
Lisan 
derslerimiz 

Bugttn: Fransızca 
Yarın : lngilizce ....... 

--========================ı:::============~ 

Y • .frilWn em teız:-

Papas Osman 
( Osmanlı hanedanından 

bir papas) 
Yazan: (Va - Nu) 
Yalanda ba,lıyor • 

S Kuru§ -Telefon: 23872 7 MART 1937 PAZAR Sene: 6 _ Sayı: 1845 

HATAYDA 
• 

VAZIYET 
Müşahit heyet reisi diyor ki: · 

1
Biz orada iken fevkaladelik 
Yoktu, fak at sonraki vaziyet 

hakkmda bir şey diyemeyiz ,, 
Hatay ana yasasını hazırlıyacak 

olan muhtelit komisyon dün Cenev· 
rede toplı:ınmıştır. Komisyon bu me
sele hakkında hükumetimiz tarafuı
dan verilmiş olan proje üzerinde ça· 
lışmaktadır. 

Cenevre siyasi mahafilindeki mev
cut kanaat Sancak mukadderatı hak· 
kında Türk tezinin tamamen muvaf 
fak olacağı merkezindedir. Suriye -
liler tarafından yapılan ve Milletler 
Cemiyeti Konseyi kararlarına da ta
arruz eden menfi hareketlerin ise a· 
kamete uğrıyacağı tabiidir. 

Miişahit heyeti reisi döndli 
Milletler Cemiyeti tarafından Ha· 

taya gönderilmiş olan müşahit heve 
tinin reisi Norveçli Hölstadt dün ak· 

~isi Holşlat (Devamı 6 tnetda) 

.. ' . 
b Beş dakika -fasıla ile 
qir otomobil çifte 

•" kaza yaptı 
•~ıa birisini yarahınuştı, onu hastahane

ye gUtilrürlieo otomoblle çarptı, 
yaralılar üçleşti 

'~ ~ihadın idaresindeki otomobil. giderk~n 1930 numaralı otomobille 

~ •neden geçerken Beyoğlunda karşılaımış ve onunla da çarpışmıştır. 
.,._ tı.ı 'Olcağında beş numarada otu. Çarpışmadan her iki otomobil de par. 

~>'•n tebaasından Antuvana ça parça olmuştur. Çift kaza yapan 
~lbr başından ve bacağından yara-
'ı.ıı.r' Antuvan hemen ayni taksiye şoför ve diğer taksinin şoförü yakalan-
' •it hastaneye kaldırılmak isten- muşlardır. Fakat iki şoför de yarah ol. 
lof~ duklanndan evvelki yaralı ile beraber 

~ihat bu defa da hastaneye hastaneye götürülmüştür. 

lta};;n~a ;;;;~.~b;lde ku-
"1andanı yaralandı 
'terine ltalyamn eski harbiye 

müsteşarı tayin edildi 

' 

,, ' 
~ o.ti !J.encraller emrinde lspanyol hfüdimctine kar~ harbeden 

FMlı"lar mek,tup yazdırıyor 
( y a.tl.!ı 6 tncıda) 

Avusturyada 
Alman tehlikesi 
Almanyanın burasını ilhak 

etmesi tehlikesi var 

Mussolifıt Şıtş>ıig Bitler 

Başvekil Şuşnig büyü!< devletlerden imdat isteme-
ğe karar verdi bunu temin edemezse istifa edecek 

Yuıosl.avya başvekili Stoyadinoviçin 
4 martta Belgratta verdiği siyasi nut. 
kun Avuıturyadan bahseden kısmını 

~slar mana şıkmayan iki sattrla 

Seferberlik 
ilanında 

V atandaşlarıo malt 
ve bedeni varlıkları 

dt vlet ,emrlnde 
olaeak 

Umumi veya kısmi seferberlik vu. 
kuunda ordunun muhtaç olduğu mal 
ve hizmetlerin, millet efradından te
mini için hazırlanan kanun projesi 
meclise verilmek üzeredir. 

Vatanın bir kısmı veya tamamı ü. 
zerinde seferberlik ilan edildiği tak
dime herkes bedeni ve mali varlığını 
memleketin müdafaası için ortaya ko. 
yacakbr. Fakat ordunun c:nrine veri
len mal ve hizmet karşılıksız kalmL 
yacak, mukabiinde bir vesika verile
cektir. Orounun ihtiyaç duyabileceği 

(Devamı 6 ınctd.a) 

bildirmişti. Halbuki dost ve müttefik 
ldevlet baıvekilfr.\;J nutkundaki bu 
parça son günlerde çıkan bazı şayi

aların tamamile aksine olarak Avustur
ya için sarih ve aıik'r bir tehdittir. 
Stoyadinoviç aynen şunları söylemiş-
tir: 

"- Yugoslavya ile Avusturya ara
sındaki münasebetlerde bir gayritabii. 

lik yoktur. Maamafih Avusturya son 
yıl için Sen Jermen muahedesinin as• 
keri maddelerini ihlal etmiıtir. Yani 
Avusturya mahafili Hab:11bur,gların av
detini 'temine çalıgmaktadırlar. 

Resmen beyan etmeğc lüzum görü. 
rüm ki Yugoslavya hükumeti Habs· 
burglann Avusturya tahtını tekrar el

( Devamı 6 tncıda) 

Filistinde 
örfi idare 

Yeni vahim hadiseler çıkmasın
dan gene korkulmağa başlandı 

Londra, 7 - Kudüste Araplarla Ya. 
hudiler arasında yeniden bazı hadiseler 
çıkmıştır. Kudüste şiddetli tedbirler 
alınmıştır. 

Gece saat 21 den ertesi günü şafağa 
kadar sokağa çıkmak yasak edilmiştir. 
Askerler kışlalarda alakonulmuş ve so-

kaklarda askeri kamyonlar devriye ge.ı 

meğe başlamıştır. Yeni karışılıklar ol· 

maaından korkuluyor. Dünkü kanıık. 

lıklarda bir Arap ölmüş ve bir Arap 

ile bir yahudi de ağır surette yaar1an

mıştır. 

Haliç tersanesi nasıl 
ihya edilecek ? . 

Hazirandan itibaren eski tersanenin gemi 
yapacak hale getirilmesine başlanıyor 

İktisat vekaleti fabrika ve havuz. ı nn 1slah ve tamiri için büyük bir faa. 1 
lar müdürü Cemil Ankaradan aldığı liyet başlayacaktır. 

emir üzerine Haliçteki fabrika ve ha- tik iş olarak Hasköy yakınındaki 
vuzların ıslah ve inkipfı için tekem

mül ettirilmiş projeleri alarak Ankara. 
ya gitmiştir. 

Bir muharririmiz alakadarlarla gö

rüşerek Haliçte kurulacak büyük inş;
at tezgahlan, yeni fabrikaların inşaati. 

le şimdiki fabrika ve havuzların ıslahı 
hakkında şu malumatı almıştır: 

ÖnümüıJdeki büdçe yılından itibaren 
Haliçte bir taraftan Hasköyle Kasım

paJ8 arasında yeni tersanenin kurul. 
ması, diğer taraftan Kaaımpaşa , ile A· 
zapkapı arasındaki fabrika ve havuzla-

Valde kızağı denilen taş kızak ıslah 

ve tamir edilecek, bu kızağın etrafın· 

da gemi inşaatı için lüzumlu vinçler 

vesaire kurulacaktır. Esasen taş kızak, 

yanm asra yakın bir müddettenberi 

m~ruk bulunduğu halde, fevkalade 

mükemmel bir ıekilde bulunmaktadır. 

Taş kızağın yanındaki küçük havuz 

· da tamir edilecek ve önüne bölme ko. 

nularak burası bir tezgah haline geti

rilecektir. Taş kızakta bu tesisat ya. ] 

pıldıktan sonra 5000 tona ve kilçük 

havuzda 3000 tona kJdar gemiler inıa 
edilecektir. 

Ta! kızakla Kasımpaşa arasında 

şimdi harap bir halde bulunan eski de-

niz ve Seyrisefain fabrikaları tamir c

ldilerek burada yeni fabrikalar kurula.. 
cakttr. Gerek bu fabrikalar gerek ha• 

vuzlar isin Türk im;aiye mühendisleri 

-çalışacaktır. Fakat illr 'tamanlarda ku. 
ruş için 20 İngiliz mühendisi getirilme. 
si takarrür etmiştir. 

Havuzların önündeki yarım kalan 
rıhtım tamamlanacak ve burada 1008 

metrelik bir rıhtım husule gelecektir,,. 
Esasen 1000 tona kadar vapurları• 

<Deoomı 6 tnet(9I 



istanda ihtilaı 
e ebbüsü 

.L>i1h Macaustandan heyecanlı bir haber geldi. Lakin bu beklenmedik, 
umulmadık bir haber değildi. 

':dacar nnzileri Alman yard.oiıı ite blr ihtilal yapmak istemişler, hü
k\.ımt?t atik davranmış; hftclise mahim olur olmaz bastırmış. Almanya se. 
firı derhal trene binmiş, Berlinin yolunu tutmuş. Bu seyahat bir "tesa. 
düf" ten ziyade bir "ko~lma" ya benziyormuş.,, 

Bunun neresine hayret edelim? Hitlcr Almanyası dünyanın dört bir 
tarafında, bir zamanlar "komünist enternasyonal" in yaptığt gibi, nazı 
1ht1lalleri hazırlamakla, her memleketin nazilerini o memleketin iktidar 
mcvkiin1 zapta teşvik eunekle mşgul değıl midir? 

Bununla beraber bu haber jçin "hcyccanlıdrr,, diyoruz. Zira Tuna 
aevlctlerinin herhangisinde olursa olsun "bugünkü rejimi değiştirmiye 
matuf b!r- hareket". bir "hükumet darbesi" veya bir ·'ihtilal teşebbüsü,, 
mutlaka. herkese heyecan verir. 

Zira, herkes bilir ki Tunanm herhangi bir ele\ letinde bir rejim deği
§ikliği, eski bir rejimin taahhütleme da.ha çok, daha müfrit bir sadakat 
ifa.de etmiş olsa ibile siyasi muvazene bundan müteessir olur. Bin bir ye. 
rmı:ien yamalı teneke kombinezonlarla muhafaza edilebılen bugünkü Or. 
ta Avrupa statükosunu küçük bir "idarei maslahat'' tan, minimini bir 
"tereddüt" ten mahrum etmek dahi: büyUk felaketler doğurabilir. Ufak 
bir ·'serdengeçti" lik temayüfü bir· çizmeye takılacak tek mahmuz, Tuna
yı kn.na. boyıya.bilir. 

Macaristandaki teşebbüsün Almanya. tarafından Çekoslovakyaya bir 
aahJlt harp :b.-unda.ğt sokulduğu iddia. edpen bugünlerde meydana çıkmış 
o1mnsı, ehemmiyetini arttırmaktadır. Zira Çckoslovakyada bir hayli Ma.. 
car vardır ve Südet dağlarındaki 2,5 milyon Almanın dahili harp ba,Ta. 
ğını açtıkları anda. naziler tarf ından idare edılecek bir MacariManın bu 
giinki\ Macar hükfunetinden dalıa iyi ve Alman menfaatlerine daha mu. 
,·~fık bir surette bu Macarları harekete get.irebileceği, :mların Südet At. 

manlariyle ayni '3a!tn. harbetmelerini temın edeceği taVıidir. Eğr Alman
)'anm bu teşebbüste hakikaten bir rolü olmuşsa Çekoslovakya.da çevril. 
aiği rlva.yet olurum siyast manevralara. inanmak ve onları daha korkunç, 
Jaha. tetıdi~ bir manada. görmek icap eder. 

Ke~en soymak 
~adar çirkin bir 

~snaflık 
'.rclt,n~ • trlil~lerl bUyük bir dikkatle 

bıılli:'tml,..ıi,ıı. 'C!!ilprUıdekl kabuklar, Y"· 
rıben Jusımlıinııl, Adem ot:,rı.ıllarmm ağtz. 
1,ıımı:ı ynkl:ı,tıkları /üıa kadar unılz b\ı.. 
ıi'ındurmak' <'ndl&eSDe yapılmış glbldlrlcr. 

?ıie b'nrtktılMo JUUbnlnjlı:.rdrr onlar! 
Kı" kavunl:ın, portnknllar ve mandarl . 
ıınlar gUd'eri lnlifl::ır içinde, erikler, eı.. 

m:ılıır, laırpu:ı.lnr en cllAJJ ı.-on.tt pl.Ake'> 
terden yııpllmı:t mahfa.zııln içinde, ~ 
ta.Ulcrle zerdaliler 1s6 co ı"WIW~ podU.. 
sllctı.erc f!!trılı olarak• öııUnllzdel•l tabah 
kadar gelirler. Jlcle CC\'lılerln fmdıklann 
b:ıdeırilcrln her blrt için bl~ mlnl mlnl 
kutu :rapmı, olınruuna qe buyururswıuz? 

t~1 cacrden 8Jllaınayan· \'e pelt ender. 
anınnds k::.dirşlnas olan Ademoğlu; bl
lJrlın ld Dlynrbcklr sokaklarında karpıu:
lan parçalııyarak sata.r ve ötı>Alr.nbcrl 
eevlzlerl, bademleri, fındıkları, kınp 

''cevh: Jtl,, (badem içi), (fmdık içi), yap 
JD8!1 vo öyle eatmay, bir marifet aaııır. 

Fııkat porta.k.ııl ve ımuıdn.rlnalarm da 
1Pyulap murdar sepetler içine konuldu.. 
ğmın, ırulım akı:tiliı. ııkıtıb toı.lu dmnan· 
it yerlerde açılda dol:ıstınldığmı, bugline 
Jmdıır na ı.,ıtmı, no gönnll5ttlm. Bunu dn 
cllln Bıılıkp:u:mndn ı;ördUm vo portııknL 
c1ıuı Iğttncllm doğm!ln." 

Jl:ıydl cllycllm ki, Dlyarbeklr kıırptmJ 
pel' bUyill~, Tıınc1ıe alıc:ısı az olur. 
Haydi dlycllm k1 fınclıjtı fısbfı bademi 
ve CC\id ~kııkta kmp yemek can sıkı
cıdır. Peki nma m:ındn.rlnııyı, portAkalı 
neyo 90yo.nm bo adam T 

:nccnce bir Jmı:ın ıstNncden, ltf'ndlnl 
zorla.nınd:ln lnı dnrooe büyU.k ahmı\ldık 
y:ıp:ım:ız. Boncb rnutlnkn bir d:ılıwere 

var: 
"Herlınlde portnkal kabnlcurmı soyup 

~!ellere 5..'ltryorlar.,, 
Kefen soymak lı:tı.dar çirkin olan bu 

"e:sn!l.flrğm" önllne r,rçmeslnl ımym tı~ 
tUnd.'\ğıbn rica ederim.,, 

E.'l'SARt BO'LENT 

A ıtlir I{ara aşın 
jubilesi yapılacak 

16 mart akşamı Türk sahnesine 
45 senelik emek vermiş olan artist 
Karakaşm jübilesi yapılacaktır. 

Aznk sinemnsında yapılacak o
lan jübilede şehir tiyatrosu sanat
karlarından Bedia, Şaziye, Behzat, 
Haznn, Vasfi Rrza ··Aman hanım, 
biraz sus 1,. komedisini oymyacaklar
dır. Halk opereti sanatkarları "Şi· 
rin teyze,, operetini temsil edecek· 
ler. Halide ve rc;ssam Muazzez mo
noloğlar söyliyecekler, İsmail Düm
büllii ve arkadaşları bir komedi oy
myacaklar, Kınar Jerfin ve aktör 
Karakaş iki perdelik bir piyes temsil 
edeceklerdir. 

ŞEKIP OVNDVZ 

Müt:eferrik 
belediye 

mQesse'serer'inden 
bıri 

.Ali Çctinkaya'de.n Plca ederim, allkadar 
dairenin :u tele~on rehbcrlndek1 tasnif ıek· 
llnl c!Uzeltmesini cll1rctsın. DlltünUnz bir 
kere ... İstanbul Şehir Uyatrosunda bir loca 
tutml\k' lsUyorsunuz, Tepe~ına. kadar gtt
meğe v&kUow mUııalt değfl. 
"- Şu gl:eye b:lr telefon edeyim ... 
Diyorsunuz ve rehbere sarıJıyorsunuz. 

"Ş,, harflnl anyonıunuz yok. (T) harfini 
arıyorsunuz yolt. 
"- Belki cskl adıyla yani Darlllbcdayi 0o 

lıırak mukayeytUr,. 
Diye dll~UnUyorsunuz, bakıyorsunuz "D,. 

har!lnde rle yok. 
Yanınızdakiler: 

- Canım Şehir tıyatroatı demek Ertuğrul 
Muhsin demek.. onun adını ara. 

Hemen "E,, cetveline saldırıyorsunuz, 

yok. (M) ha.nelerin! tc.rıyorsunuı, yok. Son 
bir Umltle rehbcrln ııonundakl "ye~il lift.ve,, 
nln tiyatro tulmı ( !) açıyorsunuz, gene 
yok. 

Ne yaparsınız? Ta.bil "Ol .. numarayı ç~ 
virlp telefon idaresinin (İstanbul !sUhbaratl 
kısmını buluyor ve soruyorsunuz: 

- .A!teder8infz efendim .• Şehir tiyatrosu 
nun numarası nedir? 

T tlı bfr bayan sesi; 
- Bir dakika! 
Diyor, !aknt size ancak on dakllta sonra 

cevap vereblllyor: 
- Şehir tiyatrosunun numarasını iste. 

mlştınlz d"l!'ll mı? 
- Evet bayan. 
- "4.:l15i .. yl arayınız 
- Çok merak ettim e!c>ndlm rehberin 

Df!restnde buldunuz hu numarayı? 
- Belediyenin "mUtc!crrllt mUesSC!clerl,, 

nrıuımd:ı. 

Gt;rdllnClz mU? Şehir tiyatrosunu mUte
!crnk bc'ed!yc mllc.sacsclC'rl a.rasmda ara. 

·mal' kimin aklına gelir be efendim? 
J\AUADA.'\'UT 

Kuvvet şurupları 
Gnzctclt'r Sıhhııt vel>fıl~tlnln emri ile 

"Hasıı.n k\ı\"\"Ct ~uruplan,,nrn bUtUn ecı:r. 

nc'crdcn ve ceza. depolarmdıın toplattırılct•· 
mnı .Sllllşten mcncdildiğlnl haber \"Cr!yo·. 
!ar. Ynpılnn te!llJilcr nctlccslndc şık ş!§cler 
içinde satılan bu ~unıpl::ı.rm velc!let taratın 
dan mUsnade edUen formUJe uygun olmndık 
lan n."lle.şılnul}. lçln nsıl fen::ı. tarafı hu ;ıu

rup~ıırda zerre l:ndar iyot lm'l:ınılmnma.s·
dır. M::ı.lOm a .• "Ku,·vct şurubu,, (Hacnn 
lruvct ıurubu,, hnllnc soluı.n Uzc>rlndckl e
ttketur ama bir şurubun "kuvvet şurubu .. 
olıı.bllmcııı ı in kinde mutlaka iyot vcyn 
iyotlu şeyler bulunması llzımdır. 

TUrklyc devlet mUfettışle:-lnln bllhar.sa 
çocuklar tıı.rıı.fından kullanı'an hlr "ll!l.ç., 
da böyle fena ekmldlkler bulmaları insanı 
lcorlrutuyor. 

Dofüor ll~r; için reçete verir, fakat bu ııt
cm beklenilen faydayı vermesini ancak 
eczaeınm reçetedeki tormWU tamamı tama• 
mma yapmaııı Ue mUmkllndUr. Şimdi, aldık. 

HABER - }\JCşam postası 

Fransanın yaptığı 
büyük istikraz 

Cumhurreisinin bugün söyliye
ceği nutka ehemmiyet veriliyor 

Fransanın mali vaziyette istikrarı 

temin için yapacağı istikraz umumi.. 
yetle müsait bir şekilde karşılanmıştır. 
Bu istikrazm dağılmış ve harice kaç· 
mış elan Fransız sermayesini tekrar 
toplayarak memlekete avdetini temin e
deceği ümit edilmektedir. 

Reisicumhurun nutku 
Fransız cumhurreisi Löbrön bu hu_ 

susta bugün radyoda bir nutuk söyli
yecektir. 

Pariste siyasi mahfiller, milleti, mil
li müdafaa istikrazına iştirake davet 
edecek olan Reisicumhurun radyoda 
söyliyeceği nutka nazarı dikkati celbe. 

derek, §İmdiye kadar hiçbir Cumhur
reisinin siyasete doğrudan doğruya 

bu §Ckilde müdahale etmemiş olduğu
nu kaydetmektedirler. 

Ayni mahfiller, bu tarzı hareketin, 
Reisicumhurun derpi~ edilen tddbirle. 
re ne kadar ehemmiyet verdiğine bir 
delil teşkil ettiğini ilave eylemekte· 
dirler. 

Tahviller nasıl olacak ? 
TahviHit frank, ıterling ve dolar o

larak tertip edilecektir. Hamiller, tah. 
vilat faizlerini alırken bu üç dövizden 
hangisini isterlerse, onu intihap edebi· 
leceklerdir. Sermayenin iadesinde ide 
ayni suretle hareket edilecektir. 

istikraza çarşambadan evvel başlan
mıyacaktır. 

Nasıl karşılandı 
İstikraz Parls borsasında müsait bir 

şekilde kar§ılanmış ve bazı esham ve 
tahviller yükselmiştir. 

Gazeteler müttefikan Blum hükume. 
tinin verdiği liberal kararlan alkışla
maktadır. 

Amerikada da çok iyi karşılanan 

bu istikrazdan sonra Amerikadan bir 
kısım altının Fransaya akacağı ümi
di izhar eldilmektedir. 

