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r11etçiler 1ıesalmıa malıimat toplarken 
yakLilnnıp 1:urşıma dizildiği. bildirilen 
lspaııyol sinema yıulıZt Ro::ita Diıız 

edilen kraliyet marşı dün ilk defa 
olarak ltalya sefirinin itimatname
sini takdimi merasimiı~de çalınmıf 
tır. 

Yeni tefriı<amu:: 

Papas Osman 
(Osmanlı hanedanından 

bir papas) 
Yazan: (Va - Nu) 
Yakında başlıyor. ' 

MART 1937 SAL 1 Sene: 6 - Sayı: 1840 

Türkçe konuşnıa nıecburiyetini 

Şehir Meclisi azaları 
mümkün görüyor ve 

şiddetle müdafaa ediyorlar 

Habeşistandaki vaziyetin gene neza
ket kesbettiği anlaşılmaktadır. Londra 
dan bildirildiğine göre cereyan eden 
son hfidiscler hakkında yavaş yavaı 

malfımat gelmektedir. Vaki suikaste 
mukabil yalnız Adisababada değil, tek 
mil Habeşistanda örfi idare ilan edil. 
miş ve binlerce kişi tevkif edilmiştir. 

Kuvvetli askeri kollar Adisababa so-
kaklarında mütemaldiyen devriye gez
mektedirler. Bazı defalar zırhlı otomo. 
biller de kendilerine refakat etmekte
dir. Şehrin birçok noktalarında ycr
leı1 kazılarak makinclitüfrkler yerleşti. 
rilmiştir. Başta Harrar olmak i:zere 
birçok virnyetlerde yüzlerce ki~i kur
şuna dizilmiştir. 

Emlak Bankası 

;) l 
.'' 

I'..a.s Destanın :1ctim 'J.xıl.an çocuğıı 

Bu sabahki posta ile gelen Deyli he. 

rald gazetesi yazıyor: 

M:ıreşal Graziani, Habeş harbinin · 

idam edilmiş kahramanı Ras Destanın -cesedini, diğer Habeş şeflerini tethiş 

için kullanıyor. 

Ceset, Adisababaya götürülmüş ve 

müteaddit Habeş reislerine gösterilmi1 
tir. 

Romadan gelen bir habere göre, bu 

teşhirden maksat, Ras Destanın öMü-

ğüne diğer Habeşleri ikna etmekti. Fa

kat Mareşal Grazianinin hakiki gayesi 

açıktır. Son bomba hadisesi İtalyan

lar için umulmadık bir heyecan sebebi 

olmuştur. Bu suretle anlaşılması ko. 

lay olmayan derin bir tethiş t!lrzına 

başvumuşlardır. 

Yugoslav fl'&zetelerlnln yazdıklarına JlÖTe 

üç ayhk Lehistanda tayyare 
maaşları neden 

geciktiriyor? yaptırıyoruz 
Mütekaıtıer Bunlar 417 kilometre süratinde 

B1tşvehalete şlkAyet Ve hafif toplu Olacak 
ede<~ekler 

Verilen malumata göre, hükume· tayyareler "24. A - Motor Gnom Bu sabah EmHl.k bankası önünce ha-
timiz kısa bir zamanda memlekete K, 14,, modelindedir. zı hadiseler olmuştur. Emlük bankası 

İstanbul şubesi bugün malmüdürlükle. 
rinden tediye fişini alarak gelmiş olan 

J 000 tayyare ve 1 5000 .tayyareci Bu tayyareler iki hnfif top, iki 
ağır makineli tiifck ve yüzer tane 

kazandırmnk ıçın hazırlamak - küçük bomba taşımaktadırlar. Ayn-
tadır. Bu, yeni bir çalışma mer - ca gece uçuşları ve muharebeler için 

l>iya. 
ııaya Yeni çılumlan lülı.'"S ta7csi otomobillerinden l>iri mütckaitlerle dul ve yetimlere ancak 

()-1 •• (Devamı 6 ıncıda) halesi teşkil edecektir. son sistem telsiz tertibatı vardır. 
Belgratta çıkan Vrcme gazetesi- Tayyarelerin süratleri 4250 met-

ne Varşovadan şu haber verilmek- re yl.ikseklikte, saatte 417 kilomet-
tedir: redir. 5 dakika, 40 saniyede 5000 

"Lehistanın P. Z. L. tayyare fab· metre irtifna yükselebilir. Tiirkiye-
rikası Türkiye hesabına son sistem ye şimdiye kadar bu tip tayyareler-\ 
avcı tayyareleri yapmaktadır. Bu den be§ tane gönderilmiştir1 
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1 i kutup: Sulh ve Almanya 
Jclmanyanm, neticesi şüpheli bir harp macerasına atılmak istemi. 

ye~ğini söyliyenler çoğaldı. Fakat yine bu Almanyanın dünya sulhünün 
devanu etrafında belirmiş olan şüpheleri her gün bir parça daha ço. 
ğıı.lltığı da görülüyor. 

Bugünkü gazetelere şöyle bir göz gezdinnek derhal bize hak verdi
rebilir. Faraza. bu Alm.anyanın Londradaki Büyük Elçisi fon Ribentrop 
işte gene Londrada bir nutuk söylemiş, demiş ki: 

"- Almanyayı tatmin etmek dünyanın menfaatinedir. Dünyada bir 
kısmı memleketler mevcudiyetlerini teminden fi.cizken diğerlerinin bol. 
luk içinde yaşamaları imkfmsız hale ge~tir. Temelinden sarsılan 

Alman ekonomisi ancak nasyonal • sosyalizm tarafından Orta Avru. 
pada bir sükfuı, nizam ve emniyet bloku tesis edildikten sonra ihya 
edilebilir.,, 

Sefirin bu nutku, müstemlekeler meselesine dair olan İngiliz cevabı
nı aldıktan sonra vermiş olması, bu nutuk için Londradaki Nazi merke. 
zin!n kürsil olarak kullanılması ve gene tam bu sırada Çekoslovakya. 
daki Almanların reisi Hayinlii.yin tarafından iftiİ-akçı bir nutuk söylen. 
miş olması Almanyanm hiçbir Avrupa merkezinde sulh için çalışmadı
ğını ve hattA en uf ak bir diplomatik nezakete dahi lüzum görmeden 
hoyrat bir yürüyüşle hedeflerine doğru ilerlediğini ispat eden en yeni 
i!elillerdir. 

Temelinden sarsılan Alman ekonomisinin bir "Orta Avrupa sükQn ve 
intizam bloku" ta.rafından Alman Nazi partisinin hoşuna gidecek şekil. 
ae ihya edilebilmesi mümkün mUdUr? Mümkünse bunun şekli nedir? 

Bu Orta Avrupa sUkQn ve jntizam bloku iki gün evvel bir defa dalıa 
tekzip edilmiş olan dörtler ittifakı olsa gerek. Acaba bir (Avusturya..M8-
caristan-tta.lyn-Almanya) blokunda her felaketi ihya edebilir meli bir 
kıymet vehmetmek mümkün müdtir? Ne gezer. Bu dört devletin herbL 
ri himmete muhtaç birer dede halindedirler. Böyle bir blokta ancak as. 
keri bir kıymet aranabilir ve bu askeri kıymet de yalnız Çekoslovakya. 
daki Almanların muhtariyeti mevzubahs olunca ehemmiyet kazanır ve 
bu Alman muhtariyeti t~ekkül ederse stratejik kıymeti harikulade bir 
dereceye yükselir. Zira garptan şarka yapılacak akınlarda Südet dağ
lanrun anahtnrnu elinde bulundunnıyan bir Almanya muvaffak olma. 
maya mahkfundur. Nazilerin istediği gibi bir Orta A\.TUpa bloku ya. 
pılsa bile bu blok Çekoslovakyadaki Alman muhtariyeti ~kkfil ede. 
mezse stratejik kıymetini yüzde yetmiş kaybetmiş sayılabilir. 
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Londı·a sefiri yeni bir nutuk söyllyerek 
m ... stemleke taleplerini tekrar etti 

Londra J (A. A.) -Yon Rib -
betrop, Leipzig panaymnı açmak 

Is 

• • 

1i®$~<91 ü'ffeını 
oDmamoş~oır 
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Acaba Fatih lııt:uıbulu ksadillcn mi zap 
tett1 f Kurunun zekt flkrncısı Ha..~ Kum. 
s;:ayı bug-Un "tesadMer,, lMllJ bir )'aZISmd& 

ılSyle dJyor: 
l'ııJrtlle FııWıln lstaııbtılıın fetblndo kul. 

Jan~tr bllyuk bombnrdım!uı topunu döken 
mWıendl.a Urb:ın daha evvel Blzanslılarıı 

mtımc:ıat etmişti. Eğer o zamap Bizans bn 
paratoru M.ııc:ır fen a.dıı.nımm tekllflndekl 
kıymeti ta.kdlr edCbllmlş ol ycb İstanbul 
surlarmr dövoıı bllyllk top tıı.mt.orsı ıtabrfn 
IRlrlamu tahkim eyllycıcektl. lln.ttA belki de 
Sultan MCJımcd lstruıbulu fcthctınck ~b. 
bU.Dne hl!) glrl~yccıektJ. O ır.amıın clhn.ıı 
tarihinin cereynnları da. tamnmen b~ka ıs 
Ubm<ıtler nlacaktı. 

GörWUyor kJ bUtiln dUnyruım multaddom 
ti Uzcrlno bUyUk teslrler yapan bttyllk Mdl.. 
Beler bazruı kUçUk tesadUfiere, bu tcsadllf 
ler llo lmrşılıı.şnn lL."tlıJa.r anhlplerlnln onııst 
mmJyetlerlno ve tcıAJddlerlne bağlıdır. Tc. 
eacınnero gUre bir kibrit yııngm çıknrnlıU.. 
dfğl gibi bUtUn l\leml nurl:mdırncalc aydın. 
lılt d:ı y:ı.nı.tnblllr. 

Hnsa.n Kumçay'mA cıtwnp verlyonım: 
"l - Blmns fmpn.ratonı Urb:uım tekllll 

nJ rcdılctnıeml,tı. Falaıt Urbnn kumıırbnun 
bhiydl, kcndlslno \'("rUen pıırıWı.n yeyip bl 
tırmı, \"6 top dülmıok Jçln tclcrar Bl7'.Am 
aamymcbn para nrnyıunaz bir lialo gelmiş 
tt. ll:ıttA GnuıdUk Notarnsrn H"mmdıı..n 

korkarak kııçmağ'n hnurl:ınnuatı. Bunun .L 
çln kcndJslno bir b:ı,ım teklif vald olunca 
derhnl kabul etti. 

"2 - Fntlh Urb:ı.nın yıı.p:ıcağı büyük to. 
pu öğrcndlkten SOllra 1st:ı.nbulu zapta karar 
vennls değfldlr. Urlr.ını bulması <b tes:ı.difi 
bir iş d~f,Udlr. Urbrut, ta Ddnc.I 1\[unı.d ır.cı.. 

.nınnmd:uıber1 mctodlu bir şckDd Bl:ı.'Ul!I 

p:ıyftahtmcb çalı3an TUrlc casuslann bir 
keşfidir. Eğer onun bulonnınsmd:ı. vo Uıpln.. 
rmm lrull:ınılıruı!Illcb hnltlkaten bir lnymct 
nhm:xllllyoru bu aercf de Znl;'llotı paşayn. 

nlttJr. 
Thııııı laılır53 biz bomb:ırda kull:uun:ıd:ı.n 

da lırtanbula .r.ılınt rahat mptcdcblllrdlk. 
ENSAR! BÜLENT 

üzere Almanyaya dönmüştür. An
c.ak İngiliz gazeteleri, kendisinin bil
hassa cuma günü Eden ile yapmış 
olduğu mülakattan sonra bu seya
hatin hakiki gayesinin Leipzig pa
nayırını açmaktan ib:uet olup olma
dığı sualini irad etmektedirler. 

Daily Herald, ile News Chro· 
nicle, Von Ribbentrop'un Alman
yaya döndüğü zaman idbanm öğ
reneceğini tahmin etmektedirler. 

Almanya teminat verirse ... 
Paris 1 (A. A.) - Le Jour ga

zetesi, Yon Ribbentrop'un seyahati 
hakkında bu sabah mütalealar yü
rüten yegane Fransız gazetesidir. 
Bu gazete, bilhassa şöyle diyor: • 

"Almanya sefirinin Londradaki 
vazifesi, tam bir akamete uğramış
tır. İngiltere Hariciye Nezareti, 
kendisinin umumi bir görüşme ya
pılması hakkındaki davetini kabul 
etmemiştir. Yalnız Eden, Alman 
sefirine, lngiltere hükumetinin ye
ni bir Lokarno misakı aktedilmesi
ne müteallik bir notayı Berline gön· 
dermiş olduğunu söylemiştir. Zan
nolunduğuna göre, Yon Ribentrop' 
un memnuniyete şayon bir cevabı 
hamil olmaksızın Londraya dön
mesi ihtimali yoktur. Almanya, 
Rhin'nin statükosunu zıman altına 
almağı taahhüt edecek midir? 

Çekoslovakya ve Avusturyanın is· 
tiklallerine riayet edeceğini vedede
cek miclir?.,, 

" Mlistemleke isteriz ! ,, 
Ribentrop LlıyipzigC:e bir nutuk 

söyliycrek ezcümle şunları şöyle 
demişti : 

"Temelinden sarsıbn Alman eko
nomisi, ancak milli Sosyalizm tara· 
fmdan orta Avrupada bir sükun, 
nizam ve emniyet blokt: tc::ıis edil -
dikten sonra ihya edilebilir. 

Alı:nanya, ne emperyalist bir 
müstemleke siyaseti takip etmek, 
ne de ml' s .. ,.mlpkele<i scvkülceyş 

üsleri haline getirmek niyetinde • 
dir.,, 

HABER - Ak§am postası 
= 

Zavallı bir kadının hazin macerası 

hı 
' 

f a ••• 
Peşini bırakmayarak Darülacezeye gitti ve 

nihayet işi açığa vurdu, şimdi adliyede 
Bundan bir müddet evvel Hürri

yet Ebediye tepesinden otomobille 
geçen bir aile bir taşın üstünde kü
çük bir çocuğun ağlamakta oldu • 
ğunu görmüş ve kiiçi.lğü polise tes
lim etmişlerdir. Yavrucağa Gülsüm 
adı verilmiş ve düşkünler veine gön
derilmiştir. 

Hadisenin üst tarafını dün ad
liyeye verilen betbaht çocuğun ge
ne bahtsız anası Huriye'nin ağzın
dan dinli yelim: 

·'- Ben geçen &ene Yaşar ismin· 
de birisiyle nişanlanmıştnn. O hain 
çıktı, beni iğfal ettikten sonra kaç
b. 16 yaşında idim. Annemi yeni 
kaybetmiştim. Babamı ise hiç ha
hrlnmıyorum. Y aşarla nişanlandığı
mız Boludan lstanbuJ:ı geldim ve 
burada Naci isimli çuval fabrika -
smda çalışan biriyle evlenelim. Bir 
ay sonra bir kızan dünyaya geldi. 
Ona Cemile adını verdim. 

Lohusalık devri geçince kocam: 
" y ... b . - n çocugunu. ya enı .. ,, 

Diyerek dayandı. Konu komşu da
rülacizeyi tavsiye ettiler, fakat ora· 
ya da analı çoculdan almıyorlardı. 
Nihayet çocuğumu bir yere bırak
mağa karar verdim. 

Güzel havalı bir günde onu iyi
ce emzirdim, kamını doyurdum. 
Hürriyet Ebediyeye giderek bir taş 
üzerine göz yaılan arasında bırak· 
tım. Çocuğumun yanından bir tür-

lü a}rrılamıyordum. Bir tümsek
lik arkasında onu göziemeğe başla· 
dnn. Biraz sonra bir otomobil dur 
du. Çocuğa baktılar ve polise ha· 
her verdiler. Ben çocuğun arka
sından Şişli karakohmn kadar takip 
ettim. 

Orada çocuğumun ağladığım 
duydum. Göğsüm paıçalanıyorô:. 
Hemen karakola gidip: 

"-Bu benim yarumdur. Onu 
bana veriniz.,, 

Diye bağırmak istiyordum. Fa
kat bunu yapamadın,. Korktum. 

Oradan polisin arhasmda çocu
ğumu Darülacezeye kadar takip et
tim. 

O gece geçti. Yavrumun acısına 
tahammül edemedim. Darülaceze
ye müracaat edip oraya süt nine ol· 
dum. Fakat orada sütümü sağıp a-
lıyorlardı. Koğu!lan arıya arıya 
yavrLmu [ll:.ıl:ıuru. Daha onu koku
sundan tamdım. Gülsiim ismini 
vermİ§lerdi; Onu sıkrnak, b3ğnma 
basmak istiyordum. Fakat yasaktı. 
Nihayet tahammül edemedim. içi
mi boıalttım: 

" - Bu yavru benimdir.,, 
Şimdi yavruma kavuştum. 
Huriye dün adliyeye verilmiş ve 

J 7 yaşına bastığı tesbi t edilmiştir. 
Şimdi hakkında adli tahkikat ya· 
pılmaktadır. 
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"Piyasaya lüks otomobiller çıkarılma
sı nem memleketin, hem de şoförlerin 

zaT arın adı r,, 
Şoförler cemiyetinin yeni idare he

yeti seçimi bayramdan evvel yapılmı~
tr. Seçimde kazananların isimleri bir 
liste halinde iktisat vekaleti mürakabe 
bürosuna gönderilmiştir. Liste tasdik
ten geldikten sonra heyet toplanıp reis 
intihap edilecek, mesai komisyonları 

ayrılarak çalışma programı hazırlana

caktır. 

Eski araba sahibi olan şoförler yeni 
idare heyetine başvurarak acil bir dilek 
leri etrafında teşebbüslerde bulunul. 
masıru istiyec~klerdir. 

Eski araba sahibi şoförler taksi ta
limatnamesindeki "landone,. tabirinin 
kalldırılrnası üzerine ortaya çıkan yeni 
arabalardan şikayetçidirler. Şoförler 

şikayetlerini şöyle bUlasa etmektedir
ler: 

- Taksi talimatnamesinde "Hindo. 
ne., tabiri bulunduğu beş sene zarfın
da piyasaya ancak dört yeni otomobil 
çıkmıştı. Hariçten gelen arabaların bo 
zulduğu nazarı dil·kate alınarak binler 
ce lira verip otomobil almıyordu. "Lan 
done,, tabiri iki ay evvel kaldrnldı. Bu 
kısa bir zaman zarfında piyasaya 110 

taksi çıkarıldı. Bunlar şimdi taksi yer
lerinde eski arabalarla sıraya girerek 
müşteri taşımaktadırlar. Yeni arabalar 
çok lüks olduğundan müşteriler hep 
bunları tercih etmekte, demode olmuş 

arabalar ise iş yapamamaktadırlar. 
Eğer bu nevi arcı.balar on kuruşa müş. 
teri de taşımasalar halleri berbattır. 

Haber aldığımıza göre 110 yeni tak 
siclen maada Amerikaya 70 otomobil 
ıdaha sipariş edilmiştir. Birkaç ayda i
ki yüze ynkm yeni taksi çıkarsa bir se
nede çıkacak yeni arab:ılann hesabı 
belli olmıyacaktır. 

Parası olanlar otomobil~i!iğin kar 
bırakan bir ticaret olduğunu zannede. 
rek sermayelerini ecnebi mallarına ya
tırmaktadır. Bundan beş sene evvel de 
gene birçok l::mseler evini, barkını sa
tıp parasını otomob'llere yat?rmı.,tı. 

Fr.kat arad~n birbç sene geçince, ya
ni cr"baları cskiyi:1cc kazanamaz oldu
lar. Otomobı:lleri:ı borçlannı ödiycmi
yerek ya ellerinden ·çıkarttılar, yahud 
garaja çektiler. 

Garajlarda böyle yüzlerce araba dur 

makta iken yeniden bazı kimselere o. 
tomobilcilikten para kazanmak hevesi 

geJtli. Bunun zararı, birinci derecede 
eski taksilere, sonra kendilerinedir. 

Çünkü bu sene çıkan taksiler gelecek 

sene demode olacak, o zaman çıkacak 
yeni arabalar kazanıp bunlar zarara 
uğnyacakttr. 

Şimdi yüzleri gülen yeni araba sa
hipleri o zaman bizim gibi başvuracak 

ver arayacaklardır. Ticaret serbesttir. 

Fakat daha evvel milli sermayenin el
den gidişi ve otomobilciliğin istikbali 

düşfüıülerek hariçten otomobil akınına 
bir nihayet vermek lazımdır. Bu da be 

lediyenin üzerine düşen bir vazifefdir. 

