dcrs almalc:ırı lazımdır. 
mişti. Hazinelerinde para kalmamış· 
tı. Mücadele edemiyeceğini anlı • Ordunun geçtiği her yerde çift-

likler yağma ediliyor, köyler yakr yordu. 
1476 yılı 28 mart gi.inü, 471 se- lıyordu. 

ne evvel bugün, Venedik clçi!i Je- Ordu, intikam hrrciylc o kadar 
romgorci lstanbula geldi. Sulh mÜ· ilerlemi!Jtİ ki, en nihayet: 

zakeresine başlandı. - Nereye gidiyoruz} .. 
Venedik elçisinden istenen şu i- Diyerek geri dönüldü. 

di: lskender beye ait olan Arnavut· Bu yürüyüş Venediği müthiş 
luk kalelerinin teslimi ve yüz bin surette tel~a düşürmÜ§tÜ. 
duka tazminat verilmesi. Senato sulh yapmaktan batka ça-

Elçi: re olmadığına kanaat getirmişti. 
- Bunları kabul etmek salahi· Şimdi yapılacak bir iş vardı. Yeniden 

yetim haricindedir.. bir elçi göndererek sulh istemek. 
Dedi. 
Sad~azam Gedik Ahmet paşa: Öyle yaptılar. Tomas Malipero 
_ O halde senin neye salahiye- lstanbula geldi. Vencdik c:.:mhuri-

tin var? yetinin, harbin ilk senesindc:oheri 
Diye sordu. zaptettiği bütün Türk kasaba ve kö· 

• - Teklifinizi Senato'ya bildir . yünü iade edeceğini bildiriyordu. 

k Ayrıca Şap madenlerinden dolavt me .. 
Bun.un üzerin tedik Ahmet p;ı- istenen 100.000 duka altın tazminat 

§a ütün TürR donadm·Mmı techiz da ödenecekti. 
ettirerek büyük bir resmi geçit yap· Fakat ikinci Mehmet razı olma· 
tırdı. Bu geçit resmine Jeromzorci dı: 
de da"etli idi. Mer9simden sonra: -Ayrıca her sene 10.000 duka 

- Donanmayı gördi.inüz, dedi. 
Şimdi bu müddet zarfında rahat 
durmanız şartiyle bir sene mütareke 
ye muvafakat ediyorum. Teklifimi
zi Senato'ya bildiriniz ve bir sene 
sonra cevabınızı bildiriniz. 

Venedikliler sözlerinde durdular. 
Fakat mütareke bittikten ımnra Ve· 
nedik kumandanı Antuvan • Lora • 
dano Mora sahillerine yaptığı hare· 
katla yeni bir harbin açılmasına se -
hep oldu. Venedikliler, bir aene 
mütarekeyi büyük bir fırsat bilerek 
istedikleri gibi ve bütün vasıtaları 
seferber ederek süratle hazırlatmı§ • 
lardr. Harp edecek donanmayı ha • 
zrrladıktan sonra da Anadolu sahil
lerinin muhtelif yerlerine baskın 
verebiliyorlardı. Bu arada Antalya 
ile lzmir hayli zarar görmüştü. . 

Artık intikamı tam manasiyle 
haketmişlerdi. Bosna beyi Ömer 
lzonz.o nehrinden geçerek Oradiska 
miistahkem ordugahında bulunan 
general Jorenimo kumandanmdaki 
Vencdik ordusunun üzerine yürüdü. 

. Ömer bey, düşman ordusu ile 
karşılaşınca okla attırdığı kağıda 

şunları yazdırmıştı: 
- lntikam almnğn geldim. Ha· 

her veriyorum. Ona göre harp edin. 

vergi isterim .. Dedi. 
Elçi bu hususu müzakere için 

Venedjğe giderek döndü ve: 

- Peki buna da razı oluyoruz .. 
Dedi. 

Dedi ama gene it İ§ten geçmİ§tİ. 
Çünkü ikinci Mehmet ordusunu İt· 
kodra'nın muhasarasma sevketmiş .. 
ti. 
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Zehir kaçakçıları 
kurşuna dizilmeli 

(B~ tarafı 1 incide) 
kain, eroin, afyon, morfin, ve altın 
kaçakçısını ancak ta.banca adlı hlklın 
muhakeme etmelidir. 

Kaçakçılık frengiden beterdir. Fren
giliyi trp tedavi edebiliyor ama ka. 
çakçılığa alışan adamın mahkum olup 
hapishaneye girmekle bir daha. ka. 
çakçıhk yapmaktan menedilebildiğini, 
yirminci asır, henüz idrak etmiş de
ğildir. Kaçakçının şerrinden cemiye. 
tin kurtulması için tek çare vardır: 

"Onun cemiyetle olan temasını kö
künden kesmek ... ., 

Bu neticeyi verecek en hafif ceza 
müebbet kürek ve müebbeden ihtilat
tan memnuiyet cezasıdır. Ve hakim. 
ler, kaçakçı denilen habise karşı bir 
hayli merhameti ifade eden bu ceza. 
yı, en az üç yıl içinde Yermeye mezur 
olamamalıdırlar. 

Dehşetli bir terör ba.slamalıdır. Mü
cadele teşkilatının yakaladığını kur. 
1Unlamalıdır. Tıpkı Çinde olduğu gi
bi ... 

Hapishaneler bugilnkU §ekilleriyle 
xaçakçı içi'n bir istirahat yeri, bir sa
natoryom olmuşlardır. Herüler ko. 
ğuşlarda yan gelip ense büyütüyorlar 
ve iki ayaklarını uzatıp, gözlerini cL 
garalarmm dumanlarına. daldırarak 

profesyonel bir katil soğukkanlılığıy
la mlistakbel cinayetlerin projelerini, 
pli.nlanm hazırlıyorlar. Hattci belki 
de şirketler kuruyorlar, teşkilatlarını 
genişletiyorlar, tecriibelerinden aldık. 
lan derslerle daha inzıbatlt çalışma 
programları çiziyorlar. 

İhtisas mahkemelerinin verdikleri 
pa.ra cezalarının ise hiçbir tatıbiki kıy
meti yoktur. İşte yıllardanberi görü
len davaların tekemmUl etmiş dosya. 
lan gözümüzün önündedir. Bunları 
tetkik ediniz, göreceksiniz ki on bin. 
lerce, yüz binlerce lira pa.ra cezasına 
mahkum olmuş nice kaçakçı vardır 
ki, devlet bunlardan on para bile ala
mamıştnjj 

Acaba bu sefil mendeburlann para. 
lan mı yoktu da ilamlardaki hüküm
ler infaz edilemedi? Hayır ..• Vermi
yorlar. Zira bin lira da, bir milyon li. 
ra da hapse tahavvül edince azamisi 
bir yıldır. ı::crseriler birer yıl daha ya. 
tıp çıkıveriyorlar. 

Bu Yaziye:t karşısında kaçakçılığı 
takibe memur istihbarat ve mücadele 
t~kilatımızın uğradığı zorlukları bir 
dü~nünüz. Bir defa yakalanan kaçak
çı bUtün mücadele teşkilatımızın ça. 
lı§ma tarzını, istihbarat sistemimizi 
en mahrem esrara vikıf bir memur 
li;dar öğrenmi~ olduğu için haddin 

varsa bu mel'unu bir daha yakala ... 
Hem yakalasan ne olacak? Yine ya
tıp, yine çıkacak değil mi? 

• • • 
Bir cemiyetin bir mücadeleyi kabul 

etmesi demek bir fevkalide vaziyclin 
mevcudiyeti demektir. Mahkemeler, 
fevkalade işler gören müesseseler de
ğildir ve adliye kuvvetinin her delili 
ancak bin tezgahtan geçirip kontrol 
ettikten sonra kabul etmeye mütema. 
yil bünyesi, kaçakçılığı süratle orta. 
dan kaldıracak ve kökünden kazıya
cak derecede sert değildir. 
Kaçakçılığa karşı öyle bir mücade. 

le açmalıdır ki, kaçakçılık imkansız 
bir hale girmelıdir. Bugünkü hüküm· 
!er kaçakçılığı yalnız güçleştiımekte· 
dir. Halbuki kaçakçılığın güçleşmesi 

kaçakçının ekmeğine yağ sürmekte. 
dir. Zira, kaçak eşyanın temin ettiği 
fayda, kaçakçılıktaki güçlüğün artı§ı 
nispetindt? artar. Yani mal azalmasa 
bile, güçlükle te:iarik ediliyormuş gi. 
bi bir süs verilir ve fiatlar yükselive
rir. 

Eroin mi istiyorsunuz? Emrediniz, 
getirirler. Kokain mi istiyorsunuz? 
Emrediniz getirirler. Döviz mi kaçır. 
mak istiyorsunuz? Muradrruza erebi· 
lirsiniz. 

Kaçak ne istiyorsunuz? Eldiven mi 7 
Deri mi? Çorap mı? Pazen mi, ipekli 
mi? Piyasamızda bunu bulmaktan 
kolay ne var? 

Demek ki kaçakçı, dalaveresini, bü
tün didinmelerimize rağmen r:ı.hat ra. 
hat çevirmektedir. Hatta bugünlerde 
bazı köşebaşlanr.da, §eritsiz ı.•e kra. 
vat.sız bahriye nef cri kılıklı birtakım 
adamlar önüne gelenin karşrsma çıkı
yorlar: 

- Askerken Malta.dan adlık ... En 
güzel ipekliler'. Bir elbiselik dört lira • . 
ya! 

Deyip açıkça knçak olduğunu söyli· 
yerek alıperiş ediyorlar. 

Şüphesiz bunların kıyafetleri• de 
uydurma. Sahtekarlıkları kadar na· 
mussuzlukları da :meydanda bu herif. 
lerin •.. 

Velhasıl, kaçak~ı hala bu memle. 
kette dert. Kaçakçılığa karşı uykusuz 
kalarak, yırtınıp didinerek çalı~an mc
murlanmızm enerjileri heba olup gi. 
diyor. 

Hayır, hayır! Buna kat'i bir çare 
bulmalıyız. Ye mutlak_~ merhameti ve 
çok ince eleyip pek sı1ı dokuyan adli 
formaliteleri bu sahadan uzaklaştır
malıyız. 

Nizamettin NAZiF 
ı....-..........~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ispanya Asileri 
r- (Ba§ tarafı 1 inci.de) 
1 b'ucakta sıkı§tırdıklarını öldürmekte. 
dirler. 

'.Asi kumandanlar arasında, son 
bozgundan dolayı bir anlaımamaz· 
lık ba§lamıştır. F ranko ile arkadaşla· 
rmm arasında dchıetli kıskançlıklar 
yardır. Herkes biribirinden kork
makta ·ve taraftar toplamaktadır. 
~siler o derece teşkilatsızdrrlar ki, 
hiç bir zaman kuvvetlerini hücum et 
tikleri noktada teksif edememekte· 
dirler. Hükumet kıtaatı mukabil 
bir hücum yapınca topçu ve leva. 
zmı kısmının fena işlemesi yüzün
den asilerin en ufak bir mukavemet 

gösterememektedirler. Fırkalar ve 
kolordular hep müstakil olarak hare 
ket etmekte ve kolorduların erkanı 
harbiyeleri biribirleriyle temas te
min etmemektedirler. 

lsp:myollar ve ltalyanlar müte· 
madiyen aralarında kavga etmekte· 
dirler. Almanlar bunlan iğrenerek 
ve teksinc-rek seyrediyorlar.,. 

Gazete simdilik F rankodan ni 
hai n~tice aİacak bir taarruz bekle· 
nemiyeccğini kaydediyor. 

Hükumet filosunun faaliyeti 
Yulancia, 28 (A.A.) - Hüku· 

met filosunun Malaga, Melilla, Mot. 
rili bombardıman etmiş olduğu hii· 
kurnet tarnfmc1n.n nc~redilen bir teb· 
!!j_i.E.~yan edilmektedir. Cumhuri
~1liip gemileri Çarthageııedeki 

üssü hareketlerine avdet ederken a· 
siler tarafından ba."Tlbardıman edil. 
mi§ ise de isabet vaki olmamıştır. 

Faaliyeti bilhassa artmış olan 

cumhuriyetçi tayyareciler asilerin 
Mad.rit cephesindeki mevzilerini ve 
Saragosse, Huesta, T eruel, Almi
devar, Helchite ve Viveldabrio şe· 
hirlerinin askeri hedeflerini müessir 
surette bombardıman etmişlerdir. 