Başvekilin nutku 
Fransız başvekili Blum dün akşam 

radyoda biitün Fransız istasyonlarının 
yaydığı bir nutuk söylemiştir. Blum, 
bu nutkunda hükumetin yeni bir mil. 
1i müdafaa istikrazı yapmasına saik 
olan sebepleri izah etmiştir. 

Blum, hazinenin· 40 milyar frank 
tahmin ettiği ihtiyaçlarını anlattıktan 

sonra ezcümle demiştir ki: 
"Bu istikrazın yarısı milli müdafaa· 

ya tahsis edileceği için buna ''milli mü
dafaa istikrazı., adı verilmi§tir. Bu is. 
tikraz garantilidir.' Ve hariçte Fransız 
İngiliz ve Amerikan parasile de bu iı· 
tikraza kayıt muamelesi yapılacaktır. 

Binaenaleyh, kapital sahiplerinin bu 
istikraza kaydolunmamalan için hiçbir 
sebep yoktur.,, 

Diplomatların Karga ticareti! 
seyahatleri Bir 61ü kargaya beş 

ilkbaharda tekrar kuruş veriliyor 
Son zamanlarda §ehrin içinde de 

hararetleniyor kargalar çoğaldığından şehrin dışın· 
Avrupada siyasi faaliyetin yeniden da yapılan karga mücadelesinin içi· 

hararetlenmekte oMuğu görülmekte. ne de teşmilini vilayetçe karar veril· 
dir. ~~~-.:;1-, mi~tir. Vilayet z.iraat müdürlüğü 
Alınanyarun Lokarno meselesi hak- bir öl\i karga getirene beş kuruş ver-

kınalıki liaftar~rdanberi 1'ekldhen ce· meğe başlamıştır. 
vabını vermesinden aonra İngiliz ha_ Avcılar Emniyet müdürlüğünün 
riciye nazırı Edenle Belçika hariciye tayin edeceği saatlerde kargaları vu-
nazrrı Van Zclandm Brüksel ve ya rabilecekler ve bir kazaya meydatı 
Londrada görüşe:ekleri ve Belçika verilmemesi için bazı tertibat alacak-
kralınm da bir golf partisi babanesile lardır. Bu suretle şehir dahilindeki 
tngiltereye gideceği haber verilmekte· kargaların azalacağı ümit edilmekte 
dir. dir. Her ne kadar bir atımlık saç-· 

Çekoslovak cumhurreisi Benesin 5 manın kıymeti verilen bu paraya 
nisanda Yugoslavyanın merkezini zi- muadil ise de usta avcıların bir atışla 
yaretine intizar edilmektedir. birçok karga vuracakları şüphesiz· 

İtalya Başvekili Musolini 12 martta görülüyor. 
·~--------------~ 

p.rki Libya huldudu müntehasında ka. Oolmabah çe önünde 
in Dobruk limanında vapurdan inerek 
bir teftiş seyahatine başlıyacaktır. kazaya uğra y 8 o 

Başvekil, Mısır hududundan Tunus §8 Od 81 Cl 
hududuna giden yeni yoldan geçecek- Ge;en günkü kasırgada sandalı 
tir. devrilerek Dolmabahçe sarayı önün· 

Duçe, Mareşal Balbo tarafından ka- de batmak üzere iken kurtarılan 
4 bul edildikten sonra bilhassa Berma, gümrük sandalcılarmdan Ahmet Bü· 

Bingui ve Trablusu ziyaret edecek yük Önder Atatürkün yüksek alaka 
ağlebi ihtimal bir nutuk söyliyecektir. ve teecciihlerine mazhar olmuştur. 

Geçen sene Bükreşte yapıldığı gi· Kazayı saraydan görmüş olan 
bi bu sene ide Tuna üzerinde kurulacak Ö Büyük nderimiz, Ahmedin derhal 
Romanya - Yugoslavya köprüsünün saraya alınarak tedavisine dikkat e-
temel ta~ının konuldu~u gün Küçük dilmesi hakkında emir vermi~lerdi. 
antant reisleri Turu - Sevcrin'de görü- Ahmet zatürreeye yakalanmak teh-
~eceklerdir. likesi geı:irmi~ olduğundan ilk mii· 

Karabük çelik fahr i· 
kamız için hazırlık lar 

Karabük demir ve çelik fabrika· 
larım kuracak Brosserd firmasının 
Ankarnda bulunan umumi müdi.irü 

Makenzi yarın şehrimize dönecek
tir. Umumi müdür aglebi ihtimal ya
rın akşam Londraya miiteveccihen 
bumdan ayrılacaktır. Müdürle be
raber şehrimize gelmiş ve Ankaraya 
gitmiş olan dört lngiliz mühendisi 
bu ak§am Karabük'c gideceklerdir. 

Siimer Bank inş.::::ıt için lfızım o
lan i şçi ve malzemeye ait hazırlıkla
rım ikmal etmek üzeredir. Sümer 
Bank umumi müdürü Nurullah Esat 
Sümer bu ayın yirmisinde şçhrimi- J 

ze gelecek ve Karabük fabrikalarına 
ait işlerle meşgul olacaktır. 1 

lan !Jlje ııt:e §Urup:ardan ha.ııta veya zayıt 
çoculcların:n lir fnyda görmelerlot, sıhaht 
bulmnlıırını beyhude yere beklemiş olan 
babaları ve anaları ılU!JUnUyorum. Belki de 
bu çosuklar içinde h!r şişe iyotlu ıurup 

içmediği için ölenler de vardır, 
1' e !ecı bAdlse ! 

davattan sonra hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Sandalcı, kaldırıldığı hastaned~ 
tamamen iyileşmiş olduğundan dün 
Dolmabahçeden bir otomobil, ha!ı· 
tahaneye giderek Ahmedi almış ve 
vazifesine iade etmiştir. 

Ve ni kAğıt paralar 
Yeni kağıt paralarımızın dahilde 

basılması için yapılan tetkikler bit· 
mif ve paralarımızın darbhanede 
tab'ma kanır verilmiştir. Bunun için 
lazım olan makine sipari§ edilmek 
üzeredir. 

Dahiliye Ve kl linln 
t e tk ikle r i 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya dün 
gece saat 21 de Mersinden Adanaya 
muvasalat etmiştir. Vekil gece Hi· 
mayci Etfal ve Maarif cemiyetleri 
namına verilen baloya gitmi~ ve gc; 
vakte kadar orada kalmıştır. 

Şükrii K;\ya bu sabah Adanadan 
Dörtyola hşreket etmiştir. Bu ak~am 
tekrar Adanaya dönecektir. 

7 MART - 1937 ~ 

:Jlat/ata daie 
Pilav beg-;;,rıJa 

··ıı-
Pilavı severim. Ama doğru.SU gu 11• 

den güne azalıyor; bizim 5~.:u_!Clııf iç 
muzda her evde günde ikı ?~' ~ 
olmazsa bir ö!fün pila ,. ycnırdı. Ş 
d . ·ı od'.. . hafta olu)'Or· 

1 pı av yeme ıgımız '' 
Ba ·· 1 ı· k' b d "pijanıa na oy e ge l'-'Or ı un a , 

J Jiği.ll 
denilen pantalonlu ceket~i .gece "it• 
de tesiri var: pilav, entarı ıster. 
d 'kt "be-· . hat etme· ı · en sonra go gınız r~ . teJl 
li, istediği gibi !3işebilmelıdır. ~it.
artık kadınlar da, erkekler de. 5. edi· 
lemek is~miyor. Belki daha ıyı kt3!1 
yor, balkı biraz zayıflık, §işınanlı 
iyidir. Belki dcğıl. hiç şüphesiz ~: 
le ... Fakat ne idelim ki pilavla zıı~ 
lık bir arada gitmez. ~·uz. 

Pilav büsbütün vemiyor aegıt1e 
J ·ı v J • 

Am:ı, sorarım size, bugünkü P1 a aJlta 
mek de pilav yemek midir. Lok 

1 r· ~· 
bize pilavın adabını unutturdu·_~ı; 
vı az yemek caiz değildir: tab86··-

ı ka.ntıı· 
tepeleme dolu olacak. öyle 0 .. aJ 
larda önünüze getirdikleri gıbık* 
değil ... Hele bazı lokanW~a ,,81 

in' 
tırılmış, İngilizlerin ''pud.dıtıg t{rl
benzetilmiş şekilde bir pılaV ge ıııJ 
yorlar, insan gülsün mü, ağı:;n rdJ 
bir türlü kestiremiyor. Lokan a·d!
o kadarcık pilav yemeğe alışan Dl~ 
terimiz çoğuna evlerimizde de ta.h 

mill edemiyor. e}&-

Leyli mektepler de pila~ a.n~iç!JS 
rinl yıktı. Az yemek verdıkler 11 
midir? yoksa oynayıp çok acıktJğıııı şt 
için midir? leyli mektepte okUY:~ 
pilavı ekmekle yemeğe alıştık. E dl 
pilavın hem tadını defştirir, hentptl 

Mel<te 
çok yenmesine mani olıır. nr" 
edindiğimiz adeti büyüdükten s~d~t 
evlerimizde de bırakamadıl<. Bu ·rn çO• 
pilavı~ manası~ı kaldırdı. ~nı~y!ıte 
cuklugumda. pılavı ekmekle ~ 

·• ·· .. yo .. la.!• gülerlerdi; şimdi tabıı goru • . lerl 
·ı ·a ettık Çatal... Çatalın pı av j5-

söylenmekle bitmez. Doğrll!1~1l~al1• 
terseniz pilavı r.atalla yiycnlerı, ~ ~11. 

• 'lllal«t""· 
şi değilse de yarı me:lenı sa) ' pi• 
kendimi alamıyorum. Çatala. }ca«k • .: • 

· ·1 ,·ın "'' rinç sığar ki! ... Halbukı P1 a eti 
. . . • d kı)111 

fıycti kadar kemıyctının e a'<• 
varJır. Ktı§konmaz elle. balık ~ıç ,·t-

d. -· ·b· ·ı v da ka,şık 3 
• sız yen ıgı gı ı pı a . ••ıı· 

nir. Bu kaid.eye ria~:et ~~ıeDl~lb1'
dabı.muaşerct'' e munafıdır... . J11." 

• ba ve kO 
ki çatala alıştık; kaşıgı çor ıııı.ıı· 

postodan ba..,ka bir ııeY için kU :l'i. 
t '-·orut· 

masını yanı.ş ya,·a.ş unu uJ ı;. 
d ·ıns. g 

lavın da çatalla tadı çıkma ıg ler )1· 
re onun yerine çatala uyan şey 
yoruz. 1şur· 

P'l t·· l" t" 1" evler ka.! '' ı u v ıı ur u ur u ~ • . }<o)'-·· 
dık: "Üzerine biraz bezel) e f 01S.

· ı \" sa Bunlar ''bid'at" tır; pı il • . lJO)'• 
. . ec:kıdefl 

rak, hoşa.fla yenır. Hanı ~ b.11111 !ı;,. 

nuz hoşaf kaşıkları vardı; ~e)tÔ~ 
ramazanda sahur sofrasında ,..,.,:l. ' a.f oıw 
na çıkardı ... O kaşık, o hO.Ş • 1111ttS 
yınca piln vm tadı yarıya. ıncr' 1 bilt'l 

. af' adın 
hıç kalmaz. Zavallı hoş · d·yorlııf·" 
beğenmediler, kcmposto 

1 rdllğuıı1 
Vişne kompostosu ... tık du~ ön~~ 
gün tüylerim ürperdi: a~.ca güldU· 
getirdikleri 7.aman yüZU~'lc s$111• 
bizim eski dosttu, hoşaf; a 

1 

le ''pilav • kaban"... ııJ1'l• 
Pilav kalkıyor· adı duruY

0
: . ..,.,uıe• , önll•" l 

kendi kalkıyor. Yakında gib ' 
., .Patates ·bir etin yanında bayagt gı 

ltalyanların gülUnç r:zottos~&Ş1ıc9Jlı 
garnitür halinde gelecek· d~ dC şıı.f' 
hoşaf sız, kendi haline ke~l 1v ıııı dt• 
mış bir pilav ... Ben ona. pı 11 

rim? }.tc: 
:N t! ,,, ııaJı ,. 61 

~ııt ,, 
Tashih. Dünkil ya:.1 ,"fUr"• 

"Türkçe beğenmiyenler" değ! ' 
çeyi beğenmiyenler" di. J< 
ırakla dostl~11ıı 

Irak kralı bir n&J 
sUvJedl ıtr•ı ııt. 

., t1 rtceıı ıııJti 
İrak parlamentosu a~ 1 

•
1 
~e 1 

rinci Gazi bir nutuk ıo:Y~ısıı cto•tlıJf 
1 olan ıııı· 

kunda komıu devletler e ·ı'"•'" f • . . vrat bı ı• 
cıa temas etmı§tır. ~ ·ıı· 

lan söylemiştir: . rtl<>'tlt.lg ı• 
" B'lh T .. ki"e ıle g·l•' - t assa ur ı . pıı 

·1 rnetın muz, en gag am, en 
tahkim edilmi§tir," 
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fıraa~ço~ köylülerle temas etmek 
tekler 1 uldum. Ekserisinde yü -
)or. acısı bir fıkaralık göze çarpı· 

B~urala.rrn . . ... d . .. lcdi 
ışçı a etı şoy r: 

&eler b' tıta_dan e ır nazar atacaksın ve 
de b ·ı ge:cn kılığı kıyafeti pejmüı-

'<la Cttay· b" d k ...._ C .. ın ır a ama soraca sın: 
P~ ~ndeliği kaça çalışrrsm? 
kadar ık Pazarlık, otuz be§ kuru· 

ıtıu11da~ ~ olanlar var. Gün doğu
~tııa Bun batı§ma kadar toprağ"l 

"' Çalacaklar ounu la . 
doturab~· ancak kendi karınlarını 
rıı .. ~. • ılıyorlar, Hem de mısır ek· 
~Yı · 

'l? Ço ~p nusrr çorbası içerek. Mı· 
~ i~ 1 dedi:<:eri, kaynıyan su • 
~ğirrn:e.hususi bir küçük taştan el 
~hı~t nıyle kı.rılmış mısırlım atıp 
~Ut d:akt~r. Üstüne de ya yoğurt, 
~ dötec {~ - ha!lgisini bulabilirsen 
:;>ııra. e sın... Üç öğün bu gıda . 
~Yv~ mal sahibinin tarlasındaki 

l'~taca.k" denen berbaa kuliibede 
au sırı .. 
......_~it işçilere soruyorum: 
......_ V tınız çocuğunuz yok mu? 
......_..,.ar, ınemlekette. 

1 O"r ... k . ......_ V"' agınız yo mu? 
tonun 8.t, ~a, geçindirmiyor. Ba-· 
t-. diy gelırJyle evdekiler yaşasın· 
q ~ı: en işte böyle çıkıyorum. 
t • ....._ p tnk.da çalı§ıyorum. 
lllrli\.tc c .~· daha verimli bir yere hep 
~11.toflta,~ç e~eniz .. Hükumet beda
'!çi ~lı" dagıtıyor. Zonguldakta da 
'Agı Var. 

~ldak 1'!dmış. T erkedilmiyor. Zon· 
~u~~ .. 

~\Qdc ~ uzeri, §ehrin dışında pej· 
~ ktJı .. ır adama rastladnn. Sırtın-

1 ac~n?an daha peri~an bir ha· 
~ ' l3 crı "Vardı. Halini sordum: 
~ lUr:Yburttan çıktnn. On sek:z 

~tıı llJ>erek geliyorum. Çarşan-
~-t~Elarına hamallık etmek içir 

n ın .• dedi. 
la . ~semer kaç para eder? 