Milli sermayenin dışarıya akmaması, 

memlekette birçok vatan.daşlann zara

ra duçar olmamaları için 1stan~ulda 
otomobil miktarının tahdidini istemek
te haklıyız znnnederiz.,, 

Çekoso ya 
A na ı 
Muhtariyet 
istiyorlar 1 

Çekoslovakyadaki Alman akalli
yeti meh'uslan isteklerini sarahatle 
söylemeğe başlamışlardır. Geçen 
gün Çekoslovpk parlametosunda Al
man meb'usların çıkardıkları hadi-
seden sonra Çekoslovakyadaki Al· 
man meb'uslanndan Hemlein, ev-
velki gün Ustander Elbe' de Çekos
lovakyadaki Almanlara muhtariyet 
verilmesini istiyen bir nutuk söyle
miştir. 

İtalyan gazetelerine göre 
Roma 1 (A. A.) - "'Popolo di 

Roma,, gazetesi, Ki.içük Antant 
devletleri arasındaki buhranın müş
terek menfaatlerin azalmasından ve 
noktai nazar ihtilafbnnm artma -
sından ileri geldiğini yazmakta ve 
buna da başlıca sebebin, sulh mua
hedelerinin en büyük mantıksızlığı 
olan Çekoslovakya bünyesindeki ha
ta olduğunu ilave etmektedir. 

2MART-1~ 

"?kofcu_s~ 
-~ . ıJ.ıı,ğtı 

... beşer zihninin 1nukte<Zır ~J: 
bütün §eylerin bilgisi?~ ttıı.baSııll' 
için... - Mehmed Kal' 
Cumhuriyet, 2. 3. 37. 

ka''l'l· 
Muharrir, "insan kafasının ııl''' 

yabileceği bütün bilgilere u~ob· 
demek istiyor. Zihin "şey, nesne a.ttığl 
jet) değil, "mefhum, fikir'' yar ••ıilı 
için • bilhassa felsefe dilind,~ biç i)'I 
nin muktedir olduğu şeyler 
olmuyor. ııı 

yazısııı 
Bay Mchmed Karabasan r· bi~ 

birçok yerinde cümleyi kırıY~uld'· 
şüphesiz iyi de ediyor. önce · 

11
!:1• 

'h:ı.yet a !j 

mıza aykırı gelse bile nı k ,.u. 
nz; böylelikle de dilimiz daha ço 1ur· 

, ___ ft...,ntIŞ O 
zuh ve "yumuşaklık'' ~·-. 
O ciimlelerden birini alıyofll1Il · '"f'f 

Pttk"" 
"Ef1atun ve Aristo'nun ya k dD-
biU:iln istidUilleri o7cu:rrw..Ş 0~10;of 
hi, gene biz, hiçbir za~n,1ı,li];J.-ı~ 
o!ctmayı:, eğer bir kaZtYYc k 'kt>
da sağlam bir hü7cüm vcrrrıc 
biliyetinde değilsek. ~ 

11a,çık \'C 
Makalenin iki yerinde . ,, frıı~ 

çik sözlerine rasgeldim. "Seçtk ' ·lığı 
· · ·n karŞ' sızca "precis" kelımcsilll . yn-

. a gittı. 
olsa gerek; benmı haşuın le" w-
kat "açık ve seçik'', "açık saçı ı:.§11'· 
birini hatırlattığı için okuyanı ş 
tıyor. 

• • • rrı,.eros1ırıC 

Sopa yiyeock su.çlıı, bu .. Mıı na J7t(IZl ,. 
göre, ancak akşam . ere gC· 
sonra Hasırovası a.cm.ııcn Y rza'r3" 
t . ·z· '·- ·: .. ffi· 11at• .. , ırı ır ve n.urnıı.., . . ı:.w 

"f'rdil - 1 tl.<rrtlü dairesinde döW u · 3, S • 
Turhan Tan Cumhuriyet, 2' 

' ''jtııt'• 
"Sırtüstü" nün aksi olar~ dctlf.o 
·· t"" d v.l "uii-riikoytın d~"· nrus u cgı , J ~- vil ı;> 

"Karnüstü" belki yanlı~ deg '. 1u. 
. Uphesıt 

hal anla~ılıyor ama hıç §"re" yeriııo 
zumsuz. "Bu mera.sime go ıfıılll1· 
de "bu merasimde" deınek el dC 

• · den c-VV "Hasırovası" kelımesın 

bir virgül lazım. 
• • • ı 

. . • kii.ltilre , 
RCT millet kendı sıyası, rıfia 111ıı-
içtimai faaliyetleri hakl~ prortJ
ayyen bir noktai nazara J. S· 

A ;ı..,,. ra1ı, 
ganda yapar. - u..:ı•-dsIZı tfDJlı 
ganda yapar. - }.. 

1. 3. 3 7. J<Ul· 
. . k faz}fı u 

"Kendi'' kelinaesını pe bir l • 
üınlede "" tanıyoruz; meseli bu c Jtt.Jl.İ 11°"' 
bir no · zumu yok. "MuayYen v değil. )1\' 

zarla propaganda'' doğrU t ••rııııtı)'• 
· ik' le" yahu ı!· "muayyen bır f ır • ,, deınelt 

yen bir noktai na.zarda.t;, k tiIJlCSi d!J.o 
zrm. Hele türkçc ''bakn:1 t:rkibi.Jlİ 116 

nırken "noktai nazar' dllll: 
diye saklamalı? Yine 0 ya.ZJ. ıanıltrl 

• crrıG -d .r.ıJ Foks Jurnal tJe sın ~yr_ 

şut1rlu bir sansilr~ıidif· 
noktai na:xırlar"la g . eııi.Jl. 

j,ni~J.it.C 
Buradaki "şuurlu", Jın ''cotı-

"conscientious" ve fra.nsızc ıığı 01~ . ka,rŞı Jı• 
sdentietL-.:" kelimelcrı bU ke l 

·ııcrde 'b 
rak kullanılmış. O dı ıduğıı ~ 
meler "şuurlu" deınek 0

eJir. j\dSl ıc 
"dikkatli" manasına dıı. ~r'', dikkııt ş. 
cümlesinde "şuurlu saJlS lctIJl(lllllJ1ll JC. 
''sansür etmek". yerin~ bıı.Ylt bOZ11 

Zaten o cümlenın ıuıbvı Afi~ 

Çek Hariciye 
azırı d8 

Bu akşam radJı:ıı 
müh m bir 11 

söyJlyec~·kye n~ 
k hnrıcı sllov-

Çekoslova ya rad1'1 ıs~· 
Krof ta bu ?.kş?ın p~~~. Qrtıı ~ de 
bir nutuk soylıyec~ 9 da ve ~O dı.ı 
larla nutuk saat k t 9, ,.e 

1 "ylenece ' cD 
Çek lisaniy e so d f ra.nsıZ edile• 
Almanca, 22,20 e k tekrtır 
23 de lngilizce olara çeı: 
cektir. t ?0,35 dio de 

Kı~a dalgalarli sa;i:Ce. zl, }art'1' 
lisaııiyle, 21 de 0 f a.nsıZcıı. 0 

Almanca, 22 de rur ·r ~e 
nutuk tekrarlanacak ~ciyiecli birer 

Bu saatler PraS sa 
8

t1ere 
• . ]e sa 

bizim saatırnız ıazırrıdır· 
saat ilave etmek 
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~~ l}Ötiişiiın: 
00

0kum~şO~~ -
teırnnnkede Roi1 

l~ birinci havft...ı:-. 
v ı'Yatı.aıı ~. 

llıittde b' Doktor Otto Neurath ıs.. 
diğı bir :,!~<>sof profesör "İzotip,, d&
llıiş . ....,Ynehnilel Hiyeroglif icat et. 

h ... tlaırun olduguv n---- ç· 'd k' 
.~bir IU.C;:.1~, m e ı 

'3zu. teıarr nıefh~ma tekabül eden bir 
l.reııeıt .. ..uz edışlen başka. başkadır. 
"h~it &'tin.eş,, e kimi "§eros,, , kimi 
l'aıı ı .. _" der f a.rzediniz. Lakin kendi 
lıtr ~eu · ' toParı erı ~~da daire şeklinde 
'" ak gorduler mi bunun ne k ... a gE}d•v. 1 

~.:ı lrena· 1~ni anlıyorlar, ve her 
~ 1 telaffuzuna göre okuyor. 

t.tııı~ Otta Meurath'da, bütün dün. 
"4Qe llSıi asnıda ve daha fenni bir şe. 
~ttııak ve beynelmilel bir hieroglif 
'<il' bası Uıere çalışıyorm~: Kitap-

~ lisa:cak. Lakin içindeki yazı hiç 
~'- _a değil. lşaret mesabesinde. 
.~erle' B . ok · ... unlara bakan, kendı 

b! ·~tıp•~Yacak, mana çıkaracak ..• 
.. il' ~it Y:ı-zısında, her mefhum. 
~ tesını §ekliyle ifade olunur. 
~ llt{ ~ denıek için en kolay ııekiL 

kt11, 
1 
atıa bir adam çizmek kfifi. 