"Yüksek faşist meclisi nüfusu ço
ğaltmak için fevkaliıde tedbirler al. 
mıya karar vermiştir.,, 

- Gazctelcr<lcn -

Birinci tavşan - Kocaıt 1ıcrede1 Btt 
günlerde hiç gö11füırııüyo1'1 

11.tnci tavşan - TcJmik mii~avir o

Z4r1'k /taZyaya gitti. 
- Fra.nauı karlka.türü -

HABER - ~p.m postan 

Atatürk 
Gençler 
arasında 

Büyük Önder Atatürkün, evvelki 
akşam Ankara Halkevinde tertip edilen 
Uludağ gecesine şeref verdiklerini yaz
mıştık. 

O akşam halkevinde toplanan genç
lik bir tel~rafla tazimlerini Büyük Şefe 
sunmuşlardı. Biraz sonra Atatürk biz. 
zat toplantıya şeref vermekle bu tel
grafa cevap vermişler ve gençliği sevin 
ce boğmuşlardır. Bu esnada Atatürkün 
refakatlerinde profesör Bayan Afet, 
Hariciye vekili Rüşü Aras, Maarif ve
kili Saffet Arıkan, General Fuat, Ge. 
neral Kazım (Samsun) Ali Kılıç, Salih 
Bozok bulunmaktaydı. 

Biraz sonra Ankarayı ziyaret etmiş 

olan Hindistanlı Jal Parsi ile hemşire
sini de yanlarına kabul etmişlerdir. 

Büyük Şef, tazim telgrafında gençli· 
ğin yorulmadan izi üzerinde yüı ilmeğe 
ant içtiğini bildiren cümleye temasla 
insanın yorulabileceğini fakat çetin da
vaların pe~inde dinlenmeden yürümek 
lazımgeldiğini beyan buyurmuşlardır. 

Bir gencin söylediği "Dağ başını ıdu. 
man almış .. şarkısı dolayısile de Samsu 
na ayak bastıkları tarihi güne ait bir 
hatırayı anlatmak IUtfunda bulunmuş• 

lardır. Atatürk, Türk milletinin yeni
den doğuş tarihi olan günde Szmsuna 
ayak bastıktan sonra yanlarında Salih 
Bozok ve Cevat Abbasla kırık dökük 
bir otomobile, fakat yürekleri yüce 
Türk milletinin kudret ve atisine karşı 
inanla dolu olarak yol aldıkları ıırada 
bu şarkıyı tekrarladıklarını söylemişler. 
dir. 
"Güneş ufukta ıtimdi doğar, yürüye· 

Jim arkadaşlar,, cümlesi. Atatürkün bu 
yüksek hatırasr dinlendikten sonra en 
manalı şekil almış oluyordu. Bir mil
let 'davası için imanla dolu bir göğüsle 
ilerliyenlerin yolunu ufuktan elbette 
doğacak güneş aydınlatacaktır. Bu 
marş Türk milletinin ufuklarına güneş 
gibi doğan Atatürkün Samsundan çıkış 
hatıralarına karışmış ve şimdi onun bu 
yüksek izahile mucizelerle dolu bir ta. 
rihin sayfalarına malolmuştur. 

Atatürk Efganlı bir taleb~nin bu 
toplantıda bulnumak saadetini izhar e· 
den hissiyatına karşı da iltifatta bulun
muş, Ankarada tahsil etmekte olan kar. 
deş milletin çocuğu, bu yüksek gecede
ki heyecanının bütün hayatınca taşıya
cağı en mukctddes hatıra olduğunu duy. 
gulu bir dille ifade etmiştir. 

iki kolordu ha
rekete hazırmış 

( Ba§tara.f ı. 1 incide) 

Yemekte 
Küçük Selim anne ve babasiyle 

birlikte gittiği misafirlikte akşam ye
meğine kalmıştı. Sofrada ev sahibi· 
ne sordu: 

- Yemekte bu kAdar kalabalık 
olacağını bilmiyordunuz değil mi? 

Ev sahibi işi alaya dökmek isti· 
yerek sordu : 

- Kim söyledi sana bunu, kar· 
galar mı? 

Çocuk cevap verdi: 
- Hayır, tab<lğıma koyduğunuz 

yarım piliç budu 1 

itfaiye 00.Şçavll§tı banyo yapıyor! 

Beırbeırde 
İzzet berberle §aka etti: 

- Benden saç kesme parasını 
yarım almalısınız, baksanıza başım· 
da ne kadar az saç var. 

Berber gülümsiyerek itiraz etti: 
- Bilakis! 
-Neden? 

- Başınızda saç ararken az mı 
vakit kaybediyorum! 

Baklrol - Mii§larficri 1~açırnıanıa1c 

için fiatLan görilımı<;;; mürekkeple 
y'lzdım! 

yaya karşı vaziyeti matbuatı endişeye Seyrüsefer memuru - Hey! 
düşürmektedir. Le Peuple bu hususta kendinizi kim zannediyorsunuz? 

ıdiyor ki : Şoför - Ben mi? Sizin maa§I· 
"Musolininin İspanyayı istila etmek. nızı temin etmek ve bu suretle tara· 

ten vazgeçmiş olduğunu söylenmekle fmızdan tahkir edilmeğe imkan ver· 
ağzımızı kapamak istiyorlar. Halbuki mek için vergi ödeyen bir vatan· 
Duçenin haysiyeti bu istilayi icap etti- da~ 

1 riyor. Hadisat bize şu işin mahiyetini I 
Not - "Humorist,, isimli ngi· 

öğretecektir.,, ld 
lizce mizah mecmuasından a ığıOeuvre, şöyle yazıyor: 

"ispapnyada kalan beş fırkasını tak- mız bu fıkra gösteriyor ki İngiliz po· 
viye için olsa dahi İtalyanın bu memle }isleri adam akıllı küfretmesini bil· 
kete yeni kıtalar sevkctmesi ihtimal da. medikleri gibi İngiliz şoförleri d'I 
hilindedir. Fakat Londra ile f'arisin pek alıngan zevat! 
herhangi bir şekilde buna mani olmak ı ... - .... --..~..,..-..--llP'I--,....•·.., ... 
için manevi bir mecburiyet hissetmeme 
!erini teminen İtalya bu sevkiyatı ale
niyete vurmadan yapacaktır. Buna mey 
dan vermemek içinciir ki Valcnsiya hü· 
kiımcti Milletler crmiycti konseyinin 
toplanmağa davet cldilmcsini istemek. 
tedir ... 

Le Populaire, şu mütaleayı yti:ütü· 
yor: 

"Londra komitesinde çalış:nağa de. 
vam edilebilir. Fakat İtalyanın her an j~~~;;~;:;:~ 
aıl~mi müdahale kontrolünü tehlikeye 
düşüreceğini bilmek ve §İmdiden buna 
mani olacak tedbirleri almak şartilc.,, 

Amerikadan gönderilen bayrak 
Valensiya 27 (A.A.) - Amerika sos- ı 

y?.list partisinin mümessili San Ba'ron 
Dışbal:anı Alvarez Dclvayoya Ameri· 1 
ka sosyalist senf:Jik&larının İspanyol 
iş~ilerine hediye ettiği bayrağı vermiş. 
tir. 

San Baron söylediği kısa nutukta, 
Amerika milletlerinin. İspanyol prole- L.-"'""'-ıı...;.-.Mıl.l.U.l.;;~=ı!iWiı.;;...,;;;ı~~I 

taryası tnrcıfmdzn kahramanca müd~~a.a l 
edilmekte olan davaya karşı sempatısı· 
ni bakana temin etmittir. 

MODERN BİNALAR 

Bay mimar, 9Qbuk gelin, sa:o
nım kaptaım btdameyoru.z/ 

__ ,./ 28 MART - 1937 

Kadııı (göz dcktoruna) - ~~: 
nu istcrscııiz çocuğunıuıı gö=~il~~ t8-
tiyacı yok. Alfabeyi öğrcnnıesını il 
diln de! 

IQ) cSı O g O iri} O O lk . . olı 
Tramvayda kulak misafirı 

duk: 
- Bugünlerde o kadar dalgnf' 

v oroU· 
ki sorma.. Yağmur yagtY i 
Şemsiyemi evde unuttuğumu~. ~~:. 
ınur durduğu için kapatmak ısleu, 
ğim zaman farkına vardım 1 

~1 
1 
1 

. . . . d&ır 
Baba (çocuğuna) - Gider en 

kat et, örriiııe bak. I 
Oçkft mQJdecUI cJ)' 

- Komşu amca, komşu etıl 
- Ne var oğlum?.. . . c)etı 
- Babam selam soyledı,. 1~ of• 

ödünç olarak bir tirbuşon ıstı~ 
Şimdi gene benimle geri yolltY8 

- Ya? Şige a~..:\cak demek? 

- Evet. . teciİ" 
- Peki yavrum, babanın ıs 0 rıı ğini bizzat ben götüreceğim, .!!1-8 e 

ki şişe açacak 1 

. tttfl' 
- Bcıı srına "otomobil smıoı ~ 

gerok" dememiş miydim. /§tB ,; 

yaptın, değil mi1 1 
- Evet, bir boksl're çarptım· 

~encnıeır "e 
AmeırnkaıOıOar . 

. . hi se" 
Amerikalıların zencılerı f e ~-

medikleri malum. Bu sebep rrno 
vallılan linç ettikleri yetıniY0 a~· 
gibi sık sık alay mevzuu da r lı ol 
lar. işte, zencilerin kal.ın ka~8sı: 
duklarına dair bir Amerıka~. befS 

Bir zenci mahkemede ır tiğİll 
zm kendisine fona muamele et 
den sikayetciydi. Hakim: bi 

• • f ıza - Demek Con ka an _J" 
' d' soru 

tencere indirdi öyle mi? •Y:u\'vetl 
- Evet, hem de öyle 

vurdu ki... . • 
111

u11ye 
- Peki ama doktor sızı hfı • 

ne ettiği zaman başınızda ç 
yara, bere görmemiş. 

- Evet orası öyle, fakat ..• 

- Fakatı ne~ yeıı' 
· rnua 

- Doktor tencere~ı . ··rseıdr 
etmedi, bir de onun halını S0 

• 

nizl 



Milli küme müsabakaları 
f:enerbahçe Ankara Gücünü 1-4 mağlup etti 

Beşiktaş lzmlrde Üçok takımına 1 - O yenildi 
ır, Ankara, 27 (A.A.) - Mim 
~e maçlanna bügün §ehir sta· 
~da 10,000 kişiye yaklaşan bü
~ bir kalabalık huzurunda devam 
""llrniıtir. Musabakanm Ankara
~ çok sevilen iki kuvvetli takım 
' t enerbahce ve Ankara Gücü -
~da olm~sı, seyirciler arasında 
l · k bir alaka uyandırmış ve da · 
~bir gün evvelden itibaren, hangi 
ij·· fın kazanacağı hakkında her iki 
rol. llbün ateşin taraftarları arasmd ~ 
~rtı.miyetli bahis tutuşmalara yoJ 
~l§tı. F enerbahçenin kuvveti 
"qf edilmemekle beraber Ankara
~ atmış olduğu terakki adımları, 
~hafta evvel Beşiktaşa karşı fena 
~~etice alan F enerbahçenin bu sı
bl tam formunda görülmeme.cJi gi. 
ı....~ebepler dolayısile, oyunun neti
"'1 oldukça açık görülmekte idi. 
l lakrmlar tam 15,30 da hakem 

l\emal Halimin idaresi altında 
~da sıralandılar. F enerbahçede 
~yoktu. Muhacim hattı sağ · 
~itibaren Şaban, Esat, Rıza . 
~ , Fikret şekline girmiş, haf 
L~da Reşad sağa, Cevad sola 
"'\lrilmiıti. 
ltaa O,,Unun ilk 20 dakikası iki taraf 
~ '?da müvazeneli bir surette geç· 
~ F enerbahçe henüz oyununu ku
~lf, bilhassa Ankaralılar ü
~~e. hiç bir hakimiyet tesis ede
~ .~ttı. Buna mukabil Ankara 
t...... etinde de bir fevkaladelik göze 
L:'Phlıyor. Akınlarının kuvvetli 
~ karşısında bir emniyetsizlik 
"'IUe yapıldığı seziliyordu. 
'~O inci dakikada soldan akan F e
!tt, ~ler ilk aayılarını yaptılar. Fik
~ aüzel bir driblingle evvela ha· 
~ tonra beki atlatarak yakından 
~ bir tiitle topu ağlara taktı. Fa· 
~u gol, o dakikaya kadar oyna. 
tiı oyunun tabii bir neticesi de
~· Fikretin phsi bir gayreti eaeri 
~İ Bu 11ebepledir ki Ankara Güç
dı,tr Üzerinde hiç bir tesir yapma· 