YD1!,ht;ı kur1tı. O olursa daha ko· 
,, lıoi: llliur. 
,,~, """il" 
>' • Ve bn: On kuruşluk serma-
~~t. l)8tc~u, günlerce sırtta taşını -
~~~ ~ ..... k, biçarenin yüzüne bak 

de d;'rıan, hamallık edecek me-
• ~k katlrnadığım anlıyorsunuz. 
0
tdul\l. abalık bir köylü kafilesine 
........ ~· 

~t} Crıgitı k" l"' di ) d d Ct) F' . oyu ye naat a ama 
CJler) akıt köylü diye nasıl adama 

ltifcıkıa • 
~u ......... ait Şu cevabı verdiler: 
o)' bir irıa~rnm bir evi, bir çift ökii 
td llt tia '!l;gı, be§ on tavuğu, tarla:ıı 
i .er \>c' 'c1Yeceğini, içeceğini tedariJ.. 
~ ~Oo 1. llede giyecek; tuz ve vergi 

~h.i aa~jhk mal satabilirse zengin 
;. ~tıg· ır. 
c, ~. ırı kö l·· . . . k F 1 

;.CI" 1'tıa1t b' Y u ıçın yıyecc : asu -
~t~ itııiş' ıtaz buğday, yumurta, 

· Sorunca bunlan saydı
cı ......._ f.".,.L. 
it~ ""-it k'" 1 "~ " Hiç b· oy ii biraz mısır ekerse 

.c\, .. clıt a ır §ey ckemiyenler d~ 
İ\j~~ keaj tınlar, ormanlara giderler. 
~ tl ~~sırtlarına yükler, satmak 
lu' keatikJ Y~ ~elirler. Bazı günler
"c: ~UtUn crını. kendileri yakarlar 
~ .. ~lctin· &eçı.mleri budur. Bunlar 
~il t~1

1 
v
1
errneyip hapiste bile yat 

' l::s~ 0 urlar. 
lsıeti dert nedir? 
......._ h ilden b· 

tı. fl.1 ~u hii _ ır cerbez_el~ _çıktı: 
~iıı k:ıtcgan\un:ı;.t çok ıyılıkler yap· 
~ala ta 1 cl.ıgı de baltaladı. La-
v luy0r111arnıyle önüne geçemedi. 

~t c, H ~~ - dedi. 
·~~~5l'lii0nden terr iz pnk giyinen 

· u Parınağiyle i~aret ede-

~I ~1~)-le s· 
~~ ~n k·:· 1~ en ufak bir muame· 
"' 1tı 1 oyı··d 
~~ ıt~ ta fl en, hatta evlenecek· 
~ dan d ~ arından da erkek ta • 
~ bırak, a C§er onar lira sızdırma· 

••• b Yor rn l ~C\iti°u il(fol usunuz L şte bun· 
'!lorlar ar bunlar bizi bu hale 

f~~' Pc~ .. 
~ılclittı : onlar da • soyduklarım 
~~i~bad~ki Pe~ Zengin olmamışlar. 
~ ~ ~eliti "k? ·o.damanların bile se· 

t böyJ 11 
1 

• bın lira civarında .. 
e erı Par kl ·· ·1· ma a gosterı ı-

(Va - Ntl) 
(Deuamı 4 foıcildc) 

iplik 
Tiyatları 

Hal,kında lktısat 
Vekô etinin tebliği 

Ankara 6 (A.A.) - İktisat VckAleUnden: ı 
:?3-6-936 tarihli Ye 3337 sa.yılı Resmi Ga• 
zete ile llA.n edilen ve 1 temmuz 936 dan 
itibaren mer'i olan iplik fiyatlar fabrika 
teslimi peşin ı;atı§ !lyatlarıdır. 
Toptancı tuccar gizli bir surette ve bu 

fiyatların çok fevkinde bir fiyatla iplik ıııa. 
tr§ı ya.prru§tır. 

Bunun önüne geçmek tizere endtistrlyel 
mamulA.tm maliyet ve satı§ fiyatlarının 

kontrolU ve tesbiti hakkındaki 3003 numa· 
ralı kanunun bahşettiği salalılyete iıUnadan 
yerli fabrikalar mamulAtı ipliklerin toptan 
satt§larmda tüccar ve fl\brikatörlerln rı. 

ayete mecbur oldııklan hükümler aşağıda 
!ormtile edilmlştır: 

a - Gerek fabrika, ı;erekne ticarethane 
satışlarında bir paket dnhl toptan sattı, 

addolunur. 
b - Fabrikasının bulundu~ ıehtrıerdekl 

tUccarlar fabrika flyatmdan ıtzaml ytızde 

l yUkse~nc toptan satış yapabUllrler. 
c - Fabrlka.'lmtn bulunduğu ıehlr ha-

ricindeki lUccl\rl:ı.r llA.n edilen fiyatlar" 
kendi ktlr ve masrafları olarak azamı ytiz 
de 3 fiyat farkı llAve edı-b!llrler. 

d - Fabrikalar başka şehirlerde. satı§la • 
rını satış maf,aza.ııı \'eyi\ büro açmak sur-e
tile bizzat yaptı1'ları takdirde o ıehirlerde 
açacakları satış mn.ğa1.Mt veya bUro rnunı. 
fı olarak fiyatlara azami ~ilzde 2 frk ııtveo 
edebl'.lrler. 

e - İlAn edilen flytlar azamı olduğundan 
fabrikalar bu fiyatlardan dahi\ ucuz sallı 
yaptıkları takdirde yukarıkl fiyatlarda raı
nız tüccar kAr ve murafianmn azamı fiyat 
U7.erind<'n hes:ı.p edilmeyip fabrlkalann b•t 
ucuz satışı üzerfnd<'n hesap edilmesi m~ş
ruttur. 

t - Jo'abrikumın bulunduğu ıehlr hart• 
cindeki satışlarda toptan fiyatlara a~nca 
na!ulyc üc~U zammedilir. 

g - Paket ambalaj masrafı fabrikalara, 

balya amballlj mura!ı m~terlye afddlr. 
Balya amballlj mıuırafı hakfkl mMrafı tf'• 
cavüz edemez. 

h - Gerek tüccar ve gerekse Cabrikalar 
depolarında iplik olduğtı halde mubaya.ıt. 

için mUracaat eden muıterılere satış ya~ 
maktl\n lstlnka.t ettikleri takdlrd~ kanuna 
mugayir harekette bulunmu_ş olacaklarından 
Jtanunıın cezai hlll<Umlerlne tAbl tutulacak. 
!ardır. 

1 - Gerek tüccar \'C gerekııc fabrikalar 
mağaza \'Cy&. satış bUrolanna. komisyon 
ve masranarmm na.vesile tanzim edecek'e
rl iplik satış !iyatıannı mahalil ticaret odt• 
larmıı. taadlk ettirdiktPn sonra. Resmt Ga• 
zete ile llAndan ill?>arcn nihayet t:'I ı;Un 

zar!mda. umumun görebil~ce~ bir şekllılo 

talik etmeğe mecburdurlar. 

iÇERiDE: 
• Ma.llye \'ekili Fuat Atralı hast&lığmı 

tedavi etUrmek üzere <!ltı a!cşamkl ekspreı:· 
le Parise hareket ebnJştir. 

• Donanma hizmetinde k~ıllanılmak Uu· 
re Almanya.ya ısmarlanan bir romorkör 
dlln Bremenden vnpur!a ı;~!ırlmlze gelmiştir. 
Romor!.ör 12 mil süratlndedir • 

* Belediye büttin kör kuyulan kapatma
a karar ,·ermi~tlr. 
• ll.lezunc:ı A\TUpad:ı bulunan lrak se!lıi 

:Naci Şevket dil.'l şehrimize gelm~tlr. Nacl 
Şevket akşam Ankaraya gitmiştir. 

• Jııpon büytlk elçisi Ankaradan tıehrlmt. 
zc gehnişUr. , 

• Alma.n se!iri Voo. KPller blrkııç gtine 
kadar m"zunen Berllne gidecektir. 

-.. TUrk tütlln ve ctgara!armın bütün dün• 
yada satı,ı için çalışılmaktadır. Bu hu!"U'• 
ta İngiliz vo Çek rPjllerile nntıışma.lar yr. 
pılmak Uzeredlr. 

* Jimnastik ~"nllkleri için bazırlannn 

talimatname gelml§Ur. 
• Bazı \1l~yetıerin vekAletıerin istedijti 

ııtatlstıkl ma!Omatr yanlış verdikleri anlaşıl• 
mıştır. Bu \ilAyetıerln al~kad!U'ları bakkrn· 
da tal;lbata başlanmt§tır. 

• Partinin kuracn~ gençlik blrllğl hak· 
kında hazırlıklııra b:ı.şlanmı,lır. 

* Sıhh'ye vektıletl zehirli gRZ'ardan ko
runma tallmatn:ımesinln ehemmiyetle tat• 
bikini bfldlrmlştir. Açılacak kurııla.rl\ de
vam etmlycn memurlar tecziye edilecektir 

ı:: Belediye, ~ehlr içinde kaldırılacak ve 
muhn.taz:ı•u kap edece!c me:arhl:lar ha.kkm 
da yaptığı tetkikleri bitlrml~Ur. 

• Ticaret odası belediyenin talebi üzerine 
şehrin mUstnkbel ,·aztyetınde bulunma:ın 

Jflzımgelen iktisadi ır.aha1ar haklundakl r:o. 

porunu ~ledlyeye vırrmı~ur. 
• Gt'tzl kön:-t!'JU in"3tıtı irin rak•l:ın Hı 

metrelik terrUoo krzılt1nrı ltı\fl gelmemlıı, 

bunun )"erini' 1 A ml"tr lll< kazıkl rn ça'<t'• 
mUT takarrür etml§tlr. 

* Tij;'kkuşıınun ame.11 dersleri maı'tm 18 
inde Beyazıt meydanında ba§layacaktrr. 

ŞUede 
hapishane 
boşaldı 

Meşhut suçlar 
kanunu çok 
faydalı oldu 

Meşhut suçlar kanunu beş ay 
gibi kısa bir müddet zarfında adliye 

ve zabıta işleri iizerinde ümit edile· 
miyecek kadar kuvvetli ve mi.isbet 
bir tesir yapmıştır. 

Hiç bir zaman mahkum adedi o
tuzdan aşağı bulunmıyan Şile ha
pishanesinin dün son mahkumu da 
tahliye ettiği haberi gelmiştir. Ha
pishane şimdi boştur. 

İstanbul adliyesinde yapılan bir 
statistiğe göre şehrimizdeki asliye 
ceza mahkemelerinin işleri yüzde 
yirmi azalmış. sulh cezaların işleri 
yüzde elli hafiflemiş ve meşhut cü
rümler de ilk günlere nisbetle yüzde 
yetmiş nisbetinde düşmüştür. 

Evvelki gün Beyoğlu mmtaka
smda hiç bir vaka olmadığı gibi, bun 
dan beş ay evvel gi.inde 40-50 vaka
ya bakan İstanbul meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine de ancak bir 
müracaat yapılmıştır. 

7 
PAZAR 

~IART - 1937 
Hicri: l3M - Zilhicce: 23 

Cı.;.,.,şin 5ıı•~, 

18,0~ 

''~ 5,0'T 12,2:5 15,38 18.0S lll,36 4,49 

GEÇEN SE.SF, Ct;GON ~·E O'.DU! 

Hlt1erin uzun bir nutkun<lan ııonr:ı, Al. 

manya gayrlaııkerl Ren mmtakasmı işgal 

etti. 

• İzmir lls3leri m zı;nıart lu ·ene r'.gc 
geceqinl 20 martta ynpacaklardrr. 

* Kabataş listsl mezunları dlln halke\ir. 
de toplanmı~ ve bazı kararlar almrşlardır 
D·ı mryıı.nd1\ bir rozet yapılmwıı ve Fra.nsa
yn. ıreya.hat tertibi takarrür ebnıııur. 

ııı Orman fakUltesl talebesi dün yıllık 

konı:ı-elerinl yapmı§lardır. 

• Yata.lclı vagonlar şirketi İzmir beynt'• 
milel E<"rglsine gldeceltlere bu sene yüzde 
:?5 tenzlllıt yapacaktır. 

• Alman klerlnglnln l§!ememesl dolayıslle 
şehrimizde ve gtlmrtiklerdeltl Alman eoşyas"" 
nın miktan tetkik edllmelttedlr. 

• İstanbul erkek lisesinde dlln Ye;ıllay 
kurumu mC!lfaatıne bir müsamere \'erilmi•
tlr. P.ugUn saat 10 dıı. ayni müsamere tek• 
rar Pdilmlştır. 

-

- lf:zımzı i.,tmııcğc gc?d;ııı, 

- Yammzdal;i 1..-im, 

- Bir boksör arkcıda~! 

Umumi 
mağazalar 

Açll n1ası için h~r 
şirket kuruluyor 
Ankara, 6 (A.A.) - lktıs:ıt v.~

kili Celal Bayarm reisliğinde topla
nan Mil!i Bankalar genel direktörle: 
ri lstnnbul hariç olmck iizere Mersin 
den b~hyarak memleketin belli baş
lı biitün ihracat ve ticaret merkezle· 
rinde tesis edilcce!~ umumi mnğaza
lar me·ızutınu tetkik etmişler ve bu 
maksatla şimdilik iki milyon lira ser
mayeli bir Türk Anonim şirketi tesi
sini karar altına almr~lardır. 

Osmanlı ban1rnsı, bu şirkete ken· 
dişinin de iştiraki icin merkezinden 
talimat istediğini biidirmi~tir. 

Diğer taraf tan lstanbuHa bu ne
vi mağazaları tesis ·nzifesi verilmiş 
olan lstanbul liman işleri şirketinin 
mesai pro3ramı lkt:sat vekaletince 
tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu umumi mağazalardan bekle· 
nen başlıca iki büyük netice şudur: 

Birincisi: "Resepissc., ve 0 var
rand .. uşulü tatbik edilerek mal sahi· 
binin bu mağazalara girmiş malım 
kısmen veya tamamen kolayca aha
ra devir veya mukabilinde avans al· 
masmı teshil etmek. 

ikincisi: T azc meyve, peynir, 
yağ. yumurta gibi birçok ihracat 
mallarımızın istilzam ettiği frigorifik 
veya diğer teknik şeraiti temin ede
rek tieari emniyet ve kıymeti arttır
maktır. Her memlekette kolay, bol 
ve ucuz ticari kredi için en mühio-ı 
tesi~attan sayılan bu mağazalarm ti-
cari inkişaflarrmızda miihim bir mer 
hale teşkil edeceğinde şiiphe yoktur. 

Ticaret odaları hissesinden müte
rakim para dn, son ticaret odaları 
kongresinde verilmiş tasvib karan 
ve odalar niznmnamesinde yapılmı~ 
tadilata tevfikan bu işlere hasredil
miştir. 

Silah aı·a~tırması 
Zabıta diin gece şehrin muhte· 

lif yetlerinde silôh araştırması yan· 
mıştır. Bu araştırma r.eticesinde 
birçok kimselerde silah bulunmu~ 
ve yakalanmıştır. 

• Şehrimizdeki slgo!'tl\ t'rke..:er!nden 
Danltb ıdızorta şirketi kaza ııigortası k•s 
ınmı kaldırmr§tır. İktisat vek~lotinln musr. 
ade:ıllo bu şirketin l>aza kııımma. ııigorta.lı· 

l:ır İtimat Mil l .sigorta şlrl<ellne dcnedll 
miştlr. 

• Akay ldarc.•ılnln Yalovada yaptırmakta 
oldugu bUyük yeni otelin l~aatı tamamlnr
ma.I< üzeredir. Akay idaresi şimdi otelin 
mobilyelerini l<'darlk etmektedir. 

DIŞARIDA: 
"' Tetkil:at için Yunanlstana gitmekto o

lan meb·ıslarımızdnn bir heyet ::-.. IAnll:t~ 
IlUyUk Önder Atatürkün doğduğu evi zly&• 
ret etml§lerdir. 

• Rovyet Rusyııda i§Çi kadın miktarı 

ı9W clnn 1031 o katlar b<'~ nıllyon artını&· 

tır. ıo::s d:ı ra'ıı;ıa.n kadın adedi 8.4211.000 
:yeni hütUn ı:çllerln yüzde :l4 nll bulmu -
tur. Kadın d:ıktorlar erkeklerin yarısından 
bll':ız ckciktlr. 

$ Atmn.n sinema yıldızı Ma.rlen Dltrlh 
Anıerll<n tabıtyeUne geçmektedir. 

Lehl'.ltan mecllsinde Ay~ azasından 

HabEbaeh Lchlstnndakl Alma.nların kanuni 
olan fakat verilmlycn haklarını ~iddet!e !•· 
l"tllk'erlnl ,.c bunun için her çareye b:ı.7'ı. 
rac!l.l:l:ıı-ını E:öyleml'j•fr. 

• ı mı:rika p'>·ı~ı ı;evyorl; limanına. giren 
tir t:1•1llz va'Jurunda. :;U:: t-ın sterlin Icıymc 
U:ı:le ı.ıı.ı:n't ıı!yon bulmıı-;tur. 

• tn-: 11:: nnr.vota., YP Al:dcnlz fl'olarınm 
:ı·nn!.•"1 manevralar bltmtııtır. 

• ı::ıre~~l Ç:ın:;c:uıtng'ln katli haberi res
men tekzip edl'm,.ktedlr. 

>:ı Llt\·anya hariciye nazın mcbusnn mer. 
11.linc!e Polonya l:ın emin olama.dıklannı a
çılcça ııoylem!ştır. 

0 Tutyan VI' 10 ı;utıık haftanın tatbiki 
dolayıı;fte çıl>r.n lhtilfı.flar neticesinde Par.!! 
&•rgl 'Jl'l'n 2 m!l~'lsta açı'abllmesl şüpheye 

dUşm~tUr. 

• Romanyad:ı Yaş Unlversitesi rekUSrUne 
yapılan ııulkastten 11onra 4000 talebenin 
iç vlll\yeUcre sUrUldUğU Sofyadan haber \·e 
rllmektcdtr. 

EON POSTA'da: 

ltalya 2ir Avrupc:ı 
harb nden 
rnuzaffer 

çık3billr mı ? 
Scnm Ragıp ltalya ile lngiitueni.ı 

mlltck.abil d-OStluk havası iç;ndrki s:n
si diişman!Jk!arnıı c!c a'c.ro.k, lngili::; 

m.atbıuıtııı 111, fa ~i.st mccli.sindeıı çıhaıı 
so;ı kararlar kar.J. ''1nda yaptı!iı ncş. 
riyattan bclı..se:J:yor ve Liberal b r 
lngili:: ga::cfcsiniıı nc~rctt:ği ~u f'kri 
kendi dii.:;ılncc'erinc uygun lntluyor: 

"Hiçbir harp tasavvur edilemez ki 
İtalya için bundan 1.ararsız çıkma:~ 
mümkün olsun. Şu halde: harpten 
en az bahsetmesi hizımgelen mcm. 
leket te İtalya olmak icap eder. 
Halbuki ... halbuki İtalya, her türlü 
ihtimale kar~ı hazırlık yapıyor. 

}t}vı:elce, hazırlıksız olmanın acısı. 

nı tadan İngiltere ise. hümmah bir 
surette silahlarını arttırıyor. Bun
lara makes olarak her memleket 
kendi haline göre nol}sanlarını ta • 
mamlamaya ve bir fırtına koptuğu 
?.aman gafil avlanmamaya çalışıyor 
Böyle bir vaziyette, sulh için çalrş. 
tığını söyl"yen İrgiltcrenin iddiala
rrnı kabul etmek nekadar güçse, 
sulha hizmet ettiğini söyliyenlere 
de o derece inanmnk mümkün de. 
ğildir. 

KURUN'da: 

Bence bugiiıı sal>ah gazetelerinde 
çıkan yc::ı?ar:n cız miilıimmi Nii:.l:ct 
H<ı§im Si;ıaıırığlıı'nuıı imzasını taşı

vor. Bir mnluırr:r, bir mu.anim, bir 

diplom.at 110 çocukl:mııı ço1..· iyi ycti~
tirmeyc ~l:.:;ı:ııı l>ir "<lt;rt çocuk ba

bası,, sı/atlar:yl.e arl:ada.§nn Nüzhet 
H<ı§im olbcttc "o7mma ve 01..-wtmd' i~

lcri h{ll\kmd~ bir f il:ir sahibidir. Fa. 
kat Bulgar:sta1ıda tızun m.ildi',ct bu
lıoıduktmı sonra "lise uo iinivcrsitc 
m.czwılarınm kütlo içiııdc~i 1ı:.<rpctlc. 
rin hal;hrnila tetkik yap1m~ olm.a.s1 ve 

bundan çıl...-mış olan saıJ?sız nuı1ızurla. 
nıı kaıılı 11cticclcri1ıi bi::c 1· tırlatma

sı Nü::lıct Ha:;imi bu me1';:ıula b:r 

"saza1ı:yct" addctmcmizc sebep oldu. 
Alal>ildii}:nc lise 1·c a7':ıbildiğinc iiııi. 

vcr,<ıifc mc:ıow ycti~t:rnıck bir cami. 
aya. faydam• verir Z"'Tf!r mı1 

Brı.kııı•: Nii::hct Ha:·m buna, cct·ap 

veriyor: 

Bulgaryada bulunduğum sıralarda, 
o memleketi bi.iyak bir ekonomik 
hriz b~naltıyordu. Sayıs:z diploma: 
h bu krize karrı bir tek çare bile 
yazamamaktay.iı. Halbuki beri 
yand'l. parti politikacılrğı alev alev 
yanryor<lu. 

Bu, tabii idi. Sofyaya ilk geldiği 
zaman, prens Ferdinnnd, fı~kı ko. 
kusundan b:ı.§ı tutunca, kendine bir 
saray, b·r ti~·atro, bir zooloji hah. 
çesi yaptırarak ferahlamayı dü.cün
müştü. G€lge'elim, bunları yaptır. 

ma!da da ferah!ıyamamı~tı. Bu 

ycrbre can verecek ins:ın1ar liızım. 
dı. İşte o zaman bir sürü liseler 
n.c;tnmıştı. Bu lise!crdc obur obur 
okuyan Bulgar çocukları sonradan 

üniver~i.tedcn de diploma aldılar. 

Fa!::ıt Çoı: kalabahktıl::ır; çök kala

h:ı.lrktırl"r Cm.ıı1 İ"in .,;rndi dar bir 
meydnnra k" •'ilerine •·"r nv:rtrn"'• 
için ç"k:~cn bir bJ.,bah~·:ı b~nzi. 

yoriar. 
Onun icin (\O'c li"~ , . ., l: .. !na biz=m 
de diişmemiz g~rcı:t·r. Az lise ve 
1;C~mc liı:c'i dem0ıc. :yi üniversiteli 
demektir. İlk t:ı'u:il ; .. •;""'1"""Z her 

yurt4 a<-" 1 • :::·m·Jır. 1'.r" ~cak. orta 
te!1sifüı heb burun ii;:;rci d~nc~:
nin, yani fü:enın tek g-aye8i yurdun 
diri ·antını veya v·· .,..c•:: bil~ili ada. 
mını yetiş~irece1: un;\·crnitcyc ele. 
man h:ı.:ırluma'•tır. 

24 sa· tl 0 k zabıta 
vak~aları 

Zabıta son 24 saat :wrfmda şeh
rimizde vuku bulan vakalardan 9 
yaralama, yaralnnmn. 3 hırsız:lrk ,.e 
11 muhtelif vakamn raporlarım ver 
miştir. 



B~~u Jorwurz,liz( C'nap Verelim ... 

Biribirinizi sevebilecekseniz 
evlenmenizde mahzur yoktur 

(Fethi) imzuiyle aldığmıız bir 
mektupta deniliyor ki: 

"Bundan üç sene evvel bir kom· 
fuyla tanışmıt bk. Bir lazlan vardı. 
Ailemiz arasında samimiyet ilerle
dikçe kız, benden küçük olduğu için 
bana "ağabey,, derneğe batlamlfb. 
Ve hala böyle hitap ediyor. Şimdi a· 
ilem bu kızla nif&J1lanmamı istiyor. 
Fakat ben, kız bana ağabey diye hi· 

tpp ettiği için, nİfanlanmak istemi· 
yorum. Acaba ne yapmahyrm?,, 

CEVABIMIZ: 
Kızın bir miiddettenberi size a

ğabey diye hitap etmiş olmasından 
ne çıkar? Bunu iki aile arasındaki 
samimiyetin ifadesi telakki edebili: 
siniz. Bu, bir mahzur değildir. E
ğer kızla biribirinizi sevebileceğinize 
kanaatiniz varsa evlenebilirsiniz. 

~sm_. ........................... ~ 

1 

Yann akşamdan itibaren SAKA~V A. sinemasında 
En fazla alkı§ toplıyan dans ilahesi GINGER ROGERS 

ve WiLLiAM POWC:L 
in oynadıklan fransızca ıözlü en güzel bir afk faciası .. Cinai bir dram 

GECE VARiSi YILDIZI 

................................ , 
Pek yakında TC RK Sinemasında 

Savoy Oteli 217 
Meşhur artnst 

Hans Albert'in 

Büyük qk ve ibtİJu romanı zen
gin mizansen, müteaddit, figüran

lar tukılar, danalar. balalaika. 

~SARAY Sinemasının 

!il 
Ilı 

Bugünkü zengin ve mütenevvi proanmmı mutlaka görünüz. 

; - Cinayete Harb 
Atk, ihtiru dolu halihazD" vakayı musavver film 

Bat rollerde: JOAN BLONDEL ve E. ROBINSON 

2- Kızlar Mektebi 
Haftanın muvaffakıyeti Fransızca sözlü filin 

~rollerde: SIMONESIMON ve HERBERT ;.1ARSCHALL 
2 büyük film birden ~örünüz ve alkışlaymız. 1 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 
--!~~~!!!!!!!!il!!! -- ---·- ----------- -------

I
C"""..-; ™•TÜRK Tiyatrosunda 9 mart sah günil akşamı=ı 

lstenbul Avcılar Kurumu 
müsameresi 

Bayan S A F 1 V E Konseri 

1 
Şehir Tiyatıotu aamıtkirlanndan (Bedia, 

Şaziye, Vulr, Behut, Haznn, Avni, Sait 
Mahmut) ile anatkir (Nafit - Halide 

1 
bUieNi) nin iftirakil e zenein program. 
T afailit el ilanlarında. Yerlerin izi §İmdiden 

temin ediniz. 

• · ··········-····ıE"!?.H ·· lıııııııı.... . .:::!!:::::::::.:.~: ....... .... 

> GOzaı dlşlerlnizJe 
Her şeyi lezzetle yiyiniz 

Oi,şletiniı iyi \'t u~lam oluru hl't 4cyi kt· 
nı:lli leııetle yiyebılır~ınız. Aytıı :r.arnandA uh· 
har tebeıısi.imiinüzl" herke~in takdirini ku~ · 
nırsınız. Pasteut'un tedkıkatı fennıve!>İ daıte· 
sinde iıtihr.ar ~dil•n Dentol di$ ıtuvu ve ma· 
cunu gayet anliseptık vr nef;.; kokuluduı. 
Dcntol dıs fiıtyu ve macunu, dış etlerıni lcuv· 
vetlcndirır. Ntfesi ıaııfiye Ve dışlerı hiı~ntl 
muhııla7.ıı r11ıti ~ihi dısh:reo: parlak bir be• 
yaılılı; \'trir 

DE.NTOL; bütun oarlvmörilerl' e~unclerde 
utılır. 

onıo 
Her yerde DANTOL iateyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerc:le sablır. 

Her Ak•am ~ ............ :····c········ • • ...................... 11: 

t:ı: :::ı::::m::::::::: :: 

im Bcyoğıunda LO~TDRA oırathda- ~m :::: l.~ nes o e m: .... ::ı: 

~.:1.ı.·i.:sa.van Hemı·yet ve ijn 
- Zeybekler fiil 

iiU111iilHH!fü!"!i:Uii1Htfi11 TL. 4022 7 ili":!l··iiiüi!iiiii!ill=!!!ii,;f;Hi: • ma•••••••••.;:: ........ r.:.... :. iillllilliliHGL-r.iiDHa .. : 

HABER - Akşam poataaı 

Maarif Vekili 
Bu sabah şehrimize 

geldi 
Maarif vekili Saffet Ankan bu 

sabahki ekspresle şehrimize gelmiş· 
tir. Saffet Arıkana talim ve terbiye 
hf'yeti reisi Ihsan refakat etmekte· 
dir. 

Maarif vekili talim ve terbiye he
yeti reisi ile birlikte buradnn lzmire 
gidecektir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Tarhan da bu sabah Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. 

Tramvay, Tren, Vapur, sinema 
ve mektep gibi kalabalık yerler· 
de ba.§kalanndan 

Gripf Nezle, 
Difteri, Kıztl 

gibi mikropları ağız ve boğaz 
yoliyle giren 

Bulatıcı hutalıklar kapmamak 
için ağzınızda 

AKRIDOL 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 
boğazı mikroplardan temizlediği 
gibi boğaz ve bademcik iltihap
lannı da 'ek çabuk ~eçirir. Her 
eczahanede bulunur. 

Ufak kutusu 35 
Büyük kutulu 70 lruru§tur. 

İstanbul .Harlct -As~. 
• ... ' . • l 

kert.kıtaatı · uaıiıari 
1 • ') • 

Beher metreaine biçilen ederi 38 
kuruş oJan 200000 metre minder k«· 
lıfhğı bez kapalı zarfla alınacaktır. 
Şaıtnuneıinin 380 kuruta almak 
ve örneğini görmek istiyenferin her 

ıün öğleden sonra Komisyona gel · 
meleri ilk teminat mıktan 5050 lira 

dır. lhaleai 9/ 31937 alı günü ıaa! 
15 de:lir. Eksi!tmeye gir ~ceklerin 

2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesil<a!arla temi 
natlanm teklif mektuplariyle birlikte 

ihale 3ae.tinden en az bir saat evvel 
Anl<arada M. M. V ekile1i Satınalma 
komİGyonuna vermeleri. (618) 

(1015) 

Her bir l:ilo::una bir.ilen ederi 
240 kurUJ olan 1 O bin kilo yün -
çor~ ipliji kapalı zarfla alınacilk· 
tır. Şertnameaini para.rz almak ve 

örneğini iatiyenlerin hergün öğle • 
den aonra konüıyona gelmeleri. ilk 
teminat miktan 1800 liradır. lha· 
leai 18 3; 937 perıembe günü sa
at 15 tedir. Ekıiltmiye gireceklerin 
2490 sayıl. kanununu 2 ve 3 ün· 

CÜ maddelerinde yazıt. vesikalan 

ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım ihale aaattnden en az 

bir aaat evvel Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma komisyonuna ver 
meleri. "625,, ( 1119) 

Her bir çiftine biçilen ederi 450 
kuruı olan 30000 : 40000 çift as
ker kundurası kapalı zarfla alma • 
calctır. Şartnamesini 900 kuru~a 

almak ve örneklerini görmek isti
yen!crin hergün komisyona gelme· 
leri. tik teminat miktarı 10250 li-

radır. lhaleai 20 3 937 cumartesi 
günü &aat 11 dedir. Eksiltmiye ~
roceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

ve:;ikalan ilk teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankara.ela M. 
M. Vekaleti Satmıılma komi:.yonu· 
na vermeleri. "626,, (1120) 

Şikftyetler, temenniler 

De; hastahaneye 

Tek istasyon 
yapllamaz mı ? 

Hastalar, ayazda 
titreşmek ten 
kurtarılmalıdır 
Okuyucularımızdan (M. T. U.) 

imzasiyle aldığumz bir mektupta ez· 
cümle deniyor ki: 

"Halkın haklı isteklerini özde~ 

benimsiyerek yazdığınızı &evinçle 
okuyorum, bi~ok zavallılar namına 
bir dilekte bulunacağmı. 

Guraba hastahanesi, kuduz te
davi müessesesi Ye Radyoloji enıti· 
lÜ3Ünün Şehreminindeki tramvay 
istasyonu birdir. 

1 - Gureba hutahanesinden ek
seriyetle sargılannı değiştirerek çı
kan veya tedavisi ikmal edilmekle 
çıkardmı§ olan hali nekahetteki kan· 
sız ve zayıf ha.atalar, 

2 - Kuduz tedavisine devam 
eden veya iğneleri tamamen vurul· 
mut olmakla çıkanlmq olan hasta· 
lar. (Ancak ıurasııu huseten kay· 
detmek isterim ki, vurulan iğneler· 
le yapılan aşı müdavi değil ancak 
adedi tam.ınlandıktan sonra bilmü
cadelc hastalık mikroplanm mah· 
veden mikroplannıt ve bunların mu 
vaffl\k olmuı şeraiti esuiye.inckn 
biri de hastanın bidayetten nihayete 
ve hatta ~ınngalar tamamlandıktan 
ıonra dahi bir müddet katiyen ü~ü
memesi liizun İmİJ). 

3 - Bqka yerde dertlerinin ça
resini bulamıyarak radyoloji ensti· 

tüsünc ko~an birçok nevi veremli, l'!f 

kumlu, kanserli bir alay zayıf, kan· 
sız, ıztırapb ve ekserisi fakir ve ka~.m 
hastalar İJte bütün bunlar yağmur 

ve karın altmda ıslanarak, tiddct!i 
ve dondurucu rüzgarlarla iliWerine 
kadar donarak Şehremini nahive mü 
düriyeti önünde tramvay beklemek
tedirler. Her ne kadar tramvay 1 O 
- 15 dakikada bir mutlak geliyor· 
sa da bu şekildeki bir hastanın acaba 
1 O - 15 saniye bile bu vaziyette 
beklemesi muvafık mıdır? 

l-IükUınetimiz hallan dertlerine 
çcıre bulmak, ıztıraplaımı gidermek 
icin en mühim ihtiye.çlar meyanın·· 
da umumi s•hhatin de korunması 
i'.:in pr.ra sarfod~rek bu üç huLa.neyi 
yapbrmış ve bunları memleketin en 
lıazik doktorlarm~m bir kımıll11 ye
d'ibtimarr.ma bıralnn•f bulunl!yor. 

Sağlam ve sıhhatte olan İn$anlar 
i~n bc!de:ne yerleri yspan tramvay 
§İrkcti acaba hükumeti cunıhuriye· 

mizin bu b:dar itina ile tedavilerine 
uğraştığı b~ hastalar için - hiç ol· ' 
mazsa Sirk~i bekleme yeri gibi ol· 
ıun - bir baraka da buraya yapa
maz mı? 

Kendiliğinden iyi bir ~Y yap· 
mak adeti olmıyan bu şirkete acaba 
böyle bir bekleme yeri yaplırtda· 
mu mı? En derin saygdar.,, 

HABER - Okuyucumuz şik .. -
yl"'tinde yerden göğe kadar haklıdır. 
Çiinkii bu üç tedavi müeşseşl"'..sinin 
en yakın tramvay durağı olan Şeh· 
remini nahiye miidürlüğii binatınrn 
önü, mevkiin yüksekliği itibariyle 
en ~idd<"tli ve sert riizgarlara maruz· 
dur. Bilhassa kış mevsiminde bura· 
da hasta değil, sağlam bir adamın 
bile on beş dakika beklemesi büyük 
bir tehlikeyi göze almağa bağlıdır. 
Belediyemizin ve §İrkctler komişerli· 
ğinin bu iıe lazım gelen ehemmiyeti 
atfederek şirket nezdinde te,ebbüs· 
lerde bulunacaklarını ümit ediyo
ruz. 

Daktilo bayana ihtiy~ var 

lstiycnl~r Y enipostahane kartı· 
smda Hekim çıkmazı No. 7 yazıha· 
neye miiracaat. 
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- ~ .. :; ~iiıll ' J3eniHı ~ 
~-M8ddT ,,. 

man•"' 
fukaralıl< ~, 

(Baf tora/'' ~ 
yor ... Halbuki bu toprd~~ı .. 
mizi ih;,ıı etmek aerek deii1b.I~ 

- Cahiliz .. - dedil~r: 1 ·t""''' 
ruz ... Nasıl edeceğimizı bileın' ..... ~ 

Bu, doğrudur: Ayn.i ~
üzerinde daha müterak~ .~ 
yurtdaşlarm daha iyi ne~ }JIJ tıa' 
lan muhakkaktır. NitekiJO ~ 
valide ayrı ayrı tarihlerde ~· 
zümreler, biribirlcrindcn •yrı ı,aa, ~ 
celer almışlardır. Öy}e~ ıı· 
coğrafi muhit mcsclesı.0• su~ 
yade bir kültür meseldıdit· ~ 
ralıktan kurtulması i~n fer d: 
yapılacak birçok maddi ıe~ v• ft 
Demiryollerı, yollar, kanu :U-0:.ı....
ire, .. Fakat manevi olıırak ~~r 
icao eden şey daha büy~k~~·~ 
arifin bugünkü ciliazı k~Y~ tllİ'!_°J' 
kaplıyamadı. HaUcevlerı: 1'Pr 
ri daha ziyade ka~e.ba)ar ~: y; 
cülük şubeleri henüz pek rüı' 
dir. . a#ı. 

En geri devirlerde. Y8~1 
• ol' 

vi ve ruham smıflannın ~ ı.nr 
· l rın " dukları sıralarda bile, oıı a ~ 
!erle manevi irtjbat nok~Ö)' -pi' 
kuwvctliydi: ~öy .h~.~rı. o;. O·" 
paslan, bu vaZJfeyı g~ruıler kÖtJ'!: 
jimlerjn istediği şekil~ f ,_ııpr_ 
manen yetiştirirlerdi. ltıra }<Ö)"}jjyte 

ki, (Bahusus papasJarın) ~' 
birçok şeyler ~retmek h ~ 
pek büyük faydaları ohnu~~· ~ 
gi cemaatin bu ruhani ~el )llr 
kuvvetli olduysa. onun ~u . -~ 
ta dolayısiyle maddi. vaz1Y:f. ~ 
yükselmiştir. Aynı <:Dir 1 k ~ 
içinde a)·rı ayrı kiiltürkr. pe 
semereler vermiıtir. f ~ 

Benim gördüğüm: u •• ~ 
rnıza: peri~anlıiımıza aeOeP• vcJJtfl' 
yokluğu .. ndan ı;iyade~ ~f· 
istifade edememek aevıy . ~J ,11 

Bu seviye yüksdmcsı _.k.~ 
crı k ~ Kara sef alctten kurtulpırr~ 
köyün yakınından h!r ~ ~ 
bir şose geçirmek ka~ı g ak eft""' 
Köylüye toprajı dagıtm 
mi'' ~ 

.Elbette bunlann da faJ~Wj 
b .. ... ·· f'- 1·-ı manen ~ uyuktur. ~, 

yapabiHrsek... .. ~ 
Kurunu vusl3nm ko~ ":.~ 

1. b' cıh.Z P'İ.i. derecesinde kuvvet ı ır. ·L..ı:~"'" 
Oyle bi cu- . 

mak laumdır. r .. de 
rejim man~viyatının her ~oY ~ 
bulunsun .. l~te bu n.~r~~~~ 
yoktur,.. F.afult. en g~ ~~ 
yetittirip köye gönde tbilı ~ 
sü eğer muvaHakıyetlb ~ i.ik ~ 
lirşe, zannderim. pek ur ,,.,. 
sanlarımızdiın bfrini ~~kili " 
edt"cktir. Fakat bu 1 _.lif 
ğildir. ,pbi ır_ 

Uzaktan ~iki •>:k1'tl; bir ~J 
ama bu, çok c.hemnuye keıJ'f':.. 
dır: Milletin ıkültür ~r de~::: 
geri köyleri arasında hıç. 1 ,,.uıı:-..~ 
olmuyor .. Halkın bcnıt. _,J, 
olduğundan ziyade Jll(v~ . JJ~ 

HABe: .. ~ 
At<SAM •09T 

IOARE EVi Çaddl" 
ıstanbul Ankara bol _'.!!,. 
• Posta kutusu ı bl.., 1 ~ 
Telgrel edre.,s ••ta,..DU '''" 

Y aı:ı ışıerı ıeıot'!"" ; t 
' idare ve ııan • 

• ABONE_ Ş~fıfl~ . 
Tu,.,,. 2 7oO "'t 

Senelik ••00 K' .--_ ,, • •v•• ,.., .. •80! " .s aylık •OO •• _.,. ,, • •vtlk , __ .. _ 

""""· Salubi w N,,,,,_t J)I 
Hasan Ra•J""~ 
&111/dıl• ,,., fY AKITJ ... 

Gaby Morlay • Victor F romcen - Elvir Popesc:o • Raimu - A. Lefaur • 

Ş CJ aıtRvA Ngibi ıiiyü(k ylıldeızlarmRteOmselili)olaf ilmini heniis ~ AŞK olanlar, heme" 
S A K A R Y A Sinemasına 

gjtmelidirler. Bugün saat 1 1 de tcnzilitlı matine 
"' . 
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<ı 



~:--1937' 

Vicdan 
azabı 

(~ 
aı,. ' h"'ı.!mın hül&ast): \ 
~ f.otJZan!ı gün!L bir Balon kö§c
llı ~Bedi, Cemale dair bir hatıra
'l.iı~ btıyor: OOş altı sene evve1, 
~ §da bir!ilde gezcrlcrltcn k:4.. 
tıe e?.e k'1lı,klı iki adanuı mskımı§wr 

"Cf'memi§'ler. 

'''1 ... 
".... İl' kildi: 

11,.L Yok ,..., ... ,_ G'' ed' l' Qjı.c:iıı. b• -uıu... orm ın m • 
~l ır halleri var ... üç.gün dağda. 
~ ar ... Bu buz gibi ha.\'ada.. .• 

... ~ ~i7.e emniyet ettiler, sordu
~ıc ltıı.dı onları haber Yermek n.1-

•• oıUr ... 
1. 'l>~· 
~ bir . 1 atna ya susarsak da bun.. . 
~ ~lllayet ya.parlarsa vicdan a-

1'..._ • ez miyiz? 
~?. ~~e biliyorsun katil oldukları. 
b .. _;" QC}kj 
.~ de fıkara, zavallı adam. 
"'tl~~~a.lıa ziyade buna ihtimal 
~ t~· Raydi sen de... Bırak şu 
·~ 8.tiyle uğraşma.. .. 
~. 0 d ııra.rnna o derece asa.biloş
de ~~ce kızmrştr ki, nihayet ben 

11,l> ( nu silkerek: 
' ' lll ... Hakkın va.r ... Blzc ne? 

.. Sa 
11 l\ra, ııı.4H }c nJ't • 

\ 
..... ..... ~ı.uere Ud.Ye ettım: 

'I oır ~ it çıkarsa. karışmam ... 
•. , ?ııes•uıu seMin! 

~ ·~ 1 tebessnm etti Fa.ka.t bllir-
'1la:n Son derece asabi ve vehimli 

~~· 
~~ ~ ~hah, postacı hepimizin 
~ l~ rnektuplarm.ı getirdiği za
,"ecuı e Yalnız mektup a.lınıya.n 
h.ı" '"ardı. Birkaç kişinin orta
~ lt UŞ, ınutaddan fazla kahka-
dı.._~~or, kon~uyordu. j 
-, Yakal§lp Se.'ll.ihayı sor. 
~ 

4-ı ..... ~ 
~~~1<ıtıdislne gelen mektubu ~~z. 