ba.,lıkı:ı.rır~ıar. ~österilmek istenirse, 
~ • Çtzıliyor: 

~~~' 'i~ 
:~~~SO~dan itibaren) birinci. 
a::.~• ;ı,. ıııcısi kırmızı üçüncüsü 
"'il '40td.. ' 

adam dltncüsu cenuplu, beşincisi 
f 'l'~. enıektir. 
,~, llllllde baca. olan bir müstatil, 
~kabı ~nasınadır. üzerine bir de 
hı: detniş asarsanız, ayakkabı fabri
l'tıt he~nt 01~unuz. Eğer, bacadan 
~· 'l'a'Yy çızgı çıkarsa fabrika işli. 

btr tn~ taslağının üstüne konu. 
~ ~liı>i up, tayyare postasıdır. 
~~id er, ~agojik noktadan da_ 
~~en Inüsbet netice vermiş. 
~U~d~~enin maltlm eşkfıle 
~ l°()lt. n bır ~Y ilave etmeğe 
!l;ı~ıı A\sri hıyeroğlif mucidi ta-
~~. ~ıı ''e kat'i olarak tesbit e. 
~ !Jtıa 'Ya:;a şimdiden bunları ko. 
b;~ lr. 'ra okuyanlar zuhur et. 

~la~ ~o~Uınıeri için, Lahey'de 
'1ile ~ l'tıııer~s aktolunuyor. Bun
~ hııiy0l'ılı ğlak fikirler bile ifade e. 

~/C{ı :Ya:y1~· A.nıerikada, bu usul 
~ Zlıhu ınış bile... Halbuki izo. 
tati ·· ~Uıı?'tı, ancak ~ senelik bir 

l'<ırıııı Uıı., b!r de ansiklopedi ıu. 
:Yornıuş. 

lıtlııc· • • • 
~ ''lillll ı ~a\·adis. 

~u etııı d : • 
~ tııaıltın u lıvre français" de, ir-
~~ heı:es~t ."eriliyor: Halktaki o. 
~ etı, r· nı azaltan resimli gaze. 
~f0,sıar~lnılerden, radyolardaı. 
'ı-t,~ıı ~bi ın ~ başka, bir de, gra 
~o hır kitaaltıne icat olunuyormuş: 

;ı l'surıuz_ ıf alacak yerde, bir fiim 
~ k0Yu.n. unu, yerJ tip gra.mofo-

~ 11' toın ca, baştan n§ağıya ka. 
~biatı;vı anı dinliyebiliyorsunuz. 
~ e, bu ·tg· 
~ etlll.iy • gı ıde, romana da 

'.., tıe fi~Cek, . mesela, gazeteler 1 
~q. haıınae intişar edecek. 

u~dan i"~ti bır' ki • ....,. k't <JV P ve yandan 
~iti ı ap" 
~\> l'.tıarıada ... 
~A eınet ed 0 kuyup yazmak buna 
~ ha~ ecek mi dersiniz? ... 

t.ı!1: l)ıuha[' 
~i ltlirı fı aza.kar "Le Tcmps'' 

"~ıı.tap•• aı~ısı "E. H.'1 "konu. 
laıt d' .Yhınde şöyle diyor: 

etiıı ışı g" 
~ 1', göz' oz erkektir... Kula-

~ ~ g0 .~ır. Seçen ve dim~"'a 
~t, ~Ur!" 
"· bu 
· ~<:l)ı~l ÇırpllUnalar, böyle "tu 

tılr... ~ natiledır' D - b"' 1 ~•! he . . ... ogan, u. 
, ~~ da r ıçtımaı mevcut gibi, 

~ <ti. \r ' Cl'ge~ ömrU il 'tm lıı. eit'.<.! n ı am 
ı.lılıaı-..ı_ § eceli ynkla.~ıyor ... 
~~ -• !l'lere . 
~ kalaca~ gelınce, bu yüzden 
hı.llu~an k' gtmızı sanmıyorum: 
~ tar ıtap da, izotip de ma. 

~eak d~Indan doldurulacak 
~-~' trıak uşUnen, roman yazan, 
.... ~·· b· ~leler ibda eden "maki 

ıı.~ lZını k . . • 
~llruııa atılımiz olacaktır ... 

kadn.r, biz varız. .. 
(Va- Nfı) 

Hariciye 
Vekilimiz 

Dün Alman elçisiyle 
görüştü 

Hariciye Vekilimiz dün Ankarada 
Alman, Yugoslav, Yunan sefirlerile 
ve Fransız sefaret müsteşariyle gö. 
rüşmüştür. Alman sefiriyle mülakat 
bir saatten fazla sürmüştür. 

Bir Türk doçenti 
Varşova ilnivers te
st nde prof es Ur oldu 

Bir doçentimize Avrupa üniversite. 
!erinden birinde profesörlük verildi. 

ğinden vazifesinden istifa etmiştir. 

Bu doçent üniversite tarih şubesi do. 
çentlerinden doktor Akdes Nimettir. 
Kendisine Va~ova üniversitesinde 
profesörlük teklif edilmiş ev o da ka_ 

bul ederek Varşovaya hareket etmiş. 
tir. 

Başvekil; zin 
tondra seyaha h 
Başvekilimiz İsmet İnönü gelecek 

hafta şehrimize gelecektir. 
Verilen malCımata göre başvekilimi. 

zin Londra seyahatinin tarihi takar. 
rür etmiştir. !semt İnönü ayın 18 in. 
de Londrada bulunacaktır. Kendisine 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A_ 
rasla ağlebi ihtimal general Kazını ve 
amiral Şükrü Okan refakat edecektir. 

Siyasi 
müsteşarlıklar 
Numan Rıfat devlet 

vekili mi oluyor ? 
Yeni siyasi müsteşarların bu

günlerde ilam beklenmektedir. Fa
kat şimdiden türlü tahminler yü
rütülüyor. Hariciye umumi katibi 
Numan Rifat Mencrr:encioğlunun 
meb'us seçilerek vekiller heyetin~ 

devlet vekili olarnk gireceği, mali
ye iktisat vekaletleı ine siyasi müs
te1ar seçilmiyeceği süylenmekte -
dir. 

iÇERiDE: 
• Geleeelt ay baı;ından itibaren Romany 

dan göçmen nakllM başlanacaktır. Bunw. 
için Sıhhiye vclttL1etl Romnnyayıı bir komls 
yon göndcreceltUr. 

• KUçUk sanıı.tht.\r sayılan esnafın buluıı 

duğu cemJyet mUmessilleri ticaret odasın 

da k!\çUk sanatlnr mUdürUnUn riyaseti aı. 
tmd:ı. bir toplantı yapmı~'ardır. 

• Atinndıı.kl TUrk re~snmları sergisi Bel 
gr:ıda gönderllml~Ur. Sergi orada da bir 
mUddet. açık k:ılacnlttır. 

• E!gnnlstanın bizden istediği mUtcha."JSıs 
!ar lçln Maarif vcltll.lctl yUkı:ek mektep ve 
lise muaU!mlerlne bir trunlın göpderınl§Ur. 

tir İktisat vckl!.letı fabrika \'e havuzlar 
mUdllrü Cemli tcrsanemlzln ıslahm:ı ait 
pıa.n ve projeleri yarın ak§am llttlsat vekd 
letlne götUrcc'hlttlr. 

* GUzcl s:ı.natlar akedcmlsln!n yeni bUl· 
çeslncle Dolnuı.bahçe sarayının veliaht daire 
sinde resim ı:;-alerlsl kurulmıuıı için tahsisat 
konulmu'.}tur. Hszlrnn bidayetinde s:ı.rayın 

tamirine b!ı. lanaC!lktır. 

* Ticaret odnsı köy :r.:ıcktcp'crln<le talebe 
ye Ucıırl sınat ve zlr:ı.I hllgller verilmesi h'lk 
kında Maarlt vc!ctıletlnin su:ıllne karşılık 

raporunu hıı.zrrlamıntır. 
• Şehrimizde yeni mn.llye şubeleri inşa 

cdllrcekt.lr. !ık olnmk Hocap:ışn w S:ımat 

yada iki şubenin 1n:;ası multıı.,.rerdlr 
•Suudi Amblstıın hUl<OmeU nczdlnrlcki 

maslı\hatgllzıırımız Muhiddin Reşit Yemen 
hUkQmrti nrzdlnde de lıUk\1meUmlzl temsi 
le memur edılml!}tlr. 

* Bir Alm:ı.n gazetesi d<'mlr, b:ıkır, nfüel 
ve a!Umln;,;Um cevh"'rl lhrn~atını menedece 
ğlmlzl yazm·,tır. Bu hn'Jrr yaıan1ır 

• Sıhhiye mU111rUmllz Ali Rı~a hlrincl de 
rcccye ter!! etUrllmJş ve mllll."t 90 llrııyıı 
çılcarılmıP.tır. 

* Halrp konııolosıuı:;'Unll Fa.ik Zihni, Mlla. 
no knnçllarhğma AU nıza tayin edilınl§ ve 

\lrd::lıcç:~aırlaıro m o~o ın 
Almanya ya 
taahhütleri 

Son vaziyet dolayı
slyle nıüşkülleştl 
İhracat tacirleri ve ihracat firma_ 

lan mümessilleri dün biri kendi ara. 
larmda, diğeri de Türkofiste olmsk 
üzere iki içtima yapmışlardır. 

Toplantıda Cumhuriyet Merkez 
Bankasırun Almanyaya karşı klering 
muamelesini kesmesi üzerine hasıl 

olan vaziyet Uzerinde görüşülmüştür. 
İhracatçılar Alınanyadaki alacakları. 
m alamadıklarından Merkez BankMI. 
nın tedbirini yerinde görmekle bera
ber Almanyaya karşı girişmiş olduk. 
lan taahütleri ifa edip etmemekte 
mütereddittirler. Hatta Türk ihra. 
ca~ısı için fena bir şöhret husule 
gelmemesi maksadile her ne paha_ 
sına olursa olsun taahhütlerin yerine 
getirilmesi fikri ileri sürülmektedir. 

Bu taahhütler miktarının muhtelif 
ihraç maddelerinde sekiz milyon lira 
raddesinde olduğu hesap edilmiştir. 
!ktıs.at Vekili Celal Bayar bu vazi
yetle bizzat alakadar olmuş ve gerek 
Almanyadaki alacaklar ve gerek ta. 
ahhüdlerin hakiki miktarını sormuş.. 
tur. 

Almanyada vadesi gelip de tediye 
edilmemiş ihracat malı bedelinin de 
9 milyon liralık kadar olduğu anlaşıl. 
mıştır 

Dünkü içtimada İktısat vekflletinin 
kararına intizaren üç gün beklenme
si takarrür P.bniştir. 
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G~ÇI:N SENE BUGU.N NE oı.nu f 
BUkreşte Yahudi aleyhtarlığı piddcUen• 

mclttedlr. 

Halep muavin konso!osu Hikmet merkezo 
"lnldedllmi§tlr. Bcrlln konsolosu Ali Rıza O 

sa. ve Odesa konsolosu Selim de Berlln 
lrnnsolosluğuna nakledllmişlerdir. 

• Heyeti umumlyesi toplanmayan kunı 

ve yaş yemişçiler cemiyeti İktisat vekft.lelliı· ı 
ce feshedllmiııtır. 

ııı Deniz tarifelerini tetkik edecek komis
yon yarın toplanacaktır. 

• Hnzlrıındıın itibaren tatbik edilecek o 
Jnn yeni icra teşldl!.tı tamamen hazırlan. 

mıştır. 

* Tunel hanınm inşası yl.lzUnden Nafia 
vekll.letllc şirket arasında çıkan lhUIM Dev 
lct ŞQrıısma intikal etınl§Ur. 

* llttis:ıt veklll Celdl Bayar dUn ~\nltara 
d:ı kömUr &er&IGinde mc:n:ııl olmuştur. SPr 
gide en lyl ısıtıcı vasıta blr jüri tnra:ından 
se<;;Uecek ve bunu ha.Bun kolayca ted:ı.rikl 

temin olunacaktır. 
• Şehrimize gelen Çin Mlteı1 heyeti dUn 

al<~m Yunanlstnnıı. hareltet etmiştir. 
• Adliye vekı1letı hft.klnı ve mtlddelumu 

m\llkler için bir terfi listesi ho.zırlnmıştır. 

Ytlksek tasdikten çıkan bu liste bugün'erde 
mllddelumumill~e gelecektlr. 

• Dnhillye vrkft.letindc bir lmnr umum 
mUşıwlrll'li kurulması talmrrUr etmiş ve 
mimar Yanscn bu vulfeye tayin olunmuş 
tur. 

• Pıı.lamut mahsuıu lhracmm kontrolll 
lçl::ı bir nizamname hazırlıı.nmaktııdır. 

DIŞARIDA: 
• Berllndc toplanan ma1Qllrr kongresln 

do Bul"ar mal\1'1erile"{;"örüşen Alman devlet 
reisi Hillcr hiçbir zaman Alman askerleri 
nh B:ı.lltanlara ayak basmıyıı.cnıjını slSyl • 
miştır. 

• Lchlstnnln I.lh·anyanın es:ısen gergin 
olan mllnascbatı fl'n:ı bir ı:n.fhaya girmlşt!r. 

Polen rı:ımn siyası mUna!!cb:ıtı büsbUtUn ltl'S 
mc~e kar:ı.r verdiği haber verilınelttC'dlr. 

•1tnıya hUkQmetlnin Habsburı;lann tek• 

Tek 
• 

eı 

üt, dul ve 
aa ları 

VerRllerden müstes· 
na mı tutulacak ? 
1.stiklfü mücadelesine iştirak edip 

de eski tekni.it kanununa göre tekaü. 
de sevkedilmiş olanların maaşları. 

nın yeni tckaüd kanunu esaslarına 

göre verilmesi iç~n bir' kanun teklifi 
hazırlanmaktadır. 

Eski tekaütlerle dul ve yetim ma. 
aşlarının vergiden istisnası da düşü. 
nülmektedir. 

Üniversitede f~ten 
çektirilen yahudi 

• • •m ş 
Üniversitede istihdam edilen iki 

Polonyalının müddeiumumiliğe veril. 
eliğini bir sabah refikimizden naklen 
yazmıştık. Üniversite rektörii üniver. 

sitede ötedenberi müstahdem bir mu
sevinin vazifesine • şüpheli hallerin • 
den dolayı - nihayet verildiğini, fa_ 
kat bunun Polonyalı olduğunu bilme. 
diğini söylemiştir. 

iki sene sonraya 
raci bir müjde ! 

Belediye on senelik bir yol 
pilanı hazırlamaktadır. lki sene 
sonra tatbik edilecek elan bu pilan· 
la şehrin birinci derece yollan asfalt 
olarak yapılacak ve yollardan çıka
rılacak parkelerle diğer ikinci sınıf 
yollar parke yapılacaktır. 

OndüU\syoo makine· 
ieri muaye11eedilecek 

Şehir meclisi dünkü içtimaında 
muhtelif işlere ait az.ı mazbataları 

görüştükten sonra, bütiln berber dük

kanlarında bulunan ondüle makincle. 
rinin 937 haziranına kadar belediye 
fen heyetince muayene edilerek mü. 
nür1enmesi kararını vermiştir. 

Sürpagop mezarlığına ait davanın 

iki taraf arasında sulhen halli karar
laştırıldıktan sonra şehirde yeniden 
20000 lamba konulmasına a.it mnka. 
vele encümenlere verilmiştir. 

rar tahta gellşlnln §imdlllk mevsim.siz ole• 
cağını Avusturyays. bll<lirdlğl Londra gnze 
leleri tarafından yıızılmalttadır. 

* Otuz senedenberi mebus bulunan İngl 
Uz başvekili Bnlclvlnln jubilesl uUn yapılmış 
t.ıT. 

• Eski lnglllz kralı olan biraderini ziya 
ret eden Kent dUkU Londraya dönmek Uze 
re Viyanadıı.n ııynlmıııtır. 

* Yugoslavya meclisinde 60 yaşındaki 
mebuslardnn Ml'nnko Yugoslıı.v kabinesinde 
nezaretslz Nazır Şevki Behmeni kUrsUde 
nutuk söylerken dUelloya davet etmıııtır. 
Fakat ~u bir şaka tcll\ltkl edilmektir. 

* Romanyadn :Moldovada Dntyo !}<'hrinde 
yapılan belediye intıhaplnrım sağ ccnnh par 
tileri kaybetUklert içln !azla mUteesslr oı 

muo;ılar, önUne gelene sa.'dırmışlar ve 30 ki 
şiyl a~r surette yıı.rnlamışlardır. Bıı meyan 
da 35 Yahudinln mağtı.Uı.ınnı dn kt.mllen 
yağma etmişlerdir. 

* F.vvclce Cebe!Uttarılıta manevra yap 
mış olnn İngiliz filosunun atııuı denizinde 
mıınevTa ynpmnsına karar verilmiştir. 

• J;lcl~adJıı çıkan Vremcı gazetesine Ro 
mad:ın bildirildiğine göre !ta'yn hariciye 
nazın I\'.ont Clııno Anlmrayn kat'1 olarnı~ 

n!Kın ayı lçlnde gelccelttlr. 
* Tas nja."lsının hlldlrdl~lne göre ca.su~ 

luk yapmnlt ve mukabil ihtllft.l faallyetlndP 
bulunmak nuc;lle geçen ~ontecırlnde Lenin 
grad•la tevkif edilen 9 Alman, 27 ve 21! çu 
b:ıt tarihlerinde m emleltcttcn çılmrı'arak 

Sovyet • Polonya hududuna scvltedllm.Jş!Pr 

dir. 
* Sa,,ık lngtllz baııveldll ıtakdonald slSv 

ledl~ bir nutultta bUt•ın mrmleketleri 'Hll 
let'er ccmlyctlnc iştıralrn davet etmiştir. 

* ln1"1llz hariciye nazın Eden Hnbeş tm 
pıı.rntorunun tac giyme mcrııs!mlne niçin 
d:w('t e l''dl~lnl Avam karnnrasmd:ı izah 
e:!eccktir. 

* Prnnsız hariciye nazın yakında Praga 
gfdecelttlr. 

CU.MHURIYET'te: 

Almanya h arp 
eder mi? 

Cç gün enci \'erdiğim.iz mUhlm bir 

IL'lbcr, dostumuz Abidin D:ıver'I bir 

hnyll düşilndiimıü;ı <ıln<'.:ık ki bugün 

kü Cumhurlyctto bir "lınrp kcha.ııetL. 

nl tahlil,, adlı bir m:ıluı!c \'nr. Daver 

diyor ld: 

İki (;Un evvel, ıı.rkada.,larunızdan biri ır. 
kandlnavya milletlerinden birlnin en bUyUk 
s:ı.nayilne hükmeden saldhlyettar bir zatın 

Almıınyadn yaptığl seyahatten sonra, bir 
ajansa vaki olan mühim lt§natıru nakletmı, 
U. Bu lfşaatn göre, HJtler, 1936 sonunda, 
bir gece Prag şehrinin bombardnnan edil• 
meslnl emretmi!J, fakat t'ikrine i§tlrak etml 
yen Harc§al Blumberg ile Uç ordu müfettl• 
şl general istı:a edince, emrini geri &lmış ! 
~ne ayni zata göre, Hltlcr bu sene harbet• 
mezse fırsatı kaçırmaktan korkuyormua ve 
önUmUzdelti Uç ay zarfında, marttan lll.11}'1"' 

am sonuna kadar dehşetli bir gerglnllk, bub 
ran ve harp tehdJdJ varnıı§! .. 

Bu korkunç kehanete mukabil, bir taraf• 
tan Alman Hava Nazın Göringle bizzat Hlt 
ler, diğer taraftan da 1ngillz Maliye Na.zırt 
Nevlll Cbambcrlaln akaini, yani harbolmı .. 
yacağmı söylUyorıar. 

Harbe karar veren devlet adaınlarmm, 

yukarıda mevzuu bahsettlğlm.Jz gibi, hasmı 
gafil avlıyarak bruıkm yapmak içln, mUU. 
madlyen sulhten bahsedecekleri tablldir. 
Onun için, diplomatlar teminat verip durur• 
larken bir harp patlaması olmaz ıey değil• 
dlr ama, kendisine bu kadar barbculuk at 
fedllen Almanya, acaba. hakikaten harbe ha 
zır mıdır? 

Ve artık h~r coğnı.fya bilene ve ha. 

rltndım anlaynn herkese malllln olan 

stnı.tt>jlk mescklerl bir dAha tekrar 

ladıktan aonm ıu neticeye varıyor: 

Almanya, öyle zan ve tahmin edlldiı;ı1 kA 
dar hıffeUe yeni bir harbe aWmaz. Çllnkü 
k&r§ısmda kUçUk bUyük devletlerin hemen 
hepsi tepeden tırnağa kadar ailWıı.nmı§lar, 
aralarında mütekabil yardmı paktıan ve it 
Waklar akdetmi§lerdir. HJtlerln ve arkadaş 
Jarmrn, kazanmak Umidl, kaybetmek tehlf• 
kesine nazaran hayli zayıf olan bir mUca• 
deleyc atılm&lan, hiç te akıllıca bir 1§ oı: 
ma.z. Alman milletini idare edenlerin deli 
olduklarını da kimse iddia edemez. Onun 
içindir Jd Almanyanm şu tsnllmUzdek! üc; 
ay içtnrle Çekoslovakyaya snldrracağı !liva• 
yeti, nrasıra orta.ya aWan müheyyiç bir 
kehanetten ve propagandadan başka btrşey 

de@dlr. 

Peki ama, bn Almanya. b.:lrp yapma.z-

1111 n~ yapar! Naı:.I Almanyanm ma. 

nn!!ı kBlmıyor .. 

AKŞAM'da: 

Fransız kabinesi
nin vaziyeti 

Bu !lll.b:ıhkl "Akşam,, pzetealnde 

slyn'<f lcm:ıl muhs.rrlrl hayli ynnl11 

bir tahmin ile Blum kabinesinin mev 

kilnl s:ı.r umı, buluyor. 

Diyor kl: 

Kablncnln yaşayıp yaşamıyac.ağı radikal 
!erin alncaldo.rı \'azlyete bağlı kalUU§tır. 
Bunların maruf llderleri hUkCUnetl hayll 
tcnl•id etmişlerdir. Mahahaz.a itimat re}1 
verml§lerdir. Şu kadar var ki diğer hatiple. 
ri gibi grup reisi Camplnchl'de §imdiye 
!tadar yo.pılan ve birçok milyarlara ve t• 
daktır'ıklara mal olnn iktlıııı.d1 ve ve lctimal 
ıslahattan nı.dikıı.llerln mUntehlplerl bulu• 
nan orta 6lllıf ile zürram §imdiye kadar hlc; 
bir istifade temin etme-diklerini ehemmiyet 
le kaydetınlşUr. Bu sözler radikallerin katıl 
ne}1 yaşatıp yaşatmamalnn, kabinenin bu 
sınıflara ehemmiyeUl faydalar getirip gc-• 
tirmcslne bağlı bulun duğuna bir ihtar 
dır. Yani ergeç halk cephesinin tcmdekiler 
blrlblrlerilc çıı.rpışacaklardır. 

Frnns:ıdn komUnlstıer ı.:ımnn zıımnn 

bir h:ıl11 t!ı.5lmılık ynpıyorlar ıı.m:ı. 

h:ıU. ccphMlnln en tıfnl( bir aarsmtı. 

ya uğram:ımnsm:ı d:ı ç:ılı,ıyorlar. 

R:tdlkaUrrfl ,;-<'lince bu partinin her. 

ha.nı;-1 bir d"ğl5lkllkt( bugünkü aly:ı.st 

vnz.lyctlnl d:ıhl t>lde cdemiyccAğt, hııt 