.,~~ 1 inci dakikada Fener aleyhin~ 
~I .e~ bir korneri Ankara Gücü 
~ 1? ani ve güzel bir §Ütle gole 
~\il ederek beraberliği yeniden 

1 etti. 
~ S~ sayı üzerine San • Lacivert
~ tıst üste hücumlara ba~ladılar. 
~ dakika sonra sağ iç Şaban. 
~taraf müdafaasını atlattıktan 
~ uzaktan sıkı bir şütle taknnı 

ile bir gol daha kaydetti. 
~1~u suretle yeniden 2 - 1 Istan
~ ehine değişen vaziyet oyun ü
t ~de de tesirini göstermekten ha
~~tnadı. Şimdi F enerbahçeliler 
~ Yav8.§ hissolumıcak derecede 
~~etli bir hakimiyet tesis etmi~ 
~ : Y aptıklan akınlar Ankara 
~ıne oldukça tehlikeli dakikalar 
~tıyordu. Fakat Fenerbahçe mu· 
~~lerinin büyiik kusurlıırı şüt 
~~emekte idi. Top sağdan sola 
~ bi1Yor, fakat yakm mesafeler
~ le kaleye doğru atılmıyordu. 
~~· tı bu vaziyet içinde birinci dev
~~!l sonuna kadar devam etti. Ve 
'ti trbahçe 2 - 1 galip vaziyett~ 
~hnt odasına çekildi. 
nu devrede F cnerbahçenin iyi 

bir oyun oynadığı iddia edilemez. 
Muhacim hattında yalnız açıklar 
muvaffak oluyor, üç orta, topu ya 
ayaklarında fazla ezmek ve yahut 
hasım tarafa kaptırmak suretile a
kınları akamete uğratıyorlardı. 
Santr haf da iyi bir gününde değil· 
di. Fakat yan haflar ve bekler va
zifelerinde muvaffak olmuş addolu· 
nabilirler. 

ikinci devrenin başlangıcından 
itibaren 16 ıncı dakikaya kadar olan 
kısmı tam bir hakimiyet tesis et· 
miş olan F enerbahçenin, hasım ta
rafın bir tek akın yapmasına bile 
miisaade etmeden oyunu Ankara 
kalesi önünde paslar, diriblingler v~ 
şütlerle geçirmesi ile bitmiştir. Bu 
müddet zarfında ilk devrede fena 
oynıyanlar arasında da güzel oyun
lar belirmeye başlamış ve sayı çık· 

mamakla beraber herkese güzel bir 
oyun oynamldığı hiaai verilmiıtir. 

Ankara Güçlüler 16 ncı dakika· 
da bu vaziyetten kurtuldular. Üst 
üste yaptıkları birkaç akın Fener 
kalesi için de tehlikeli vaziyetler çı
karmaye kifayet etti. Fakat, bu
gün çok güzel bir oyun oynıyan 
Reşadın ve Lebib'in sıkı müdahale
leri bu akınların birçoğunu hüküm
süz bıraktı. Hüsamettin de, biri 
plonjonla olmak üzere bir iki güzel 
kurtarış yaptı. 

25 inci dnkikada Fener lehine 
verilen bir korneri Fikret çekmişti. 
Kale önünde bir karışıklıktan isti· 
fade eden Esadm bir diz vuruşu ile 
içeriye sürdilğii topu hemen kaleci 
tuttu. Fakat bu tutuş kalenin icin
de olduğu için topu hemen uzaklaş
tırmış olmasına rağmen hakem gol 
verdi. 

Vaziyet bu suretle 3 - 1 olduk· 
tan "sonra İstanbul takrmr artık ga· 
!ebeyi sigortalamış gibi idi. Bunun 
içindir ki gittikçe açıla'rak ve kendi
ni bilhassa son 1 5 dakika zarfında 
biraz fanteziye de kaptırarak çok 
teknik bir oyun oynamIW\ başladı. 
Bunun neticesi olarak Ali Rızadan 
aldığı bir pası güzel kullanan Naci· 
nin iyi bir şütü ile dördüncü sayısı
nı da kaydetti. 

Oyunun bundan sonraki kısmı, 
gevşemiş bir vaziyette kalan Anka· 
ra Gücü karşısında Fenerin muttasıl 
paslarla güzel, fakat dediğimiz gi· 
bi, fantezist bir oyun göstermesi ib 
geçmiş ve maç 4 - 1 F enerbahçe
nin galebesi ile neticelenmiştir. 

Fener takımında Şaban, Fikret, 
Re~ad ve Lebib en iyi oynıyanlar
dandı. 

Ankara Gücünde sağ ve sol haf. 
lar ve solinsayd muvaffak olanlar 
arasındadır. 

Bugün maçta sporcu Başvekili
miz ismet lnönü ile Adliye Vekili 
F enerbahçe birinci reisi Şükrü Sara
çoğlu, Müdafaai Milliye Vekili Ka
zım Özalp ve birçok mebuslar ve 
büyük memurlar hazır bulunmuş
lardı. 

Yann saat gene 15,30 da Fe
nerbahçe, Gençler Briliği ile karşı· 
latacak ve takım akşam lstanbula 
hareket edecektir. 

BEŞlKTAŞ- UÇOK 
İzmir 27 (hususi)-Bugün İzmir Al

aancak stadında Beşiktaş klübü, izmL 
rin Buca, Altınordu ve Altay klüpleri
nin blr!eşmelerile teşekkül etmiş olan 
Uç ok takımile Şazi Tezcanın hakemli
ği ile milli küme maçını oynadılar. 

İzmirliler: Nejat - Ziya, Ali -
Şükrü, Enver, Adil - Namık, Basri, 
İlyas, Sait, Saim; 

Beşiktaşlılar da: Hakkı, Şeref ve 
Nazımdan mahrum olarak, M. Ali -
Faruk, Hüsnü - Feyzi, Enver, Sala. 
haddin - Hayati, Rıdvan, Refet Fu-• 
at ve Eıreften mürekkep kadrolarile o-
yuna baıladılar. 

ilk bir çeyrek İstanbul takımının ha. 
kimiyeti altında cereyan etti. Siyah be
yazlılar İzmir kalesini sardılar, müte· 
addit kornerler de kazanmalarına rağ. 
men bir türlü sayı çıkaramadılar. 

On beıinci dakikaya kadar bir türlü . 
toplu oynayamıyan İzmir klübU biraz 
düzelir gibi oldu ve devrenin ortaların
da akınlar karşılıklı oluyordu. 

Hakim oynamalarına rağmen gol 
atamıyan Beşiktaşlılar yavaı yavaı ıi· 

nirlenmeğe ve düzgün oyunlarını boz. 
mağa başladılar. Bu arada yani 31 inci 
dakikada Saimin ortaladığı topu iyi 
kullanan Namık, oyunun yegane golü
nü İzmir hesabına Beşiktaı kalesine 
soktu. 

İkinci haftayım Beşiktaşlıların şid
detli hücumlarile başladıysa da İzmirli 
ler de galibiyeti elden kaçırmamak için 
bütün gayretlerile çalışmağa başladılar. 

On beşince dakikadan sonra siyah 
beyazlılar hiç olmazsa beraberliği temin 
edebilmek ümidile, en iyi oyuncuları 

Hüsnüyü merkez muhacime geçirdiler. 
Bu devre iki tarafın da kaçırdığı birçok 
fırsatlardan sonra netice değişmeden 

1-0 üç okun galebesile nihayetlendi. 
Beşiktaştan Faruk, Eşref, Hayati ve 

Feyzi, Uç oktan da Nejat, Adil, Saim 
ve Namık muvaffak oldular. 

Hüsnü, yirmi iki oyuncunun en iyi. 
siydi. 

Maçtan sonra Bcşiktaı ktilbünün 
antrenöril Refik Osman: 

"tlçok takımını beğenmedim. Maa
mafih içlerinde iyi oyuncular da yok de· 
ğildir. Beşiktaşta Hakkr, Nazım ve Şe. 
ref gibi üç kıymetli oyuncunun eksik 
olduğu unutulmamalıdır. tstanbulda 
tam kadrolu takımımızla Uçoku büyük 
farklarla yenebiliriz.,, dedi. 

Bc_şikta§lılar yarın (bugün) ikinci 
maçlarını Doğanspora karıı oyn:yacak
lardır. 

Galatasaray 
mfirakabe heyeti 

içtimaı gelecek haftaya kaldı 
Galataıaray spor klübünden: 
2i1Mart1937 cumartesi günii topla· 

nacak olan yüksek murakebe h;ı.yeti, ek. 
seriyet olmadığından, içtimaını 31Ni

san/ 937 cumartesi günü saat 14 de ta. 
tik etmiştir. 

Arkadaşların muayyen günde gelme- 1 

leri rica olunur. 

Hokey 
lngiltere Fransayı 

mağlup etti 
Paris 27 (Hususi) - Burada yapı· 

lan Fransa • İngiltere beynelmilel ho
key maçnu ingilizler 2.0 kazandılar. 

II:ısusi muhabirimft ~ "ayranmıda, 'kö-ıjlii çocuk~arın .~üyledik7eri Is. 
tik1ô.l marşım dink-r1;en 

Ordu viUiyetindeT-.."i k.öy bayranunda, 1d5ylil ve şe1ıirli i§te hep böyle yan 
yana V6 Mm.imi bir eğlence hayatı ya..,~ılar 

Kii!J bayramına işfira1; eden §Chirlil~r, Tlirl·:iyc1•in diğer 7.·ı8mının mini 
oyunu okın Sarı Zeybek oyununu köylıller arasında ncşrcd.yiorkır 

Ordu Vil8yetinde 
köy bayramı 
(Baştarafı 3 ÜAtcikle) 

eer kalmamıştır. Bu zaferden mem· 
nun olan köylüler: 

- Yaşasın mısır ekmeği.. Ya§a· 
sın fasulye!... - diye kendi gıda şe· 
killerinin şehrinkilere tefavvukunu 
ilan ettiler. 

Bu sene, her kazada takriben ü
çer köyde bayram kutlulandı. Gele
cek sene, daha geniş ölçüde ve da· 
ha zengin programla ayni tecrübe 
yapılacak. Öyle umarız ki, köy bay. 
ramı adeti yalnız ordu vilayetine 

1 

1 

münhasır kalmasın, bu, her yerde. 
usul olsun! 

Biribirinden manen pek ayrı du· 
ran şehirlerimizle köylerimizi yak
laştırmak için hiç bir fırsatı fevtet· 
memelidir. Büyük Millet Meclisinin 
köy kanununu kabulü 18 marta te· 
sadüf etmekle beraber, ileriki yılla· 
rm bayramları daha yaz zamanına 
doğru olsa da yağmur tehlikesi ber
taraf edilse muvafık olur zannında
yım. 

(VA • Ntl ) 

Sekiz klüp 
iki muhtelit takım . yaparak 
Bulgaristan ve Romanyaya 

gidecekler 
Milli küme haricinde bırakılmıJ olan ' 

İstanbul birinci !ikinin sekiz klübü bu-

günden itibaren aralarında bir turnu
vaya başlamış bulunuyorlar. Tam bir 

elbirliği ile çalışmak azminde oldukla. 
rım memnuniyetle gördüğümüz bu 
klüplerimizin yeni bir te;ebbüsünü da
ha haber alarak sevindik. 

Maalesef teşkilat tarafından tama-
men ihmale uğramış ve hatta terkedil. 
miş bir vaziyette olan bu klüı:;lerimiz 

gene kendi teşebbüsleri ile Yunanistan 

ve Romanyaya iki müracaat yararak a
ralarından çıkaracakları iki muhtelit 

takımı buralara yollamak yollarını ara
mışlardır. Öğrendiğimize göre bu gü. 
zel teşebbüs semere vermek üuredir. 

Bugünkü 
müsabakalar 

Sekiz klüp turnuvası tertİ? heyetin· 
den: 

1 - Turnuvamıza dahil klüplerden 
Vefa klübü, evvelce girmiş olduğu lir 
taahhüdü ifa z=ırurcti ile fzmite bir spor 
seyahati yapmak için Türk spor kuru
mu İstanbul bölgesinden ve tertip he. 
yetimizden mezuniyet almıt olduğun-

dan bu haftanın son maçı olan istan
bulspor • Vefa maçı tehir edilmiıtir. 