• '-\~umak istedi.11erdeki agaç. 
t '&u · kaçtı! - dedi 
°"dı.ı k~~ti söylerken l5ylc gillil. 
~ l:ti~hirg<>zlerinde yaşlar beliriyor-

• ti'~ b ~ bu genç kadını bu 
~ 'l!u. ~~ t ~örmern~tlm. 
'il 1 ~ok. ;l'lilatın hlkayemel bir alA.
U.ı~'l akat o mUthiş vakadan bir 
~dat~l'eyan edişi sebebiyle onu 
~l'lı~ Utturn. Hatta diğer levhaları 
~be huı:ta.Ptettim: gökyilzünde bir 
h.-..: hU6 lı Utun balık ~çiminde uza.. 
~ a,,.~nıdedir ... Sonra, Semi. 
~ı tut... .. _ _-de elinde sıkı sıkı çan. 
~ ~ıuc gelişini bile unuta.mıyo
~ ~. toıı lcadrnın yüzünde öyle bir 
~' eripde öyl~ bir pe.ıiltı vardı 
~·~ lı~~· aldığı mektupta son 

,, ı ~k cümleleri okumuş-

:~:~ ıtenç kadın, ilerde görU-
11._ k~ kayanın tepesine çıknu-
"'11' "ern-ı;~ı rd' B' h . . ,, tt "di --·~ c ı. ız epımız, 

~' v, Yo:tıuk: 
~ ikı ~eçın, canını, tehlikelidir, 
~ d~il. dının yıµIlız dol~ıuıı 
.. ~18 
,, ~aı ?'at- ediyorlardı. 

~ııı:ı-' :ae11f'annn.a. yakıa.,tı: 
,, · de Yanlarına alsalar iyi 

~ .... ~ 
· e~. '?rrı; ·dedim. _ Beyhude ıs.. 
~ler. ~l a:nız gitmeye karar ver
,,' li'a1t terındcn dönmezler. 
')., a kork ., ·~ed uyonım ... 
.... b en, d. 

~' q • · • ıye sordum. 
ı!..'~ '-anı o dn&d .. tlUğil' " 'k. "'!b ''~r ""'b a gor muz ı ı 
~ h~ıeC:n dolayı ... Şimdi içim-

"el"O- Var. Ke!iki jandarmaya 

"Sonra dayanamadı. Genç kadınla
rın yanına giderek bir şeyler söyledi. 
Fa.kat, gerek Vecihe, gerek Semiha, 
zavallıyla alny ettiler ve gülerek: 

"- Karşımıza eşkiya çıkarsa biz 
kendimizi müdafaa etmeyi biliriz! • 
d.ediler \'e çıkıp gittiler. 

''Cem:ıl bir dürbün almış. onlan ne 
kadar kabilse o .kadar takip ediyor. 
du. 

"Oğl:ı.n seviyor ... Size söylüyorum .. 
Veciheye o zamandanberi deliier gibi 
vurgundu ... Fakat ilanı a.sk etmediği
ne de yemin ederim ... ,, 

Semih güldü: 
- Az;zim, ilanıaşk etmesine lüzum 

yok. Vecihe hanım onu coktan-anii7 
mıştır. Bakışından öyle belli ediyor 
ki. .. 

Bedi, yerinden kalktı. 
Bezik oynıyanlara yaklaştı. Parti

ye bir göz atarak döndü. 
- Bizim Vecihe ka.ybetnıiye başla

dı. 

Kilmil, kaşlarını çattı. 
- Brra1t Allah aşkına bu 18.flar .... 

Anlattığın hikjyeyi bitir... Sonra. .. 
Felaket o gün mü olmuş? 

Genç a.dam ağzına bir sigara koy. 
du. Yakmasını unutarak daldı. Dal. 
ma neşeli olan yüzü somurttu. Dudak
ları takallfts etti. 

- o günü ölünceye kadar hatırlı
yaca.ğnn ... Akşam olmuştu. Oteldeki 
birçok milşU!riler artık gezintiden ge
ri dö}'liiyorlardı. Cemal Bursaya in
mişti. Ben otelin kapısı önünde birkaç 
yab:uıcı !le oturuyordum. Derken, 
sporculardan biri, seslendi: 

"- Vecihe lıannn geliyor ... Fakat 
arkadaşı yanında. yok ... 

. ''Bilmem neden? Bu sözü işitir işit
mez bir felaketin başımızda. dolaştığı. 
nU. derhal hissettim. Bütün vUcudum 
ürperdi. Yerimden fırladım. 

"- A ... nMil olur? Semiha hanım 
beraberdi ... Birlikte gitiler ... 

"Ben de bakıyordwn. HakikaU!n 
Vecihe yalnız geliyordu. Daha. epey 
uzaktaydı. Güç görülüyordu. Fakat 
topaJlryordu, süsilklcniyordu; birden. 
toı>tı.llıyordu, sürükleniyordu; blrden-

Onun olduğu yere kadar gitmek i. 
çin yirmi dakika. lazımdı. Biz koşarak 
on dakikada vardık. 

"Felaketi ser.en birkaç yabancı da 
bize katılmışlardı. ·vecibenin yanma 
vardığımız zaman, onu yerde baygın 
bulduk. O kadar rengi uçm~tu ki bir 
an onu ölü sandım. Etrafını ihata ede-
rek hep bir ağızdan soruyorduk: 

0
- Ne oldunuz, yaralı mısınız? Se

miha hannn nerede? 

••o, şaşkın Ş&tkın, laf anlamıyor, 

milrem.adiyen: 
''- Bilmiyorum, bilmiyorum! - di

yordu. 
"Aramızda bulunan meşhur sporcu. 

la.rdan bir genç, onu bir tüy gibi ku • 
cağına aldı ve hep birden döndüğümüz 
zo.man genç ka.dın mütemadiyen ağlı. 
yor ve inliyordu: 

''Sonra birdenbire bağırdı: 
"-Gidin ... Semihayı bulun! 
"- Peki, nerede? nerede? 

· "- Bilmem .. Bilmem ... 

''Zıngır zıngır titrediğini gören 
sporcu genç yavaşça bire fısladı: 

"- Bırakın biraz süklın bulsun. A
levler gibi yanıyor. 

(Devamı var) 
Nakleden: Raitcc Süreyya 

HABER - Akşam postası 
~~=====~==~~===~~~~~~~~~~--==-:=----=~~==='="'== 

Tonton 
anıca 

Vaıırn~oınıda 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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Yazan: Niyazi A met 

19 sene evvel bugün 

Dünyada neler oluyo u 
Fasla. Irlanda ve Kristlyanyada kanlı 

ihtiUiHer başlamıştı. Paris bombardıman 
ediliyordu 

Is tan bu 
Şeker ihtikArı başlamış, fes ve 

ayakkabı vesikaları bulunamıyordu 
Yer yüzünün tarihini bildiğimiz gün- ı 

denberi, insanların durup dinlenmeden 

boğuştuklarını görürüz. Bütı:.in dünya
nın sulh ve sükun içinde geçen günle. 

ri olmuş mudur .. Buna hiç bir vakit: 
- Tabii olmu§tur. cevabını vereme

yiz. 