tA lnhll!ıl ı•dcccğl m\lhaldmlttır. Bina 

rn'.l.ll'yh Feyzullah 1{~7.:ın'ın t<-111.,,ı 

fi!mdllll• beyhudcc!'r. Zlm Clum hlllift 

mctl mU~temle!rn lijlerlnıfo de, tımıf 

mUrnı! fo!il ı,ıerlndl" dl' bir Ptıvan. 

lt:ı..~ lmblncslndcn farl<sızdır. 

An!\arada 
ÇekosRovak 
Çekoslovakya.nın Bültreş elçisi iken 

Romanya aleyhine yazdığı bir kitap 
siyasi bir h!ldisenL'l çıkmo.s:na bcha... 
ne Qdilen Şebanın Ankara büyük elçi
liğine tayin olunacağ~ ve yerine de 
Çc!~osln,·~Itv:ıınm I ahcy elçisinin ta
yin olunacağı Bill~rcşten bildirilmek. 
tedir. 



-- HABER - J\'kıam postası 

•• 
Uç buçuk milyar 

Beyoğlu askerlik 
şubesinden: 

1 - Beyoğlu Askerlik şubesin
de kayıtlı bulunan 313 - 326 "da
hil,, .doğumlu yedek subayların mu
habere ıımfı H}/3/1937 ve T~u 
sınıfı 15/ J. ]937 gününde krt'ada 
bulunmak üzere aevkedileceklerdir. 

lira sahibi adam 
Yaşamak için neler yapmak 

ve neler yapmamak 
mecburiyetinde ? 

2 - Muhabere sırufı 8/3/ 937 
ve Topçu sınıfı 11/3/937 günlerin
de Beyoğlu Askerlik §Ubesine mü· 
racaat edeceklerdir. ' Gelecek temmuz ayında dolcean 

;ekiz ya ına varacak Jon O. Rokfel
ler'i, en büyük gayesi olan yüz ya
şına kadar yaşatmak için doktorlar 
var güçleriyle çalışmaktadırlar. Mil
yarderin hususi doktoru olan dok· 
tor A. E. Austin :geçenlerde gaze
tecilere demiştir ki : 

··- Rokfellerin yüz yaşına var 
maması için hiç bir sebep yokhır. 
Şimdi bile yaşından yirmi sene da· 
ha genç görünmektedir. 
. Eğer dikkatli bir surette ve müva
zeneleştirilmiş bir makine gibi ya
şamakta devam ederse daha on se
ne onu aramızda görebileceğiz.,, 

Şimdi Annanr sahilindeki şato -
sunda dikkatli bir foziva .hayatı ya
şamakta olan Rokfellerin serveti 
500.000.000 lngiliz {.bizim paramız
la 3 milyar 125 milyon lira~ lirası
dır. Dünyanın en zengin adamı -
dır. Başlıca gıdası insan sütü ve 
oksijendir. 

Y alruz bir mesele hariç olmak 
üzere, Rokfeller günlerini bol pa
rası olan ve işten çekilen herhangi 
bir adam ~ibi geçirmektedir. 

Bu meselede, günün üç dört 
saatini oksijen dolu bir çadırda yat
makla geçirmesidir. Dokt.:>rla.r ok
sijenin .her şeyden fazla hayatım 
uzatmağa faydalı olduğunu söyle -
mektedirle.r. 

Rokfoller hergün saat yedide lı:ııl
kar, uşağının yardnniyJe geyinir . 
Bundan sonra asansörle aşağı ka
ta kcl .. valtı için iner. Kahvaltısı yal
nız 3"ttür. 

Ec:.iqen sabahlan golf oynardı; 
Şimdi bundan vaz geçrni§tir, Kah-

Her bir kiloauna biçilen ederi 
240 lruruş olan 1 O bin kilo yün 

çorap ipli~i kapalı zarfla alınacak· 
br. Şartnamesini parasız almak ve 
ömeğini istiyenlerin her,gün ~le -
den sonra komisyona gelmeleri. tık 

teminat miktan 1800 liradır. .llıa
Jesi 18/ 3 937 ~~be cünü ıa
at 15 tedir. Eksilbniye girecelderin 
2490 sayılı kanununu 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesilai.lan 
ilk leminntlariyle birlikte teklif 
mektup1amu ihale saatinden en az 
bir saat evv.el Ankarada M. M. Ve
kaleti Sabnalma komisy.onuna ver 

meleri. "625,, (1119) 

Her bir çit.tine biçilen ederi 450. 
kurut olan 30000 : 40000 çift as-

ker kundurası kapalı urfla alma -
cakbr. Şartnamesini 900 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün 'komisyona gelme
leri. İlk teminat miktan 10250 li
radır. ihalesi 2013/ 937 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmiye gi· 

receklerin 2420 .sayılı kanunun 
2 11:c 3 üncü mnddclerinde yazılı 

vesikalan ilk teminatlariyle birlikte 

tekl'f mektuplannı ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. V ckô.leti Satmalma komisyonu-
nn 't·e.."'ID.cleri. "62S,, (1120) 

1000 ton muadili olan 13888881 
litre 73 oktanlık benzin ile 200 t'ln 1 
muadili 274348 litre 87 <'ktanlıkj 
benzin ayn ayn kapalı zarfla eksif t
meye konulmuştur. 1000 ton;ın fi. 
yatı 329905 lira ~O ku~ olup ilk 
teminah 16946 lira 21 lruruştur. 200 
tonun fiynh 85450 lira 30 kuruş 
olup ilk teminat parası 5522 lira 'J7 

tur. fhaleteri 

Yaltıdan sonra katiplerinin okuduğu 
raporları ve piyasa haberlerini, es
ham ve tahvilat borsalarının fiyat· 
larım dinler. 

Öğle yemeğini saat birde alır. 
Öğleden :şanra saat ıüçle ~arasın
da daima bir otomobil Rezintisi ya-

R.okfc11er 

par. .Otomobilin pencereleri F1o
ridanm güneşli ıkliminde bile daima 
kapalıdır. Ve içeride daima bir ok
sijen cereyanı vardır. 

Günq batarken evine döner ve 
akşam yemeğine oturur. Yemeği 
pyet hafiftir. 

zartesi günü saat 15 dedir. 'Eksiltme 
ye gireceklerin 2490 saydı kanunun 

2, 3 üncü maddelerindelô belgelerle 

birlikte ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar teminat ve teklif 

mektvplamıı Ankaracla M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonuna ver
meleri. Şartnameleri 2077 kuru§ 

uıukabüinde M. M. Vekaleti Sabn 
alma Komisyonundan almO". (616) 

(946) 

Ltanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Tamamma (2000) llra kıymetinde tak 
dlr edllmi' olan Eyllpsultanda KUçUk ld>y 
del eski Kaı1yc 11stU yeni çamlık sokak 
~k1 9, mUkerrer 9, mükerrer 26 numaralI 
bir tarafI Hrlstakl tarlası, bir tam!ı snhlbl 
senet b1r tarafı ı;-cno Hrtstn.kl tarlası, ve 
bir ta.rafı yol ile mnhdllt kaydcn dört dö 
nUm nılktarmda mo.a nıuştemıırıt hane a.çılc 
arttırmaya vazodllmlştlr. Evsafı: Gayri 

3 - Bu sınıflara mensup olup 
da 1 inci maddede yazılı doğumlu· 
lardan Gümrük Muhafaza te~kille
rinin kıt'alarmda üniformalı olarak 
çalı~anlar, hariciye memuru olup 
da yabancı memleketlerde olanlar 
ve tahsil, ticaret vesaire maksat· 
larla ~abancı illerde bulunanlar ve 
memleket iç.inde memur olmayıp 

ıer:be.st mesleklerde çalışanlarla sta
jını bitirip terhis edilmit olanludan 
terhis tarihlerinden ihbaren iki 'le· 
ne g~çmemiş olanlar bu davete gel
miyeceklerdir. (l 115) 

Kadıköy icra datrcsinden: Bir bor
cun tclısilini temin için haciz altına 
alman bir adet piyano 16.3.937 salı 
günü sa.at 10 dan 12 ye kadar açık 
arttrrma ile Üsküdarda Rum Mehmet 
paşa mahallesi :Eşref saat sokağında 
21 No: lu evde satılacaktır. Kıymeti 
muhammenesınin yüzde yetmiş beşL 
ni bulmadığı takdirde ikinci arttırma 
on 'beş gUn sonra 31-3.937 çarşamba 
günü saat 10 dan 12 ye kadar ayni 
mahalde yapılacaktır. Yüzde iki bu. 
çuk dellaliye müşteriye aittir. Ta. 
!iplerin mezkfu- gUn ve saatte mahal. 
linde bulunacak memura .müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Sultmıahmet rüçütndü. 8'lilh hukuk 
mahkemesindc11: Fatma ve Hadiye ve 
Hamiyetin şayian ve müştereken mu
tasar.r.ıf oldukları lstanbulda Çelebi 
oğlu mahallesinde Alacahamam sem. 
tinde erzak an.ban namı diğer Mısır 
çal'§raı: derununda. eski ve yeni 8 No: 
lu dükk..l\nın izalei şüyuu mnnındo. 

filruhtu takarrür ederek mtizayedeye 
vu.olunnıuştur. KıymetJ muhammine. 
si 1500 liradır. Birinci açık .arttırma
sı 7-4.937 tarihine rnilsadif çarşamba 
gUnU saat 14 den 16 ya. kadar icra 
kılınacaktır. iKıy;m.eti muhamm.inesi
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak. 
dir<le o gUn ihalei kat'iyesi yapıla. 
ca:ktır. Bulmadığı takdirde en son art 
tıranm taalıUdü baki kalmak üzere 
on beş gün müddetle temdit edilerek 
ikinci açık arttrnnn.sı 22-4.937 tari. 
hine mUsadü perşembe günü saat 14 
den 16 ya ka.dar fora olunacak ve o 
gUn en çok arttırana. ihale kılınacak. 
tır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarla.rnı i~bu gayrimeılkul üze. 
rindeki haklannı hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını -evrakı 
mfuıbite1eriyle yirmi gün içinde bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin payl~masmdan hariç kala.. 
caklardır. Müterakim vergiler borç. 
lan nispetinde hissedarlara ve telin. 
liye ve vakıflar kanunu mucibince ve
rilmesi lazım.gelen yirmi senelik ta.. 
viz bedeli ve ihale pulu ve tapu mas. 
rafi3r1 müeteriye aittir. Arttmna 
şartnamesi i~bu ilan tarihinden iü. 
baren mahkeme divanhanesine talik 
lnlmmıştır. Talip olanların kıymeti 
muhamminesinin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pey akçesini hamilen 0 gün 
ve saatte lstanbul Eminönündc Gül
beky:ın hanında Sultanahmet üçüncü 
sulh hukuk mahkemesi başkitabctine 
937.6 No: ile milracaatla.n ilin olu. 
nur. 

menlrulün heyet! umumJyesl 36i4(5 :metre 
mura.11baı olup derunundan bir wnbar, bir 
ev, ve ov~ muttasıl bir ahır, vo birkaç da 
Y<ıml/J nğacI olup hane altı kO.mJlcn ahır ve 
nlhayettnde abır<!an lXSIUnmll,ş ufak blr odn, 
ve alunn tlzerlnde samnnlık \ e ufak odanın 
tlsttlne isabet eden kısmmd:ı. bir halt\ vn·
dir \•e kAm.1lcn ahşaptır. Aml::ar mahalli 
kısmen taş vo kerpiç ve ah§a.ptnn yapıl· 
~ olup bir hUcreden 1barctUr. Mesahaın 
hane \'e ahır, 21>4 ve ambar ma.hnllinln 
32/5 metre murabn.ru yer işgal etmel:tedir. J 
Binalar ol&ık~ harap ve tamire muhta,..
tır. Mezkt}r gayri menkulUn tamamım acık 

1 
arttD'?Ilaya vazcdllm!ştır. Arbrma peşindir. 
Arttnınnya iııUralc edecclc mU,tcrllerln Jcıy .=:=:=:=::::================== 
mcU muhammeneslnln yüzde 7,50 nlsbetlndel tevfikan haklan tapu slc111erile snbit olmı. 
pey akçe.c.ıl veya. mım blr b:ınkanın teminat yan ipotekli nlacalclnrla. diğer alMtadarla 
mektubunu hnmll olmaları icn.beder.Arttırmn rm ve lrUfalc h:ıklu sah!plcrinln bu baklan• 
ııartnamcsı 11An tarlhlndcn itibaren gUnU d:.!l nın ve ııusııslle faiz ve masarl:te d.ı.lr olan 
rede mshn111 mnhırusuna tc.llk cdneccl:Ur. 1 iddla1nrmı 110.n tarihinden iUbarcn 20 gün 
Birinci arttırma c-··:>37 tarihine mUsadlf salı zar!mdıı. <n'l'akı nıUsb!tcl<?r11e b1rllkte aaı. 
gtl.nU d;ı.lrcm!zdc saat 14 ten 16 ya kadar 1 remize Wl11rmelcrl ıAzımdır. Aks! takdirde 
icra. cdllccck, birinci arttırmadn bedeli kıy· haltları tapu skJllerl ile sabit olmıyanlnr 
metl muhammen"nln yUzde 75 c;ını bu1duğu I satış bcde'lnln payl:ıımuısmdnn h:ırlç ltalır 
takdirde UstUne blr.l.kılrr, aksi takdirde so:'l lnr. M:Otcrnklm vcrgt tcnvlriye, ve tanzi!i• 

arttıranın tnnbbildU lınkl kalmak üzere 'ı yeden 1barct olan belediye rusumu ve valcıf 
arttırma 15 gün dıı.h!I. temdit edil<?rck lcarc.:ıl. bcd~ll mU~tcr:lye nltUr. Dahıı. !azla 
21--4-037 tarl1'Jnc mUsad!f çarş:ımOO. gt- ma!Qm:ı.t nlmıı.k l~Uycnlcrin 34/1207 numn.. 
nU saat 14 ten lG yıı ko.d:ı.r d::ılrde yapıla· ralr r,,,syn'1a mevcut ennk \•e man<ı.llen h:ı.· 
cak ikinci arttırma netıccstnc'lc m çok arttı r1z ve to.lu!lrl kryrnet raporunu görOp n."11a 
ranm UstUndc bımkılacaktır. 200.ı numnrn'ı yabllcccl:lerl ııo.n olunur. 

2 MART - 1937 ~ 

,.,.lıEsasiye k8; 
n u üza e~eıerı 

18 - Kan, koca arasında ihanet, 
ölüm cezasını dav.et eder ve suçlular, 
derhal idam edilirler. 

19 - Eğer iki aile evlenme bağile 
bağlanmak isterlerse ve bunun için de 
yalnız .küçük çocuklara rnalikseler, bu 
~uklann ev1cnmeleri caizdir; §U 

§3.rlla, .iti çocuklardan biri kız ve di. 
ğerl de bir oğlan ola! Çocuklar öle. 
cek olsalar da, izdivaç konturatı, bu
na rağmen baki ıkalır. 

20 - F.ırtııın esnasında banyo et. 

!Sl~~~~~~~~~.~·-~-~~~ 
8 :nci 'kor için iki tane emme 

basma yo.ngm tulmnbasiyle 100 
metre hortuma ihale günü talibi 
çıkmadığından pazarlıkla ihalesi ıt 8 
mart 193V per.şcmbe günü saat 15 
de yapılacaktır. Muhammen tuta· 
n tulumbanın 400 ve hortumların 
135 lira ki hepsi 535 liradır. Şart
namesi hergün öğleden evvel ko· 
misyonda görülebilir. İ:;teklilerin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fmdıldıda ko· 
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeelri. ( 11 1 O) 

Davutpaşa kışlasındaki ~p. 1. 
Al. hamam ocağı kömür yakacak 
bir .surette tadilen tamiri ihalesi açık 
ek1lilbne ile 18 mart 1937 perşembe 
günü saat i5. 30 da yapılacaktır 

Ke~if bedeli 243 lira 53 kuruştur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. lsteklilerin 
19 liralık ilk teminat mnkbuz veya 
mektuplariyle beraber IX. şubeden 
alacakları vesilmlariyle ihc:le g~ü 
vakti muayyeninde F mchkluJa ko
mutanlık ıatmalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1111) 

Komisyonda buluıuı.n fenni ım
namesi dahilinde köprücü .malzeme
sine istekli aranmaktadır. Şartname· 
sini görme!i: istiyenterin 5 mart 937 
tarihine kadar komisyona gelmele-

ri. (1113) 

Kağıthane Ltihkfun Taburunun 
işgalinde bulunan binanın elektrik 
tesisab açık eksiltme ile tamiri ihale
si 3 3 937 Pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartnamesi 

hergün öğleden evvel Komisyonda 
görülebiür. Muhammen tutan 194 
lira 50 kuruştur. isteklilerin 12 lira
lık ilk te.-ninat makbuz veya mek· 
tuplan ile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde F mdıklıda Komutan
lık Satmalına Komisyonuna gdme
lcti.. (890) 

mek veya elbiseleri akar sUds. ,..,,. 
mn.k ya.saktrr. 'f8 

.21 - Gasuslar, ahdi bozaı:ııar .,_ 
sihirbazlar, ölüm cezasına mahkdıtl 
dilirler. . "ıı.· 

22 - :Vazifelerini ifa. etınlyen·yeJl 
hut Hanın davetine icabet etınJIJt'l-
zabitelr ve reisler, bilhC.SSS u~ ıat· 
sa.f edekilcr, .ölüm ceza.sına uğf::v • 
Eğer bu vaziyetlerde yuınuşak e\'" 

ranınayı i~ ettirici sc~pler ~ 
cutsa, allı.kadarlar, rHanın ~ 
bizzat ~ıkıp, hesap ver.eceklcr~ııı· 

Bunlar, Cengiz hanın kan 11e. 
dan sadece bir müntehibat Dlab 
tindedir ! asıf-

lkinci maddeye iüı:ve ~~en. :rı ,,.. 
lar eu demektir Jd mevkıı .1ktı·d·e ıcıı· 
linde bulunduran C. H. P. şınıdı) eeaS 
dar programında umde olnr~• ·ııe-
olıırak kabul ettiği bu vasıfları .1Jll 

te mal ediyor. °" 
h ..;e 

Atatürk gibi yüksek bir de a ıJJI" 
nun kıymetli arka~ıarı. ~n eıııii 
Xe§kilatıc.sasiye Kanununa gıfill dJ'Ct 
olsaydı dahi, bu işi yürü~ek ~~ ıta• 
ve kabiliyette olduklarım şıın~ı) er<W" 
darki filiyatlarile gösterınışl bir 

Binaenaleyh bu noktai n~~~or
faidei ameliyesi yok gibi göıilO ud· 

· sa da, Türk Milletinin _ ki ebet ıı:ı i~1 
dettir • gelecek nesillerimizin en -td' 
bir tarzda bir millet ve htikUIIl6!.sıt .. 
kil edebilmesi için lfı.zım gel~~ 
larla mücehhez olmasını g et et 
ve bu vazifeleri kendilerine eınaıt ıııtı• 
mek itibar.ile bu vasıfların ve bU ~ 
delerin Tcşkilatıesasiyeye girlll 
bendeniz :muvafık görüyo~: A.._ıc ;,. 

Simdi yurttnşıar.ımıza. .ko.ıaı--ıet.. 
bu me\•zular üzerinde m~ak~ııd' 
mck; imali 1'ikretmek de~ıl, ~8)
bu umdeleri en jyi teccllı ıre )• 

kuk ettirebilecek ve bu suretle. ~ :ıJl1l' 
tatür.kün istediği gibi ınille~1:~ 
asır medeniyet, muasır ınıll ~ 
seviyesine wc hattll onların feV ~ 
çıkaracak tedbirleri alarak bU :ııe 
ye varmaktan ibaret olacaktı~) 

(D~ 
_V_e_d_e_k_y_a_r_s_u_b_a.Y ısr• 

şubeye davet 
UskUdar llfikerllk ~lıcSndcn: ,u'_tl 
ı - Şubede kayıtlı olan ve b~~ıır ıtV'1 

ae 1myıUı olup da vıı.zlfctcn 't)'sk ?Jtrtl ~ 
takasında bulunan topçu ve nı~ ,ıs .,.. 
fına mc:nsup yedek yarsubaylard!UI ıP' 
S2G doğumlular dnhll oıına.k uzcre ol, 
buldnn mıtlınbcrc sınıfına mcnsuP ınt~ 
10 mnrt 937 <le ve topçu sınırına rınıı. il 
olanlar dn lCi mart ll37 ~c ltı::de.0 -" 
hak etmek üzere sevltcdileceld ıı: ~ 
amelelerlnl yaptırmak Uzcrc uuııaurııc~ 
Jerinı1n dördr g-Un evvel şubCle J1l ,,,-

rr. ~':_J 
2 - Topeu ve muhaberC 11 d~ 

sup olupda bhincl mad6ede ~~ ~ 
!ardan gümrük muhn!ıızn tcJkil ıuııart• ıııl 
larmda tınl!ormalı olar.ak çaıış eınıe1tet ~ 
clyc memurlarından olup da :csrct ~"' 
(lu&J -drşmtıaktler ve ta~l, t)lllUXl..,aJ-1' ııJ 
makııntıarın ynbancı ellerde ,çe:ırl""i 
memleket içinde eerbc&t oı~r:, oı'"' 
ve stajını blt1rlp de terhis edil (la\'t\t• 

iki seneyi geçmemi~ olanl~ ~ 
mJyoceklcrdlr. ~1 

Her Akşam w 
aırsb;; 

Beyoğlu LONDRA uestll 

• t "e t amıye zeybekle 
Şark turnuasından avdet ed

611 

l@3C§ly~n N E ~ n M AN' 1 ~ 
c:::DIB!!!R Dinleyiniz. TL. 4022!_~ 

Beyoğlunun en sevim il mu biti _wr 
·ı bepv

Tnze ve Goğuk bira ve rakı bol Hcak ve soğuk meze 1 e 

BA~ • 
a 

o 
Lokanta ve Bir ahane~ı&),. 