2 - Hafta programında ve maç sa
atlerinde başkaca tadilat yoktur. Bu 
haftanın son maçı olarak İstanbulspor 
takımı, birinci kümenin yedi klübünden 
scçilmiı bir muhteliti ile bir dostluk 
karşrlaşması yapacaktır. 

3 - Bu haftaki ilk maçlarına, klüp· 
ler yekdiğerine karşı dostluk ve spor 
kardeşliği merasimi ile başlayacc:klar. 
dır. 

4 - Umumi dubt•liyesi (On ))eş ku
ruş) olarak tcsbit cdilmi~ olan biletler, 

turnuvaya dahil sekiz klüp merkezinde 
ve Şeref stadı gi~derinde utışa çıkarıl

m:ştır. Spor meraklılarına bir kolaylık 
olmak ü-:ere, alınan bir bileti t· ı rnuva. 

nın devam ett:~ı herhangi bir raftanın 
macında bir defaya mahsus olmı:ık üze
re kullanmak imkanı konulmuştur. 

Altaylı RPflk 
Galatasareya girdi 

\' a?ifesi dolayısiyle lstanbulda 
bulunan lzmir Altay kliibiinün fut
bolcularından Refik GalataaaraY. 
klübüne intisap etmiıtir. 
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Y AZAN: fE<dl ~aı ır WaıOOaıce ÇEVİREN: fa 
Tarihi macera ve a~k romanı Yazan: 

Fakat Lasi korkudan çıldırmıştı. 
- Alçak, hırsız, sefil, diye haykır· 

dı, baygın yatarken paralarımı çaldı. 

nız, karın da ıslanırsa para etmiyece
ğin:ien korktuğunu söylemedi mi? 

Bu sözleri bir gürültü ve bir boğuş. 
rna takip etti. Sonra suya düşen bir 
vüc•ıdun çıkardığı ses. Fay: 

- Savini boğuluyor. 
Diye haykırdı. Bu haykırışı Lasinin 

bir feryadı takip etti. 

ikisi birden suyun içine düşmüşler. 
di. Fiter merdivenden indi. Su alçal
makt:ı devam ettiği için, boğulmaları 

t .. hlikesi yoktu. Karanlıkta hiçbir şey 
göremediği için Fi ter, boğuşma. gürül. 
tüsü gelen arafa tahminler yaparak ve 
elleri ileri uzanmış bir tarzda yürüdü. 
Bir ara, eline bir baş dokundu, haykı. 
rışlarından. bunun Lasi olduğunu an
ladı. Başı saçlann tuttu, geri çekerek, 
Saviniye: 

- Şu köpeği yukarıya çıkaralım. 

Dedi. Fakat Lasi geri dönmüş, Fite
rin üzerine atılmıştır. ikisi birden yere 
düştüler. 

Valeri, haşyetten donmuş bir vazi
yette, bulunduğu basamağın üzerinde 
büzülüp kalmıştı. Karanlık\.;r içinde 
olanı, biteni g · üyordu. Yalnız çıl. 

gın bir hale gel iş olan Lasinin kesik 
feryatları kulaklarında çınlıyor, ve bu 
vaziyetin vehametini büsbütün arttırı

yordu. Fay, bu basamak üstündeydi, 
o da aşağı inmek istiyordu. Valerinin 
yanından geçti, iki basamak imli ve: 

- Savini 
Diye seslendi. Endişe ile dolu sesi 

garip akisler yapıyordu. Fakat kocası 

cevap verdi: 
- Buradayım, bir şey yok. Fiter ne

rede? . 
Fayın önünde, iki basamak aşağıda 

iki kişi boğuşuyordu. Birisi üstte idi. 
Fay üstte oianın kim olduğunu göremL 
yordu. Biraz d:kkat t"dince, bunun Lasi 
olduğunu anladı ve bütün vücu Jile O· 

nun sırtına ~tlarkcn; 
- Savini, di}•e haykırdı, buraya gel.. 

La&i, Fi teri boğuyor: • 

Filhakika Lasi, yere yuvaılanırken 
kafası merdivenin köşesine çarparak 
sersemlemiş olan Fiteri altına almış, 
başını suya dald:rmı§ boğmak :çin ça

baltycrdu. 
Savi:ıi koştu, onun yardımı ile Lasiyi 

zaptettiler ve Fiter kurtuldu. İki daki. 
ka sonra da kendine gelmi ti. Savinl: 

- Su tekrar yükseliyor, dedi, herifi 

yukarı çıkaralım. 

A!icenap Fiter daha iki dakika evvel 
hayatına kıymak istiyen herifin hayatı
nı dü§ünmekten geri kalmıyordu. Fakat 
su tekrar yüksqiyordu. Demek ç_atla· 
yan yere su dolmu~tu, tekrar ölüme 
0

doğru gidiyorlardı. Muhakkak ölecek. 
]erdi, fakat kısa bir müddet için bile 
olsa suyun alçalmasının vermiş olduğu 
ümit. sonra çıL:lıran Lasinin feryatları 
artık hepsinin sinirlerini bitirmi~ti, ha

rap etmişti. 
Lasi hala çırpınıyordu, ve onu mer

divenden çıkarmak bir facia halıni aldı. 
- istemiyorum, diye haykırıyordu, 

ölmek istemiyorum, lanet olsun sana 
Fitet. eğer sen bu işin içine girme!iey. 
din, simdi bu vaziyette olmazdım. Hep 
kab~hat senin. Hem ne biçim polissin 
sen! Ne diye bizi kurtarmıyorsun 1 

Fiter, katibe, Lasiyi kendisine bırak
masını, önündeki basamağa oturup zap 
tcdeceğini söylemişti. Herifin h3ykmş-

larına: . 
- Sus, dedi, yoksa seni ben boğarım. 
Ve kol4nu L:ısinin boynuna ı;eçirdi 

ve onu susturdu. Şimdi herif, hıçkıra. 
rak ağlıyor ve: 

- Beni, diyordu, mahsus alt basa· 
mağa koydun ki en evvel ben boğula· 
yım. 

- Hayır Lasi, aya~a kalkınca sen 
de benim hizama geleceksin ve başın• 
tavana dokunacaı~. ölürsek hep beraber 
i51e :eğiz, bu cihetten emin ol 1 

Bu aralık, Fiater. tistte, kütüpphane
& iki adımın konuştuklarını ıduydu. 
Bunlardan birisi Bellami iıJi, ötekini 
tanıyamadı. Esasen görUşülcnlcrin ne 
olduğunu anlaf\mıyordu. Sadece sesler 
lduruyordu. imdat istemek beyhude idi. 

Hem-. Bir cisim hafifçe, Fiterin göğ
süne ıcioğru çarph. Bu suy\ln üzerin-:.ie 
yüzen bir masa idi. Fiter boş eliyle onu 

kendine çekti, ayakları tavana gelmek 
suretile çevirdi. Aklına bir şey gelmişti. 
Masa, Valerinin sikletini çekebılirse 

Bir ermeni kadını: "He bu eve b·r arvat 
daha aparıp getirdiniz, evlatlar ? .. Kıyak 

onu üzerine oturtabilir, böylece en son 
raddeye kadar, ona hava teneffü~ etmek 
imka~ın1 verebilirdi. Llikin ne diye kı-

zın son dakikalarını ve son dakikaların 
fecaatini uzatacaktı.? 

- Su, boynuma kadar geldi, 
bir basamak daha çıkayım. 

bırak 

Bu feı·yadı koparan gene Lasi idi. 
Fi ter: 

- Rahat dur, dedi, yoksa seni aşağı 
iterim. 

Fak;t Lasi, çılgınlığın ve korkunun 
verdiği müthiş bir kuvvetle Fitcrin taz. 

yikinden kurtulmuş, ileriye, bir basa
mak daha yukarıya atılmıştı. Bununla 
beraber Lasi tahmininde yanıldı, ve bil· 

yük l'ir giirültü ile suya düştü, düşer. 
ken de bağırdı: 

- Kurtarınız beni, yüzmek bilmiyo
r um. İmdat! .. ' 

- Kıpırdama, Fiter, dedi, mı:sele o 
kadar mühim değil. İki da1ı:ika evvel 

ôlmü~ ne çıkar? Biran evvel bu iş bit
ıniş o1ur. Nasıl olsa biz de .• 

(Devamı var) 

(Geçen tefrikaların hülbası) f 
Yeniçeriler, beııi esir etmiş, kadın 
kılı,ğ-ına soknıuş, ağzınıı tıkanıı§, 

meçhul bir yere göt•ürüyorla.rdı. Su. 
ba.1ınm adamları ıl/olumıtZu kesti. 

• ı(.. ı(.. 

- Ma.§allıtlı, ma.şall:ıh ... 
- Ne varmış? 
- Hele bakın §Unlara... Daha da 

"ne varmış?,, diye soruyor. Bu müba.. 
rek ramazan ayında... Hele bu Kadir 
gecesinde? ... Gelin p~im sıra ... 

- Sen daha bizi peşinden getirecek 
adam değilsin .. . 

- Ulan bire ... Şu küstahlara da ba-
kın ... 

Şakır şukur bir çelik sesi işitildi. 
Kılıcın kılıca çarptığı i§itiliyordu. 

Ben, içimden: 
"- Ah, şu yeniçeriler mağlUp olsa.. 

lar ... ,, diyordum. 
Birdenbire aklıma geldi: 
"- Ne aptalım ... Ne duruyorum ... 

Fırsat bu fırsat ... Kaçsam ya..,. 
Başımdaki örtüyil attım. Etrafıma 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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-ı . ' eg enın . ,, dedi 
bakındım: Voyvoda caddesindeydim ... 
Beni getiren üç yeniçeriyle suba~ının. 
adamları çarpışıyordu. 

Ta hanları kaldırdım. 
Fa.kat tam dönemeçlerden birini 

sapıyordum ki, meyhanede beni bağ. 
hyan Hamza, karşıma çıktı. Dev gibi 
cüssesiyle mani oldu: 

- Nereye kaçıyor bu karı? ... 
Bileğimden yakaladı. 

Gözlerimin içine doğru fenerini 
yakl~tırdı. 

Ben: 
- Bb ... bb ... - dedim. 
Ağzım tıkalı olduğu için bir şey 

söyliyemiyordum. 
Hamza, köşcba~ından kavga eden. 

lere doğru bakınca, meseleyi çaktı: 
- Ha... Sen?... - dedi .• Demek ki 

kaçıyordun. Fakat kaçmamalısın ... 
Ben seni ölümden kurtardım ... Onlara 
~lim etmeye mecburum ... Sen de ba. 
na uy ... Yürü bakalım ... Göreceğin pek 
mi.ihim vazifeler var .. . 

Palasını çekti. 

R o k o f şimd i Cey ni yakalanıağı 
d ·· şünnıüyordu. O ancak kendi 
canını kurtarmağa uğraşıyordu 

Fakat genç kadmbu işe o kadar 
dalmıştı ki : Ormandan çıkan bir 
adamın büyi.ik bir ağacın altında du
rarak kendisine bakmağa başladığı· 
nı görmemişti .. 

Bu adam Ceynin uğraşmasım, 
dudaklarında acı bir istihza gi.ilüşü , 
gözlerinde· uğursuz bir kötülük ate· : 
şiyle gözetliyordu. Ceynin o sırada 1 

kayığın içine atlamış, tekneyi altı
na dokunan kıyı çamurlarından kur
tarmak için, içindeki sırıklardan bi
rini alıp çayın dibine dayıyarak it
meğe başlamıştı. Böyle uğraş!rken 
nasılrci' gözleri ormanın kıyısına doğ
ru kaydı. 

Ccyn orada duran adamı gÔrÜn· 
ce ağzından bir korku çığlığı yi.ik
seldi. 

Bu adam Rokof tu 1.. 
Şimdi Rokof çayın kıyısına, ka· 

yığın olduğu vere doğr'u biitün h1-
ziyle koşuyor, durması için haykı· 
rıyordu: 

- Dur açılma, yoksa ateş ede· 
ceğim!.. . 

Üstünde tüfek olmadığına gö
re ne ile ateş edebileceğini anlamak 
güçtü .. 

Ceyn, kendisinin konak yerinden 
kaçtığı zamandanberi Rokofun başı· 
na neler geldiğini bilmiyordu. Geri· 
den arkadaşhmnın da geldiğine hük
mediyordu. 