Avrupanın birkaç devleti sulh içinde 
iken, Asyada, Amerika .ve Afrikada 

boğuşmalar devam eder, oralar sükun 
içinde iken Avrupa biribirine girer. 

Bugün, İspanya harp halindedir. Ha
beşistanda zaman zaman ısyanlar o. 

Juyor, günlük havadisler de Suriyede 
Fransızlarla Arapların çarpıştıklannı 

bildiriyor. 

Bugün 7 marttır. Tam on dokuz sene 
evvel çıkan bir sabah gazetesinin yedi 
mart g:inü hadiselerine göz gezdiriyor
dum. İşte 19 sene evvel bugünkü dün-
yarun hali: · 

• • • 
"Tancadan bildiriliyor: - Fas dahi. 

}indeki Arap kabileleri arasında gale
yan artıyor. Mikens havalisinde Fran

sızlara muti birkaç karye üzerine kr. 
yam 

0

eden halkın hücumu vukubulmuş
tur. Isyan en müsait olan ilkbaharda 

büyük hadiselerin vukubulmasr ihtima
lini düı':.inen Fransızlar, lazım gelen 
tedbirleri almışlardı . 

••• 
Londradan bildiriliyor: - Irlanda 

Nasyonalist fırkası reisi Redmond ve. 
fat etmiştir. Irlandanm muhtelif yer-

le-rinde Sinfcynerler harekatı ve karı
şıklıklar başladığı bildirilmektedir. So. 

palarla silahlanan halk Mayo vilayetin
deki Kilton kasabas~ zaptetmişlerdir. 

Alınan mütemmim malmata göre, Sin· 
feynerler bütün çiftlikleri Irlanda cum. 

ilurlyeti namına zaptetmişlerdir. Yaka

lananlar yemek ve içmekten imtina et
tiklerinden birkaç gün içinde hapisha. 

}erden hastahanelere naklediliyorlar. O

tomobil ile gitmekte olan bir Banka 
direktörü bunlar tarafından durdurul-

du ve üzerinde bulunan 137 500 Frank 

alındı. Üç bin kişilik bir Sinfayn müf. 

rezesi bütün çiftliklerdeki hayvanatı 

süriip götürdü.,, 

İşte bu Sinfaynler bugünkü Irlanda 
cumhuriyetini kurdular. Hükumet da-

irelerine kundak sokmak, her tarafı ya
kıp yıkmakla muva!fakıy;ti elde et. 
mişlerdi. 

• • • 
Gene 7 mart günü hSdiselerin. 

den: 

Kristiyanyada büyük bir ısyan ol
muıtur. Ekserisi genç olan rsyancdar 
fmnlara hücum ederek camlannı kırdı. 
lar. Karlyohan caddesinin· bütün cam -
lan kmldı. 

Porise taarruz 
Berndcn verilen malUmat: Ajans Ha

vastan bildirildiğine göre Faris üzerine 

vaki olan havai taarruz büyük kuvvet • 
ler tarafından yapılmıştır. 10 - 12 düş
man filosu biribirini takip ediyordu. 
Bunların üzerine derhal ateş edildi ve 

dltmı;, kadar tan•are derhal havalan • 
dı. Düşman tayyarelerinden çoğu Pa
rise gelmeden döndürülmüştü. 

Bir hayli bombalar, Faris civamı:la 

gayri meskun yerlere düşmüştür. 

Cephelerdeki tayyarelerimiz dü§man 
tayyarclerini bombardıman etmiştir. 

Kanpiyeni civanna düşmüş bir düşman 

tayyare~inde dört kişinin kömür hali
ne gelmiş olduğu görülmüştür. 

Bu esnada Filistin cephesinde de 
harp vardı. İşte yedi mart günü ya. 
pılan "Osmanlı tebliği:,. 

Tekmil cephedıe hafif topçu ateşi ol
du. Eriha şarkında düşman mevkileri • 
mize karşı taarruza başladı ise de mev. 

ziimizin daha 1500 mette uzağında 

tevkif edildi. Tayyare faaliyeti ziya
dedir. Anadolu sahilinde arslan bur

ııu civarında sahile yaklaşmak istiyen 
bir torpil arayıcı gemisi sahil batarye. 

]erimiz tarafından ateşe alındı. Gemi 
aldığı tam bir isabet üzerine dumanlar 
içinde uzaklaştı. Başknca mühim vaka 
yoktur. 

.Ayni gün Alman tebliğinde §Unlar 
var: 

Diksunund'un ~imal garbisinde hü
cum müfr90lerimiz iki Belçika çiftli

ğine karşı icra eyledikleri taarruz ne. 
ticesinde 3 zabit, 114 nefer, bir ve bir 
kaç mitralyöz getirmişlerdir. 

Topçu faaliyeti müteaddit mıntaka· 
!arda canlanmrştır. İngilizlerin defatla 
icra ettikleri keşif taarruzları tardedil. 
miştir. 

• • • 
Şimdi bir de 7 mart gün:i İstanbulun 

ne halde bulunduğuna işaret edelim. 
O gün, men'i ihtikih heyeti §ehirliye 

b1rkaç tebliğ neşretmişti. İşte tebliğ. 
ler: 

Avrupa şekerleri narhı - Avrupa. 
dan gelen şeker ve şekerlemelerin ok
kasının 160 kuruşa satılacağı geçen 
gün ilan edilmişti. Bunun yanh1 tef. 

sir edildiğini anlryoruz. Narh vazedi • 
len 1ekerler alelade kelle, küp veya 

toz şekerleri olmayıp hcı: nevi mamul 
şekerler ve boribonlardır. 

Fes vesikalan - Fes vesikası almak 
üzere bazı devair ve mekteplerden mü. 

racaat vuku buluyor. Fes vesikalan 
hazırlandmlmaktadır. Henüz tevziat 
başlamamıştır. Ba!lryacağı zaman ga-

zeteler ile ilan edilecektir. Binaenaleyh 
şimdiden nafile yere müracaat zahme· 

tinin ihtiyar edilmemesi rica olunur. 
Ayakkabı vesikalan - Erkeklere 

dağıtılan ayakkabı vesikaları ancak bi. 

rer birer verilmekte olduğundan devair 
veya mekatip namına müştereken vu

ku bulacak müracaatlann is'af edilemi· 
yeceği illin olunur.,, '-~ · 

----~----------~------~--~--~---------------
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Hatayda vaziyet Kadıköy A vusturyada 
yangını Al • (Baş tarafı 1 incide) komisyonun mesaisine iştirak edecel< 

~am beraberinde heyet katibi olduğu değiliz. Bizi, sırf bazı noktalar hak
halde T oros ekspresiyle gelmiş vr kında lüzum hissedildiği zaman reyi
motci-tle Sirkeciye geçerek Simplol' mize müracaat etmek Üzere Cenev
ekspresiyle Ccnevreye hareket et- reye çağırmışlardır. Raporumuzu 
mi:•i r. gelecek hafta Milletler Cemiyetine 

·Heyet reisi kendisiyle görüşen g?· vereceğiz. 
zetecilere şunları söylemiştir: Cenevrede verilen karar Ha tayda-

" - Hntaytb te.m iki ay çalışarak ki Tiirkler tarafındnn büyük bir se-
her emıf halkla temas ettik. i\fü~ahe- vinçle kar§ılanmıştır. Karardan 
demi;rj tam yap~ık, herkesi dinledik. memnun olmıyanlar da vardır. Fa
Her tarafta imik bize karşı büyük bir kat umumiyetle sempatik olan Ha· 
sempati gösterdiğinden, vazifemiz~ taylılar arasında sıkı bir teşriki m'!
kolaylıkla bitirdik. Bilhassa Hatay sai vücuda getirmek kabil olacaktır. 
Türkleri bize karşı fevkalade bit Hatayda bulunduğumuz zaman 
semr::ı.ti güsterd:\er. Sancağın hü- clycvm Cencvrede bulunan Fransız 
tün ıoeHrlerini, kasabalarını, hatta dele~csi Duricux'yu 1skenderunda, 
köylc:-ini gezerek, çiftçilere vannc• · makamında ziyaret ettik ve ona kaı -
ya kadar herkesle gör\iştük. Raporu şı yapılnn şikilyetleri de dinledik. 
muzu ona göre hazırlryacağız. Hqla~a Milletler Cemiyeti tara· 

1 btaya gittiğimiz zaman vazi- fından bize \ 'erilen vazifede hiç bir 
yet ' e hi · bir fevkaladelik yoktu. kusur etmemek için elimizden gele· 
E v._,,..lce r,e:irildiği haber verilen ni yaptık. Bu knnoatle Cenevreye. 
F ra•·oız kuvvetleri geri çekilmişti. vazifemi7:in hesabını yapmıya gicler-
Bu it;b.,rh bizim orada hulunduğıı- ken, Milletler Cemiyetinin de Ha
muz m üddet zarfında vaziyet scıkin· taylılara saa~Jct ve refaha kavustu· 
eli. D<ıl'n evvelki vaziyet hakkında racak tedbir er almasını ve bu i~te 
bir :;ey bilmiyoruz. Esasen burasını muvnffc-k olmasını candan dileriz . ., 
arr:trrmak bizim salahiyetimiz ha· 
ric'nde olncaktı. Nitekim hareketi· Dmnir gömlekliler 
m iz-4en ::onraki vaziyet hakkında d:ı Suriyccleki Demir r,örnleklileri 
bir şey söyliyemeyiz. Ancak şunu di F rans•z idaresi .. icE etle takibe basla· 
yebilirim ki, bizim kanaatimize göre. mıştır. Bu relenin geçenlerde l~fa-
Hatnyda yaşıyan insanlar arasmda lepte çıkardığı hadiselerden dolayı 
samimi bir teşriki mesai viicuda ge· Fransız aske;·i idaresine tarzive ve-
tirecck imkfın mevcuttur. Bu d:ı, rilmiş ve Suriyeli vali azil olu~muş · 
Mille tler Cemiyetinin hazırlamakta tur. 
oldupu anayasa sayesinde temin e- Antakyanın sahte mebusu Adalı 
dilehilecektir. Mehmet Tiirklere dehalet etmek is· 

Biz n:ıavasayı hazırlamakta olan ~cmi~3~~_: nefretle reddolunmuştur. 

• anya ısyanı 
Madı it, 7 (A.A.) - Havas ajan- j 

sının muhabirinden: 
Jarama ve Elpardo mmtakaların

da yapılan tahsidatlan asilerin dol
gun mevcutlu kıtalar ve mühim mik 
tarda harp malzemesi ile yakmd., 
1iddctli bir taarruza geçecekleri an
b.şılmak t:ıdır. 

Asiler tarafından yapılacak olan 
bu aarruzun hedefleri ağlebi ihti
mal şunlardır: 

1 - Cenupta Valencia yolu is
tikametinde bir taarruz. 

2 - Las Rozas ve Elplantio mev· 
zilerinden itibaren şimale ve şimaii 
garbiye doğru bir taşma teşebbüsü. 

Bilhassa Morata de T ajuma ö
nünde mühim miktarda asker tahşit 
edildiği haber verihnektedir. 

Hükumet topçu kuvvetleri dün 
öğleden evvel asi kıtalanmn hare
ketlerini güçleştirmek maksadiyle 
mütemndiyen ateş etmiş ve iki taraf 

arasında öğleden sonraya kadar de
vam eden bir topçu düel1osu olmuş
tur. 

Üç motörlü on iki tane asi tayya
resi dün hükfımetçilerin me,-.:ilerini 
bombardıman etmişse de tayyare 
toplarının ateşi ve avcı tayyareleri
nin takibi neticesinde kaçmağa mec· 
bur olmuşlardır. 

Italyan takviye kıtalan 
koman<lam yaralandı 

Paris - Soir gazetesnie Londra
dan bildirildiğine göre l~panyadn 
asilerin safında harp eden İtalyan 
"gömlekli,, lerinin kumandam gene
ral Roata Malaga harbinde yaralan· 
dığr için bugünlerde 1 tal yaya döne
cektir. 

İspanya asileri nezdindeki ltal
yan takviye kıtalarımn kumandanlı
ğına genemi Bestoci tayin edilmiştir. 
Bu zat Hapeş harbinde İtalya harbi· 
ye nezareti müsteşarı idi. 

Haliç tersanesi 
(Ba§tarafı 1 incide) 

ve büyük vapurlann her türlü tamira
tını ve tcfcrrüatını yapmak kudretinde 
olan havuzlardaki fabrikalar takviye e
dilecektir. 

Her ilç havuz da yeniden tamir edi. 
lecektir. Bunun için de 580 bin lira sar
fcldilecektir. 

Bir numaralı havuzla Azapkapı ara
aında bulunan sahaya iki tane yanyana 
beton kızak yapılacaktır. Bu kızaklar. 
dan hiri 90 metre, diğeri biraz daha 
kü~Uk olacaktır. Bu iki kızak 300.000 
lirnya çıkacaktır. Bu kızaklardan bü
yilğilnde 1000 tona kedar yolcu vapur
ları 1200 tona kadar da şilepler yapr. 
lacaktır. 

eferberlik 
(Baş tarafı 1 incide) 

her nevi madde ve eşya. bu tekalif 
mcyE.nJnda bulunmaktadır. 

Smru müesseselerle fabrikalara da 
icabında el konulabilecektir. Yalnız 

bu husustaki karan milli müdafaa 
w:kili \'Cya onun tavzif edeceği bir 
zat verecektir. Ordu konaklama ha. 
!inde kı~lalar kafi gelmezse gerek in
san, gerek malzemenin evlerde barın. 
ması mcburiyeti konulmuştur. 

St1lh zamanında kurulacak tahrir 
heyetleri seferberlikte istifade edile
cek e!'ya, bina ve sair şeyleri tesbit 
edeceklerdir. 

Motörlil kara ve deniz vnsıtalarm
dan da bazı istisnalarla ordu emrinde 
istifade edilecektir. 

1 

Haliçteki İktisat vekaleti deniz fabri
kalarında yeni bir ağaç kurutma fırını 

y~pılmıştrr. inşaatı ikmal edilen bu fı
rın fabrika marangozhanesinin talaş 
ve tahtalarile ısınacaktır. Bundan son. 
ra fabrikada kullanılacak bütün tahta· 
lar fırmlanacaktır. 

Bu suretle memleektimizlde ilk defa 
olarak bir ağaç frrını kurulmuş olmak
tadır. 

Habeşistanda 
ltalyanlar 
Kaç Habeş 

öldürmüşler ? 
Niyuz Kronik! gazetesi Roın.:: muha

biri yazıyor: 

HükGmct adına konuşan bir zat, 
Habcşistanda Mareşal Grnziani suikas. 
tın~an sonra binlerle Habeşin öldürül-
düğü havadisinin bir "mübalağadan,, 

ibaret olduğunu söylemiş ve fakat ka~ 
Habe~in öldürüldüğünü de izah etme
den demiştir ki: 

"- Bu, İtalyan hükumetinin b:ıc. 

ccği bir iştir. Diğer hükumetler, müs
temlekelerinde çıkmış isyanları bastır
dıktan zaman malUmat veriyorlar mı? 
Biz de bu hususta malumat vermek nL 
yetinde değiliz.,, 

Diğer taraftan İtalyan ajansı ö'·dü
rülen Hapeşlerin altı bin ki~i olmadığı
nı bildirmektedir. 

Bulunan mektupların filall t ehlikesi .. -
t ercümesine devam . d'Ictator 

(Ba§tarafı 1 inc ide) ninin yardımile kendim 1 
""'' 

ediliyor de etmelerine müsaade etmiyecek ve ettiği 1933 senesinden itibarc~ost11'1" 
Kadıköyün Paris mahallesinde böyle bir harekete sahip olduğumuz mış olan Avusturya - ltalya 

yanan evde zabıta ve adliye tarafın- bütün kuvvetleri kullanarak mani ol. nihayete erecek,.dir. Jdııtts'ıl 
dan yapılan bütün araştırmalardan mağa çalışacaktır .. , Araıda zaten bir açıklık 0

• 'Vlft' 
sonra ne siyasi bir vesikaya, ne bom Bu beyanat Avusturya başvekili gösteren alametler mev~utturftalY'tıJll 
baya, ne şüpheli bir şeye ve ne de Şuşniğin vaziyetini birkat ldaha kötü- na gazeteleri. mütemad~_ren curı*" 
kaçak eşyaya tesadüf edilmiştir. leştirmektedir. Zira Çekoslovakya ve silahlanma siyasetine 'hucuın 

Yalnız şimdi bir cihetin aydın- Macaristandaki Nazi tahrikatı ve Al- dirler. ta ~ 
lanması için tetkikat yapılacaktır: man hariciye nazırmm Viyan:ı seya. Bundan başka, Şuşnig. ide met"'_ 
Acaba bu aile kaçakçılık yapıyor bati esnasındaki Nazi nümayişleri üze- ve Romadan gelen ihtarlara fı'/\l5torf' 
muydu? Bu suale cevap verilebil- rine Şuşnig Habsburgların biran evvel okurcasına, HabsburgJarı d ı_.r 
mesi i~in evde bulunan tütünler ile Viyanaya avdetini lüzumlu görmüş ve tahtına getirmek ta~avvurun a 
eski Çarlık Rusyası armasını taşıyan Musolininin yardımım temin etmek ettiğini ihsas etmektedir. daıt fit" 
cigara kağıtları ve eski reji tütünle- için Romayı ziyarete karar verm:; ti. Avusturya başvekili el altın nıtl; 
ri iizerinde tetkikat yapılmasına lü- Bununla beraber Fon Papenin ~eviridi- ğa başvurmuş ve ÇekoslovakY~ra~ 
zum görülmüş ve bunlar mütehas- ği manevralar ne olursa olsun Avustn. zahcretini istemic:tir. Bu ınuıcbtJ .. 

1 1 " "sta ...ti sıs ara veri miştir. yada nazi propagandası çok muvaffak yalnız Çekoslovakyanın, ın~ ınJ ..--
Evde bulunan mektuplardan hiı olmamıştırf. Hariciye nazırı Fon Noy- vusturya krallığına olan itı;\u de"" 

kısmı tercüme edilmiş ve bunların ratın Viyanaya geldiği gün istasyonda almasını, değil, ayni .zaman \,yaıısO' 
aile mektupları olduğu anlaşılmıştır. kendisini alkışlıyanlarm ve "yaşasın lctin Avusturyada krallığı.n ~ebi1"" 
Maamafih tercümeye devam edil· Hitler!., diye bağıranların an-:ak 50.000 filen müzaheretini de tcmın 
mektcdir. ki'i oldukları anlaşılmıştır. Bunlardan ğini ümit etmektedir. oıt', 

Yangınm ölen kız tarafından çı· 30.000 ni de yirmişer şiling birer c:i ,.,. f A sturvada -..ı 
:r J.J1İğcr tara tan vu ~. ef1111' 

karıldığı a':'laşrlmış ve ölümiyle bu şe ~arap mukabilinde yani gündelikle tac giydiği gün bunu tasvıp ura; 
mesele de kapanmıştır. tutulmuş serserilerdi. 20.000 kişiden i. için İngiltere ve Fransaya ın Ş*"-

Komünist 
partisi 

Ri~ofla Buha rlnl 
11 oğmağa karar verdi 

Moskova, 6 (A.A.) - Neşredi
len bir tebliğde, son günlerde mesa
isini bitiren Sovyetler Birliği komü
nist partisi merkez komitesinin umu· 
mi toplantısında, yeni kanunu es,ı
siye göre yapılacak olan seçim do
layısiyle parti teşkilatı meselesinin 
tetkik edildiği ve Buharin'le R ikof'
un partiden çıkarılmasına karar ve
rildiği bildirilmektedir. 

(Fikof, Molotoftan evvel başve
kil, Buharin ise lzvestiyanın başmu
harriri idi ve en ileri gelen markist 
nazariyecisidir.) 

Salamonun 
fabrikası 

Hafta tatili kanunu 
dinlemiyormuş 

Dün bir fabrikada hafta tatiline ay
kırı olarak işçilerin fazla çalıştırıldığ1 

ve gizli mesai yapıldığı haber alınmş 
ve fabrikada zabtaca arama yapılmış
tır. 

Bu fabrika Taksimde Salamonun 
çorap fabribsıdır. Fab:-ikaya giden 
memurlar filhakika çalışıldığını gör
müşlerdir. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Almanyada 
askeri hazırhk 
Bir motörlil fırka 
daha ihdas edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Sunday 
Times'in hususi muhabiri, Alman· 
yanın yeniden dördüncü bir motör
lü fırka ve iki topçu alayr ihdasın<:. 
karar vermiş olduğunu bildirmekte· 
di~ 1 

Bu muhabir, Almanyanın dah•1 
evvelce 1 500 tanklı altı alayı bu
lunduğunu hatırlatmaktadır. lkişcr 
tank alayı, motörlü fırkalara tahsis 
edilmiştir. Bu fırkalarda, bundan 
başka, zırhlı otomobillerle müceh
hez bir istikşaf grupu,bir topçu ve 
motörlerle mücehhez bir süvari ala
yı bulunmaktadır. Bu fırkalar, snat
te altı kilometre mesafe katedecek 
kabiliyette bulunmaktadır. 

~azım Hik m etin 
muhak e mesi 

Komünist tahrikatı yapmak· 
tan sudu ve mevkuf bulunan :ııa:r 
Nazını. l likmet ve doktor Hikmetle 
daha 1 1 ki inin duruı::malflrına ağır 
cezada bu ayın 1 7 sinde haşlana
cak tır. 