lFD ~n ır tnıeır yeır<§J~lfll tYJClUI~ 
Mükemmel servis 

Bir ziyaret kafidir. 
f ..:t;Mal caddesi, Lion mağazası karşısında 

~~·---,..,.,.,-. 

• 
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o a an 
kap 

ar~eçen kısmın hülasası) 
tıa tar l!ayati 'nfo m.acerasını ba. 
lıı anlattı: 1:ıart8ı Meliha, her tür. 

T 
fedJ:6.rlığa 7::,atlanan onunla Ed-

enı ·t ' ı., 1 te sal.-in bir hayat yaŞtyan 
1111' ı d 
et ca ınaır. Fakat IIayati ona 

tn.ed' > , 
Yor ık ~nevi zulnıil bıra1.,"'»ıı. 
11~ ~~~ münasebeti olan Se. 
1Ja.ıbuısı~ıı J...-uzini?ıi evine getiriyor. 
k<ı 1~ maksadı yalnız sevdiği 
ra~na 7?Uıncvi bir i§kence yapa.. 

Undan zevk dıtymaktır. 
~ :(. :(. 

~u~. ı>erişaniığından kendine ya. 
~p ır hal vardı. Eskisinden daha 

lı ' daha güzeldi. 
'11lYati 

llr1-tuı • karısı namına bu halden 
iç!ıı · 'Fakat ayni zamanda da için 

"t-. _Seviniyordu 
"'-"'e • 

ha 0k rl rakibesi çirkin olsaydı , Meli-
' o a 1 dı, ııaı. Y ıkla galebe çaldığını anlar. 

hanın tı~~e.~irdi. Halbuki, şimdi Seni. 
teı~ ~lliği, Melihayı büsbütün 

Ce UŞürecekti. 
ltıiıı .. .,.nç k~dma baktı: Elini uzatarak 

......... ırın· k 
Ilı o and 1 a:tşılıyor. Hayati, karısı-
Olduğu a sevdiği kadar asla sevmemiş 

O nu anladı. . 

l>ek :!:ea;:ı. Uç kişi arasındaki yemek 
hiçbir 1 geçti. Melihanm tavrında 
Son detgal'ritabiilik yoktu. Bilakis 
~atı rrı:e Sa.nıimi görünüyordu. Ha
o Sakin ~~a.diyen karısına bakıyor, 
~ol'du. Wz.de gizlenen manalar arı.. 

~ike ... .:ı· 
b· ...... İ{a <4Ume şöyel söyleniyordu: 

1li~ornı rnn rol oynamasını ne güzel 
~ Uş • ., 

1~. ro;;ar. biriblrleriyle konuşuyor. 
~0rıardıarı.ıardan bahsediyorlar, gülti. 
~illa~·· ?raya kadar akseden dedi
t~~tl dıIIer.ine doluyorlardı. 
di!s! olij

11 
.. karısınnı bu kadar iyi ar. 

l ~~ ~u asla tasavvur edemez. 
~a.n, e~~ odalarına çekildikleri 
· ?ıtelih ek teşekkür etmek istedi. 

~e, ko11~ ağlıyarak, bitkin bir hal. 
h;rı:nu~tu. arasına yığılıvereceğini 

r ~ille:· liaıbuki genç kadın sakin 

'l\uıb 
~l§la, <lSttyı lUzumundan fazla kı. 
f ~e Sen~' değil mi? .•• diye sordu. 
h~ .bir batı ~an, ne kendinden en u. 
lu Ssı llıace ıs açıtıadı. Genç erkek de 

?l.nı<ldı l'a.ya dair bir telmihte bu. 
~· 

Se · ~i Eıab 
ll.ıha.nın ah, erkek erkenden gitti. 
~ lia~ceresi altından.seslendi: 

l:iftı . .ı;. beraberce dolaşalım .. 
"-· 1oı g .. .:ı· hes ~llç it eL.Uıreyim .. 

ltı ~ 0~ hazırdı. Fakat ev sahi. 
~ltta terea ~. olrnadığmı görerek çık. 
ö ısrarı k dut etti. Fakat Hayati'
g ~1.~e kaa llr§ısmda muvafalmt etti. 
~tı· ar dola.cıt 1 B"'t·· b ,, esnas ~ ı ar. u un u 

dJ ...... A.cab Inda, Hayatr için için: 
Yol'du. a Meliha ne alemdedir?,, 

~'tı.dı ken 
~ u oYnacı ~inden nefret ediyordu. 
l' arısıyıe y ıgı 0Ytından iğreniyordu. 
~a Yak~lnız kalınca mahcubiye!le 

d - $ ll§tı. 
iye ı· ll.na Bunu l k . im J;ı lf'a b~l an atma ıster .. ,, 

'kat ~le . adı. 
' A lıha on .. ·· .. k ti \tıı ... ~lllıy0 • un sozunu es : 
~ol'Urn.. l'Urn, anlıyorum ... Çok iyi 

~ita\ Yatr de c" 
"- 'll, lgilld ~rnlesine devam etemdi. 
~ ca'ba k~ ir lztirap vardı. 
~ :ır ıirve sının aşkı, ne fevkalbe. 

e~I' .. ~· Ye çıkmıştı ki işkencenin 
~ıne talı , 

anınıuı ediyordu. 

'· '' ~, ,~ ı'Jlı ... 
O ki hayatta daima garip şeyler 

aramakla mC%<rUldü, yolunu bir türlü 
kendi kendine izah edemiyordu. 

Bütün, Meliha, kocasının yam_ 
na yaklaşmaktan kaçındı. Her fısat
ta onu Seniha ile yalnız bırakmağa 

çabaladı. 

Erkek, sabırsızlıkla. geceyi bekli. 
yordu. Fakat kadın, gene odalarında 
yalnız kalınca hiç bir şeyden bahset _ 
metli. Konu5tuğu hep eve ait ha
vai şeyler. 

Şimdi artık Hayati, hayret içinde, 
bu haletiruhiyeyi tahlile uğraşıyor -
du. 

Btr aralık , hükmünü şöyle verdi: 
Kadın, bütün cesaretini toplamııı, 

güzel bir rol oynuyor. Eğer bir an 
zaafını gösterecek olursa tekrar eski 
metanetini bulamıyacak, perişanlı. 

ğım meydana vuracaktı. Onun için 
ses çıkarmıyor, böyle sakin bir ta. 
vırla do1aşıyordu. 

O anın zevkini uzatmak için Ha. 
yatide kadının açılmasını teşvik etme
di. Bu macera ne kadar uzarsa o ka. 
dar zevk duyacağını sandı . • 

Günler geçiyordu. Hayati de kan. 
siyle anla.~ak, onu tese11i etmek, o. 
nun şikayetlerini dinlemek, göz yaşla
rım silmek hevesi günden güne artı • 
yordu. 

Artık bu hal tahammülfersa gelme. 
ye başlamıştı. !ki kadının biribiriyle 
arkadaşlığına dayanamıyor, Seniha. 
nın bir an evvel gitmesini dört gözle 
bekliyordu. 

Nihayet, misafirleri gitti. Zaten bir 
gün daha fazla kalsaydı, Hayatide de 
sabn- kalmıyacaktL 

Onu teşyi ederken bile, teşekkürle
rine milna.sip derecede mukabele et. 
mdi. Aklı fikri ka.n.iiyle baJJbaşa ye. 
mek yemekte, gece ocak başında yal. 
nız kalmaktaydı. Fakat ona en fazla 
zevk verecek anda Melihanm çrrpı
narak kollarına düşmesi, hıçkırarak: 

"- Bak, aşkon için sana ne feda. 
k.arlıklar yaptım!'' demesi olacaktı. 

Sokak kapısı kapandıktan sonra, 
Hayati, karısının beline sarılarak: 

- Of, gitti! - dedi. 
Fakat Meliha, her zamanki gibi 

kendini gevşek bırakmıyarak, bilakis 
kendini biraz çekerek: 

- Neye böyle haykırıyorsun? Bel. 
ki işitir ... Müteessir bir hali vardı! -
dedi. 

Bu sözler, bu hareket, erkeği §aşırt 
tı. 

Oturdukları odaya girince, karısını 
ateşin karşısındaki koltuğa oturttu. 
Ayaklarının dibine diz çöktü. 

Artık o eski "fevkalbeşer" nevi 
sözlerden eser kalmamıştı. Perişan 

bir yüzle, titrek bir sesle, aşkını söy. 
lUyor, kabahatlerini itiraf ediyordu. 
O, kendi hisleriyle o kadar meşguldü 
ki, karşısındakinin haleti ruhiyesini 
tahlil edemiyordu. 

Kollariyle kadının belini sarıyor, 
kendi titrediğinden dolayı onun tit
rediğini sanıyordu. 

Meliha, ses çıkannıyordu. Fa.k&.t 
Hayatinin: 

- Affet beni! Affet beni! Sana ~ok 
ıstırap çektirdim! • demesi üzerine, 
bıkkın bir sesle mırıldandı: 

- Yok canım... Vallahi değil! 
Erkek, koll::ı.rmı gevşetti. 

(Devamı 11 incide) 
Nakleden: Hatice Süreyya 1 
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Vazan: Niyazı Anmet: 

377 sene evvel bugün 

Türk ere göz açtırmak is emi
yen düşman Cirbeyi zaptetti 

Netice şu oldu: 60 düşman gem si mahve
dildi. 20 hinden fazla asker telef oldu ve 
şaoh Türk bayrağı Akdenizde bütün 

\ azameti ile dalgalandı 
lknci Filip, Sicilya v"'lisine gön· 

derdiği bir emirde şöyl: diyordu : 
.. Akdeniz sahilindeki vılayetlerimi· 
zin emniyet ve asayişi için T nıblus 
garbın elde edilmesi lazımdır. Bi -
naenaleyh her ne bahasına olursa 
olsun, buranın zaptı için çalı§ma
mz icap eder.,, 

Bu emir, her tarafa gönderildi. 
ispanya, Papa, Cenova, Floransa, 
Malta, Sicilya, Napoli, Monako ge· 
mileri, Misinada toplanmağa baş· 
ladılar. 

Mecmu kuvvet 53 gali, 4 kalite, 
2 kalyon, 28 büyük: 1 2 küç 1: nak· 
liye gemisi olmak üzere 99 gemi i-
di. Bu donanmaya lspanyol, İtalya. 
Alman milletlerine mensup 14000 
piyade askeri alınarak denize çıkıl
dı. 

Rüzgar, muazzam sefere daima 
muhalefet ediyordu. Tam beş de
fa denize açıldıkları halde beşinde
de geri difodüler. 

Altıncı seferde rüzgar müsaitti. 
Uzun bir yolculuktan sonra Cirbe 
de su alarak T arablusa doğruldu
lar. 
Düşman kuvvetleri, Tarablusu 

müdafaa etmekte olan Turgut paşa 
yı kolayca mağlup edebilecek vazi-
yette idi. Fakat beş ay gemilerde 
bekliyen asker arasında sari bir has
talık çıkmış, bu yüzden 2000 den 
fazla telefat verilmişti. Bundan ma· 
ada donanma kumanaam Jan And
rea Oorya da hastalanarak kuman
dayı Spirola'ya bırakmıştı. 

Hastalık, yeni kumandam da ya
kaladı ve az zamanda ölüme süri,ik
ledi. işte bu hal, T arablusa ya
pılması kararlaştırılan hücuma ma· 
ni oldu. 

Turgut, lstanbula gonderdiği bir 
gemi ile vaziyeti bildirmiş, imdat is· 
temişti. 

• • • 
Düşman donanması 1 560 yılı 2 

mart günü, 3 77 sene evvel bu ün, 
Valköterna burnu ciarmda karaya 
yanaşarak bütün askerler burnya 
çıkarıldı. Burada bulunan Turgut 
paşa taraftarları mukavemete giriş • 
tiler. Fakat karşı duracak vaziyet· 
te değildiler. Ezilmektense Afrika 
içlerine çekilmeyi yerinde buldular. 
Cirheliler bundan sonra tamamiyle 
teslim olmuşlardı. Bütün bu muvaf
fakıyetleri kazanan düşman, pekfila 
biliyordu ki, Akdenizin hakimi olan 
Türk donanması neredeyse denize 
açılacak ve zaptedilen yerleri kolay
ca geri alacaktı. Bunun i .in Cirbe
yi tahkim etmeğe karar verdiler. Ka-
lenin etrafı kuşatıldı. Y cniden dört 
büyiik istihkm yapıldı . . 50 top ko
nuldu. Antonya kontu denen istih
kilm mütehass1sma yeni bir k'lle 
yaptırıldı. En mühim ihtiyaç cılan 
suyun da mebzul surette temini için 
menut teclbirler genişletildi ve ye· 
niden kuyular açıldı. İki seneden 

fazla bir müddet kafi gelecek er
zak bulunarak kaleye getirildi. 

• • • 
80 kıt'a Baştarda, Kadırga ve 

kalite ile Akdenizde dalgalanan 
Türk donanması, Piyale paşanın 
kumandasında yıldırım gibi düş
manın üzerine atıldı. 

lspanyol gemilerinin çoğu demir 
almağa bile vakit bulamadı. Bir kıs
mr zencirlerini keserek ) elken Ye 
kürekle harekete geldiler. Bir k:smı 
kaleye doğru, diğer kısmı açık de
nize doğru kaçtılar. Türk donan
ması da ikiye ayrıldı. Koca ili beyi 
Ali, kaleye kaçanları, Piyale paşa 
açık denize kaçanları takip ediyor
lardı. 

Kaleden kaçanların çoğu sığlığa 
oturuyorlardı. F k a t T Ü r k 
gemileri derhal rampa ederek gemi
leri zapt ediyor, mürettebattan sağ
lam olanları esir ediyorlardı. On bir 
düşman kadırgası, gemilerde bulu
nan bütün ağırlıkları almak sure
tiyle kalenin topları altına sığın
dılur. 

Denize açılanlar, süratle gelen 
Türk donanmasının pençesinden 
kurtulamıyor, kısa ve kolay bir bo· 
ğuşmadan sonra esir ediliyorlardı. 

Takip, tam iiç gün, üç gece süı
dü. Ceneviz fırkası kumandam An
derya Dorya muazzam baştarda 
sı ile baştan kara ederek sahile kaç
tı. Papanoka!iı kumandanı Orsini 
roma baştardesi ile Sifoks bumunu 
dolaşarak kaçarken, seren kırıldı. 
Bir an gözden kaçırmıyan Türk 
kadırgaları göz açtırmadan rampa 
ettiier. Kumandan ile mürettebatın 
çoğu öldürüldü. 

~ :/o "' 

lki mart günü karuya çıkan düş
man kumandam: 

- Artık Türkleri burala;;"'Q; 
daha yaklaştmnıyacağız. derken ya
nında bulunanlar, gu karşılığı ver
mişlerdi: 

- Türkler buraya gelmek değil, 
burdı:m b~r daha gözleri ile bile gö
remiyccekler .. 

Şimdi Cirbe harbinin neticesini 
kaydedelim: 

Türkler, 19 kadırga Jle bir kal
yomı s~iilam olarak zaptetmiş, Is -
tr.nhub getirmişlerdi. 11 nakliye, 
28 kadırga, 1 knlyon batırmışlardı. 
Cir!:ıeye ilticn ederek bilahare batı -
rılan 1 1 kadırga ile düşmanın zayi
atı 60 gemiye baliğ oluyordu. Bü • 
tün donanmadan yalnız 17 gemi 
kaçtı kurtulabilmişti. İspanyol do· 
nanmasmm zayiatı 20,000 kişiden 
fazla idi. 

Türk donanmasının en koyu düş· 
mam Anderya Dorya, bu büyük 
mağlubiyetini duyduktnn sonra faz
la yaşamadı. Teessürle öldü. 

Turgut, Uluç Ali, Piyalenin donan· 
m:ısı, Akdenizde şanlı Türk bayra· 
ğını bütün azametiyle dnlgı:ıla"l:lın
yorlardı. 
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F~~~!~!~:01 Hataylılara Dabilı-
M~~~.·ir:,~~i~h~~~a- ye Vekili temio&t 
haıesile halledildi d • 

Roma 2 (A. A.) - Haysiyet ver ) 
divanı del P-.mo ile Le~sona arasın· 

daki nizaı halletmiş ve ortada si· "D · ·· 1 k 1·1 H t ve 
l<lhla karşılaşll)ağı mucip olacak bir em 1 r g om e 1 er" a ay 
hadise olmadığına karar vermiştir. s ~ d b b I"' k ·ıd·ıer Dolaşan şayialara ~öre, Lesson'a Ur iye e aş e 8$1 esi 1 .. dilı 
miistemlekat nazırlığından çekile· Milletler cemiyetinde Hatay anaya- teşekkül üniformalariyle gece gun bir 
cek ve şarki Avrupada mühim bir sasını tesbit ic:;in toplanan mütehas. sokakları dolaşmakta \'e muııY):::.ur• 
vazifeye tayin edilecektir. sıslar komisyonunun d:ıxet ettiği mü. gayesi olmadığından rasgele te~ 

Faşist meclisi 
şahitler heyeti cumartesi sabahı şeh. l~rcle bulunmaktadır. san· 
rimi?,e muvasalat edecektir. Heyet ay- Lazkiycde son hadisel~rden sene• 
ni akşam Avrupaya hareket edecek. ra vaziyet hala gergindir. öle?. ce· 
tir. galli askerlerle Alevi gencJerını~ tle-

Müşahitler Hataydaki vaziyeti tes. naze merasimi. mitralyözlü kU\"e .. ıı. 
Dün Romada toplandı 

Hakem kendisini müda faa et:meğe 
mecbur olunca . .• 

Resmimiz Filadelfiyada Joe Du· rine hakem galibi kendine destek 
aen'le Meıke arasında yapılmıı o- yaparak mağluba mi.ikemmel bir 
lan heyecanlı bir güreı maçının tekme savurmuştur. Açık göz bir 
ıon safhasını göstermektedir. Ha -
ı~em Meskeyi galip ilan ettiği için fotoğrafçı da m açm bu beklenil-
J)uaen fena halde ktzmış ve hakemin mi yen safhasını tesbit etmeğe mu· 
üzerine yürümüştür. Bunun iize· vaffak olmuştur. 

Türkçe konuşmak 

·' 
mecburiyeti 

/ (B~ tarafı 1 incide) 
ÇünkO 11U yTsak haberi her tarafta 
memnuniyetle karşılanmış bulunmak. 
tafdır. 

Biz bu mevzu etrafında alikadarla
tın fikirlerini öğrenmek üzere bir ar
kadaşımızı memur ettik. Bu arkada. 
şımız Şehir Meclisi azalarile ve diğer 
bazı zevatla görüştü. Yazısı şudur : 

• • • 
Şehir mümessillerinin bu h ususta 

nele:: düşündüğünü tcsbit etmek çok 
yerinde bir hareket olacaktı. Çilnkü 
Bursı:' da \'C diğer bazı şehirlerde tUrk· 
çe konu~mak mecburiyeti belediye mec-

, lisll"l'i tarafımlan konmuıtu . 

Şehir meclisi saloııuna gittim. Mec. 
lisin en hararetli hatiplerinlden Adalr 
Avni Y::ğıza şu suali srodum : 

- l stanbulda tUrkçc konuşulmaıı 

mecburiyeti etrafında ne düşünilyor· 

sunu"? Bursa belediyesi türkçe konuş
mzya:ı.brdan beş lira ceza alınmasına 
karar vermiş. 

Avni Yağız birden köpilrdU. Elini 
mas<:m:l üzerine vurarak ve kelimele. 
rin tam hakkını vere vere şöyle dedi: 

"- Değerli bir valimizin yerinde 
aöyltl:iiği gibi her dilin bir yurdu, her 

yurdun bir dili vardır. Bunun h aricin
de dil kullc!nmayt ecnebiden başkası 

için nefretle karıılarım. Türkiyede, 
türkçe konuşmamak manevi bir cina. 
yet yurda hiyanettir.,, 

Avni Yağız sözünil bitirdi. Yerine 
gidiyordu. Birden dönüp şunları ilave 
~tti: 

"- Bunda bir pislik var!dır. Fakat 
bu pisliği temizlemek belediyenin işi 

değil. daha engin bir sahanın işidir . ., 
Salonda azaların gelmesini bekliyor· 

dum. Meclise her zaman ilk gelenler
den BeşiJı:ta' azası ve eaki Darülfü. 
nun hükuk fakiiltesi umumi katibi 

Etem Akif koridorun başında göründü. 
Senelerce gençler arasında ömrünü ge
çinni~ olan hocaya da sualimi sordum. 
Bur~a beld:liyesinin kararını okuduğu
nu söyliyerek dedi ki: 

" - Türkiyede türkçe konuşmayan. 

1arm değil para eczası almak, dillerini 
kesmek lazımdır! Hüklımstimiz her 
meseleye tam zamanında el koyduğun
dan bu meselenin de istenildiği anda· 

halledileceğine eminiz. Rum, Ermeni 
Yahudi vatanldaşlamnız çocuk!arınt 

Türk mekteplerine göndermelerine rağ 

men kendileri hala umumi yerlerde 
türkçeden gayri lisanla konuşuyorlar. 
Bu itiyat. ancak konacak bir nizamla 
ortadan kaldırılabilir. ,, 

Hocadan ayrıldıktan sonra Esnaf
b-.nl:~sınm fahri müdürü Hamdi Ra. 
sime başvurdum: 

- Türkiydde türkçe konuşmayı is
temek kadar tabii ne vardır? Ancak ce. 
za alınması meselesi hukukçular tara· 
fından t etkik edilip sonra bir karar ve· ı 

dlmelidlr. 
Artık azalar iki§er, Uçer gelmeye 1 

başlamışlardı. Birini bıraktp 8tekine 
yaklaşarak sualimi soruyordum. Ver
dikleri cevapları §Öyle sıralıyorum: 

Tevfik Amir : 

"- Bulgaristanda bulgarca konuşul
ması için bir kanun çıkarıldığım gaze. 

telerde okuduk. Avrupa memleketle-

rinde ide herkes kendi dilini konuş

mak me<:buriyetindedir. tstanbulda ise 

çok elim vaziyetlerle karşılaşıyoruz. 

Tramvaylarda Rum, Ermeni, Musevi. 

ler bağıra bağıra kendi lisanlarını ko· 
nuşuyorlar. Bunlann türkçe konuşma

larının teminini belediye meclisinin sa. 
Iahiyeti h aricinde.:görilrüm. Bu iş yük