Bununla beraber genç kadın, 
ne olursa olsun, bir daha bu alçak a
damın eline geçmemeği kafasına 
koymuştu. Onun tarafından yaka • 
lanmaktansa şuracıkta en büyük İŞ· 
kenceler içinde ölüp gitmek bin ke
re dahn iyi idi. 

Ceyn bütün kuvvetini elindeki 
sırığa verdi; iki saniye sonra kayık 
çamurdan büsbiiti.in kurtulacaktı. 
Kayık çayın hızlı akıntısına girerse, 
Rokof kendisine yetişemiyccekti .. 
Çayın kıyısında Rokofun istifade e· 
debileceği başka bir kayık olmadığı 
gibi, timsahlarla dolu olan derenin 
sularına atılıp yüzmesi de Rokof
un harcı değildi .. 

Rokof şimdi Ceyni yakalamağı 
düşünmüyordu. O ancak kendi ca· 
nını kurtarmağa uğraşıyordu. Göz
leri önünde, T arzanın iri vücudun
dan, maymunlarla Parsın korkun; 
ağız ve pençelerinden başka bir şey 
yoktu .. O ne olursa olsun kaçmak, 
uzaklara gitmek, T arzan ile cana· 
varlanndan kurtulmak istiyordu . 
Herifin bu korkusu o dereceye gel
mişti ki: Ceyn kendisini kayığına 
almış olsaydı kadına karşı besledi
ği kötii düşüncelerden, şimdilik ol
sun vaz geçecekti. 

Rokoffun eli sandalın başını tu
tacağı sırada, tekne açık suya doğru 
yüzü verdi. 

Rokof bir karış dnha ileriye ..atıl
mış olsaydı isteğine kavuşacak, hem 
kayıın, hem kadını ele geçirebilecek 
ti. 

Zavnllı Ceyin, can korkusile ka
yığı itmeğe öyle uğraşmış, o kadar 
büyük bir heyecan ile çalışmış idi 
ki tekne yi.izdükten sonra, sinirleri 
birdenbire boşanarak bayılma dere· 
celerine gelmi~ti. Şu bir dakikalık 
zaman, ona bir asırlık işkence yeri· 
ne geçmişti. 

Genç kadın kurtulduğunu düşü
nerek: 

- Çok şi.iki.ir Allaha 1 
Dediği sırada kıyıda kalan Rusun 

yüzünde bir gülüş seçti. Rokof gü-
lerek çayın kenarına çömelmiş ve 
kumlar Üstünde siirüklenen bir şeyi 
yakalamıştı. 

Ceyin korkudan yeniden bayılma 
de-..rccelerine gelmişti, gözleri fal taşı 
gibi açılarak bakıyordu. 

Rokofun kum üstünde yakaladığı 
şey. kayığın bir ucu karada kalan 
ipi idi. 

Ceyin bu vaziyet karşısında bir
denbire şaşırdı. Fakat çok geçmeden 
yüzü sertleşti; gözlerinde bir alev 
parladı. Yanında bıçağı yoktu, fa. 
kat kayığın dibinden tüfeğini aldı . 

Rokofa çevirdi. Korkak herif kadı
nın acı bir sesle: 

\ 
- Bırak kayığın ipini, yoksa atC§ 

ederim 1.. 
Diye haykırdığını göriince, Cey

nin sözünü yapacağtnı pek iyi anla· 
dığından elindeki halatı bırakıverdi. 
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T arzan izleri kovalamağa başlar 
başlamaz Ceyin ile Rokofun bera
ber yolculuk etmediklerini anlamış
tı. izlere göre evYela Ceyn gidiyor 
ve Rustan hayli ileride bulunuyor
du. Fakat T arzan ilerledikçe, Rusun 
kadına yakla§mağa başladığını seç· 
mişti. 

Maymunların oğlu şimdi birleştikleri 
yoldaşlarile birlikte, izler üstiinde 
hızlı hızlı yürürken yere çömeliyor. 
izlere bakıyordu. Nihayet l\1ugambi 
çayına yaklaşırlarken delikanlı anla-
dı ki: Ceyn ile Rokofun arasında 
ancak yüz metre kadar uzaklık kal
mıştı. 

T arzan artık Ceynin de, Rokofun 
da kendisine çok yakın, biraz ileri· 
de yürümekte olduklarını iyice bili-

. yordu .. Yüreği derin bir co~kunluk· 
la c arpıyordu; gözlerinden alcvl~r 
saçılıyor, di~leri sıkışıyordu. Çok 
hızlı yürümeğe başladıihndan yol
daşları kendisinden geri kalmışlar
dı. 

T arzan ormanın ağaclanndan bi:. 
rine tırmandı . Daldan dala atlıyor, 
yıldırım gibi ilerliyordu. Nihayet 
Mugambi çayının kıyısına çıktı. Bu
rası Ceynin kayığı buldu~u ve dere· 
ye açılacağı sırada Rokof tarafmd~n 
yakalandığı yerdi. 

Maymunların çocuğu kıyıdaki 
_ kunılar üst\inde .aradrklarmm ikisi-

nin de ayak izlerini buldu. F akAt 
ııuyun kıyısına geldiği vakit orada, 
ne o iki kişi, ne de kayık vardı. 
Tarzan bütün keskinliği ile, derenin 
iistün ü, uzak kıyılarını uzun uzun 
nraştırdığı halde bir iz, bir nişan bi
le göremedi. 

· (Devamı var) 

Arkadaşlarını kurtarmağa yurUdil· 
Bir an mütereddit kaldım: 
"Göreceğim mühim ya.züeler ? ..... 
Bu da ne demekti? ... 
Fakat. o, b~ını çevirerek fısıldadı= 
"- Nereye kacıyorsun ?... B~~· 

seni, Ay~enin bulunduğu yere gotUr 
ccklerdir ... ., 

lşte, bu söz, beni bilsbütUn bil)iile
di. 

Artık, ne yaptığımı fadtetınedellt 
eski yerime döndüm... l 

Hamza, göğremiş bir a!l&n gibİ)ıd • 
gg\'• 

Onun, iriyarı vUcudu ile. milthi§ 
lctleri iizerine. subaşının ada.ıtt1s.J1 
dağılmak mecburiyetinde kaldılllf· 

di· 
- Hamza dayı ... Eksik olma.·· • ·ri 

yerek, lskenderin adamlarından bt 
onun elini öptü. 

tokat 
Sonra, suratıma doğru bir 

callıyarak: , · 
- Ulan kflrata. .. Kaçıyotdun bıı. ·••• 
İskender, Hamzaya: b\l 
- Hem bizi kurtardın, heı?l de 

tabansızı bize getirdin! • dedi· i 
Örtuyü yeniden b~ıma örttUkltt 

sırada: 
)cı\'-

- Sakın bu zavallının canına. ," 
.rrıı • • 

mıyacaksınız! \'aa-dinizi unutrnıır-

dedi. 
İskender: 

- Unutmayız ... Zaten öyle bir 1<~' 
yetimiz yok ... Lakin burada fa.z}a ... 

'dmıyalım. Subaşının adamları ycnı 
adam toplayıp peşimize dUşerıer··· .,.g,r • .ı 

- Öyle, oğlum... Hakkın ur.el 
Haydi Allah selŞ.met versin... G 
gü1,el eğlenin... . ,e'f 
B~ım örtüfü·olduğu için hi~. tıe 

görmüyordum. Üç yeniçerinin iki!
1
• t• 

ni elimden tutarak, adeta kO§turUY" 
du. ,, 

dUI'' 
Çok geçmeden, bir yerde dut... · 

Bir anahtarın bir kapıda döndUğilll 
duydum. Bana: 

- Eşiği at.alt" • dediler. 
Atln.dım. 

Bir taş avludan yürüdUk. soıt! 
merdivenleri çıktık. 

Bir Ermeni kadının sesi: t'rdi 
- Bir arvat daha aparıp ge 

1 

niz? 
- Evet, dudu!. .. Fakat artık se 

i§in bitti... Haydi, y.at, uyu ... 

- Kıyak eğlenin... rd 
Yüreğim gümbiir gUmhUr atıY0 d 

B . . . 1 d'' aeıe cnı nereye getırnnr~ er ı .... 

min Hamza mıdır, Hamza nınca5yl 
dır, her neyse, o iriyarı herif in 

5 

dikleri aklımdan çıkmıyordu: ·fele 
"Göreceğin pek mühinı " nıı 

var ... ,, 
Ve: 

w ,.-ere g 
"Seni Ayşenin bulundugu .; 

türccc~der .. .,, JrÇO 

Zemini ahşap ve kargir oııuı b 
safnla.rdan, odnlardo.n geçtik. . e 

Hcrb'r inin mcthalindc. benı rıar 
götürenler, duruyoralr, .ans.hta 
kapıları açıyorlardı. l"" 

yak"" 
Derken. sonuncusunda, o. 

1 
}iol< 

halılara değdi. Burnuma. güze 
lar çalındı. 

Bir kadın !esi: ıdi d 
- Bize bir arkadaş daha ge 

mek? ... 
lskcnder: . k 
- Eveti. dedi.. O da, ~izin~ 

leri, gemi azıya aldığınız r.anı ~ 
olduğu gibi, burada bağlı )<alil 0 
Ne' zaman usl~nır, -a~ıııanır93• csJc 

man çözeceğJz ... Aranıza. kal'l:~at1 
Hakikaten de, beni, otuf\tJ.ll}s.ıt 

re, lrnllanmdan ve a.ya.klal'lrn 

rı1dılar. özle 
Bu i!Ji bltirdiJCten sonra, w~ fı'l rı:ı 

ııçtılar. İşte o zaman gördUğil 
"k etti· 

zara, tilyleriınl diken d1 en f) 
(Devam-' txı 
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rum. Nasıl? Bunu biliyorum. Oraday
dım ve her ıeyi gördüm. Onu da hapis. 
haneye kadar takip ettim. San - Pablo 
manastırına kapadılar. 

- Demek ki onu takip ettin t Niçin? 
- Nereye götürdüklerini öğrenmek 

için! Onu kurtarabilmek için. 
- Onu kurtarmak istiyorsun? sen -

mi? Demek ki onu seviyorsun? 

- Evet onu aeviyorum. Senyör Par. 
dayan benim için Tanrıdan daha bü-
yüktür. Onu kurtarmak için. kanımı 

damla damla feda ederim. Ah Juana 
bilmezsin o ne adamdır. Onları bir gör
seydin 1 Biliyor musun onu yakalamak 
için kaç ki~i geldi? Ordu! Kocaman 
bir ordu! Her taraf askerle doluydu. 
Mös}'Ö Espinoza da oradaydı. Prenses 
de oraıdaydr. Erkek ~lbisesi giymişti a. 
ma, ben onu tamdım. Onu yakdlamak 
için bin kişi gelmi§ti, halbuki o yapyal
nrzdr. Hem de silahsızdı. Görseydin! .. 
içlerinden kaçmr yumruklarile öldürdü. 
Hem de, iyice zincire vurulduğu halde. 
elini ayaklarını oynatamadığı halde, on
ları korkutuyordu. Emin ol Juana hepsi 
korkuyorlardı. 

tşte ,her zaman gayet az konuşan 

Şiko, durmadan söylüyor ve gitgide he. 
yecanlanıyordu. Bu hali, Juanayı hay
Tetten hayrete sevkediyordu. 

Bunca senelik bebeği muhıt4.kak ki 
değişmiıti ve Juana, endişeyle, onun 
nereye kadar varacağını ve kendisine 
ıdaha naSJl sürprizler hazırlıyacağtm, 

kendi kendine IOf'\\YOr ve düşünüyor
du: Son derece mahcup olan Şiko, onun 
karştstna büyük bir cesaretle ~ıkmıştı: 
her zamankinin aksine olarak, azarla. 
masını büyük bir lakaydile kanldmrştı; 

her zaman, yalnız ona baktığı hc.lde, 
birçok tatlı sözler söylediği halde, bu 
4efa hl~ aldırmamış ve tatlt bir tek ke
lime bile söylememişti. 

------------------Demek ki artık Şikonun nazarında 
mevcut değildi. Demek ki herşcy bit· 
mi§ti. Bu ihanet üzerine artık kime iti. 
mat gösterilebilir? 