1350 ki lo a ltın aldık 
Merkez Bankası Avrupa ve Ame 

rikadan altın toplamaktn devam et
mektedir. Son olarak 27 scındık a? · 
tın gelmiştir. Beher sanchkta 50 şet' 
k iloluk altın l>i.ilçesi ,·ı:ırdtr 

baret olan hakiki nazilcrin 5000 i Stir- d lunıdur. ~ te bulunulduğu a ma . }tar""" 
yadan ve 3000 ni de Tiroldcn gelrliğine Çekoslovakyanın bu tasvıp Al~ 
nazaran koskoca Viyananın içinde an- müzaheretini ve Avusturyayı , · ııJıl 

· bır ~"' cak 12 bin nazi bulunduğu anlaşılır. tarafından gelecek herhangı dcclf" 
Fakat buna mukabil naziler Şuşniğin heley:: karşı himayeye yardıın e 

nazırlarından Glayzefon Horstenav ile ni umuyor. ııJ 
St11mer - :Noyşteteri elde etmeğe mı.. 1 v ihyası ,,. 

Avusturyada kral ıgın do~r 
vaffak olmuşlardır. Şuşnig bunları ka- d v udan J • 

Alma:ıy<'.ya karşı ogr . d tel~~"..ıt bincden çıkarmağa karar verince A- tın e P"' 
bir meydan okuyuş sure böyle 

vusturya cumhurreisi Miklaşın muhale. dilecektir ki Almanyanın sturf'~ 
fctile karşılaşmıştır. Acaba "Şuşnig . .. k" AvU 

nota vcrmesı bugun u dit· 
Ottoyu kral yapınca ben işimden ola- 1 tehlikC·• ·:._·.,ı. 
cağım,. korkusile cumhurreisi Miklaş korkutan "bir numara 1 adalci ~, 

Digv er taraftan A vustury si 1' 
da nazi mi oldu? h .. k. met darbC :.MI 

Viyana seyahati esnı:sında Fon lerin, ikinci bir u u .... 1uyor· JI~ 
Noyrat "Şuşnig" e şu üç maddelik tek malan da muhtemel goru 1 ·aıtııı ı 

böyle bir hareket olursa İt~ ~1 .. ıı~ lifte bulunmuştur. : f" .. katlı ı "' ır 
1 - Avusturya nazilerine tam bir te başvekil Dol usun . otduğd ~"' 

lenen hükumet darbcsı~de ,.1ı1ııı 11'.-propaganl:la hürriyeti verilmesi • _ ,. • .M 

d · f bi, gayri hassas kalacag_ ı, "dalı•JC" 2 - Habsburglarm av etme tara tar mu 
kımıldetmıyaca~ğı hiç bır . }<tcdit· olan nazırlardan bir çoğunun kabine. h . eclıJtnC 
bulunmıyacağı ta mın ,. 

den çıkarılması. I ,..-
3 _Avusturya ile Almanya arasın- Bi r defler, bekÇ l1d' 

da kültürel bir anlaşma ~pılması. tar ., 
Bu Uç maddeyi kabul ettiği takdir. bayahDI k Uf ,, 

• b ruıştll ıs 
de Almanya Şuşningin iktidar mevki. Evvelki gece Çem er ı ,•e I' ı 
inde kalmasına muzaheret edecektir. gazinsunda bir vaka olm.~ış fllJt" 
Şuşning buna kat'i bir cevap_ verme- bunun duruşması cürmu J 
miş, fakat "Bal Havuzplatz" a davet mahkemesinde yapılmıştır. 53~ ettiğt vatan cephesi şeflerine büyük Bu ga?inoda oturan ar1'~~ 
bir yeisle ııu söz1eri söylemiştir: Hayri etrafa ve kadınlara 7 i t~.r.;,,. 

- İki buçuk senedenberi mücade- b ı reketın 
ederken onun_ uk 18 de çık~ le ediyorum. Artık yoruldum. Son f mış • 
eden Şera ettın ·ızw d )·af~ 

kun:ctıcrimi sarfediyorum, Romaya l k ·1 b gın <'n 
susta ı ı:.a ·ı ı e aca Cı'r a - J.' 

g idip Mussolini ile konu:acağrm. Bu b 1 t r .,-
kaçmağa aş aınış 1 

', S bı't bıı. · -~ 
komışma "S. O. 8." işareti vermek gi. b kcı a Y 

bi bir şey olacaktır. İmdat arıynca. ~~ç~~~~~:~r~~te;iştir. H~~~~ 
ğım. Olmazsa istifa edeceğim . ., t')·le d,V. 

talısını bütün kuV"e ı . tir· ~ 
Bu vaziyet gösteriyor ki, "Viyana. h l etmıŞ 

kalbi üzerine a. v.a e lık toplll · Jıİ 
da çevrilen Alman manevralarının f b k aY ı (il' tesadi.i en e · çının f i so ,tJf 
muvaffak olamadığı", "Avusturya mahsus kalın kaplı de tHerayrio~"·<tf 
vatanperverliğinin her gün arttığı" üzerinde bulunuyordu. eketıol ; · 
rivayet edilmesine ve hakikaten A.. talısı bekr inin kaputun~· c f

8
kat I 

vusturyalıların naziliği pek beğenme. ve defterin kabını. d~lfll8;yri bil;' 
melerine rağmen Şu!;nig Alman tehli. ha ileri geçememıştır. rkeıi ~ 
kesinin A vusturyaya dev adımlariyle rada yetişen Bayazıt mt nd"O ~ 
yaklaştığını hissetmektedir. Bu se. murlarmdan Şükrü tara 1 ~ 
beple I<'ransa ve !ngiltereye de baş l · 

anmıştır. cıahl~ 
vurmuştur. bazı :ı 

Dün duruşma n dt :-:.t-Acaba Musı:ıolini veyahut diğerleri k tara P" 
yani Fransızlar, İngilizler bu imdat celbi ve bekçiyi ur b'r giioe 

getirilmesi için başka 1 I 
işaretine müspet ve sağlam bir cevap t ' 
verecckfor midir? Mnssoliniden Avus- mıştır. eserlf t 
turyaya bir h~yır gelmiyece~i muhak. Es k. I m usl ki df ll.r.o 
kaktrr, fakat acab:ı öbürleri ne yapa. k e ~ #_ 
caklar? m1z tet ki \lsild~ ( 

Ü"iinci\ Tsnanya Ttirk tarih kuru~\l :nı tt~i• i( 
') ı· · labımızm dönüm no. ta ..... eseleı .... ,_,, 

f nr,iliz :e Dcyli Herald gazetesi ya. h' bır ••· a~W'I 
decek olan mü ım el t v 

zıyor: kta ı · 
zeride meşgul olfll~ ]'kte Jst 

Avu-stıırya iki emrl besliyor: 
1 ) Bugünkü rejimi bozmadan müs

takil b:r devlet olarak kslmak. 
2) Haf>~buq~ları Avusturya tahtına 

getirmek su:-etile memleketin istiklali
ne halci gelmemesini temin etmek. 

Avusturyanın bu ikinci emeline i. 
1iraz eden başlıca iki komşu devlet 
var: 

1) Yukardan Almanya. 
2) Aş- ~ıdan İtalya. 

Alman h3riciye nazırının Vivanayı 

ziyarelİn t'en tonra Musolini ile konuş
mağa ka:-ar verm·~ olan Avusturya baş
\'ekili eğer Ro:.ınya gi.mck'en vaz.. 
gc!:tİyse, yahut ile:İyc ''bir ın.,zeret,. 

ııüriij.l gicbmi •ecekse, b!ı ne ifade ~er? 
Bu ı1unu ifade eder ki: 
Maktul ba§vekil Dolfüsün Musoli-

tarih kurumu ile hır 1 ktadıt· .,tıf_ 
konseratuvarı da çah~flltl tarih ~-ı.:1" 

Ö W d'W' O e crore el~ gren ıgımız c 'kisi fil, ııl.,. 
mu en eski Türk m~sı. diJll _ _.ı.ı 

.. k " l rınıf'I· _..'P ... 
rinin, halk tur u e . Jiiıtııa-.,.ıt' 

. . l b']rnesı J bıJ 
kının esas arını ı , derhtt ,rıf 
göz önünde tutmuş ' .e J(oOs~~t" 
•• 1 k ~miştır· ·ı.ı 1.d" 
ıçı ıare ete ge . fllosı ., y 

var mul'lllimleriyle s~ırk0ırıis1° 
!arıdan mürekkep bır JJ-

iJfl"':_, 
rulmuştur. • -11 bıl~~· 

Bu işin yapılrnas~ JY' n es1'1 ., . 8" 
b l k d . devır e )ctı • ıı-
aş ana~a . . evır "idileG" dıi' r' 

ı m musıkısıne kada~ ~ yıı)'ıl ~ 
husustn Türk kavmınırı usikilt ~ 
tün memleketler~n Bfll htt!!ıı5tl'~ 
istifade edilecektır. ı° ıltt1~tl 
yük bir faaliyetle ça lf 



n· Tablo ve modeli 
ır lllod 1 

tBrduğ\i • c aıılrı;ıda nasıldır; tablosu y:ıpdınca nasıl oluyor? Bukanda resmini 
İJli ., nUz kadın meşhur İngiliz kadın tayyarecisi Emi Molisondur. Solda ken. 

t~Cllc e .~ğda tablosunu ressamla birlil<te görüyorsunuz. Sanat, modeli daha mı 
ltırıyor? 

~kildtı Esasiye k~
lltınu müzakereleri 
· l'cııcu· 

lir? ~·· atıesasiye Kanunu ne dcmek· ı 
d UtUn '11 . en tc . . rnı etlerın kanunlarım göz-
~İriai. Ç~rırsek onlarda iki esas görürüz. 
dtn, ~ aşardan ve kuvvete istinat e •1

1 •ipltrinU~affak olan inkılablarm ve pren
tııllıas .1fadesidir. ikincisi; daha başa -ı 
Prc118i~ı ıs:cnilcn ve onun için çalışılan 
%/rın, inkılapların csasJandır. 

)'~lap nedir? İnkılap bir milletin 
~~es~, ilerlemesi için aranılan 
' g .b~r formülün tatbikat saha. 
S(irılmesi demektir. İnkılabın 
~e haıt·'1t olması, onun doğruluğunu 
daıı, d~katen milletin öz ihtiy~larm. 
~guıal"lndan, kabiliyetlerinden 
t" lııkı~·lduğunu ispat etmesi demek. 
:ı~u .. abın muvaffak olınn.sı, onun 
'l ihtıylnınu ve hakikaten milletin 

;.. ~çlarından du'-·gularından 
·i~tı . , J 1 

tt ez:nden doğmu§ olduğunu 
~ tı:ı.esı demektir. Başarılan inkı-

~U \·e ki ~l.~ctı:~~ .~alı olurlar. :n. ~ bugunu gomnunden geçire. 
~lt!ıli~ı;d~~ evvel arkadaşlarımın 
d.;·~ ı. .• 

1 ını t ekrar etmek istemem. 
a cı.ı~ ~ ha(

1
k k bir belagatle huzurunuz. 

~~lldı ~o ~.li .. anlattılar. Ben yalnız 
~ 1 d~, ruşumle anlatmak istiyorum 
~: bugun arasında inkılft.p ba. 

111 
kU ~ bU~'ilk bir fark görüyorum. 

l' l·:-.}'0,., ~ıye hakiki, m1lli benliği
~ '}\lir• ll:l:ıış \'C a.o;1rlardanberi yaşı. 
~1 a b~ "at-lığının icaplarını b!r ta. 

b t ~eı. xtıış, sun'i, tamamen yaban. 
CL "'le g· . ~ · 

)• "Q(la, '.l'·· lnrtJ~Llr. 