sek makamlarca tetkik edilip karar 
verilmelidir.,, 

Mustafa Faik: 

"- Sokaklarda rumca, Ermenice, 
Yahudiceden başka boşnakça armı.vut
ça, kürtçe konuşulduğunu iştiyorum. 

Mezbahaya bir girerseniz ke~inizi Ba 
bil kulesinde zannedersiniz.,. 

Tayyare cemiyeti başkanı İsmail 

Hakla: 

''- Ermeniler, Rumlar kendi li::anla. 
nnr yahudiler ise bozuk blr şive ile 

fransızca konuşuyorlar. Ben türkçeden 

gayri lisan kullananlardan şiddetH ce
za alınması taraftarıyım.,, 

Kadıköy azasından Yusuf Ziya : 
" - Senelerce evvel Almanyada u

mumi bir yerde bir ahhabımla telefon. 
la İngilizce konuşuyordum. Telefoncu 

ktz lderhal muhavereyi kesti: 

- Almanca konuşunuz, dedi. Her 
memlekette halk umumi yerlerde ken 
di dilini konuşur. Biz, bu işte geri 

bile kaldık. Karar verilip derhal tatbik 
edilmeli, yasağa riayet etmiyenlerden 
para cezası alınmalıdır. 

Beyoğlu azasından Hakkiye Emin: 
" - Avrupada hiç kimse kendi li

sanından başka bir lisanla görüşmez. 

Türkçe konuşulması etrafın'da alınacak 
bir karar pek yerinde olacaktır. Ceza. 
ya da tarafta.--ım.,, 

Baktrköy azasından Galip Bahtiyar: 
'' - Ecnebiler kendi dillerini konu

şabilmelidir, fakat yerli vatandaşları

mız hayır .. Ceza alınması için de ka. 
nuni imkanlar gözetilmelidir.,, 

Üsküdar azasından eczacı Celal: 

" - Umumi yerlerde türkçe konu
şulmalıl::hr. 1cap ederse ceza da alın. 

malıdır. 

General Refik Münir : 
" - Yedikule tramvaylarna akşam 

sabah binerseniz türkçenin ne kadar az 
konuşulduğunu görürsünüz. Terbiyeli 
bir insan umumi yerde yavaş sesle baş 

katarını rahatsız etmeden konuşur. 

Değil bağıra bağıra başka lisan.. Ben 
türkçenin mecburi kılınmasına ve ecza 
alınmasına taraftarım.,, 

Kadıköy azasından Iı'Iakbulc E s:: t: 
1 

" - Benim kızdığım şey Rum. Er- J 
meni Yahudilerin bizim temiz türkçe. { 

Bi.iyi.ik Faşist meclisi dün gece 
saat 22 de Romada Musolininin re
isliği altında toplanmıştır. R uzna
mesinde mühim beyndmilel mese
lelerin bulunduğu bu toplantıda ha· 
riciye nazırı Kont Çiano siyasi vazi· 
yeti, fırka umumi katibi Scharetti 
parti işlerini, maliye nazırı da mali 
işleri izah etmiştir. 

Ruznamesinde askeri işler de bu· 
lunan meclisin teslihatı arttırmak 
hususunda mühim kararlar vereceği 
söylenmektedir. 

Cç aylık 
nıaaşlar 

(Baş tarafı 1 incide) 
bir hafta sonra başlayarak maaş verebi 
leceğini bildirmiş ellerine üzeri tarihli 
fişler verilmiştir. 

1.tç ay bekledikten sonra en az bir 
hafta daha beklemek tavsiyesinden 
çok müteessir olan mütekaitlerlc dul 
ve yetimler bu halden çok müteessir ol 
muşlar ve bunu şiddetle protesto etmiş 
terdir. Mütekaitler cumhuriyet hüku
metinde şimdiye kadar hiçbir zaman 
maaş gecikmemiş iken şimdi hadis o
lan şu vaziyeti Başvekalete bir telgraf 
la bildirmeğe karar vermişlerdir. 

Bu hususta kendisile görüştüğümüz 
Emlak bankası İstanbul şubesi müdü. 
rü vaziyeti şöyle izah etmiştir: 

"- Her zaman mütekaitlerle dul ve 
yetimlere malmüdürlerinden fiş geldik
ten bir gün sonra verilirdi. Fakat bu 

defa malmüdürlükleri fazlaca meşgul 

olduğu için tahsilatı yapamadık. Bina

enaleyh mütekaitlerle dul ve yetimlere 
de para veremiyoruz. Ellerine tediye 

tarihi gösteren fişler verdik. O vakte 
kadar parayı alacağız ve bittabi vere. 
ceğiz . ., 

Yeni eserler: 

Kuyucaklı Yusuf 
Sabahaddin Alinin bu isimli roma. 

nı intiear etmiştir. Her kitapçıda bu. 
lunur. 

mizi beğenmeyip başka lisan kullanma 
landır. Bana öyle geliyor ki bu insan. 
~r türkçeden gayri lisan ile konuşma

yı şercI sayıyorlar. Daha fa!'la söyler
sem ağır olacak .. Bu kadar yeter zan

nederim!,, 
Zoğrafyon Rum lisesi müdürü Todo. 

ri Vafyadis ile bu sabah görüştüm. De· 
di ki: 

- Ben Galatasaray lisesi mezunu. 
yum. Görüyorsunuz ki güzel türkçe 
konuşuyorum. Mektebimizde on beş 

türkçe muallimi vardır. Bunlar da ta· 
!ebelere türkçc öğretirler. Bizim mek. 

tebin talebeleri hariçte değil aralarında 
bile türkçe konuşurlar. 

Hepimiz bu memlekette yetiştik, bu 
memleketin evladıyız. Türkçeyi de iyi 
bHdiğimize göre benim gibi. talebelerim 

gibi bütün Rum, Ermeni, Musevi vatan 
daşlarımız da umumi yerlerde türkçe 
konuşmalıdırlar. 

Münevver insanlar için bu bir terbi 
ye meselesidir. Bunlar için ihtara ~a. 
cezaya da lüzum yoktur. Fakat türk· 

çeden gayri lisanı konuşmayı fena bir 

itiynt haline sokanlardan ceza alınması 
muvafık olur. Mektepte yeniden tale. 
beye daha esaslı telkinler yapacağrm ve 

bütiin muallimlc:-den bu hususta rica
l ard:ı bul1ın:ıcağım. n:ğer mektep mü
di.Hcri de bövle yr.p:ırlarsa daha çabuk 
.netice alınır knnaatir.deyim ... 

l Yekta Ragıp ÖNE N 

\·e "' 
bit etmişlerdir. rin kontrolu altında yapılmış.. ge• 

cak böylelikle karışıklığın önune Suriye gazetelerinin h ücumu 
Üç gündenberi Vatani partisinin or. 

ganı olan Suriye gazeteleri, Türkiye
nin milli sınırları dışında sergüzeşt 

aradığını yazmak yolunu tutmuşlar. 

dır. 

Bu neşriyat, Vatanilerin b3şvur. 

dukları bütün çarelerin iflas ettiğini 
anlatmakta ve g\ıya Milletler Cemiye. 
tinin \"e bilhassa Fransanın dikkatini 
Türkiye üzerine çekmek arzusunu is
tihdaf etmektedir. 

Vatani gazeteler, Türkiyenin San. 
cak davasını kazandıktan sonra aşı. 
n bir nasyonalizm güderek Türk aknl 
liyetlerinin bulunduğu yerleri de mil
li hudutları ic:;ine almak istiyecckleri. 
ni yaz.maktadırlar. Bu bayağı taktik 
Suriyede dahi hoş görülmemektedir. 

Baş belası den:ıir gömlekliler 
Demir gömlekliler, yalnız Hatay i. 

çin değil, sükun istiyen bütün Suriye 
için bir felaket , bir ba.s belası olmuş
tur. Bütün şehirlerde işsizler ve mek. 
tep talebesinin müntesibi olduğu bu 

çilebilmiştir. . eıer· 
Hatay şehirlerindeki h.apısh;.°seıer· 

de Türklerle aralarındakı ha ~adıı.t' 
den doalyı mahkılm olmuş ne ,.e: 
katil varsa hepsi ellerine silahlar 

rilerek serbest bırakılmıştır. ·erd 
Dahiliye Vekilimiz te_ınina~~ıder 

Cenup vilasetlerimızde te .
1
. ,·e 

· . . Vekı ı 
yapmakta olan Dahılıye J se~· 

· · <Tene Cumhuriyet Halk Partısı o ~ds-

reteri Şi\krü Kaya, Mersinde~ahilİ• 
naya gelmiş bulumaktadır. ..rt,o-ı 
ye Vekilinin yarın Payas ve J)ö • 

ln gitmesi muhtemeldir. .1 01.., 
··tek3Sl Hataylı Türklerin mu 111ıııt.., r:ık oturmakta bulunduğu bU aJaJCllı 

kad:ı. vekilin scvahati. bilhassa 

ile takip ediliy~r. . . •lC ef1' 
Dahiliye Vekilimiz. kendısı) in ol-

rüşcn Hataylılara neticeden. c~f.8.r et 
malarını \'C soğukkanlılıkla ınU. eJI' 

tatUnUII ·4 
melerini. anayasanın ''e s 1 etfil'• 
cak Milletler cemiyetin~n .. kab_u de JlB
olduğu istiklal prensipı uzerııı 
zırlanarağını söylem~ 

YENi BÜTÇE . 
MECLiSE VERiLD'~ 

·r bir 
( Baı; tarafı t incide) lğın 2,300,000 lirası Maarı. e, i )fıl'' 

yeti umumiy~de 15 nisandan sonra çuk milyonu Sıhhat ve !çtııı:a ,.c:J ot•. 
• · 900 000 ıır- ·ıı~ 1 

görW?ülecektir. venet Vekalctıne, • h ,·e ı 
Bütçenin mruıraf kısmı vekaletler manlarımızın muhafaza, ısla 1tııll~ll 

ve daireler arasında şu suretle tevzi şafını temin edecek orman tl'lıeıce· 
000 l ·rası .rne · ~· 

edilmi§tir: tatbikatına, 8.000. 1 • iıitl 1• 

Büyük Millet Meclisi 3.590,200 tin sanayileşmesi, madcnlerı; deıı1j 
Rb.oaseticumhur 401.540 letilmesi. şimendifer inşaa '..,eııtlt-

.J • ve ••· ,., 
Divanı Muhasebat 602,550 va.c;ıtalarının yenileşmesı ne {e 

. .. . . geçen se ercı 
Başvekalet 1,301.960 ketın mudafaası ıçın "steri! 

kalade varidat karşılık g~ u .... uıd'' Şurayı Devlet 236,740 . ta on ... ,;ı 
İstatistik lJmum Müdürlüğü :112,920 konulmuş olan tahs~~a . .' 81 1rıfil 
Diyanet 113leri Reisl:ği 608,350 ki sene gene bu işler ıçın. un ltgf" 

mutas3.v\·er fe,•ka!fıde tahsısa··d"_,,ıt• Maliye Veka!eti 19,740,076 n 0 •·1"-·c. 
5" '>28 100 sılıi?:ını tc!'kil eden borçları ,.dilrtl 1~ Düyunu Umumiye 

Tapu \'e Kadastro 
Umum Miidürlüğü 

Gün1rük ve İnhisarlar 
Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 

i.>,...ı ' • ~ • '}'\"C <- tJI" 
si için men•ut tahsisata 1 a .. yuı : 
t " M"t b k" d" t mi1v00 uç · iJ1~" 1,361,806 ır. .. u e a ı or • h dalO s1 
lira da memleketin her sa a ekte ol t' 

f ·1 ··t ' be ,,.cnic:len1 . i t şa ı e mu enası n e " .. "JJI1Sın il' 
hizmetlerin daha iyi g?~crc tcft 

Matbuat Umum ~füdürlüğü 
Emniyet İşleri Umum 
MUdürlüğü 

5.374.040 
4,888,632 
136.~90 min edecek muhtelif daı t• 

1 t ·di \ o unmuş ur. . . teıYI 1 , 

5,009.934 Bu sene hiçbir vcrgını~jldif· J{ıl;fl\ 
va ihdası mevzubahs deg ... tııı1 .r 
.J • "'rk '" 90' Jandarma Umum 

Kumandanlığı 

Hariciye Vekaleti 
Sıhhiye ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
Nafıa Vekaleti 
tktısat Vekaleti 
Ziraat Vekaleti 
Milli Müdafaa Vekaleti 
(Kara kısmı) 
Milli Müdafaa Vekaleti 
(Hava kısmı) 
Milli Miidafaa Vekaleti 
(Deniz kısmı) 
Askeri Fahrika1ar 
Umum Mtidürlüifü 

9.372,700 vetle ümit eder~m . k~~ere!l il\t;~ııl• 
3,340,830 her vatanda.~a ınşır de b\l tt• 

6.487,538 
9.272,612 

12.370.690 
15.003,322 

5.638.060 

inki~afı önümüzdeki sene ıifllde 11• 

olduğu gibi varidatın dah\er ,·!l~:ıl• 
zayüdü imkanını verecek, ıc0Je.) 
... seve ve Jttlr'"/ 
daş verg~·lerini seve d ya~ . ef 
la ödemek surtile zevk u . gif111 ıc 

h Mnıf!S' 41U1'!!C 
lstanlnıl Asliye nı.a tada ,. ~ 

6,098,550 Ticaret dairesinden: Ga~ ndtı. J111~ J'• 
Kaldırımda Yazıcı sokağl eV'·el ·fi' 

O t jkeıı . t:ıı 
46,733.22 cıhkla iştigal etmek e zeıııç 1'0t• 

18.sma karar verilmiş oıa.ı;yle 1<0ıı 9ıo-
7,823,755 derler şirketi alacaklıla.J' k011ıco~~rııı 

dato aktedilmiştir. !şbU ıc ıco~1 tıif' 
6,061,780 ya müteallik bütün evra ıı.J11eSıleıf \.e 

esbabı mucibeli ınUtale~ )<ıııfllll ,,ef• 
3,065,990 likte mahkemeye te"d!.. )<Jrıt',1 f}' 

b~ "il~ 
Harita Umum MUdiirlüğü 745,890 mahkemece bu bapt& _ • ..t:eııi ~ıııt"f• 
Metcoroloii Umum mek üzere 8.3.937 P8:iiııııeS\ır'~ t• 
MUdiirli.iğü 532,135 at 14 de bir celse ak toYıı ~ ceJ~t' 

la.ştınlm ıştır. Konk~~djaa jçııı ,-e i!• 
229,676,712 denlerin haklarını ınud ıeri ıcr' 1 ıııw 

Maliye Vcl<iJinin heyanah de hazır bulunabilecek :Jll,.dde! 

Y~kfın 

Maliye vekilimiz Fuad Ağralı yeni 
bUtçenin Büyük Millet Meclisine ve
r ilmesinden sonra Anadolu ajaruıma 
şu hey2nn.tta bulunmu~tur: 

"- Biitce 229.676.000 küsur lira. 

las kanununun 296 .ın~if· ~ı# 
cibince bu ilan ile bıld . 0etı tf' 

~ "'"' ZAYİ- Sen Jot.ef l S rııı ·~1 

. b ,•e 1eıı• "' 
olduğum 30.8.923 tarı ttitı1· 

11
u ~ 

1ı tasdiknameyi ka~~nill ııi11'1'11""' 
<lır, Geçen seneye na?.aran 17 milyon çıkaragjımdan esk;;ı 11fhd' 
lira bir fazlalık bulunuyor. Bu fazla.. tur. · Meh 
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Bir yoğurtçu hikayesi 
· " insan ,, a en 
üyük hakar et •• 

Yazan: N i z ameddin N azif 
d Büyük kahvelerden birinde bir vermeseydin benim hırsım kabarmı-

. .......................................................... . 
Finlandiyada büyiik bir ~I Mı· il"' ku·· me m ail. arı 

muvaffakıyet kazanan y 
Güreşçilerimiz 14 nıartta ba lıyor 

osturnu bekliyordum. Bana biı kaç yacaktı. 
gazete hatmettirecek derecede sah _ Genç usta hayli temiz bir in - • 
llnu a " · san. Biraz da safça anlaşılan .. Kolları · 

Finlandiyadan ilk maçlar Galtasaray - Güneş, 
lsveçe hareket Fenerbahçe - Beş i ktaş ara-b 1· uııstımal ettiği halde ufukta m sıvayor, hir bir menfaat mukabili 

e ırtneyince: ,. 
olmıyarak, geceyi gündüze katarak 

da -Şu mel'unu beklemekten fay- bu garip tabiatlı arkadaşına yardım 
e ttiler sında yapılacak 

Çoban Mehmet ve Mustafa 
blitiin müsabakaları YDk.. ediyor, sırf "elindeki üç beş kuruşu 

ğe k iye mırıldanarak işime gitme - bu işe koydu, kaybetmesin., diye. 
la arar verirken yanı başımda tav - Fakat bir şart koşuyor: 
ıJi11?nıyan Yaşlı dört adam gözüme - Kıvamına sen bakacaksın. 

:ı ı. 

ö Mayhoşun, ekşinin mesuliyetini al-
ıarla Yle bir ta,vla oyunu ki yalnız marn. 
eert ~iı Pullarla değil kaşlar, gözler, Haıret bunu kabul ediyor. Ye -
tnikl l §akalan, kahkahalar ve mi- minle .. ediyor, teminat veriyor; 
ea b er e de oynanıyor. Haddin var- - Ben delirmedim ki yoğurdu 
ÖyJ ırk~ git 1 Tabii Takıldık, kaldık senin eline bırakayım. - diyor - mut-
'Yeri~dı tavla partisi bitince de fak işi tabii bana ait. Sermayemi 
tllağ1~ en kımıldanamadım. Zira, tantur c> göndermek istemem. 
$IÖdük1! .. olan • ki top sakallı, altın F akaaat, aradan birkaç ay geçince 
1'a.vla u Ve efendiden bir adamdı. • bazı kibar müşteriler yoğurtların za· 
iRtıeı·Yıı kaparken etrafındakilerin man zaman kıvamını beğenmemeğe 
Can 

1 k aylarına dayanamamıştı . başlıyoılar. Sağdan soldan şikayet-
•ı 1ntısı ile: • ler yükşeliyor, "seni terkederiz, baş-

biçi; Bu kadarı da fazla .. Siz ne ka yerle alış veriş ederiz,, gibi teh-
~Yo adamlarsınız? Artık ayıp ditler geliyor. Genç usta hayretle 
De~~Unuz yahu! . düşünüyor: 

tahrik ıvdrdi ve bu merak ve alakaır.ı - Yahu! bu muydu o on beş 
.\'ol aç c. en uzun bir muhavereye yıl yogurdun kıvamını hiç bozma· 

'l- tnrş oldu. ) 
ı . l yan. 
~"ıt?a galip gelen~ Ve günün birinde öğreniyor ki 
Sc . ufürii bırak! - dedi. - kazın ayağı başkadır; Yani "eski 
..._Yitcilerden biri; dükkanda kıvama bakan usta, arka-

Cal'ltrn') Bunun küfü~ neresinde be daşlık ettiği yogurtçudan bir başka· 
tr DörclUndi~ecek oldu - sıdır. Arkadaşı ise nihayet üçüncü 

§tr: cu arkadaşları söze ka - sınıf bir kalfac1ktır.,, 

l'n_ .._ Bu k"'f" .. "l" d 

kazandılar 
Güreş takrmınuz Finiandiyada 

yaptığı turnedeki 42 güreşten 21 ı i
ni kazandıktan sonra İsveçe hareket 
etmişti. 

FinHindiyadaki müsabakalarda Ço
ban Mehmet ile Büyük Mustafa hiç 
m~ğlfıp olmamışlardır. 

Memleketimizin en iyi ve en kıy
metli sporcuları olan güreşçilerimi. 

zin İsveçte ıde yüzümüzü ak çıkar

malarını dileriz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................... : 
'I\ S. K. başkanı 

General 

Ali Hikmet 
iyileşti, \'azif esine başlıyacak 

İki üç aydanberi istirahat etmek 
üzere mezunen Bahkesirde bulu
nan Tiirk Spor Kurumu Başkanı 
General Ali Hikmet bugünlerde 
Ankaraya dönerek vazifesine başlı
yacakttr. 

Yerfnde 
karar 

bir 
··ı.ct savı . u urun tam a ası ır a-
t~.~biy;li ~ışe bakar. Arkadaşımız 
tı.ı~h ... · bır adamdır, dostumuzdur, rn ~ıı · 

Gen" günün birinde öğreniyor 
ki bu k."llfacık bir hayli de kurnaz. 
dır. Yogurdun ekşi veya mayhoş Yüzme antrenöriiniin konturatı 
olduğu günlerde hep şu cevabı ver- temdit edildi 

t "'l'rıist' ıze hakaret etmek iste -
d~'frı~ ır. Hem bu sözlerden haka· 
.. /ii i ~ası çıkanlacağını kestirebil-

tı l\ ... bsnnmam. Lakfo biri size 
~0raurı 1ı::i.m adamsın .. Ayrp edi -
~ı Çok k~~ıkı,, dedi mi biliniz ki 
t ğiJ tn" Otij bir İŞ yapmı~smızdır. 
alıb11'\a •~a} biçimi anlaşılamıyan, 

~1~a be 'Yafetine uymıyan, içi dı -
11:or· tı"em · ,, u rı... ıyen adnmdan daha 
.,.~.. '" Va. d 

f>tırtc-u h~ ~r} Bakın size meşhur 
d Bu id . ıkayesini söyl' yeyim . 

l.ıt. dıanın en güzel misali o· 
Ve, k . 

}°crı ehrıba v l w b" . · ""tir.. 
1 

r agız ıgma ır cıgara 

A "-ıh~:~ şu hikayeyi anlattı: 
ı ttık b .tiYar bir vo,.,urtcu varmrı:ı . a u,·b J o J ·ıı 

tıa."1 1'\c.a t Şı a~aramıyacağını an -
ta. ~kiİZgü.hını devredip bir ke-

~cl'\... mey,· d" .. .. d w 
1.ıstaı uşunmu~, tan: ıgı 

·· ar..ı- b' . ~· ..._ S ~n ırıne; 
... ıyo en .. b' -J . rs\ın. _ ıyı ır yogurtçuya ben· 
,Yı kot ti ~emis. - al bu dükkunı ! t .. enlcr :1k\ı~terisi vardır, seni de 
e ~.. -O tur b" h l' .. . 'l r>•Ji . . ır .ay ı muşterı 

t:)·· ~ ne- nır, bu i .. j yürütürsün. 
Uıı, 'tı Usta k " l · h .. .. 1 :ı • 'ııi:ıs· u a mı onune arp 

ha . f'ilvak · 
~u;lı Usta ~· kendisi bu sanatta bir 
~o "dun kıv ma, zaman zaman yo· 
1 gUrt ,, arnını karmveriyor iyı 
l:>tı: • .ıaptı~ -ı • 
t:),. erıy0r k' gı zaman daniskasını 