Ona bu soğuk vaziyeti terekttirmek 
için, bütün kurnaz!ıkları tatbik etti: 
Tatlı gözl~rle baktı, gülümsedi, beyaz 

ve kıvrak kollarile birçok zarif hareket· 
Jer yaptı, fakat hiçbirisi fayda vermedi. 

Birdenbire, saçlarına takmış olduğu 

gülü çıkardı, biraz elinde oynattı, kok
lamak istiyormuş gibi dudaklarına gö. 
türdü ve nihayet, sözde kaza eseri ola
rak, yere düşürdü. Şiko yerinden bile 
oynamadı. Zavallı Juana, ona attığı çi-

çeği görmediğini zannetti. Ve, iyice 
emin olmak i!tin gülü ayağınrn ucuyla 
ona doğru itti. Şiko gene a~dırmadı. 

Demek ki kaldırmak istemiyoıdu. Ah 
hain 1 Aman yarabbim ne hakaret 1 

Juana, bütün kurnazlıklarının boşa 

gittiğini görünce, cücenin hiçbir zaman 

tahammül edemediği l:ir çareye başvur. 
mağa karar verdi. Yani cüceyi her za

man olduğu gibi ayaklarına karcıtmc k 

istedi. Bunun için, ipekli çoraplara bü
rünmüş olan zarif ve sinirli bacakları 
yavaş yavaJ tepinmeğc bc:şlayarak cü. 

cenin nazarı ~ikkatini celbetmeğe çalı~
tı. Ve cüce bunun farkında değilmiş gi-

bi hareket ettiği için, Juana ay!kla;ını 
dayamış olduğu alçak tabureyi ona doğ 
ru itmeğe başladı. 

Bu tabure old'.lkça ağırdı, fakat genç 
kız. herşeye rağmen, onu kendisinden 
uzaklaştırmağa muvaffak oldu ve böy. 
klikle ayakları istinat ede~ek bir yer 

bulamadı . Juana ıyıcc koltuğun:ı 

gömüldü ve ayaklarını gallamağa baş

laclı. Şikonun yer~ eğilerek her zaman 
olcluğu gibi ayaklarını kucakhyacağını 
ve öpeccğin~ ümit ediyordu. 

... 
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Evet cınun ka.dar alim olsaydı kara· 
rını hemen verirdi. 

Cüce, bu sıkıntıdan kendisini ancak 
Juananın kurtarabileceğine kanaat ge
tirerek doğru oraya gitmeğe k~tar ver. 
di.. 

Şunu işaret etmelidir ki. Juana onu 
koğmuştu, diğer taraftan güzel ipekli 
elbisesi param parça olmuştu. İşte iki 
sebepki başka zaman Şikoyu oraya git. 

mekten menederdi. Filhakika, Juana 
kedisini çağırmadan oraya gıtmeğe ce-

saret etseydi nasıl karşılanacaktı? He
le bilhassa bu kıyafette? Şiko bunları 

biran bile düşünmedi. Belkide büyük 

dostunun şelameti mevzuubahs cıdili. 

yordu ve bu düşünce onun nazarında 

herşeyin fevkindeydi. Binaenaleyh yola 
!;oyulmakta asla tereddüt etmedi. 

Oteli aşağı yukarı boş buldu. Zaterl 
vukubulan hadiselerden sonra orada 
müşteri görmek hevesine kapılmak a
besti. Orada bulunan birkaç müşteri. 

hararetlerini söndiirmck için aceleyle 
içki içen v~ derhal kalkıp gi°dcn birkaç 
oıskcr ve zabitten ibaretti. 

Juana, ~utfağm yanında bulunan ve 
bir nevi büro v:ızifesini gören küçük o

dadaydı. 

Boğa güreşlerine gitmek üzere giy. 
d' ği güzel ve yeni <.'lbiseleri, gayet ta· 
o 'i olarak hala üzerindeydi. Ona, henüz 
açmış taze bir gül güzelliği veriyordu. 

Şiko, onu böyle .görünce, kalbınin 

hızla çarptığını hissetti. Gözleri parla
dı. ve yüzü kızardı. 

F:ıkat o buraya, boşuna vakit geçir. 
me~e gelmemişti ve Şiko içinJe uyanan 
arzuyu yenmek cesaretini gösterdi. An· 

cak ciddi işlerle me§gul olmağa ve an
cak dostunu düşünmeğe karar veren Si. 
1':o, ömründe ilk defı olarak Juananın 

karşısına büyük bir cesaretle ve hiç 
ııkılmadan çıkmı§tı. 

Juana, mahc'up cİ.§ıkının geleceğini 
zaten tahmin etmişti. Ve sırf bu mak!at 
la, Şikonun ipekli clbisesile pekala re
kabet edebilecek, yeni elbiselerini çıkar 
mamıttı· 

Şikonun, boğa güreşlerinden sonra. 
kendisini görmek arzusuna tahammül 
ed~miyeceğini düşünmü§ ve ona göre 
hazırlığını yapmııtı. 

Şikonun bu hiç görülmemiş cesaret 
ve emniyeti onu hayrette bıraktı. Buna 
rağmen, Juana, onun hafifçe kızardığını 
ve gözlerinin parladrğını görmüştü. 

Bütün lspanyollali gibi, Şiko da, dai
ma sevgilisine söyliyccek tatlı sözler 
bulurdu. 

Fakat bu defa, Ş iko hiçbir §ey sö}·li. 
yemediği gibi, güzel tuvaletlerine de 
ancak lakayt bir nazar atfetti. Ya o, 
soğqk ve kendinden emin tavıı? •.. 

Ne o? Yoksa birdenbire çirkinleşmiş· 
miydi? Yoksa, asil ve güzel kadınların 
kendisine göster.dikleri iltifattan yü~ 

. bulan Şiko artık ona aldırmıyor muy· 
du? Juana bu likaydiden o kadar mü. 
tcessir t>lmuştu ki, onun gururunu büs. 
bütün arttırmaktan korkmasaydı, hün
gür hüngür ağlardİ. 

Maamafih, Jusna hissiyatını belli et. 
medi ve mutadı veçhile cüceyi haşl:ıdı ~ 

- Seni koğduğum halde buraya gir· 
meğe nasıl cesaret cdiyonun? H cm de 
ne kıyafett~ t Benim önüme bu vaziyet· 
te ı;çıkmak ayıp değil mi. Hayır 1 Sen 
de utanmak denilen şey yok ki. 

Şiko ömründe Uk defa, bu azarlanma. 
ya lakayt kaldr. Kızarmadı, başım önil· 
ne eğmedi, af dilemedi. Onun yüzüne 
takin bir tavırla baktı ve, sanki hiçbir 
şey duymamıı gibi, sadece tatlı bir ses· 
le: 
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-ıt"I) 'Ulll!f8 1~ = Ç~rp Q11.ı" ~ : ~.ç 3121 ar 

~l3~'lf'ttll 

·Jl14op "lfaUfl31{AW !U!Plia'J{' = 9f JJ.W gs : .ıa~.ın> QS 
·mn.ı 

"'OA!~A~ mqouıo+O «rıq_arıtOJ.O t101.IO~P9<'(Claff UJH,, 
"(~or f""'1 ~) :arıqottrolnu,1 a~.ı~p ar 

..auq~Jf.'\ası = eÇ~p : .ıa~.rm 
ıp.ı"U{-IOA!P!~ 'ıp.ıcıt.r3p!j = aı.ı:ud n : +uapq.ıud SU 

·np.ıOA!P!S '!Pl3P!~ = f!1.llJd 1~ :wq.red 11 
.ıo~rP1' '.ıaf1!~ = .md 1~ :µıtd 11 

. um.ıo,<ıpPf •my.z .. S = .ır>d gÇ :s.red ar 
~·~-·9 'Jf'eu:ıyu..\'e u~.ı~.< .rıq = ..cn.ıfHl :.ıpred . 
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Op.l0At{CJ2 '!P•I1t3,g :::: <J,l!.tD H :lf"BA!.ı.rB 1I 

.IOA!{<~& '.IH3,g = aı-.ıv zı : 3A!.lıl? 11 
Jfaurı:a~ 'lf'UW{O ııS12A = ocı.1.ıv : .ıaA!.UV 

·.ıo.Aıpa IPl§al ıuı.ıuıtruwm uroı.ıtıpsuw ıpual{ 'o.ıg~ 
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Bu size pahaltya mal olmuş olmalı? 

- Non, pas trop: nan, p<t tro. 
"Hayır, d.e[jil çok fazkt.,, Hayır. çok faz:a de~il. 

ll faut vous dire: il fa vıt dir 
"Ld::ım<t·ır size söylemek.,, Şunu . söyliyeyim 

... Que ma chambre etait au 5 eme. 
( Kö ma şaııbr ete to senkiycm). 
"Ki beııinı -0da idi cl.a - bc~iııci.,, 

Ki odam beşinci kattaydı. ,. 
J'y etais d'aillcurs tres bien. ( Ji y&lc d.ayör trc biye11) 
"Beıı orada idim esasen çok iyi.,, 
Maamafih, orada çok rahattım. 

Tllrkçeye çeviriniz 
ı - · Que represente la gra vure? 

- Elle repr~nte un hôtel. 
2 - Oiı est cet hôtel? - Il est situe sut les Champs.. 

Elysees. 
3 - Oiı em le voyag'eur? 

- Il est dans le vestibule de l'hutcl. 
4 - Que fait il? - ll demande a l'employee de ser. 

vicc de lui donner une chambıe . 
FranS1Zcaya ceviriııiz 

1 - Neredeyiz? 
- Parisiıı en gü?.el mahallelerinden biri olan Ş<m

zelizcde. çok güzel bir otelin önünde. 
2 - Pariste son bulunmamız esnasmda bu otele in

mi~tiniz. değil mi'? - Evet. 
3 - ~mc1 (hangi) kalla 'o\r oda. tulmUljtunuz? 

- Beş\nc\ \tatta. 
ma\ 

tn{.O· fil "~ *fan.ıed,, 3,\ .ıo.ı\mpa Jµ6'el i}{>IPI• ZVUI 

·.(n ~"'8l[ ~pnuı 11~d,,. Pl mu~ 'BPun& 
·wn~uıınl" vpo .I!H "upo· -'f:'l· §ııuıuız!1 ıp.ı~ ~8,, 

.•(.Ml'flDi u~ ?.ul aa-f-J a.ıqweq;> 0un sµd sruv.r 
wıprv ıqırını :"aon'f. §ıwmzı> .ıro tu~uag,, 

'( .1a1ı m 1.ıd at) : a.t.ı\!( aı S!Jd re.r 
·.ıqsrwUI[l? OAtreff : "§ııuuııo .ınp oliurJg,, 

"(1-Ld 9 ~ WI) :S!.ıd lSa U!"eQ. arı 
SIUilil[8 = !-Ld : S!.ld 

·.ıo.ı\ıre e>Aueg :"ofiuvq .ı14 ..ıoliızv,, 
(U9Q' lıl!n uo.ıd vJ :u!11<{· un pQ'Qld.11 

:utn.ıOA!U 

-!q M1Mtlf8.ll = ıu.1l.LJ. t.ıgZ· uwa' gf : ms.q un spua.ıd ar 
l('BUJtl? = · .ıpuo.ul. ~~.Id 

:zn.ıo.(!ua4g 1t1l.I'B[U'8tll'US aA IP{ 
-at§ !aa.& umu PU .IJq zn~np.rg~ ooıaAA.a '~P ng 

'~{~~Ö<}'j Uaprzg2 !.1'3lU!J l[3AAfil: 

apupazo Jaıawua>t ıuaA 
Wl•· '~ = ~ı :s.ım>mv,P 

!:>U!§.aq ~ tU9(14JilWS (~~ !J) :aUI~ll\bUp 
ı11n.uıo ~nwro ıeuı = a1nJt ?1P » :.iawo::ı. lJp v 

l{t?uıto rew = a)n.'f. :.ıalt).03 

l{awa.S.qsa uapmpua>t. = rr-rfJgJ. gs : .ıasn.Ja.I ~ 
ıraw+appa;x = ~n./g.t :.ıaırnp.ı 

-eamnrnq '1nn.ıtqo (a~qati J!q) = .ın(ıs :.rnoÇ~ 
"Bl)tnS'lnl9<> s .l,Qf_ : S.lO( 

§p.II{fll! = ~~· :np1(00S3p 
n?ap ( apunug lBJUJ .IJ<O :: M : m 

If8'({1Jd = ~ : .rotp 
lauızrı:ı '§! = ~s : CY.>!A.Ia9 

.ınaıauı (tnp-e11) = oli.~zduw :(1) ~ı<:oıdwa 
atrett~A' = o.t?n : mıa.mq 

1 l:I :il '1 S l:I :ll Q V O Z I S N V l:I .ıl 9~. 
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Kendi kendine 1000 kelime ile . 
FRANSIZCA D·ERS 

(Her ba.kln Ha.tıet' gazetesine· &!ltil') 

D~~S:3@ 
(9 numaralı "Otel'' resmile takip cdileeektir) 

........._.--. ztuw;&..... ... ._.- """"-'~basa -',,_, -

~c::ı dersımizde; 8 inci resim ola.n "Parisin bir cad.. 
desi,. üz: r:nde!d çalışmalarımızı · b'.tinniş ve dersin so.. 
nuncıa, o resim iizerinclcki çalışmalarım.aja öğrendiklc
ı· r.1izin lı~psini birden gözden geçirmek için, o resme ait 
olan parçayı kıraat şeklfnde a.yncn vermiştik. Siz o parça.. 
nııı tercümesini yaptınız .. Şimdi burada, bu metnin Türk· 
ce tcrcnme:sini vf!riyoruz. Yaptığınız tercümeyi bununla 
kaqıfaştırın ,.e hatanız varsa, geçen derslerimizde o lıah.. 
ı:e dair olan kısımlan tekrar gözden geçirin. 