0~t, bu.ı Urkun bütün ~·anelcri si
"'~· l-tea unuyordu. O yaşayış, sun'i 
;'ftı, n;1Şİı, Gelip geçici bir yaşa. 
d ~\it bı~ ~a ölümle nihayet bulmak 
l' il lltıı ınıu1a!)la tamamen yerin. 
~~~~k dcği§mesi lıizrmge!cn bir 
~ .(;ıu~ Va~ımızm geçirdiği bil. 
~ ~~. İehlıkelerini gözönüne ge
~ . lradtı .~an o kurtarıcının bü. 
~~ıeıtg.:ı~~ını, azmini. fedakarlığının 
ti tllı bu 1.~aha iyi anlarız. Türk yur. 
h~ 6ı :tnY_iik kurtarıc:sı Atalürklin o. 
fıı~lll.dı .. illetinin hayatından alarak 
lt~·.abıtı ~ fırka teşkilatı, bugünkü 
"- Uıer· :mcııeriııi kurmuş ve bu-
~~ı:ı... ına.. b 
~ .;·•ıınır aşancı bir ~.alışma 
)~~ ~Uııu.. O bunda nasıl muvaffak ol. 
~ l tul'. a llzunuzndıya izaha lüzum 
~~l~in.ı ~e d.ehanın milletinin kabili. 
h-, lld l 1lllkilnla.rmı sezm(>Sİ ve 
~ ~ eıı~::~a an~atnbilmcsi, milletini 
~1 .. ':"l'tn~· hak•ki kurtuluş yolunu 
~ 1' bu mucizenin esas temel. 

-------

Atatürk, milletinin hangi işte nasıl 
yükseleceğini bildiği için ona. ait olan 
bütün prensipleri daha evvel düşün
müş ve onu ona göre programlaştıra
rak harekete geçirmiştir. Başka mem. 
leketlerde inkılaplar kanla, silahla, ih. 
tilallerle yapılırdı. Bizde inkılabın bü
yüklüğü, arkadaşlarımızdan birinin 
de söylediği gibi hareketinin en büyük 
insanlık muvaffakıyeti nümunesi ol. 
duğunu bütün dünyaya göstererek ve 
bütün millete anlatarak ve duyura. 
rak, onun ruhvıdaki bütün kuvvet. 
Jerden istifade ederek inkılabı esaslı 
surette başarmıştır. Şimdi tatbikat
ta, bütün kanunlarımızda yer bulan 
inkılap prensipleri, Teşkilatı Esasi. 
yemize giriyor. Bu onun son ahenkli 
olan yeridir. Çünkü başarılan inkı. 

lflplarm yeri, o memleketlerin TeşkL 
latı esasiye kanunlarıdır. 

Halil Menteşe arkadaşımız toprak 
ve çiftçi işlerine temas ettiler. Top
rak işi bir Teşkilatı Esasiye kin mi. 
dir; değil midir? Bizim gibi dörtte il. 
çil çiftçi olan bir memlekette toprak, 
Teşkilatı Esıısiycnin ana temellerin. 
den biri~ini tc~kil eder. Aynı zaman
da toprak, y~manın da en mühim 
temelidir. 

Ortikçı çiftçiler; bçn bunları ha. 
kiki çiftçi addetmiyorum. Bugün yii.z 
binlerce, milyonlarca yurddaşlarımız a. 
meledir ve bir nevi iktısadi esirdir. 
Onlan hakiki hürriyetlerine, iktısadi 
varlıklarına çıkarmak için Partinin 
ve Büyük Millet Meclisinin kararları 
tamamiyle yerinde olacaktır. 

Bir noktaya daha temas etmek isti
yorum. Bugün Teşkilatı Esasiye Ka. 
nununa girecek olan esaslardan biri. 
si olan inkılapçılık, orada yeri olan 
bir vasıftır. !nkılab başlamıştır. Fa
kat yap.lacak daha çok inkılap işleri 
vardır, inkıl&p durmaz, daima yürü. 
ycccktir. Yarın için de inkılap bizim 
için fedakarlık hazırlıyor. Biz şimdi. 
ye kadar hazırlandığımız yolda. yur
dumuzu işletmek için çalışmalarımız.. 
da, karşımıza çıkacak engelleri yıka. 
cağız. bizi bu yükselıne ve ilerleme 
önünd2 tutacak bütün hurafeleri eze
ceğiz. İnkılpçıhk, bu demektir. 

Bütün Türkelr gözler;ni Atatürke 
dikmişlerdir. Onunla beraber bu gü. 
ne geldik. Yarın da onunla beraber i. 
l erliyeceğiz, yurdumuzu yükseltece
ğiz. 

( Dm>omt 1ıar) 

~ ...... ......... -. 
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Askeri liseler 

Boks 
Şampiyonlu{lu 

maçla rı 
Askeri liseler boks birinciliği mü

sabakalarına dün Heybeliadada deniz 
lisesinde başlanmıştır. 

Genç boksörlerin meslekleriyle mü. 
tena..sip bir gayret göstererek yaptık. 

ları maçalr fevkalade heyecanlı ol
muş ve seyirciler tarafından uzun u. 
zun alkışlanmıştır. 

Galatasaraylı Süheyl. Melih, Şükrü 
ve Fahreddinin hakemliğiyle yapılan 

dünkü karşılaşmaların ekserisinde 
Kuleli boksörleri galip gelmişlerdir. 

Dünkü müsabakalarda. kazananlar 
eunlardır: 

51 kilo: Deniz gediklisinden Hüse
yin, 53 kiloda Kuleliden Orhan, 57 ki. 
loda Deniz lisesinden Ferid, 61 kiloda 
Deniz lisesinden Kadri, 66 kiloda Ku
leliden Kemal, 72 kiloda Kuleliden 

İbrahim, 79 kiloda Kuleliden Sedad. 

Atletizm ve güreş müsabakalarında 
kazanan Kuleli sporcularının boksta 
da. diğer arkada§larma tefevvuk ede. 

cekleri dünkü müsabakalarından son
ra hemen hemen belli olmuş gibidir. 

Gelecek hafta karşılaşmalar Malte. 
pe askeri lisesinde yapılacaktır. 

Gene bir 
meydan 
okuma! 

Beşiktaşlı Boksör Sabahattin, 
Glineşli Mehmede cevap veriyor 

Srı1><thattiıı I\alkan 

Güneş klübüniin elli kilo sikletinde
ki boksörlerinden Mehmet Taşkının 
kendi kilosundaki Galatasaraylı bok· 

ı;örlerc meydan okumakta olduğunu 
bi}diren mektubunu dercetmiştik. 

Bugün de Beşiktaşlı yumrukççu Sa. 
bahaddin Kalkandan gene bir meydan 
okuma mektubu aldık. 

Güneşli boksörün kilosunda Gala-
tasaray klübünde bu sporla uğraşan 

bulunmadığını öğrendiğimize göre; 

Mehmet Ta~kın kendine - Galatasa

ray olmamasına rağmen - gene bir 
rakip bulmu~ olmaktadır. 

"l-2-937 tarihli gazetenizde Ga. 
lataıarayh boksörleri defi eden Günel

li Mehmet Tatlnna eevabnn: Kendi de 

dahil olmak üzere bütün htanbul 51 AYAN 1 kilo boksörlerini defi ediyonım. 

ı;~ l'h Her akşam ,ı ı Bu dileğimin gıazetenizde ne§rini di-
~ ..,, er, ıorMuz saygı annu ıunarnn.,, B hlrnıv mu.iki •anaıkirlarından mülefOkkil saz heyeti ı, ::t~~~d~~ü~:ı~~n~ilo boksödednden 

~~ ayan Mualla l==ıi ___ _ 

tı q ; Galatasaray - Kolej 

1 
ll'ıılb>tYJırô ~esit~lk!lır Saı O aı lhl a'lt:tnını n Atletizm miisabakası 

;: Dün Kolej sahasında yapılacağım 
-..... ... _ ve S. ATILLA Türk raks ve revü heyeti.. ii j bildirdi~imiz Galatasaray • Kollej al-

~::::::::m:::::::::::::m Tel. 40335 :::::::::::::::::::;::::::::::m:::::::::::::::H lelizm milsa.baka.sı sahanın bozuklu. 
ğu yUzünden tehir edilmiştir, 

' 

Uç şehrin milli kümeye girememiş klüpleri arasında 

Yeni bir küme 
teşkili düşünülüyor 
Gelecek hafta karar verilecek 

Ankara, 6 (Telefonla) - An· 
karada Milli kiimenin haricinde ka· 
lan Çankaya, Muhafızgücü ve De
n1irspor klüpleri İstanbuldan Vefa, 
lstanbulspor, Süleymaniye ve Bey
koz, lzmirden Altmrdu, lzmirspor, 
Karşıyaka klüplerinin iştirakiyle di· 
ğer bir küme teşkili için teşebbüııata 
girişilmiştir. Bunun için İstanbul ve 
lzmire bugün davetiyeler yazılarak 

Halk evi 
Futbol şampiyonluğu 

Eminöııü Halkevinden: 
7 / 3/ 937 pazar günü Evimiz 

spor şubesine bağlı klüplerin aşağı · 

daki programa göre futbol lik maç· 

!arma devam edilecektir. Alakadar 
klüplere tebliğ olunur. 

P rogram: 
Bakırköy sahası - Saha komi· 

seri: Cevdet, Bakırköy - Şimendi

fer saat 14,30 da hakem Kerim, B. 
şilt finali, Aksaray - Langa saat 
15,30 da hakem Nuri, A. lig. 

Voleybol 
Şampiyonluk 

maçlan 
İstanbul voleybol birinciliği milsa. 

bıı.kalarına dün Galatuaray klübU 
salonunda devam edilmiştir. 

İlk maçta Anadolu, Gençlcrbirliğine 

8 - 15, 3 • 15 ile galip gelmiş, bundan 
sonraki müsabakalarda, Eyüp Orta. 
köye; Feneryılmaz da Topkapıya bük. 

men galip addedilmişlerdir. 
Günlin son karşılaşmaları Galata. 

sarayla lstanbulspor arasında idi; 

bu maçı da Galatasaraylılar 12 - 15, 
12 • 15 ile kazandılar. 

Ha kova 
On beş gün sonra 
şehrimize geliyor 

• 
Beşikta§la Fenerbahçenin milli kü. 

me müsabakaları dolayısiyle şehri. 

mizde bulunmamaları yüzünden Bi

tok'a dahil Galatasaray ve Güneş ta. 
kımlarının 20 ve 21 martta Viyana.. 
nm meşhur Hakova klübünü şehri. 

mi7.e davet etmiş olduklarını evvelce 

yazmıştık. 

Viyana klübiyle yapılan muhabere 

nihayet bulmuş Ye bu kuwetli ecnebi 
takımmm 20 mart cumartesi Galata
sarayla, 21 mnrt pa1.ar günü de Gü. 
neşle Taksim stadında karşılaşmala. 

n takarrür etmiştir. 

salahiyettar birer murahhasın içtima 
günü olarak tesbit edilen 14 mart 
tarihinde Ankarada bulunmaları ri
ca edilmiştir. 

Bu klüpler, teşkilata yük olmadan 
ve daha müsait ve pratik şartlar da
iresinde güzel bir spor hareketi uyan 
dıracaklarmı ve Milli Kümeden C-:a • 
ha ziyade muvaffak olacaklarını id· 
dia etmektedirler. 

Fransa - Belçika 
Ordu takımları ı - 1 

berabere kaldılar 
Fransa vıe Belçika ordu takrmlarr. 

nın Pariste yaptıkları futbol maçr çok 

enteresan olmuş neticede iki taraf da 

yaptıkları birer golle berabere kalmıt· 

lardır. ilk devre mütevazin bir oyun• 

ldan sonra 0-0 nihayetlenmiı ise de 

ikinci haftaymın 18 inci dakikasında 

Belçika müdafaasının ıı.cbep olduğu 

penaltıdan Fransızlar günün ilk golünü 

kazanmı;jardır. 

Belçika taktmı, beraberliği teminde 

çok mü~külat çekmif, maçın bitmesine 

bir iki dakika kala beraberliğe eriıme.' 
ğe muvaffak olabilmi~tir. 

Dan Kollof 
Passman'ı gene 
mağlOp etti 

Fransanın Tuluz §ehrinde yapılan 

serbest güre~ müsabakalarında Avrupa 

~ampiyonu Dan Kotlof Pasmann ismin 

deki rakibini iki devrelik maçta bezi· 

mete uğratmı~tır. 

Birinci devreyi 23 dakikada kaza· 

nan Bulgar pehlivanı ikinci kısmın d~ 

be~inci dakikasında galip gelmiJtir. 

Galatasaraylılar 
cemiyeti 

Dün senelik içtimamı aktettl 
Galatasaraylılar cemiyeti sene

lik içtimaını dün cemiyetin Beyoğ
lu caddesindeki merkezinde aktet· 
miştir. 

İdare heyeti ve müfetti§ler rapor 
ları okunmu' ve kabul edilmi§tir. 

Yeni heyeti idare intihabında ge
çen senekilerin ibkasına karar veril· 
miş yalnız münhal olan ikinci reisli· 
ğe inhisarlar fabrikalar. müdürü Sa· 
im ve azalığa da Rasih intihap o
lunmuşlardır. Cemiyetin ııimdiki bi
nasından daha elverişli bir yere na· 
kil meselesi bir hayli münakaşalı ol· 
muştur. 

Boksa yeni ~l1yan genç - Ben vazgeçtim, buranın kapı-'! tı.eredet. 
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UG Tefrika numarası - 43 -

fa ÇEVİREN: 
Nakleden: Hatice Süreyya 

UNIA 
Savin.l odasına giderek kanama bir mekıo 1 - !{alorl!eri tamir etmiş olsa gerek! 

tup yazdı. thttyarm teklifini bildirdi. Ertesi · Eğer Savını hakikate ne ka.dar yakl~mış 
gUn, Fay ~ataya gelmişti. olduğuııu bilseydi, muhakkak kl gülmezdi. 

Beş gün sürecek kısa bir roman : 2 

(Dünkü kısmın hülôsa.s-ı): 
Hamdi pa.şa.nın kıa:rım, bi-r köy ci
varında) iki "/cızıylo. birUkteı yüksek 
dı1,oorkır arasına kapanmvıtı-r. Pek 
münzevi bir kayat sürüyor. füzlar 
deli gibi olmu.Jtur. Bu esrarı.) ookr 
tiyle yanlarında hizmetçilik eden 
bir kör JrodJın bana fa:;edi.y<Yf'. 

- Ne sağanak ... Seller hoşanıyor... olduklarını anlamak letiyortıJJl· tJ• 
Gökler delindi sanki! Kör gözünden yaşlar akıyordU· 

- Ev~t! - dedim. - Bu böyle devam sulia elini tuttum. . et-
00.erse yann dağa gidemiyeceğim. - Ne yemin ettin? Kime yeııllI1 - Tek bairma yaşamaktan, dedi, bıktrm. 

Burada. hiı; olmazsa beraber yaşarız. Hem TUZAK 
Kör kadın merakla sordu: tin? doğrusunu istersen, şu ye~ll hayaleti pek 

görmek istiyorum. 

Savinl karısını ihtiyarın yanms:, kUtup
h&neye götUrdil. Be.llami teklifini kabul et. 
tiğine memnun oldu ve çok nazik hareket 
ett:ı. Ona, şatonun odalannm anahtarlarını 
ve... btr nasihat verdi : 

- Eğer geceleri bir gUrilltU duyarsa.ruz, 
korkmayınız. GUndUzlert uyuyup geceleri 
dolaşan bir bekçt vardır. Şatoda... Onun 
yüzUnü de göremezsiniz. 

lhtiyarm yanından çıkınca., kA.Up karısı• 
na dedi ki: 

- Ba.na da ayni !,leyi söyled1. Fllhakika 
bGyle bir bekçi var. Ama kim bilmiyorum. 
Belki de Lasldir. 

Ak~am olmuştu. Fay soyunup yatağa 

girdi w: 
- Sa v!nl dedi, çok dllJUndüm, fa.kat bir 

turll11htiyarm beni n1~1n buraya çağırdıA'!
m anin.yamadım. 

- Ben de... Belki de beni b1lsbUtUn a.vu• 
cunun içine almak istiyor. 

Fay cevap vermedi. Niha.yet, artık Savinl 
d~ağn. b"l~dıg-I zaman dedi ki: 
~ Bana. öyle geliyor kl, herhangi bir 

ha:pl.3hanede, buradakinden dah& emnlyette
ylz. 

Savlnl homurdandı, öteye döndll ve uyudu. 
Fakıı.t Fay uyumuyordu. Şatoda geç.lrdl!ti 
ilk geceydi. D~üntlyordu. Böylece 'saa.t 
üı:e knJar uytı,nılt kıı,.lmrştı. Bir ar&lrk, ka .. 
pmm enUnden, sessiz e.dnnlarla birisinin 
geçtiğini duydu. Fay ke.Jktı. Pencereye yak. 
la.ştr. P~rdeyi kaldtrdL Dışarda yağmur ye.
ğryorı.lu. Gece kare.nlıktJ. 'OşUd!l. Tekrar 
;,:·at2.ğa yattr. Uyuro.ağ'a çalıştı.•Tam dalaca 
ğı s;rada. bir gtir1lltü duydu. Bu munta.z&m 
bir gürUltll idi. EvvclA, Fay, odanın duvan. 
na vıırnluyor zannctU. Sonra., gtlrtl.lt1lnUn 
a.şa~ıdan geld!ği.ni anladı. Bu, gtlm. .. gUm 
öten b!r se!!tl. Fay kocaamı dUrtto.: 

- Dinle, bir gürtllttt var. 
Ea'Vinl uyandı, ye.takt& doğnılarak dinle-

di: 

- :ıı:.et, dedi, aşağı tarattan ge!J:yor. 
- Bizim oda.ıım altmda ne var? 
- Yemek odası ... Hayır .. Eskiden m.ı.ıııe.. 

fızlarm bulunduğu oda. Hant? Şatoya gel• 
dJğln r;a.man aana göaterml§tbn. 

FrtJ' titr!yordu: 

-·'13ura.sı, dedi, toprak altında olan hür.. 
releı'e giden yerin methali değil m1 'l 

sa.-..'1nl. karısını okşadı: 
- Korkma, °bEılki de k&loriterlerln gU:rlll• 

tüsüdUr. Ara. sxra böyle sesleı' çık&rD'. 
Bu te:ıelli verici sözlere rağmen, S&.vinl 

de en<H~c ediyordu: 
- Tulıat', ~edl. Çekiç darbelerine benzi• 

yor. Hem belki de dedi~lm yerde değildir .. 
- O halde neresi? 
- Belki de kaloriferin olduğu d&l.redlr. 

Haydi -8ll yat. Ben gidip b1!' bakaymı. 
Kalktı. üzerine bir §OY aldı ve gidip ya• 

Z1haneıı1llin gBztlnO. açtı, karrsl: 

- Ne o, dedi, kaloriferlere bakmak lçin 
ne diye tabanca. alıyorsun'! 

- Sinirliyim, biliyorsun. Şatoda yapayaı.. 
nız ve slla.Jısız dolaşmak pek ho!ll değtt. 

- Ben de geleceğim. Burada yalnız baı
§mı& katamam. 

Fay yatağından ftrla.ın.I§tı. !1daı birden 
çıktılar. Dışarda koridorda blr elektrik ya. 
nıyord'U. Bellaminln odasmın kapISl açıktı. 
Savini: 

- Daha gidip yatmamış, dedi, ben yat
nıağa gelirken kapı aym vaziyette aralık 

duruyordu. 
Afjağ'Ida. da elektrikler yanıyordu. KU. 

tUpb.nncnin kapıSl kapalı idi, Ve Savini çe
kiç darbelerini gittikçe sarih olarak duyu.. 
yordu. Sesler, yemek salonundan geliyordu. 
O ta.rafa doğru yürüdüler, fakat içeri gil"' 
ıneclller. Muha:fız!arm beklediği. bUyük, taş 
salonuna girdiler. Orada, yere konınuş blr 

fener vardı. Daha. ilerde, h1lcrelere, yerin 
ıllbino inen merd.ivcnlerln bıı.şmda bir fener 
daJ:ıa vardı. Sevini ilerledi, merdivenden 

etnıp baktı. Kimseler yolctu, fakat çekiç 
gürültliler1 da.ha sarih ve vazıh olarak dı.:.o 

yuluyordu. 

Savini merdivenden hımeğe karar verdi. 
Fa.~,:at ilk basamağa basınca. strtından sotuk 
blr terin dökUldUJ;'ÜnU duydu. Elinde taban• 1 
ca titriyordu. 

Bu ı:ı.raltlt gUrUltUler durdu ve bir ayak 
sesi duyuldu. Savtnl l:oşa ko~ geri döndü 
ve k&rısmın kolundan tutarak sürükledi. 

llk katın merdiven b::ı..'.}mda dıırdu. Oradan 
bütün alt kat gözüküyordu. İklsi birden 
titrlyerC':t bc!tJ.iyorlardI. B'rnz sonra. birisi 
görtı•ıd"l. Bu Abcl :Ccllamt idi. 

thtlyıı.rm Uzcr1ndc ceket, yelek yoktu. 
Gö7:1~~$i:ı ı:;ö;;·sti a ç:;;, kolları a:valı !dl. Ü.;:• 
tU ha~r toz, t oprak i-;l;ıde idi. Dir elinde 
iri bir çeki~, ötc!:i clir.dc bir fener tutuyordu. 
Bir aralık durdu, feneri yere h!rakn.rak, eli~ 
nln tersile alnının terlerini ai\di. 

Sa.vini karumı tutarak acele acele ylirti• 
dü, odalarına gira;ırr. ı:ics çıkarmadan kapı• 

Jnnnı ldlltlcylp y:-.ttr!ar. 
Fay yata~;:ı, girince sordu: 
- Ne yaptı acıı.ba ": 
S<ı.vtn! gü!Umsiyerek cevap verdi: 

O eaba.h Savlni erkenden kaiktr. Derhal 
muhafızlar salonuna gitti. Artık şatOJJUD 

her tarafına girip çıkabiliyordu. Muhafız. 

Jar salonuna girince !,!8.§rrdr. Orada, yerin 

altmdıı. hücrelere inen merdivenln b8§mda 
bir demlr parmaklık peyda. olmuştu. Hoıı, 

bu p.9.t'Jl)aklık eskiden de vardı ama, hlçbir 

vakit kapalı değildi. Şimdi, kapa.rımı~ ve ü• 
zerine yeni, ee.ğle.m bir kilit vurulmuştu. 

Biraz sonra Bellam1 . onu çağırdt. O zaman 
katibi paı:ma.klikta.n bahsetti, İhtiyar: 

- Evet, dedi, geçenlerde hlzmetçin!n biri 
merdi\·enden düşüp yaralandı, benim de ak· 
lıma geldi, kapattırdım. 

- Ya. .. Kanma hücreleri göstermek le
Uyordum da. 

- Be.na ne. Gösterlverirsin olur, biter. 
Fakat biraz sonra Bellaml fikrini de~§tlr• 

dl; 

- Eğer karnıız mull\kkak görmek isti• 
yorsa, ben ona. bizzat gösteririm. 

Savinl teşekkür etti ve meseleyi kaırısma 
anlattı. Fay: 

- Allah göstermeaiıı, dedi, ben böyle 
fect yerleri görmek istemem. Hem ben bu. 
rada.n gidiyorum, oturamam. 

KAt!p karısmm bu kararma itiraz etmedi. 
Fakat Belle.mi itiraz etti: · 

- Olmaz, dedi, ona lhtfyacnn var. Eğer 
muhakkak gitmek isterse, dört beıı gün da• 
ha kalsın. 

- Bunu bizzat kendisine söyleseniz da.ha 
iyi olur mösyö. 

- Pek.!, söyleyin bum.ya. gelsin. 
Ss.vlnl karısını çe.ğn'dI. Oda.ya gelince 

BellamJ sordu: 

- şatodan ayrılma.k istlyormuŞ8UJluz. 

- Evet. Pek bO§uma gitmiyor burası. 
- Yoksa bayaleUerden mt korkuyonruııuz? 

( Deoomıı var) 

• * 
!stanbula dönmüştük. 
Aradan iki sene geçti. Gene o ta

raflarda bir işim çıktx. Ve muharrir. 
lik merakımı kabartan o keçili paşa 
kansı hakkında izahat almak istiyor. 
dum. 
Karını köyde tanıdığı bazı bikes ka 

dmlara yardrm etmemi tenbih etmiş
ti. Bu meyanda kasaba.da oturan kör 
bir kız vardı. Vaktiyle terziymiş. Fa
kat beş sene evvel gözleri harap olun
ca iki odalı evceğizinin içinde otur. 
mağa, bankadan aldığı az bir parayla 
geçinmeye mecbur kalmış. 

Bu biçarenin kapısından içeri gir
diğim zaman hava kararmıştı. Ayak 
sesimi işitince: 

- Kim o? • diye haykm:lı. 

İsmimi söyledim. 
- Ya ... O merhametli ha.rumm ko. 

cası mı? - diye sordu. - Buyrun. Kapı
nın sağ tarafında kibritle mum var. 
Yakınız. .. Bana aydınlık lazım olma.. 
d.ığı için karanlıkta oturuyorum. 
Parayı uzattım. Teşekkür etti. 
- Buyrun içeri. Biraz dinlenin! -

diye ısrar etti. 
Biraz tereddüt ettim. Fakat o es.. 

nada birdenbire boşanan yağmur L 
manın misafirperverliğinden istifade 
etmeğe beni mecbur etti. 

' 
Yazan: Edgar Rice Burroughı 

Çeviren: A. E. 
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- Ne tarafa? Hangi. dağa? ~Hanıma... tnJ1 
KöyUn ismini söyledim. - Hamdi Paşanın hanımnıa. 

Y ded. - Evet. - a.... ı. ,, fS-
Elleri titriyordu. - Neye "hanıma" diyorsun· 
- Oralarını iyi riıi biliyoreunuz? • nmda mı çalışıyordun? 

diye sordum. - Evet. 
- Oldukça l ben de o taraflıyım da.. - Ne zaman? . ver· 

Fakat otuz senedir hiç o civarda git- - Çok oluyor ... Buraya gehP · 
medim ... Zaten yeminliyim. leşmezden evvel. . etit• 

Biraz tereddüt ettikten sonra içini Artık muhavereyi bu hale gl< is• 
çekti ve sordu: dikten sonra, bu fırsatı ka.çırn:s. 0• 

- Oralarda Hamdi paşanın hanımı temiyordum. Belli ki kadzncag'.1~'ndt' 
• w rrın ı~ı 

ile iki kızı vardı. Onlara dair size bir tuz senedır sakladıgı sı ·stiyor· 
şey söyliyen oldu mu? Kim bilir, belki boğuluyor, açılmak, saQıiroak 1 

ddeYe 
üçü de ölmüştür. du. Benim de merakım sonra. 

Bu ismi işitince hayretle bağıracak gelmişti. . ci li)ı-
oldum. Fakat ahvali ruhiyeyi iyi tah. Kadına yaklaştım. lkna edi 'pU. 

!il ettiğim için karşımdakinin tered_ lerle bana bildiklerini anlat~_ası~~ıııt 