"l'rı' ' ·ı k1.ı111Yor .. A:se kendisiyle yarış e-
''tıd la.tının a, arada sırada da yo • 

, n s'k • mayhoş veya ek~i olma -
ı_ •• h~ •<.ıYct d'l· , , 
'iltın ı <ıyet k e ı ıyor. Ne yapsın? 
~ dan b· . arar veriyor: Tanıdık 

t h . ırı v k" w 
~ıld atikuı~ d ar ı yaptıgı yogurt-
tı-ı~ a bir k: e olmuyor ama on be~ 
tt}j btılu re dahi kıvamı bozma-
t b ""' rıu:vor O .. tklif ·•1t!s leyi · na muracaat 

Ö ~iYor. anlatıyor, ortaklık 
l'ıita· ?tır Yo 
~il. kll ı) N Curtçu ne yapsa beğe -
' O§UJ'or emen ihtiyar yoğurtçu
\~ ·'l'la dükk: arkadaşını atlatıp tek 
Olcı.~?ri ahl~k! sat;n alıyor ve bir 
'l'ıqda U tnan a. 1 telakki edilebilecek 
~Ot· l'\ Renç cvradan sonra hiç utan-

. ustaya şunları söylü-
~ ......... ı 

lıtı:y • e Yapa} . 
, ~sı bu! k ım bırader.. Geçinı 

'·.. ve b ızına ı ""l" 1 o . 
Ynunu b "k" l u up i ave edi-

l'ııc d ~.lo~ ... 'Bu . . 
tt old hıc ak) ışı başarabileceği • \ . • ırn e . 

tıt:) 1 ışte. ş· s~ıyor ya. Bir ke-
~~d · ~ica d ı~dı bütün ümidim 

1
ll'l et. Zi e erım bana arkadaşca 

rasen b .. b u ışı ana haber 

mekt-::dir: 
- Vallahi efendim. Ben dük

kanda değildim Bizim arkada~ hata 
etmİıJ. Affedin. Bundan son~ gö
zümu açarım. Malum ya ,delinin 
biri. 

Ve git gide işi azıtmış, o derece· 
de ki birgün büylik bir adam, yo· 
gurtçularla konuşurken, kıymetli bir 
sanatkar olduğunu bildiği genç us
tanın amsım sarhoşluk edip etme· 
diğini, kokain çekip rckmediğini şa
ka ol-ıt.n diye sorunca şöyle cevap 
vermış · 

- Sarhoşluk ve kokaincilik ya· 
pıyor mu bilmem. Fakat ben yogurt. 
çu olmcısına bir hayli çalıştım, Bey
llUde zahmet ettiğimi iş işten geçince 
anladım. İstidat yok!,. 

l Iikaye bitmişti. llave etti: 
- l§te dostlarım "ayrp ediyor

qun ! Ne biçim adamsm?.. ancak 
böylelerine denebilir. Çünkii böyle
leri her ha!..--arete mÜ!nelıak olmuş 
sayılabilirler. 

Al-sini iddic. eden olmadı. 
Ni-zameain NAZ1F 

Eski düya şampiyonu 

Maks Bir 
Londrava gel iyor 

Eski diinya şampiyonu Max Bir, 
"Nevyork boks komisyonu., ile vu
kubulan bir ihtilaf neticesinde A • 
merikayı tcrkederek Londraya git
meğe karar vermiştir. 

Max Bir'in Londmda Langley'le 
karşıla~acak ve b undrln sonra da 
Meusel ile döğiişecektir. 

Max Bir'in Avrupnya gitmesi, 
Amerika boks organi.c.törlcrini bir 
hayli müteessir etmişttr. 

Bu teessürii me.,hur boksöre olan 
sempatiden Çitadn bugünlerde, 
Pastorla yapacağı mGç biletlerinin 
iimidin fekinde satılmış olması tev
lit etmiştir. 

Amerikalı b ir Zenci talebe 

Yüksek atlama 
Dünya rekorunu 

kırdı 
Ncvyork (A.A.) - Marquette 

"Michigan,, üniversitesinden Edvnrd 
Burke isminde zenci bir talebe kapalı 
maniada dünya yüksek atlama rekoru
nu 2,8 metre atlamak suretile kırmxı.ıtı r. 

Türk spor kurumu umumi merkezi 
vazifesine nihayet verdiği su sporla • 
rı antrenörü Ferensby'nin konturatı. 
n bir sene daha temdit etmiş ve bu 
karar dün antrenöre tebliğ edilmiş. 
tir. 

Umumi merkezin bu isabetli kara. 
nna nekadar sevinilse yeridir. Bun. 
dan birkaç gün evvel Berlin spor mu. 
habirimiz Suad Erler'in bu hususta 
yazdığı yazıdaki haklı temenniler de 
bu suretle yerine gelmiş oluyor. 

Güneşli bir 
boksör 

Galatasaraylı bok
sörleri d e fi ediyor 

C~ksör Mehmet Taşkın. 
Son t'Tünlerde boksörlerimizde bir 

(defi) etmek fldetidir aldı yiirüdii. 
Gecen hafta hcs altı boksöriin bi
ribf rine (defi ~tmesinden sonra 
dün de Güneş klübü ( A bölgesi) 
boksörbrinden Mehmet Taşkından 
bi.itün Galatasaray boksörlerine 
meydan okuduğunu bildiren bir 
mektup nldık aynen neşrediyoruz: 

"Sinek sıklet yani (50) kilo bok
sörüm. Kendi kilomdaki bütün Ga · 
latasaraylı boksörleri "defi,, ediyo
rum. 

Bu isteğimin gaze~eniz tarafın
dan bildirilmesini en samimi arzu· 
larnnla diler ve rica ed"nm. Bilvesile 
en derin saygıl::ı.rnuı sunarım.,, 

Mektupta fazla tnfril:tt bulun 
madığmdan bu (defi) nin neden i
cap ettiğini anlıyamadık. 

Milli kiime maçları önümüzdeki 
hafta 14 mart pazar günü İstanbul, 
İ7..mir ve Ankara mmtakalarında baş. 
lamış olacaktır. 

Milli küme maçları ba~lamadan ev. 
vel klüpler sıra numaralarını çekmek 
üzere dün bir toplantı yapmışlardır. 

Yeni Federa.cıyon reisinin bulundu. 
ğu bu toplantıda Fenerbah~e 1, Be. 
şiktaş 2, Güneş 3, Galatasaray 4 nu. 
marayı çekmişlerdir. 

Çekilen kur'aya nazaran 14 martta 
ilk maç Galatasarayla Güneş, Fener. 
bahçeyle Beşiktaş arasında yapıla. 

caktır. 

20 ve 21 martta Beşiktaş !zmirde, 
Fenerbahçe Ankarada oynıyacaktır. 

27 martta İzmir takımı !stanbulda 
Fenerbahçe ile, 28 martta !zmir takı. 
mı !stanbulda Beşi~Ja maç yapa. 
caktır. 

3 nisanda Ankara takımı İstanbul. 
da Güneşle, 4 nisanda Ankara takı. 
mı tstanbulda Beşiktaşla oynıyacak. 
tır. 

10 nisanda Güneş !zmirde, Beşik • 
taş Ankarada, 11 nisanda Galatasa. 

rayla Fenerbahçe 1stanbulda, Güneş 
İzmirde, Beşiktaş Ankarada maç ya. 
pacaklardır. 17 ve 18 nisanda Galata. 
saray !zmirde iki maç yapacaktır. 18 
nisanda Beşiktaş Güneşle 1stanbulda 
oynıyacaktır. 24 nisanda Ankara, Pe. 

Beşiktaş 
Güneşe 

Bu pazar 
karşılaşıyorlar 

B. 1. T. O. K. tan: 
24 şubat 1937 çar§amba günü 

yapılması lazım gelirken havanın 
fenalığı dolayısiyle tehir edilen dost
luk kupası final maçı 7 mart 19 3 7 
pazar günü Güneş ve Beşiktaş ara 
smda yapılacaktır. 

1 - l\ laç Taksim stadyomunda 
oynanacaktır. 

2 - Maç hakemi F enerbahçe 
antrenörü Bay Eliot'tur. 

3 - M&ça saat 1 S te başlanacak
tır. Final maçı oldu'tundan, bera· 
bere kalındığı takdirde yarım saat 
temdit vardır. 

4 - Fiyatlar: Balkon l 00, tri
bün 50, duhuliye '25 kuruştur. Bu 
maç için e\·velce dağıtılan davetiye 
ve klüp biletleri muteberdir. 

Galatasaray ile Güneş 
Bir Avusturya 
takımı getirmek 

istiyorlar 
Yinni \'e yirmi bir mart tarihle. 

rinde Fcncrbahç:e ve B~iktaş takım
ları milli küme maçları dolayısile se. 
yahatte olacaklardır. 

Galatasaray ve Güneş takımları bu 
tarihte bir Avusturya takımile maç 
yapmak üzere te~bbüslere girişmiş. 

]erdir. 

B. ta kım ,a rı a rsında 

Kupa maçı 
.Beylerbeyi klübü b~kanlığın -

dan: 
Lik maçlarının bitmİ!'I olması~do

layısiyle, Belerbeyi spor klübü 23 
üncü yıldönümünii kutlulamak için 
Federe ve gayri federe klüplerin B. 
rnkrmlan arasında Beylerbeyi saha
sında bir kupa maçı tertip etmiş
tir. 

Bu madarda birine.iye bir kupn 
verilecektir. iştirak etmek istiyen 
J.:liiplerimizin Beylerbeyi spor klii
bü başkanlığına müracaat etmeleri 
rica olunur. 

nerbahçe ile lstanbulda, diğer Anka. 
ra takımı da 1zrnirde maç yapacaktır. 

25 nisanda Ankara lstanbulda Be. 
şiktaşla, gene bir Ankara takımı 1z.. 
mirde maç yapacaktır. 

1 mayısta İzmir takımı lstanbulda 
Be~iktaşla ve bir İzmir takımı Anka. 
rada maç yapacaktır. 

2 mayısta İzmir takımı 1stanbulda 
Fenerb:ıhçeyle, bir İzmir takımı An. 
karada oynıyacaktır . 

8 mayıs Fenerbahçe, lzmirde, Gi.1-
neş Ankarada, 9 mayısta Galat.asa. 
ray, Beşikta§la, Fenerbahçe İzmirde 
Güne~ Ankarada oymyacaktır. 

15 mayıs İzmir takımı tstanbulda. 
Galatasaray1a 16 mayısta İzmir takı. 
mı İstanbulda Güneşle maç yapacak. 
tır. 22 mayısta Galatasaray Ankara. 
da 23 mayısta Fenerbhçc, Güneşle, 

Galatasaray Ankarada oymyacaktır. 
29 Mayıs Ankara !stanbulda Fener. 
bahçe ile, 30 mayısta Ankara talomrc 
1stanbuld<1; Galatasatayla oynıyacak • 
tır. 

5 haziranda İzmir takımı !stanbuldı 
Güneşle, 6 haziranda İzmir takımı 
1stanbulda Galatasarayla, 12 haziran. 
da Ankara takımı lstanbulda Güneş. 
Je, 13 haziranda Ankara takımı İs. 
tanbulda Galatasarayla, 20 haziranda 
Güneş, Besiktaşla, 27 hazirandfl Fe. 
nerbahçc, Beşiktaşla, 3 temmuzda Ga 
latasaray, &ş:ktaşla, ve Fcnerbahçe 
Güneşle karşılaşacak ve milli küme 

maçtan bu suretle bitmiş olacaktır. 

Bu maçtan kazanan takını rmilli kU
me şampiyonu olacaktır. 

!stanbulda milli küme haricinde ka. 
lan diğer takımları çalıştırmak mak. 
sadiyle !stanbul Futbol ajanlığı tara. 
fmdan yeni bir program da düşünül· 
mektedir . 

Futbol ajanlarının 
toplantısı 

Milli küme kur'asının tamamlanma. 
sı ve son hazırlıkların da ikmali için 
İzmir, !stanbul ve Ankara futbol a. 

janları bugün Ankarada spor kuru. 
mu ikinci başkanı Halit Bayrağın re
isliği altında bir toplantı yapacaklar. 
dır. 

Dünya kupası 
Maçlan için 

Şimdiye kadar 30 takım 
miiracaat etti 

1930 senesinde Pariste yapıla· 
cak olan dünya futbol kupası maç· 
larına şimdiye kadar ; O takrm kay• 
dedilmiştir. 

Bunlar meyanında, Yugoslavya 
Bulgar ve Fılistin takımları da var 
dır. 

Bu madarı tertip e·len hazırlık 
komitesi bundan bir kaç gün evYel 
Pari~te toplanmış. müsabakalar 
hakkındaki nizamnamenin hazırlı
ğına başlamıştır. 

Gerek bu nizamname, gerekse 
maçlara ait diğer evrak, 14 martta 
Pariste toplanacak olar. "'beynelmi- ' 
lel futbol federa!!yonu,, nun ta .. di
kine arzedilecektir. 

Buz iizcrindc Hokeyde 

Kanada 
lsviçreyi yenerek 

dünya şampiyonu 
oldu 

Londra (A.A.) - Buz üstünde 
hokey müsabakasında Kanada, temdit
edilcn bir maç net!cesinde, bire karşı 
iki sayı ile İsviçreyc galip gelerek dün 
ya şampiyonu olmuştur. 

İngiltere, Avrupa şampiyonluğunu 
kazanmıştır. 
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o da Fausta ü%erinde beklenilmedik 
derecede iyi bir tesir bırakmıştı. 

Fausta daha güul bit tebesslifule 
gülilmsedi ve himayesine ilıicağı bu 
genç kralın kendi Uzerinde olduğu gibi 
halk Uzerihde de çok iyi bir tesir bıra
kacağını dUşilnerek seYlndi. Hele yan 
yana bulundukları zaman herkesin hay 
ranlığıru bclbedeccklerine muhakkak 
nazarile bakıyordu. 

Farkında olmadan tabi tutulduğu 

bu seri imtilıandan, Don Setar büyük 
bir muvaffakiyetle sıyrılmış ve Fausta. 
yı tatmin etmişti. Hiç şilphe yoktUT ki1 

Fausta bu ıkinci dereced~ki teferruata 
pek de büyük bir ehemmiyet atfetıni
yordu. O b!r erkek değil tac istiyordu. 
Fakat her şeye rağmen bir kadındı ve 
kendisine bti tacı verecek olan erkeğin 
cidden güzel olu~u onu son !derece ae
vinditm!şti . 

Diğer taraftan, Don Sezar üzerlnde 
bıraktığı tesire bilhassa büyük bir e. 
hemmiyet atfediyordu. Onun kendisi
ne hayran kalması şarttL ÇUnkil Fa
ustanın bütün projeleri Don Sezarın 

vereceği karara bağlıydı. Bu karar da, 
Faustarun onun üzerinde yııpacağı te. 
sire bağlıydı. Çünkü Don Sezar Jiral
dadan vazgeçme:liği taktlirde Fausta
nın projeleri suya düşecekti. 

Fakat, Fausta, her şeye rağmen, mu 
vaffak olacağına emindi. Jiralda hak. 
kında zaten hükmUnü vermişti. Mesele 
gayet basit, Jralda ortadan kaldmla
caktır ve Don Sezar, bütün aşkına rağ
men, onu unutmağa mecbur olacaktır. 
Esasen tac onu pekala teselli edecek. 
ti. Fausta ona bu taçtan maada koca 
bir imparatorluk da verecekti. Bunun 
kar§ısında hangi kuvvet tahammül c
lc!ebilirdi? Hangi kuwetli aşk böyle bir 
cazibe karşısında sönmezdi? 

Fausta buna tahammül edebilecek 
buna lakayt kalacak dünyada bir tek 
insan tanıyordu: Pardayan. 

Fakat başka bir insanın Pardayana 
benzemesine imkan yoktu. 

Fausta bütün kuvvet ve kumazlığı
hı toplayarak onu teshir etmeğe karar 
verdi ve okşayıcı ve ahenktar aesile 
sordu: 

- Don Sezar diye tesmiye ettikleri 
mösyö siz misiniz? diye sordu: 

Don Sezar taSdik makamında eğildi. 
- El Torero da sizsiniz, değil mi? 
- Ta kendisi madam. 

- Hakiki isminizi bilmiyorsunuz.' 
Aileniz ve doğu§unuz hakkında da hiç 
bir malumatınız yok. Bundan yirmi i_ 
ki sene evvel Madritte dünyaya geldi
ğinizi zannediyorsunuz. Öyle değil mi? 

- Çok ldoğru madam. 

- Bu tefcrrüat üzerinde ısrar etti-
ğim için affınızı rica ederim mösyö 
çünkü şahıs üzerinde yanılmamak mec.. 
buriyetindeyim. Aksi takdirde bu, a
leyhime neticeler tevlit edebilirdi. Şipı 
di kiminle görüşmek zevkine nail ol
duğumu biliyorum. 

- Tedbirli davranmak mecburiyetin 
de buluriduğunuz için size hak veriyo. 
~um madam. Manmafih sizi iyi-e temi~ 
etmek için balkona çıkmam kafidrr. 
Herhalde bu kalabalık arasında lirkaç 
kişinin beni tanıyarak ''El Torero'·· di 
ye bağıracaklarını zannediyorum. 

Don Sezar bunları ciddi söylüyordu, 
çünkü yegane maksadı Faustayı biran 
evvel temin etmek ve ondan cıilesi hak
kında m:ılilmat alm:ıktı. 

Fausta ayni dddiyet fakat çot: tatlı 
bir sesle: 

- Lutfen oturunuz, mösyö, dedi. 
'Ve eliyle kar§ısında ve ona çok ya-\ 

kın bir yerde duran koltuğu gösterdi. 
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Don Sezar buna· itaat etti ve Fausta. 
onun, tavrındaki zarafet ve güzelli-
ğe hayran kalarak düşündü: 

- Evet 1 Belli ki damarlarında asil 
bir kan varı •• Bu küçük sergUzeştçlden 
ben, mükemmel ve güzel bir kral yara 
ta cağım. 

Bu esnada meyıdandan büyük bir al
kış tufanı ve sesleri yükseldi. Mahkilm. 
lar idam yerine yaklaııyor ve halk on
lara kin ve nefretlerini izhar ediyordu: 

- Kahrolsun dinsizler 1.. Kahrolsun-
lar! .. 

Ve bu sesleri : 

- Kral! .. Kral! .. Ya§asın Kral! .. 
Avazeleri takip ediyordu. Yalnız şu 

rarkla ki, alkışlar, nefret avazelerinden 
l:laha az ses çıkarıyordu. 

Bu .seslere binlerce rahip tarafından 
söylenen bir matem havası karışıyordu. 
Ve bütiln bunların fevkinde, çanların 
matem !darbeleri, mütemadiyen canhı. 
raş ahengine devam ediyordu. 

Bütün bu sesler ve gürültü, Faus· 
ta ile Don Sezarın bulundukları salo
nun pencerelerinden, bir uğultu halin. 
de, içeriye giriyordu. 

Bu gürültü genç erkeğin sinirlerini 
fena halde gerdiyse de, Fausta buna 
gayet lakayt görünüyordu. Hatta, bu 
gürültülerin odaya girmesi onun işine 
yarıyormuş gibi bir hali vardı. 

Don Sezar, gerek Faustanın güzelli
ğinin, gerekse bu canhıraş gürültünün 
üzerinde yaptığı sıkıntıyı yenerek bü
tün soğuk kanlılığını toplaldı ve tatl 
bir sesle: 

- Madam, gedi, çok sevdiğim bir 
ins:ana büyük bir iyilikte bulundunuz. 
Bunun için, herşeyden evvel size şü'k. 
ranhrrmı izhar etmeme müsaade edi-

, niz. 
Ve Jjrntdanın zavallı aşıkı bunları 

hakikaten büyük bir heyecan ve sami
miyetle söylüyordu. Hiçbir insan onıın 
Uzetinde Faustanın yaptığı wdri yap .. 

rruınu~tı. · an· Fausta onun aklından geçcnlen d 
lıyor ve sevinci büsbütün artıyor ~· 

c.of.icırıı-
Zaten bir erkek aşkının de"Vatn d 
yecegı kanaatindeydi. Don Sezar a, 

herkes gibi, gib:el çingene kızını u~~: 
tacağma muhakkak naı:arile bakı: hC 
du. Attık muvaffak olacnğına ş P 

etmiyordu. , ·ı:rıa 
Yalnız, Don Sezarın Jiralda}'I 

1 

0 .. 
etmesi hiç de ho!una gitrni:Y0 rdu-~ap 
nun için biraz soğuk bir tavırla ce 

verdi: ınıa: 
- Sizi tanımadığım halde, ya tı)t.. 

sizinle alakadar oldum. Bütün .Y.ap J:ıa• 
1 l 

• . • • rf 6ızın 
arımı ya nız sıran ıçın, sı benim 
tırınız için yaptım. Binacnale,rh' il· 
nazarmf.ia hiçbir kıymeti oırna1a;t<Üt' 
çüncü bir ahıs namına bana teşc 
etmenize lüzum yoktur. . i J;ııılc• 

Bu defn da Don Sezar, ~-vdığdolaY1 
kında gösterilen bu lakaydıden:suııdan 
son derece müteessir olmuştu· -.ııUl§. 

d. · alaııbajka hayretten de ken ını }1a1't;ıı 

tı. Bu hareket, Juananın ~rcnses de ıc~ 
daki sitayişkarane sör:lenle hiç 0nll 
bili telif değil!di. Bu işin içinded, 

-var ı. 
~şırtan bir sır, muamma det' bir 

Fausta onun a§kına taar~~- e 50ğll1' 
vaziyet n1ınca Don Se:tar bil~ sesl" 
kanlılığını elde ederek sert bır 
cevap verdi: d ğııU ıct• 

- Sizin için mevcut olrn• 
1 disiıt" 

dia ettiğiniz üçüncü şahıs, k'd1 sÖY]t" 
çok iyi muamele ettiğinizi banll 
di. ~e, 

- Eğer ona iyi muamele rırııt .içif1" 
tekrar ediyorum, sizin ıbatt 
dir. . 11eııi ~ 

- Niçin madam, Makleınki 
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ltrt\.~liL· 
18.ao • SABA l' 
~ ~ Pl!kla dans mua!klsl, 19,30 Emlnö 
llt Sat evı ncartyat kolu nrunına Bay Nus rtJBK 
~ a. CYent çıkan ltltaplar) 20 Cemal 
~ ve arkad&§lan tarafından Türk mu MELU 