Geçen dersin tercümesi 
ş:rndi Parisin en güzel meydanlarından birinde, Ope

ra ıneycla.n,ndayız. Karşımızda Paix caddesi uzanıyor, bu 
cadJenin güUI mağazalan bütün dünyada meşhurdur. 

Caddenin iki yanında.ki beş altı katlı evlerin. ı.emin 
katlarını günün her saa.tffide müşteri ve yeyip içenlerle 
dolu ma~azalar, ~ankalar, kahveler, lokantalar işgal edi· 
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RADYO 
larANB~ 
'ts:io pllkla danı muııik11!1, 19,30 kon!eo

?llıı, Ordu aaylavı SeUm Srrn Tarcan (Rus 
lllUıılklll nuıt ba§~adı), 20 MUzeyyen ve 
ltkadqları tarafından Türk muıı1kiııi ve 
lıaık ıarkılan, 20,30 Ömer Rıza tarafından 
"apça aöylev, 20,45 Muzaffer ve arkadll.§ 
~ tarafından Türk muslldst ve halk ıarkı· 
ltrı, l!&&t ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 ajana 
~ Bora haberleri ve ertesi günün programı, 
22,ao pllkla sololar, opera ve operet parçala• 
tı, 23 ııon. 

't1tttN: 
ıs.ao melodiler, 20,40 apor haberleri, 21 

"rner konseri, 23 havadis, 23,80 dana muııl 
~ı. 
"tşn:: 

16.50 dana musikim, 18, çlgan orkestruı, 
l&,ao koruıer, 20,40 havadis, 20,50 temall, 23, 
~ Çigan orkestrası, 24,SO cazba.nd, 
ltıtREŞ: 
ıs,ıo konser, 20,05 konuıma, 20,25 koro 

hereu, 21,22 operet, 22,30 dans musikisi, 
to~l>RA: 

l~. konser, 19,30 Cenevreden nakil, 20 ha 
•lldia, 20,15 teman, 22,15 keman konseri, 
23,4 ınıavadls, 24,05 konuşma, 24,25 klft.slk 
ltoııııert ao)IA; 

111 tutbol maçları neticesi, 18 operet, 20,50 

'· 22 Bariden naklen hafi! musiki, :?2 
~ra 23 dans musikisi, ..... 
Nöbetçi eczaneler 
bu akpm ıehrfn muhtel!! semtlerinde 

~betçi olan eczaneler ıunlardır: 
latanbul dhetlndekiler: 
tınınönUnde (Bensnson), Beyazı:tta (Asa• 

!lor), KUççilkpa?.arda (Hikmet Cemli). F:· 
>lıı:ıte (Musta!a Arif), Şehremininde <Ham
Qı), KaragUmrUkte (Ari!), Samatynda (E

tor loıı), şehzadeba§mda (Hamdi), Aksaray 
' (ŞeŞrct), Fenerde (VitaU), Alemdarda 
~ref Neıet), Bakırköyde (Merkez). 
l!eyog.ıu clhetlndckiler: 
lııtıkıa.ı caddesinde (l\:anzuk), Altıncıda. 
~e (GUneş), Glllııtada Topçulard& (Sporl 
111.ı, Taksimde (• ·ızıımettln), Tarlabaşmda 
<~!hat), Şişlide '(Halk), Kasımpaşada (A· 
'tt), liasköyde (Barbut), Beşlttl&fl& (SUlry 

llıllı Recep), Sanycrde (Asaf), 
'O'akl\dar, E'.ııdıköy ve Adalardakiler: 
'O akü darda (Merkez), Kadıköy Paza~·( · 

lııııda (Rl!at), BUyükadada (Şinasi Rıza), 
lleybelldc (Halk), 

'~tanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

l - Eksiltmede olan iş: Pmarhisa
l'tn 110 ton yulnf ı. 

2 - Eksiltmesi pazarlık suretile-
dir 

3 - Tutarı 7675 liradır. 
4 - 11k teminatı 547 liradır. 
5 - İhalesi 29.3-937 Pazartesi saat 

lt de Vizede. 
6 - şartnamesi her gün Vize Satı. 

llaınıa Komisyonunda gösterilmekte. 

~1726" 

LttalllMll 
~·~al tepe piyade atış okulu için 3700 
a llo benzın ve 600 kilo maden yağı 
h O,.a.93; sah günü saat 15,30 da Top. 

8.rtede Satınalma komisyonunda pa
~tlıkla alınacaktır. Her ikisinin tah. 
~İtt bedeli 1461 liradır. İlk teminat 

09 lira 57 kuruştur. Şartnamesi ko. 
llliayonda görülebilir. İsteı.illerin belli 
~lte komisyona gelmeleri. ''406,, 
171211 
'-.....::--~~~~~~~~~-

t,Uh icrumda.n: 
, ~ir borçtan dolayı tahtı ha~ze alınan 
~ltdeJd mallar: 
~ ~et alyah karyola, ı adet y~il karyola 
t lltu, l adet dl\'&r secceduı, ı adet alyah 
~veu ayna ı adet adi masa, ı adet ıf· 
~ k&ryola, J. adet siyah karyola, 1 adet 
ııı~ertaılı konaol maayna, l adet t&§lı ko. 
~· ı adet tll.§sız konsol, l adet yu\'arlak 
~ 2 adet sandalye, l adet aynasız gard
'bUyUk., l adet bUfe bUyük, 3 adet me!'9 
11 taııı masa, ı adet mermer taşlı masa. 
lı(ı ~et lllndalye, 12 adet ufak ayna, 2 adet 
~k ayna maçerçeve, 3 adet siyah mu;,am 
~anape, ı adet camlı tezgAh, 3 adet 
atı er taşlı masa, l adet camekAn 11 adet 
1 oıı, 1 adet dıvar saati, 4 adet bakll' tepsi, 

'det vezne tahta, 

BEYOCLU 
SABA 1' ı R&mona 
TUR.K ı çelik kartallar 
MELEK ı Son Rumba 
lP•K 1 Karanlrkt& UÇ.Uf 

8AKARl'A ı Kızlar panıiy,,nu 
VJLDIZ ı S&ıi Fransisko ve Yıkılan 

belde 
AtlHER • 1 Parlsll kız 
ALKA.ZAJI ı Tayfun 
fAN a ö!Um perisi ve Sanım 

karnı en 
ı Ehli ı&llp muhar~beleri. 
ı Singapur postası ve 

Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

ASRI ı Saadet ve Monte Krlııto 
SANCAK : LUka vapur yolcuları, Bal 
(l'Akl .Utorya) kan ollmplyaUarı ve Ça• 

yır hayduUan 
cuMuatYET , Yıldm kaptan, Kukarlçe 

ve Mekaust 

l S TAN .B U ı; 
FERAJ1 a Canlr !Um • Sevlımek at"" 

zuau 
M1LJ.1 ı Canlı film • Seviımek ar-

zusu 
ntLAL ı Türk lnkıllbmda terakki 

hamleleri 
Ali& ı Kraliçe Mart ve Alevler 

içinde 
ALEMDAR ı Ölüm per!ııi Ye Yer tltrec!J 
KEMALBE1' ' Siyah incl "8 De!ine kOI"" 

sanlan 
KADI KOY 

flALll 

&ltLTIYADI 

1 Tallı bell 
OSKUDAR 

ı Altm kelebek 
(Türkçe .ÖzlU) 

BAKIRKOY 
ı Ye§ll domino 

TiYATROLAR 

Tf.'.PEBASI DRAM KISMI 

Şİhir1iqaf rtıD 

ıımımmm 1 
\\\.l\11 

mıtt 

GUndUz 115,30 da 
Ak§am saat 20,30 da 

KRAL LİR 
·nzan: W. Shıtkespearc 
'urkı;eye çeviren: 
~eniha Bedri Göknll 

• SON HAFl'A 
Framuz 'nyatrMUD .. 

Operet kmmı 
GUndll% 15,30 da 

Ak~am 20,30 SAZCAZ 
y~: Ekrem Reııit, Bestellyen: Cemal Reşit 

lstanbul Komutan_l!ğı 
Satınalma Komisyo~ ılanları 

Çatalca Müstahkem mevkii i~in 
3:3,5 milimetre kutrundn 4249 kılo 
bakır veya bronz tel açık eksiltme ile 
8-4-937 FerŞ<?mbc günü saat 15 de iha. 
lesi yapılacaktır. Muhammen keşif ~: 
deli 4886 lira. 78 kuruştur. Şartnamcsı 
her gün öğleden evvel komisyonda. ~ö
rülebilir. !steklilerinin 367 liralık ılk 
teminat makbuz veya mektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık f:atınalma Ko
misyonuna gelmeleri. "ln02" 

Çatalca Müstahkem Mevki komu. 
tanlığı için 3:3,5 milimetre kutrunda 
275,800 kilogram bronz veya. bakır 
tel ıl<! 16,400 kilogram tavlanmış bu.
kır tel açık eksiltme ile 8-4.937 per. 
şembe günü saat 15,30 da ihalesi ya: 
pılacaktır. Muhammen keşif bed~lı 
335 lira 70 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görü. 
lebilir. İsteklilerinin 25 liralık ilk te
minat mektub v.eya makbuzları ile 
beraber ihale günü vakti muayyenin. 
de Fındıklıda Komutanlık Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. "1603,, 

7 inci kor için 1200 kilo siyah yağlı 
kösele, 1300 &det fırdöndü, 2600 adet 
dört köşe halka, 1300 adet toka, Hi 
kilo keten bobin iplik, açık eksiltme ile 
ihalesi 13-4.1937 Salı günü saat 15 de 
ya~ılacaktır. Muhammen tutarı 2903 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 218 liralık ilk teminat makbuz 

•veya mektuplarile beraber ihale gü. 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda sa
tınalma komisyonuna gelmel~ri. 

(1732) 

HABER - J\~ poabm 

ın,aat malzemesi 
Mağazası 

Galata Mahmudiye cad. No. 15 
Telefon: 49407 1 

Telgraf: Lukeç 

~~~~~~~~~' 
~~~·~~ ~ " ~, 

Dr. ~iha<l Tözgc i 
1 ıncl sın ı Cilt ·Frengi ve d Oer, 
Zührevi hestalıkıar l'T'ute.ıhassısı 

8alıı611 Teyyere Cemlyeil ~ertıat No, u 

Pazar ve Pe~;·;;b~de~·-~şka hergün ıf 
15.30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Salı gOnlerı parasız [ 

Kimyager ~ 

Hüsameddin ı 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında tzzet 
Rev Hanı. 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısı Leklcrgo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere para.sız 

Tel.: 43942 

.. ---• Dr. ----• 
NIŞANYAN 

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

yenciıanc!inde tedavi eder. 

--·- Tel: 40843 ---IİİI 

. DOKTOR 
Kemal özsan 

Üroloğ • Operatör 
Bevllye mütehassısı 

Kara.köy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tel: 41235 

~~~~~~~~~~~~~~ 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

L~lelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 

muayene parasızdır. 
. 

····-..... ------.. - ....... - ... ··r.•nmnmn ..................... -...................... .. 1 
H Deniz Hastanesi Cerrah! Şt'fi 
i' Opera t!Sr 

1) Dr. SaUlh Sun · 
li Dl§ tabibi 1: 
:ı 1 s :. 
i• Ot. Kema un 1 il 1~Uk1Al caddesi 322 

U Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı Ustu il Telefon: 43667 
: .....•............................................. , :::::::: ................................................... . 

Di§ Doktoru 

lbD lb>ey'lt OOçeır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastalarn'ı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrlik Tramvay 

Durağı No. 95 

>-l~kQr malların birinci arttrrmast 20- 3 
~37 saat 9 da pazartesi bllmUzayede Mel'
'& dt. Tığcılarda Allpaşa hnnt derununda 
Ilı lııacaktır. MczkQr gUnde kıymeti muhaır· 
Ilı eııeıertnı bulmadığı takdirde ikinci arttır• 
• 'eı 30-3 -037 ıaat 9 da sair aynı mahalde 
:~ıılc•"'""ndan taliplerin memuruna mUra •ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•:nlDIU 
~ı;!n olunur. 1 Göz Hekimi 1 !(' .............. ö.öktör··· .. ···. !i 

:e B~R BAYAN ış ARIYOR Dr. ~ükrü Ertan liiömer Abdürrahmanii 
ti b l~nde Ticaret mektebi şehadetname. Cağaloğlu Nuı-ucımaniye cad. :tfo ' 1 ~i O E R M A N !! 
~l u Unan bayan daktiloda veya yazı (Cağaloğlu Eczanesi yanında) H Muayenehanesi - Eminönünde ii 

erinde çalışmak üzere iş aramaktadır. Telefon. 225615 if V ALDE HANI içinde No. 21 ii 
'1 ~ eclenJ .. Kurun ıazete.ind• ŞL ••••••••••••••••• ı ;i • .;::::::m:m::m:r;ammm:ıuuıu:::&W111111ii 

"ltamye müracaat edebilirler. 
• 

Devlet Demiryolları ve . Limanları 
· işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 3526 lira 64 kuruş olan muht~lif eb'atta 390 adet 
(100,761 metre mikabı) meşe azmanı 2.4.37 Cuma günü saat 10 da Hayda.rpap. 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satınalınacalrtır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 264 1 2 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vcsaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona müra. 
caatları l:izımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (1719) 

Miktarı Cinsi 1lk teminatı 
6,5 Top birinci hamur 68X 100 Parşömen • 56 ,, lkinci hamur 57X 82 Pembe 

On iki kiloluk 584,50 • 43,83 
56 ,, İkinci hamur 57X 82 beyaz 

On iki kiloluk 
Belediye matbaası için ~'Ukarda cinsi ve miktarı ve muhammen bedelle

ri yazılı ol~n kağıt açık eksiltmeye konulmuştur. Nümune ve şartnameleri 
Encümen kaleminde göfiilebilir. İstekliler 2490 numarah kanunda yazılı \·e. 
sika ve hiuı.larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubu ile bera
ber 6-4.937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. "1574,, 

Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulgurluda Çmaraltı sokağında 66 
No. lı kahve karşısında 42,96 metre murabbaı yol artığı teslim tarihinden iti. 
baren 938 veya 939 Te 940 S(!neleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek Uzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebi. 
lir. İstekli olanlar 60 kuruşluk ilk tem inat mektup veya makbuzu ile 29-3.93ı 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Enrii mende bulunmalıdırlar. (B.) (1406) 

Muhammen bedeli 17629 lira :l5 kuruş olan Jandarma telefon şebekesinin 
· ıslah ve ikmaline ait telefon malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmue· 
tur. Eksiltme 29.3-937 Pnzartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapıla.. 
caktır. Listesile şartnamesi Levazım Mlidürlüğünde · görülebilir. İstekliler 

2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1322 lira 20 kuruşluk ilk teminat maL 
buz veya mektubile beraber teklif mck tuplarını havi kapalı 7.arflarını yukar
da yazılı günde saat 14 te Daimi Encümene vermelidirler. "B,, "1405,, 

Denr:Z Leva:z!:ım · Satına~ıma 
· · · '1!<· ~ m i s .v on~-_ i ı & n ı ~ r ı · · 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez ~a hnalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kurut) olan (1896) kilo 

miklannda yağ müberrit borµau ile (19 lira 20 kurut) muhammen be
delli (2000) metre uzunluk, 1,5 M/m kutur ve 32 kilo miktann~a bu• 
lunan pirinç telin ikisi bir arada kapalı zarfla eksiltmesi 28 nisan 937 çar
§81l1ba günü saat 14 te Ankarada komosyonumuzca yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
(165) liralık banka teminat mektuplannı havi teklif mektuplannı mukar 
rer saate kadar komisyona vermit bulunmalan ve prtnamenin her gün ko 
misyonda görülebileceği. ( 1400) 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez aatmalma komiıyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) )ira olan on ton 

miktannda külçe baların M. M. V. binumda müteıekkil komisyonumuz • 
ca 29 niaan 937 perıembe günü aaat 14 te kapalı zarfla ekailtmeai yapı
lacaktır. 
lacaktır. Şartnameıini görmek istiyenlerin komizyonumuza müracaatları. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğ · - " veaaik ve 
teminatlannı havi kapalı zarflannı mukarrer saate kada7 misyona ver
mit bulunmaları. Saat 13,30 dan aonraki müracaatların kabul olunmıya-
cağı. (1404) 

İstanbul ikinci icra memurlı..ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen Beyoğ. 
lunda Katip Mustafa Çelebi mahalle. 
sinde Atik Mücadele çıkmazı, cedit cam-

cı sokağında eski 16, yeni 22 No. h sağ 
ve sol ve arka tarafları madam Kileo 
partıman haneleri ve cephesi tarik ile 

Mahdut İlyas Çelebi vakfından 15, Ha· 
remeyn vakfından 46 zira 5 parmak 

miktarında bir bap hanenin birinci art. 
tırması 3014/93 7 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar. dairede 

icra kılınacak ve verilen bedel ile gayri 
menkule takdir olunan 1870 liranın % 

7 5 ini bulduğu takdirde en son artıra. 

nın üzerinde ihalesi icra ktlınacak ve 
aksi takdirde son artıranın taahhüdü 

baki kalmak §artile arttırma 15 gün da. 
ha temdit olunarak 17/5/937 tarihine 

müsadi.f pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar dairede tekrar artırmaya de -
vam olunarak verilecek bedel gayri 

menkule takdir olunan kıymetin % 7 5 
şini tecavüz ettiği takdirde en son ar. 
tıranın üstünde ihale!i icra kılrnacak ve 

aksi takdirde artırma 2280 No. lı ka. 
nun hükümlerine göre 5 senelik tecile 
tabi olacaktır. 

Evsafr: Kapıdan içeriye girildiğinde: 
Karosiman bir ta§lık, camlı kapı, bir 

aralık, bir oda, bir hela, zemini çini 
mutbak ve dolabr vardır. 

Birinci kat: Bir met1diven ba§r üze. 
rinde iki oda, ikinci kat: Bir merdiven 
ba§ı üzerinde iki oda, bir hela, heli 

muslukludur. Üçüncü kat: Bir çatı ara· 
sı ve zemini çimento tarası vardır. 

Terkos, elektrik mevcut olup umum 
mesahası 34 metre murabbaıdrr. 

Artırmaya jıtirak edecek milıterile
rln iıbu cayri m~nkule takdir edllmif 

SEZEN 
T -RZiHANESI 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En caz p m:ıdeller, mevsimlik metin 

ve eık kumaşlar. 
lstanbul Yeni Postahane karpında 

bulunan (18i0) liranın "ô 7,S buçuğu 
nisbetindc pey akçc:;i veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu vermeğe 
mecburdurlar. Mezkur gayri menkulün 
nefsinden doğan müterakim vrrgi, tan· 
zifiye ve tenviriye ve resmi dclliliye 
borçluya ait olup bedeli müz.ıyededen 

tefrik edilecektir. Yalnız 20 senelik va. 
kıf taviz bedelile tapu harçlarr müşte· 
riye aittir. 2004 N o. lr icra ve iflb ka. 
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan hak 
lan tapu sicillerile sabit olmayan ipotek 
li alacaklılarla 

1 
diğer alidarlrmn irtifak 

hakkr sahiplerinin bu haklarım \•e hu· 
sile faiz ve masrafa dahil olan ıddiaları. 
m ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birhkte dai
remizin 93511738 No. sına müracaatla 
bildirmeleri lazımdrr. Aksi takdirde 
hakları tapu gicillerile sabit clır.ayanlar 
satıı bedelinin paylaşmasmd~n hariç 
kalırlar. Arttırma tartname~i ber;ceı t~ 
rafından görülebilmek üzere 9/4/g37 
tarihine müıadif cuma günU dairde ası· 
1ı bulunacaktır. 

Daha fazla maliımat almak iıtiyenler 
935/1738 No. lı dosyasına müracaat ey
lemeleri lazımdır. Müzayedeye i9tira1r 
edeceklerin itbu gayri menkule ait 
biltün maH'imatı öğrenmit a'ddolunıeak 
lan illn olunur. (V. No. 21542) 
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1 

E Tanınmış sanatkarlardan 1 

i müteşekkil saz heyeti · ıı 

ıı a an Mualla ~ 
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r 
Anonim 

iVE 
F brikaları 

Şirketinden : 
.,1937 Nisanından Ağustos nihayetine kadar beı ay zarfmda 

Zonguldak havzaımdan Samsun, İstanbul ve Derinceye yirmi 
ili otuz bin ton kadar kömür nakliyesi kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmu9tur. Teklifler 1 Nisan 1937 pertembe günü ıaat 
on bire kadar Bahçekapı T athanda Şeker tirketi bürosuna veril-
melidir. lstiyenJere prtnameıi bedelsiz verilir. (665) . 
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~ ~ ' 
f~;ı ----~~ 
ETRO 
Saçları besler -
Kuvvetlendirir
Dökülmesini 

keser 
d = · soğuk ~ 

ve rutubetli 
havalarda 

Grip, Nezle, 
Boğaz 

olmamak ve soğuk algınlığından 
korunmak için 

'Akridol 
Kullanınız. Akridol, buJqıcı has· 
talıklann almmuma mini ol· 
duğu gibi boğaz ve bademcik ilti · 

haplanru da pek çabuk geçirir. 
Her eczahanede bulunur. 

Ufak kutusu 35, büyük kutusu 
70 uruıtur. • 

.. A O EM i ·i K T i D A R ~-• 
ve a lE L G IE v ş lE K L n G n N IE IKARŞD 

• 
1 

• Her sczanede aray1nız. ( Po•t• kutueu t285 Hormobln J -· 

I 28 MART - 1937 

' . 
.. • • ' •. : . .! ' •. ' 

Uykusuz geçen gece 

Ne beyhude yere ız.tırap çekiyor. Bir tek kaşe GRlPlN bu tahanııniil 1 
. eclihnez ağrıyı dindirmeğe kafi idi. 

C)GR1P1N: En §İddetli baş ve diş O GRlPlN: Gripe, baş nezlesine ~e 
ağrılarını keser. diğer nezlelere kartı çok ınüellir" 

O ~RlPlN: Soğuk algınlığından dir. 
mütevellit bütün ağn, sızı, ve O GRlPlN: Bel, sinir, romatiır_: 
sancılan ıüratle geçirir. ağnlannda hararetle tavsiye eoıo

mektcdir . 

• • 

Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz . 

i.G"Ri"riN:·R;<l;~ii;;···r;i;·M·~~~~··r;brik·~;~;~····;;;üı;lı~·~~~;·· .. ~;;:·ı 
i gerleri tarafmdan imal edilmektedir. 
: ................................................................................................................ . 

Her eczanede bulunur. Fiyab 7,5 kuru§tur • 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Resim: 9 
A i'Hötel 

(Otelde) 

.__ ____ ,..,.__, ______ ~-·~----------------------------~ 
1 - Un h_utcl: (b:r ole!). 2 -; Le vc~µJ,c: {J.n§/ 1;).-:Y - Le voyıı
gcur: (srw!ı:ıh, vo~cu). 4 _,,. 'unc cmpıo,eo· (ı1:r 1:111lrıt- 1nm)1tlrJ· 5 -
Le bureau: (ya::ı1ı..anc) . 6 - Un nscenscur : (bir cısaıısör). 1 - 1A 
j3rdin: (bahçe) . 