~;e halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza IPllK 
)e •~•-dan nrapça söylev, 20,4:S Vedia Rıza 
h..,;"'"•aita.1 SAKAKTA 
..,... ~ an taratından Türk musiklsl ve VILVIZ 
~kılan, saat ayan, 21,115 Şehir ~OH.EH 

BEYOCLU 
ı Kızlar mektebi ve Mlkey 

Şangbayda 

ı Türlt inkılAbmda terakki 
hamleleri 

ı BWbüller öterken 
a Rus • Japon muharebeat 
ı A~k ,Ukranr 

Roııe Marle 

Her yerden ucuz ve t:eminat:ıı olarak elbiseye dair 
lht:iyacat:ınızı t:emin edebilirsiniz 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz : 
Kumqtan Pardeaüler 11 1h Lira Gabardin Pardesüler 17 112 Liradan Erkek Kostümleri 14 112 Liradan 

dan Mandleberg Pardesüler 23 lh ,, Kadın Mantolan 13 ,, 
Trençkot Pardesüler 15 ~ ,, Muşambalar 12 ,, Kadın Mu~balan 10 ,, 

ısmarlama elbiseler iki prova ile 28 1 1 2 liradan it:ibaren 
. . ~ '~ -·" m111 ......................... . Bağdat billbülU 

1 Kızı! Çayır ve Hücum ta- 'İİİİİİiİiİİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiiİİİİiİİİiİİİiİİİiiiİİİiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİiiimiiiİİİİiiİiiİİİiİİİiİİİiiiİİİiİİİiiiiiiiiİİİİiİİİiiiii• 
buru • ..a 

~ operet kısmı (üç saat>. 8 üncü ı\LKAZAJI 
"'-t ' 22,,ı:s ajans ve borsa haberleri, ve 
~ rtltıu.n Progranu, 22,30 pllkla sololar, rAN 

"' oııcret parçaları, 23 son. 

'· 17 inil. ( ŞIK 
i: ~ htcııt opera ve operet parçalan 18, ŞARK' 
'' Uıovcnden parçalar, 19,20 siyast kon 
~~O,ıt1 hatır musıkl, 21,10 Haydnden ASRI 
~p Ptı.rçıııar. 23,4:S havndis, 24 dans 

e tık matinede: ı,te bahri 
yelller ve diğer aeanalar 
da Beyazlı lazlar mektebi 

1 Bay Tekin 
ı Anne Karenin ve Yavru 

Boğaziçi ası 
cuk (Şarlo) 

t P.enkU peçe ve Ölüm ve 
zafer 

Mart Sayısı Çıktı 

, .... : 
ıs.lo 

ASTORYA ı Hindlstan kahramanı ve 
Malek kaçakçı 

<JUMUBtnl:T ı Yıldmm kaptan, Kuk&rlçe 

Memleketimizin en büyük kalem sahipleri: Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Emin Yalman, Abidin Da· 
ver, Burhan Cahit ve doktor Galip Atanın en cazip mevzular üzerinde en nefis yazılarını. 

"ı-, ıı ~adın ııaatı, ıs,•:s havadis, 19 kon 
~tı. 23 lrıacar havalıın, 22,10 Ninon ope 

'111 çlgıuı orkestrası. 

ve Mekaud 

ISTANBUL 
ı Kan kardefler ve Pa.riall 

Yüksek Şairlerimiz : 

'tş. 
ıa.~ 

eantöz Mitat Cemal, ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in edebiyatmııza teref veren manzumelerini okuyacabmız. ' 

' r, 21,20 gitar konseri, 21,:S:S Mo-
2\10 g l>arçaıarı, 22,30 orkestra konseri. 

eee konseri, 24,45 havadis. 

ı çapkın genç ve Kızıl çayır 
ı Hortlak 
ı Balalayka ve herkes ondan 

Bu nüshada dünyanın cenneti olan Boğazın fevkalide güzel tablo ve reaimlerine hayran kalacakamız. 
Mecmuayı Şirketi Hayri yenin iskele giıelerinde ve bütün"' müvezzilerde arayınız. 

l.olfb!lı\: 

bahsediyor 

ALEMDAR ı Denizler perisi ve Şarlo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!: 

ıs.ao 
~ ıı-v8.dt!ı, 18,M dans mlis!k!s!, 19,Sfi 
)\ ile ~rı, 20 havadis, 20,20 Avustural 
il) tır.t: ltere ara.smdaki kerlket maçı, 20, 
~ 0 lllustktııl, 21 konser, 22,l 5 dans 

23 havadis, 23,40 opera komik. 

~~. 
l&,20 h 
)\' a.vadla, 19 hn.tif musiki, 21,0S tı.. 
~l'llı_ naklen temsil, 23,20 La Trnvlata 

~· 
--~~----~-------

maskeli baloda 
ıaı:MALBEY ı Şafakta sllMı seaıert ve 

lftlrak adası 

KADI KOY 
ı lıte bahriyeliler 

OSKlJOAR 
t Mazurka 

BAKIR KOY 
M1LTIYADI ı !ııllgel Strogof 

TiYATROLAR 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Na "tıı.~ ,~tçl eczaneler ~lrhlilrllrıill\ı\·tJ,lal\tllrloso 
1 
.. tçı 01 §ehrtn muhtcllt scmUemd 

ı ~~ ~~~~e!':111ardır: 1 \\\ \\1 ~illıı)llUnde (Mehmet KAzım), Bcyazıtta 1 
le \t~~ l{Uçükpııza.rda (H. HulQal), EyUp 111 

Akşam saat 20,30 da 
V!ttT 

5 p<>rde 
Yazan: Henry Bemtcin 

TUrkçeye çeviren: 
Halit Fahri Ozansoy 

Franan Tlyatrnııuntlıa 
Operet k.ıamı Ilı ara Arif), Şehremininde (Hamdi) 

11 Wlft sc:_11ktc (Suat), Samatyada (Rıdvan) 
tt• ), l> 1llda (Asaf), Aksarayda. (Etem 
~Uı -a.ıırllerde Emllyıı.dl), Alemdarda 

1 
Y~ıu ), ~ırköyde (Merkez) 

~U·oaı Cllıcundckller: 
~ uıu;acıcıcstnde (Della Suda), Gala· 
~· t>azı Yiıı liüıınU), Tııkstmde (Llmoncl 
~ r tı ga.ıtıda. {Nargllcclyan), Hask6yde 

~(~;lll 'J.t l{llaıınpaşadıı (Vası!), Be~lktn~ 
t)~ aııcı), Sanyerde (Asaf), 

Gt •lttıcı.,.' l<adıkay ve Adalardakiler: 
k. 1lrerlt ~ (lınrahor), Kadıköy, Altıyol 
~be•ıııe f!t), Btıytıkadada (Şlnast Rıza), 

'lıa.tıt). 

NAŞ1T 

Akşam saat 20,30 
Taratmdan: Kılıbıkhı• 

komedi ve ŞehJr tiyatro
su tara!mdan 
DEU DOLU 

HALK OPERETİ 
CiEDlKPAŞA AZAK 

ııinemasmda 

Bu akşam saat 21,30 
Toma.kosla birlikte 

KIRK YILDA BİR 
DüyUk operet 3 petle 

lstanbul Defterdarlığından : 

~u~ .. -
Senelik ican 

Lira 
120 t~iiı> ~1 kayserlioğlu sokağı: 3 No. lı dükkan 

'~eı liüsrev mahallesi çeıme sokak 2/ 4 maa kulübe 
. M 

IHIDk6ye 

Zorlanan 
kalp 

(Ilıaş tarafı 5 itıcide) 
Ka.dm, rahat etmi5 gibi, içini çeke

rek geriledi. 
Hayatf, ks.rısma baktı ve gördü: 
Tanımadığı, lakayt ve sakin üs.de. 

1i bir yUzdü bu ... 
- Canım... Asa.bileşme... İnan ba. 

na. .. Hiç üzülmedim. .. Va.kıl başlan
gıçta, evet .... 

Ve ciddiyetle, samimiyetle ili.ve et. 
ti: 

- Evet, başlangıçta çok f ecidJ ... 
Bir bıçağın mütemadiyen kalbimi pa. 

raladığıru hissediyordum... İçim kan 
ağlryordu ve inliyordum: "!atem.em! 
istemem!'' diye... Sonra, birdenbire, 
bilmem ne zaman, içime bilyUk bir sü
kfuı geldi. Hiçbir şey hissetmedim. 

Her şeye karşı öyle l!kayt, öyle li. 
kayt kaldım ki... 

Erkek, afal afal, karısına bakıyor. 
du. 

Sonra, gene ona sarıldı. Yüzünü 
~e yaklaştırarak: 

- Meliha! Demin sana. söyledikle
rimi anlıyor musun? Hepsini, hepsi. 
ni anladın mı? Mesut musun? 

Kadın, gene geriledi. 
O yaklaştıkça öbürU geriliyordu. 
- Zannederim ki doğııısunu söy. 

ledim.. .. Her şeye ka.rşı 18.ka.ydmı. 
Hayati, isyan etti: diirtt: ~da Yazılı mallann bir senelik ican 5/3/ 937 cuma günü aaat on 

~ .. ~ ı 'ti - - Bırak bu komediyi, canım! '"!İtte.. o Urıacaktır. icar bedeli dört müsavi taksitte ve taksı er 
1\...., "' 1-ha· - Ben komedi oynama.dım 
"'le Ilı il olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalarmı yah· _ Nasıl oynama.dm? Hem de mü-

~l ~r iün ve saatte Defterdarlık Milli Emlik müdürlüğünde müte- kemmel oynadın! Benim zavallı yav. 
""---~"'llıayona müracaatlan. (F) (920) rum. .. Ne ıstıraplar çektin. .• 
1\ ~ Ve yine hisst izahata girişiyordu. 

lYJa}ı·ye VekaA letı·nden ·. Kadı~:5::~.k::!~u ... Sana söyle. 
diın ya... Her şey ba.na. vız geliyor ar-

•~L 1/6/ 1937 t-....!h• d . 'b davül' ki' d kaldml ~ tık ... 
~ il"' -n ın en ıti aren te m~v m en acagı ev· Kendine bakan gözler, öyle boş, 
~ ed"L • 

~!· \'\re 1ll1l•t olan nikel 25 kuruıJuklarla bronz 10 kuruıluklann 1 öyle manasızdı ki... Hafüçe tebessüm 

"«it o~~ 1937 tarihine kadar tedavül mevkünde kalmaamın takarrur ediyordu. 
~-.."Ilı ilin ı ( ) (1103) İşte, kadının da kalbi, demin sana 
ıı..... ~ 0 

unur. 
443 gösterdiğim koşucu gibi, tahammü. 

....., • lünden fazla zorlandığı için, artık bu ........... __________ ı•mııılll••------... erkeğe karşı bir daha asla aşkla çarp. 

O D E 0 . N mıyacaktı! 
• • • 

Yeni çıkan plAklar 
BAY AN HAMİYET 

270130 - H!CAZ ŞARKI ,_ Hlcranları.. 
mm ahını - SABA ŞARKI -

~O Dün gece yollarda 
18i-os BAYAN KÜÇÜK ŞÜKRAN 

~O ~ CAVUŞ - ŞIKIRDAK YARİM 
13

2 - ı:ucA KEMAL GORSES • 
Ô!lı z NEVA GAZEL - Gözü ne sevdamı çekUn - HüZAM GAZEL-

<7o ruınUn köhne bahan 

lao - ı-r.t\t.ı{ l\'EZİPLİ MUSTAFA 
_ Ş ŞAUK.ISI - Evlerinde var badiya - GAZİA YlNTAP ŞARKISI 

u <lattıu ıırdında 

VJi"1 H. FAlffit 
Hi'i'l i ıu m - VELADET - lldncl ltısrm 

~1------

Muhtar bana bunları anlattıktan 

sonra bir sükfit oldu. Biraz bekleyip 
sordum: 

- E ... Sonra ne oldu? 
- Bitti. 
- Haydi sen de! Sonra barışmadı-

lar mı? 
- Hayati günlerce bekledi... Ay. 

lar geçti ... Bu ölen hissi uyndırmak 
için ne kabilse yaptı ... Metres tuttu .. 
Karısına kendi eliyle ya.7.dığı imzasız 
mektuplar yolladı. Meliha gülerek on. 
ları koca.sına gösteriyordu. 

- E ... Sonra? ... 
- Sonrasını sen de biliyorsun ki, 

Kadıköy 2 inci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Ölü doktor Raıit Tahsinin vasiyetinin Üsküdar Asliye Hukuk hakim. 
liğince mirascılannm mahfuz hisseleri nisbetinde tenkisine karar verihnit 
ve bu hüküm yalnız Tıb Talebe Yurdu namına hazine vekili tarafından 
temyiz edilmiıtir. Gene miraacılar vekilinin talebiyle hakimliğimizce tem• 
yiz eden lehine yapdan vasiyet hükmü neticeyi temyize değin mahfuz 
tutulmak §aftiyle tenkis hükmü dairesinde muamele ifasına ve paraya 

çevrihniyen menkul ve gayri menkullerin paraya çevrilmesine karar ve-
rilmittir. Keyfiyet alikadarlara ilin olunur. (1106) 

Kadıköy 2 inci 
hakimliğinden: 

sulh hukuk 

Terekesine hakimliğimizce el konan Göztepede istasyon caddesinde lil· 
tüncü Mehmet ef. sokağında 39 No. lı köşkte ölen Gazi Osmanpaşa ka
nsı F abnanm alacak ve borçlularının tarihi ilandan itibaren bir ay içinde 
alacak e borçlarını hakimliğimize kaydettirmeleıi aksi takdirde kanunu 
medeninin 569 uncu maddesi hükmünün haklannda tatbik olunacağı. 

2. - Ölünün yazılı köşkteki kıymetli menkul e§yası 18/ 3/ 1937 per· 
§embe günü saat 1 O dan itibaren açık arttırma suretiyle satılacağından is· 
teldilerin mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. (1107) 

.. ,..~ .. ~·· . . ' .. . . 

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anoniiii 

Şirketinden: 
Sif İstanbul olarak beş bin tona kadar teker kapalı zarf suretile 

rnübayaa edilecektir. 
Şartname lstanbul büromuzdan tedarik edilebilir. Tekliflerin 1 O 

Mart 937 çarşamba günü saat on bire kadar Bahçekapıda Taşhanda 
ŞEKER ŞiRKETi bürosuna verilmesi ilan olunur. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Eksiltme Komisyonundan: 

1 -Tuzla Tahaffuzhanesinde çan §ırhane, kayıkhane, kömürlük ve duı 
lar inpab açık eksiltmiye konulmuştur. Hepsinin ketif bedeli 3697 lira· 
dır . 

2 - Bu işe ait ıartnameler ıunlardır: 
A - ldari tartnaıne. 
B - Fenni şartname. , 
3 - istekliler bu ~ameleri 18 küruş mukabilinde lstar.bul limanı 

Sahil Sıhhiye merkezi levaznnından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 mart 1937 salı günüsaat 14,5 da Galatada Kara 

Mustafapaşa sokağında lstanbul I.:.iırianı Sahil Sıhhiye Merkezi eksilbne 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 277 lira 50 kuru! muvakat teminat ver· 
meleri şarttu. (1039) 

işte altı ay evvel, zavallı Hayatı bir 1 
avda öldü ... Buna kaza. dendi. .. Belki 
de intihardı ... Kadın, dulluk hayatını 
zahiren pek rabıtalı idare etti. Fa
kat o zamanları dahi ~ıklnrı vardı. 

• 



Dünyanın en zengin adamı le 
~-----------------iiiiiiiiiii.!J 

~ ~ .......... -·- ...,........._. 
.. -;:;..7~iiö."-

Haydarabat nizamı 25 inci yıldöniimünü kutluladr. 
nndlstan imparatorluğunun ~ bUyUk de\'lell sayılan Hayd:ı.rnbadm 1"'1zamı, bu drv 

1 tın 'rltıresl b3şma geı;Uğlndcnberi 25 yıl oluyor. Bu itibarin merkez şehirde, muazzaın 
JUbll~ törenleri yapılmaktadır. Haydarabad Nizamı, ~imdiye kadar İngiltereyi ziyaret f'l• 
memı, o'mam itibarile tamamen şarklı olarak tanınmaktadır. Domlnyonlurı üzerinde tam 
hir hAklınlyctl haizdir. Unvanlar verir, alır. Tebcnlannın hayat ve mematıarı hakkında 

istediği gibi hUküm vermek A&llhlyetlne ml\llktlr. 18,400 askerden mUrcldtep bir ordıısıı 

\•ardır. Bunun iki taburu, imparatorluk hlzmeUne taluıls edilmiştir. Kendisi MUs!Umım 
ise de, tcbeıısmın mUhlm bir kısmı Hlndulerden mUrekkepUr. lngillzler, Haydnrabadı, 

.tılmdl::c kadar en az tayan c;:ıkmı, bir dev!Pt olarak kaydt't'mektcdlr. 
Haydarııbad Nizamı bugün elli ya,md!ldır. Hlndistanm birinci derecede ve en zengin 

hUkUm~ıın olan ve hazinesini dolduran mUc,.vherlerln snyıamı ve kıymeUcrlnln derecesini 
kendisinin <lahlbl!medlgl rivayet edilen prensi olarak tanmmııttr •.. Yukarda, Nizamın, me. 
raslm esnasında malyeU Ue birlikte ruml görü!Uyor. 

I 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kira hk Kasalar 

Bütün gün a rasız açıktır 

USTA AŞÇI ARIY ANLARA 

franga yemeğe vakıf bir aşçı iş müracaatları. 
. Çok mükemmel alaturka ve ala- ı çılar kahvesinde Ali 

ar;yor. Arzu edenlerin Bayazıtta at• 

usta adresine 

• 

Dürü~ehvar geçit resminde .. 
Haydarabad Nizamının ikinci oğlu

nun karısı Dürrüşehvar, Nizamın 
t ahta çıkışının 25 inci yıldönümü 
mera.~iınin<le yapılan asker ge!:it r es. 
mini görmeye geliyor. 

.. 

' "f 

Mısırm Mekkeye gönderdiği Kabe örtüsü. · 
Bu yıl Mısırda gayet debdebt'U bir Surre nlnyı yapılmış \'e ııeklz vılrlanbcrl ilk flefq 

olıunl~ Mahmell Mısri Hicaza gitmiştir. Bu Sıırrc nlnyınrn ~ok tanta~alı oluşunda Mısı• 
,rın bu yıl kazandığı siyası hilrrlyt'Un \'c ıstıkltı.lin de büytik Lir tesiri olduğu şUphcslzdlr. 
Nahas ııneanın temsil ettiği mllliyetı;I J.1ıııı:-lı'ar bu merulmle Ad"la dini bir şUkranı eda 
etmek lsteml§lerdir. Ötcdenberl Sııne deve l'ırtında Mekkeye kadar giderken Mısırlılar 
bu yıl bu ft.dcU bırakm~lıır ve bir hacr gemi ile Ci<ld~ye kadar gldt'n emanetler oradan 
Hicaz ve Necid sultanının hurust otomobilleri ile Mekkcye taşınmı:;tır. 

Bu meraslm<1c lmllanılan blltlln altın ııırmalı ijrtlllere ilk de!a olarak ~ft!'!ırm yeni knı.· 
1ı "birinci ı·arult.,un adı lşlenmlı, tıulunuyordu. Bu yıl Mısrrdan .Mel:l:eye gönderilen "K:\· 
be örtUsU., de cidden bUyUk bir sanat eseri a<lc!C'dllebfür. 34 aanatk:\rın dört ay çalışarak 
vllcuda getirdikleri bu eserin Vt'habllerfn reisi olan Hicaz sultanı tarafından dahi ha.}Tet 
le t ema,a edildiği ve çok beğenildiği eOylenmektedlr, 
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Satmalma Komisyonunda Pf :J60 
la alınacaktır. Tahmin . bede ş.rt· 
liradır. llk teminatı 27 l~radırd• 1q. 
name. ve nümunesi Koınısyon 

rülebilir. . ota' 
İsteklilerin belli saatte K0111~i6) 

(360) (l 

· · • in 160°, Maltepe Askeri Lısesı ıç rJarl 
metre yatak çarşaflığı bez 9 'foP' 
1937 Salı günü saat 14,30 da .... dl 

· on ... · hanede Satmalma Koınısy 
1 

}1ıl'İt1 
açık eksiltme ile alınacaktır· . 'tı 18 
bedeli 1040 liradır. llk teının•. "er 

nu··munesı liradır. Şartname ve 
misyonda görülebilir. . yorı' 

isteklilerin belli saatte Ko~~ot4l 
gelmeleri. (355)~ 

Diş Doktoru 

Olb>evt ooçe~ 
Cumartesinden maada hergUD 

hastalarnı kabul eder. '!11.,.,1 
Edirnekapı . KaragUmrilk 'frll 

Dura~ı No~--~~-~::ı· 
·ı·······························::: ......... . ia~: ............... oCit(t:or ,, 
HOmer AbdUrrah 1111 ~ 
ii D E R M A N ~ de ~ 
:: Emi~önuıı ' :i Muayenehanesi - 21 ' 
g VALDE ~'n içinde No. 
;: ••• ;::::::=:::::::::::::s=::::::::: ... 

· Orelo~ .. operatör 

D11• OSMAN ()1'Il~:ll 
ld 

- ve 
rar yolları, BelsoğukhJQ~. 
ERKEK iK 

naeın111<''" ,., L IY'u••"n,.•' ,, ~~ 

Muayenehane: Habçt'k•P• ""
11
"''

1
" 11

; 

karı,ı sıra .. ında Arpacılıtr H•" '"~·' 
Ev : lı.tlklAI caddl.'ıol .\'ıtdıt Sin•''" ·~ 
yanında Tok11 ı\oartıroıın• ,., . . 

·~ 
----- --

or. N 
N 1 ŞA NY ~~·d•' 
Hastalarını hergün akş~ ·anıııd' 
Beyoğlu , Tokatlıya.o otelı ~ 1 1111.1•· 
Mektep sokak 35 nu~~:aer. 

yenehanesinde tedı\\ 1 
-

--·-- Tel : 408·13 aj 
Kimyager 

H.. · eddif1 usam en· 
kurıı§tııf· ,e 

Tam idra r tah lili ıoo . crrıtilc et 
· .. nU P t s umum tahlilat . Emıno ııd• ı 

Eytam Bonk"' :·r~ 
Bev Hanı. ~~ 

HAB~ .. ~ 
AKSAM pOS ' 

iDARE e:vı caddB51 

lstanbul Ankara but ı•~ı:ı 
Posta kutusu ı ls~~~ı ~il-~ 

T elgraf a d re s•. ısta . ı~~;!\. 
yazı ışr erl t erotonu ; 2.fJ 
idare v e ııan •· 

-----A~R:--TflA~lı 
r ABONE Ş E,,,.b",. 

Tiırl •N' tz7"° ,, 
S enellk 
e aylık 

3 aylık 

' aylık 

t•OO ~V · t•~ ". 
730 •• -~ " 400 •• :JV-
1~0 ... 