düdünU anlamıştım. Demek onca bu- na mukab~~ w ben ~e ~e~d~~ın: eceli• 
nun bir ehemmiyeti vardı ... Merakımı hakkında ogrendıklerımı soyl Y ıı.s.il 
belli etmeden, ağzından lif almak la- mi vaadettim. Nihayet arz~rııa.şöyle 
zımdı. oldum. Muhatabım, hikayesıne 

Lakayt bir tavırla: başladı: y~ 
- Yok canım ... ölmediler! Hatt! "Hamdi paşanın haıum1b. ~e:: tıeeı 

ben geçenlerde Hamdi pa.şanrn hanı. şmda dul kalmış, o sıra.da ır ..,eJ· 
mmı gördüm! - ded~ öbiirü on Ü<( yaşında il{i tane kı~dtlğıl 

Telaşla sordu: mış. Çok müteassıp bir ka~ ~nıtbllt 
- Ne zam.an? için, kızları da gayet sıkı bır d' ysJf-
- Geçen yaz. Kasabanın çarşısın. altında büyütmüş. Onalrı ken 

1 ştur· 
da. Sapasağlamdı. larında hiçbir arkadaşla. ko~~ıı.W 

T7-zı 1 Be f d' k za.ı d maz, oynatmazmış. Misafıre ç tA"1.ı.. - n..ı arı.... ye en ı, r rı a a.d tı>'11 

gördli.nUz mü? Zavallı kızlar ... Tövbe rı iazımgeldiği zaman, o ~ ar rJlll '"~ 
estağfurullah ... Bunlar hakkında ko- hat geçilirmiş ki kızlar ~ıda Sofrs.ô'· 
nuşmıyacağmıa dair yemin de etmiş. mağa cesaret edemezı:rrnış. edeJl ye# 
tim ama, öyle merak ediyorum ki, ne da yemek tek kelime soylelllll 

necek ! . etçilil<le 
"Ben onların yanma. hıZIJl kılıi' 

girdiğim zaman, bu hayatın ;de UÇ 
uzun müddet beni de sarstı. frtdg. 
hanım ki hiç konuşmuyorlar. 50 v~ 

' ediyordu . 1 
yemeY.leri anneleri pay ırıebıv 
kızlar tabaklarına konanı ~he _1'-.4 
bitirmek m.ecbur~y~~~~ı~: :. rduıı· 
kere mideleri almadıgı ıçın gu g.ğnltl' 
lerini gördüm. Fakat bun& r l<ıll" 
hanımefendiye karşı gelmek, a 

Bu 
y üz 

kadar çirkin ve korkunç b i r rından bile geçmezdi. . a.ŞSJ1ııJ 
"Kasabada herkes Ha.nıdi p d rece 

karısına hürmet ~erdi. Son ıc:c8'1· 
kendini saydıran bır kadındı· ediıt• sahibinin yüreğinde nıerha

met ve iyilik duyguları 
olabilir 1niydi ? 

Ceyn küçüğünü bağrına bastırı- ı Ceyn katı toprak üstünde rahat-
yor, bulunduğu tehlikeli vaziyeti ça uzanabilmek için çok çalıştı. Ni
büsbütün unutarak oğlunun yanın· hayet bir vaziyet alıp uzanmcaya 
da bulunması kendisine sonsuz bir kadar çocuğu kollarının arasında ol
sevinç veriyordu. duğu halde derin bir yorgunluk uy-

- Ah bir kere ~ündüz olsa da kusuna daldı. 
sevgili yavrumun o parlak kara Kadıncağız uyandığı zaman gÜ· 
gözlerini görebilsem! neş her yam aydınlatmıştı. 

Diye titriyrdu. Etrafına; ç9ğu erkek olmak üze· 
Gece yarısından üç saat sonra re, birçok yerliler toplanmış kendi

idi. Irmağın birçok kollarma sapa· sile çocuğunu merakla gözden ge
rak ilerliyen Andersen, nihayet çiriyorlardı. 
sandalı derenin bir kıyısına baştan Kadın bunu görünce, elinde ol
kara y_anaştırdı. Burada ağaçlar ara- mayarak, çcuğunu bağrmm üstüne 
sında açık bir meydan vardı ve bu daha sıkı bastırdı. Yerlilerin ne ken
meydanda bir takım alçak yerli ku- disini, ne de çocuğunu incitmek dü
lübelerinin karaltısı güçlükle seçile· şüncesinde olmadıkları pek iyi an. 
biliyordu. Kulübelerin çevresinde ]aşılmakta idi. 
dikenli ça1ılardan sağlam bir çıt çev· 
rilmişti. Ceyn İsveçliyi r- -- ;de ilk gördü-

ğü gün, belinde:.i kocaman bıçağr· 
İsveçli aşçı çitin kapısına yak-

laştı ve hızlı hızlı seslenmeğe başla· na bakarak onu da diğerleri gibi 
dı. Nihayet aşçının sesine içeriden kanlı, yüreksiz bir herif sanmış ve 
bir ses karşılık verdi. Andersen köy. korkusu günlerce devam etmişti. 
" I Rokoff ile kamaradaki atışmasından 

agasi e konuştu, sonra sandala gelip 
Ceyn ile çocuğunu karaya çıkardı. sonra aşçının o kötü adamlara hiç 
Onları, aşçıyı tanıyan ve bir takım benzemediğini ve zavallı bir kadın. 
hediyelerle önce gönlü yapdmış la çocuğunu kurtarmak için bir ge

olan köy ağasının karısı karşıladı ve mi dolusu o.lçakla dövüşmeyi göz~ 
ağanın evine götürdü. Fakat içerisi aldığını görmüştü. 
çk pis, gece de sıcaktı. Andersen Aş-::mm çok çirkin ve vakit vakit 
kadına, dışarıda daha iyi uyuyacak· krkunç bir şekle giren ytizüne bak 
lanm söylemiş, kadın da çekilip git- tıkça titremekten de kendini alamı· 
rnişti. yordu. 

İsveçli a~çr, kaba lngilizcesile Bu kadar cirkin ve korkunç bir 
Ceyne yerli kulübelerinin ne kadar yüz sahibinin~ yüreğinde merhamet, 
pis olduğunu· anlatırken elindeki şefkat iyilik duyguları olabilir miy. 
battaniyelerden birini yere serdi , di? 
sonra biraz öteye gitti, kendi b:ıtta- Kadıncağız böyle düşünür ve 
niyesini de yaptı. uyumak uzere üzülürken, örtünün altındaki çocu-
uzandı. · ' ğunun sesini i§itti. 

! 
Güzel yavrusu artrk uyanmıştı. 
Şimdi zavallı anne, çoktandır gö~ 

remediği sevgili yavrusunun yüzü
ne istediği kadar doya, doya bakabi· 
lirdi. 

Yavaş yavaş gülümsiyerek çocu
ğa doğru eğildi, örtüyü kaldırdı. 

Ceyn ayağa kalktx, gözleri kor· 
kudan yanaklanndan fırlamış yüzü
nün sinirleri gerilmişti. 

Kadıncağız biran böyle kaldıktan 
sonra, ayakları sendeledi: dudakları 
arasından acı, keskin bir çığlık çı
kardı. lki dizi bükülerek ölü gibi, 
kuru toprağın üstüne yuvarlanıp 
bayıldı ! 

x 

Tarzan kudurmuş ycımy2n,lar p· 

rasrnda ölümünü beklerken, birden· 
bire Pars Şitamn ormandan fırlayıp 
çıkageldiğini söylemiştik. 

Yamyamlar geleni evvela bir cin 
sanarak ölüm oyununu kesmişler ve 
çok korkmuşlardı. Fakat Tarzanın 
yanına gelenin et ve kemikten ya
pılmış bayağx bir pars olduğunu gö· 
rünce korkulan geçti. Orada o ka· 
dar sivri udu karğı, o kadar çok ya
bani yamyam vardr ki ve ne kadar 
korkunç olursa olsun, bir Parsı kolay 
ca yenmenin imkam vardı. 

Alçak Rokoff yamyamlar reisi· 
n~n yanma gitmiş hızlı hızlı söyle-
nıyor ve: 

- Kumanda ver bu adamlara· 
keskin kargılarını parsın ve Tarza~ 
nın üstüne fırlatsmlar !.. 

Diye haykırıyordu . 
(Devamı var) 

· · haraP nın hastalığında kerıdını FJkııf~ 
ceye kadar paşaya ba.J.onıştti rıxıll ıı· 
lara para verir, her gece _kı:d~ tııılı
zun uzadıya Kısası EnbıY 
ed d. reli· s er ı. kork~ 

"O, ahretten, Allah~n .. 11111nisı~· 
Fakat bu his, onu bir wturlu berkeııitl 
tirememişti. Buna rapnen verıt'elC 
hakkını tanırdı. Kızlar~ cez~ hiC.: ol• 
icap edince fırsatı kat}ırdıgı 
mazdı. · ?)'.lele~ 

"Biz hizmetçilere karŞ1 rııua k eıltt 
. t d h . . 'd' ...,,a.ka.t ~ . .... ruspe en a a ıyı ı ı. ı:: J3irçol<l.,.. 

bir iıızıbat altındaydı~-
mız dayanmaz, giderleı:di. k .. 1dı"1· 

· da °' ·r 
"Ben Uc sene yanların ki 1'1 

• • w da. 81 • 
Çünkü zaten çocuklugurrı. . bU J;ıtl-
muhitte geçmişti. onun 1?1Il 
yat bana pek ağır geırned1• .,1ttiği• .. kEı ı:ı f" "Hele yaz ları o izbe }<oş di](· 

.. .. görıneı de· 
miz zaman, insan yuzıt ıa.rıı.· " 
kat bu, gerek kli«Ük lıail~~ bUrıclıV' 
rek bana VIZ gelirdi. J1a 1.u·· oı'~ 

Ç"nı' v 
nıe111nun bile oh~rdtt1C. u e 1'!1d 
tenha olduğu için bir derec~a.Me Jıll-' 
serbest bırakılırdık. Kxr ye 
yatını dn severdik. ıu.ıırrııı.ı3S.ı 

"Yanlarında anneleri bU 1g.Ş,rdııt1• 
küçük hanımlarla ben do dıır ıılt~· 
Fakat onlar sükfıtillğe 0 ~la ](orıı.ı9" 

bl c ·ıe-mışlardr ki, aralarmda. t ıceJld1 tf 
mazlardı. Geçirdikleri ha~a ;,a.pı'lt'~·r' 
rini gayet sinsi · ve ne~~sıı. 1 13iti1'

1 
: 

Biribirlerini severler mıydd1 1.' 1 .ıV111 
d ler · · lerinden nefret mi e er tıl~ 

şılmıyordu. . erdi· ),. t 
''B" .. d" l gu" zelle.şınışl 91)'

0 
• uyu u rçe . ·giJle bS .. I• 

olan Aliye hanım, y1rm1 a.}1.S. gut.8_., 
d K" .. - .. Müf'de ondall d . sft1~ 
d~· B'uçu~ Al' ı hanunııı rıı.Ş •• ıi,, 11s.· 

ı. ır gun ıye . . ıcu~~" f(ltı' 
cağı duyuldu. Tabii bızıl'l'l 11rırıf1° i? 
mm, delikanhyı, hi({ ~a. .JXtilJl~rı. 
Fak~t hanımefendi b~_ ışıuı. ıetı~tı 
görmU~tü. Damat ~y. ok:eıilcıı.ıılı 
çiftlik çubuk sahibı bır -t)(lf) 

(DeV<JrYf.i 
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COCENIN /\ŞKJ 
:'· eararenciz, bir entrika mak...Sile tinü, ~aı-la_n_nu_v_e_a_t_lnmı __ f_eda--ed_e_· 

>'durulan bir mualdı. rek onunla birlettiğim zaman daha mı 
'h4?P'ıuıta teklifleri, projeleri, büyük bahtiyar olacağım? Krallık da, Pauata 
e.ı llqydiyle kend!ıine teklif ettiği da, tac da cehennem olıun. Boğa cüret-
~e, bilhaaaa. tac ve muazzam çiaiyim, boğa cüretçiai olarak blaca· 

t. ona imk&naız, uydurma, ona ğım. Güzel ve ıevcili Fauıtanm aıkı 
~ &ibi celiyor ve bu aaçmalan din"! her ıeye bedeldir 1 o benden yalnız 
'-ıt "fiııe ldeta pftman oluyordu ve bu. aık bekliyor, tac ve tahtlar onu alib· 

isin de aöyleniyordu: dar bile etmez. Ve kral hakikaten beni 
laiç ..... ~e inanılmıyacak ıeyler. Bunlann öldürtmek istiyorsa, lspanyaldan kaçar 
ile biri benim bildiklerime uymuyor. giderim. Dostum mösyö dö Pardayana 
~ oldu da bütün bunlara kapılmak beni de kendi.Ue beraber Franaa~ 
~de bulundum. Bu çok güzel ve götürmesini rica ederim. Onun gibi a. 
1ılr clz prenaeade ıatiba f evkalbefer ıil bir adamın yardımile elbet alın teri· 

CQibe var ki, inaanm ~ilflincelerini le ı~çindirecek kadaı- para kuanınm. 
;::: edebiliyor. Ben, lrra1m oğlu ha? Karar karardır. Möıyö dö Pardayan 
;... canımı Ne çılphkl Beni büyü· isterse onunla beraber giderim. 
lı..L_ladık ve iyi kalbli ihtiyar doatum, Böylece mınldanarak otele ıeldi ve 
~kral tarafmdan itkenceyle öl- tıkanacakmıt gibi bir heyecanla Jua· 
~lla dUIUnü bana defalarca temin etti. nanın küçük odaaına girdi ve hemen 
-~ylemit olmaama imldn yoktur. derin bir nef eı aldı. Jiralda orada otu. 
\t eyh kral benim babam değildir. ruyor, Juanayla konU§uyordu. Ayni 
;..: ~· Ve biran için öyle o~duğu. yaıta, ikiıi de samimi, ıen ve ıUzel o-
;,.. ebem bile. Nuıl oluyor da lah bu iki genç kız çabucak anlatımı· 
~en.es, babama kartı açıkça iıyan tar, ahbap olmutJardı. 
~ '9e battl onu a1dürmemi bana Bir ıarap tifeıi önünde oturan Par. 
' ettirecek kadar, biran için olaa dayan da, hem içiyor, hem ide doıtu· 
'• lıeriınde bir tesir yapabiliyor. nun niıanhaına bekçilik ediyordu. Hele 
tlia .._ dilfecefime, kuduz köpekle- onun, iki ~nç kızm araaında oturarak '-= olınayı tercih ederdim. Her onlarm çocukça milkllemeierine uy· 
Ja~ olaun babam daima babam o- maaı ve onlarla beraber bir çocuk gibi 
~ bıaca1ttır. Ona elimi kaldır. gülmesi ıörülecek bir manzaraydı. D8. 
~~rrttni 16tterinem,Allah beltmı iUt meydanlarının namağlQp müthit 
~ Pardayanı onlarla Adeta çocuk olmuıtu 

• aaliın L.L • ._"'--- ile :ta tt' p da d • ku da ...._ 8ea ull" laU&Ua utıve e ı: ar yan enn uy ıun n uyanın 
1tt.ı • bir bola petçİli olan ~n ca, Juana dadı11 Barbarayı onun oda· 
--.ı 1111 0 lacainn? Böyle bir çılcınhğa ırna göndemıit ve Don Sezann, nişan. 
~ da bpıldıpna hıtl hayret lıarnı kendisine emanet ettiğini haber 
"~ 1 Ben kral olmak için mi ya· vermesini söylemitti. Bunun üzerine, 
1'~ ? Pauatanm f&hal bnalanm Pardayan bir tek kelime ıöylemeden, 
"- ttlnek için, bln~rce inaanm ka· çabucak giyindi ve kılıcını takarak a· 
~ ~ aman, onun elldde o. ıağıya inerek genç kızlara iltihak etti. 

? Pauıtanm phsl hırslanm Vukubulacak muhtemel bir taarruza 

COCENIN l\ŞKI 
_______________ llllliıııııi ________ __ 

yah birer elmaa gibi parlayan ı<Szlrrile 
Don Sezarm gözleri içine bakarak ya
vaı yavaı ıunlarr aöylddi: 

- Zaferiniz, hap et ve servetiniz 
ikimize ait olacaktır. 

Don Sezar hiç tereddüt etmeden be. 
yecanla bağırdı: 

- Biltiln iıtediğiniz bu kadar mı? 
Fausta ayni teshir edici aeale devam 

etti: 

- Bu paylaımanın ne ıuretle yapıla
cağını tnbit etmek kalıyor. 

Don Sezar bu ite büyük bir ehemmi
yet atfetmediğini gösterir bir tavır ta. 
kındı, bunun üzerine Fauıta tatlı bir 
seıle: 

: - Bunu bilmeniz lizımdır, dedi. 
Don Sezar büyük bir nezaketle ce· 

vap verdi: 
- Sizin yapacağınız herıeyi evvel

iden kabul ediyorum. 
Fausta bir az durakladıktan ıonra, 

birdenbire darbeyi indirdi: 

- Sizin zevceniz olacağım 1 
Don Sezar sendeledi. Herşeyi aklın. 

dan geçirebilirdi, fakat gayritabii gör
düğü bir ıeyin kendisine böyle açıkça
söyleneceğini hiçbir zaman aklına bile 
getiremezdi. Şimdi hakikatle karşı kar. 
§ıya bulunuyorıdu. Faustanın onun üze
rinde bırakmıt olduğu iyi teıir biran 

içinde dağılıvermiıti. Ona hayretle ba· 
kıyor ve birdenbire değişen bu kadım 
tanıyamıyordu. Heyecanı eanaamda, 
bu müthiı güzellik onun içinde bir ar • 
zu uyandınnıttı. Şimdi onu bambaıka 

görüyordu. Vakia onu gene güzel bu
luyordu. Fakat bu güzellikte meı'um 

ve korkunç birıey varldı. Fausta onu 
korkutuyordu. Şaıkınhktan cevap ve
remedi ve sadece kekeledi: 

- Nasıl? •. Benimle evlenmek mi? 
Siz mi Madam? 

Fauıta vuiyetin vahim oldutunu 
anladı. Yerinden dotnııdu ve o taham. 
mül edilmez hatmetti tavnnı takınarak 
ve tatlı balatlarile ıencl ıberek eor
ldu: 

- O kadar ıüzel ve ıenç delil ml
yiın? Sizin ıibi azametli hUkilmdara 
llyık bir kraliçe olamu mıyım? 

Don Sezar aamimt bir tavırla cevap 
verdi: 

- Garüyorum. rençliğin timaali ol. 
duğunusu görüyorum. Gtizellifinize 
gelince, bütün cüzelliklerin ıizin ya· 
nımzda sönük kalacaklanna aamimiyet· 
le kaniim. En haımetli knliçe ve im. 
paratoriçeler ıize ancak cariye olabi· 
lirler. Hapetinis o kadar zarif ve bü
yüktür ki, fakat ..• 

- Fakat? •• Çekinmeyin möıyö, bil. 
tün dilfüncelerinizi aöweyin. 

- Peklll, bütün düıüncelerimi 
aCSyliyeceğim. Siz baıit bir kadın değil. 
ıiniz; ıizin ıibi asil ahllkh bir insana 
yalan söylemek büyük bir alçaklık o
lur. Bunun için, ıize açıkça ıunu aöy
liyeyim iri, bana bahıetmek istediğiniz 
ıerefe hiç de liyık değilim. Siz çok 
mütehakkimainiz. Fakat... kadmlığı. 

nız cayet az. 
Fauıta tıkayt bir tavırla gülümsedi. 
- Eier iddia ettiğiniz gibi, ben ha

kikaten çok mütebakkimaem ıunu bili 
niz ki ai.z de klfi derecede mütehakkim 
bir erkek !değilsiniz. Eılri f&haiyetini.z. 
le alikanu kalmadığını ve kraldan aon
ra ispanyanın en büyük adamı oldu· 
ğunuzu artık anlamanız lbımdır. Ya. 
rın ~ki de kral olacakaınu. Dünyada 
en bUyilk bir mevkii ifgal edecebinia.. 

Sizin ıahaiyetiniz artık ıize ait delil• 
dir. Basit bir inaanken size tabii görü· 
nen dilfünce ve hlaıiyat yeni vuiy,eti. 
Dizle kabilitelif delildir. Siz mtık ... 
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dece bir erkek ide~ilsiniz 1 Kralsınız:. 

Kral gibi eörmci~ kral gibi dü§ünmc 
ği itiyat edinmelisiniz. Yoksa aramız,. 
da bir aşkın mcvzuubahs olabileceğini 
düşünmek hatasına mı düştünüz? Bu
na inanmak istemiyorum. Ben evvela 
hükümdar sonra kadınım ve öyle kal
mak mecbur!yetindeyim. Nitekim aiz. 
de de erkeklik hükümdarlık önünde si
linmelidil'. 

Don Sezar, bu sözlerin kmdiıini 

tatmin etmediğini gösterir bir ıekildc, 
başını salladı: 

- Bu düşünceler, sizin gibi, hüküm· 
dar doğmu§. hükümdar yaşamış bir 
kadın için makul görülebilir. Bense, 
madam ha it bir faniyim kalbim ne aöy. 
lense onu yaparım. 

- Ve sizin de kalbiniz çalınmıştır, 
değil mi? 

Don Sezar Faustaya baktı ve hafif· 
~e eğilerek sade bir tavırla ~evap ver· 
di: 

- Evet, madam. 

- Bunu biliyorldum mösyö ve öyle 
olduğu halde size bu teklifi yaptım. 

Bu teklifim hail da bakidir. 

- Bu. beni tanımadığınızı gösterir. 
Benim kalbim birisine ait oldu mu, 

geri alınmasına imkan Y'ktur. 

Fausta lakayt bir tavırla omuzlarını 
giJkti. 

- Kral, sergüzert.-ı~:n ~.b.,ı u:ı·ı. 

tacaktır. Ba~ka türlü olmasına zaten 
imklin yoktur ki!.. 

Dedi ve Don Sezann itiraz etmek 
üzere olduğunu görtlnce ilAve etti: 

- Hiç bir şey söylemeyin 1 Tamiri 
gayri kabil bir harekette bulunmayın. 
Dll§Unür anlarBtnız. Bana da cevabını
JI verirısini.ı •. M.esefa öbürgün. yarınki 
htdJıelcr. siıe teklif ettiğim ittifakın 

nelere bedel olduğunu size pekit&. gös· 

tercccktir. Bunlar ayni zamanda, benim 
yardımımı rtldcdtmiş olsaydınız ne mUt. 
hiş bir tehlikeye rnaruz kalmı§ ola· 
cağınızı da siıe anlatacaktır ve ayni 
z:ımanda, benim himayem olmadığı tak· 
dirde bu tehlikeden hiçbir zaman kur. 
tulamıyacağınm gösterecektir. 

Ve onun cevap vermesine vakit bı
rakmadan ayağa kalkarak tatlı bir ı;cs
le: 

- Gidiniz prens, dedi ve öbürgün 
geliniz. Sizin dönüşünüzü itimatla 
bekliyorum. Cevabınızın arzularıma 

muvafık bir şekilde olacağı muhakkak. 
tır. Gidiniz. 

Fausta onun söylemek istediklerini 
böylece söyletmeden onu zarif bir ta· 
vırla kapıya kadar tc~yi etti. 

Don Sezar gitti, Fausta uzun miıd· 
det düşündü. Genç erke in aklından 

neler geçtiğini pekala anlamıştt. Onun 
halinden, laf 11öylcmcsine meydan ver .. 
diği takdirde, jiraldaya karşı olan aş· 
kını açıkça itiraf r.dcceğini ve bu heye· 
canın tesirile kr;ıllığı bile rdddedecc. 
ğini ezmişti. işte bunun içindir ki, 
sözünü keserek: "Tamiri gayri kabil 
bir harekette bulunmayın,. demişti. 

Fausta uzun müddet daha düşündü. 
Görüşme, istediği neticeyi vermemişti. 
Prensi elinden kaçınyordu. Fakat her 
şey kaybolmuş değildi. Y cgaJıe mani 
Jirn'daydı. Onu c-rt.., -:ı.-.'l k:ıldırmaktan 
o-:'·:.ı ';"":": ;·,,, t.!. o .:~--:1 prens ken
diliğinden ona gelecekti. 

Elini uzatarak çmgırağı çaldı ve 
KriGtCJbal içeriye girdi. 

Fausta ona. Jiralda hakkında bir sü• 
rü talimat verdi ve Kristobal bu emir. 
leri icra etmek için süratle odaadn dı
şarıya çıktı. 

Fausta bir defa daha yalnız kalını~· 
tı. 
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Yaıı masasına 'doğru yaklaştı ve 

gizli çekmeceyi açarak oıadan çıkar. 

dığt bir par§ümcne uzun müddet bak
tıktan sonra; göğsüne !laklayarak mı
rıldandı: 

- Bu par üm~ni saklamakta artık 

hiç bir mana yoktur. Onu mös. 
yö Ezpinozaya iade etmek daha doğru 
olur. Böylclikle bir taşla iki ku~ vur

muş olurum. Evvela başcngizitörün 

clostluğunu kazanırım. Böylece, isyan· 
hareketi hakkında şüphelenirlerse bile 
başcngi:ı:itör işi hasıraltı eder ve ben 

ele serbestçe hareket etmi olurum. Sa. 
niycn, kral Filip bu evrak sayesinde ne 
l:aidar fazla yer ele geçirirse o kadar i-

yidir, çünkü hunların hepsi halc!inc 
k .. Jacaktrr. Böylelikle. zavallı ihtiyar 

haberi olmadan müstakbel kocanı için 
çalışmış olacaktır. 

Bir saniye düşündü ve Pardayam 
hatırlıyarak mırıldandı: 

- Pardaycın! .. Bu paışümeni Espi· 
nozaya verdiğimi duyunca acaba ne 
lliyı-cek? Böylcliklc Hanri <lö Navara 

yi!ptıı:;ı vaadi yerine getirmemiş olaca. 
~ı için herhalde Cena ha~dc kızacak 

kimbilir~ belki de bu suretle ondan 
kurtulmuş olurum. Çünkü bu vaziyet 

dah!linde kendisini lckelcnmİ§ zanne
decektir. 

V c dehşetli bir tebessümle ilav(' et· 
ti: 

- Pardayan gibi bir adam kendisini 
lekelenmiş farzcdince ve bunun acısını 
kanla ödemek imkanını bulmayınca ek. 
Eeriya intihar eder. Kimbilir belki ide 
o dıı böyle yapar? 

Bir müddet daha riiyaya dalmış gibi 
düşündü. Pardayanın ismi ona çocuğu· 
nu hatrr)attı ve elemle mınldandı: 

- Mirtis ! Acaba Mirtis nerede? 

Ve oflum, Pardayanın oğlu? Bu çocu· 

ğu aramak zamanı geldi. .. 
Biraz 1daha düşündü ve tekrar soY• 

lendi: 

- Evet, bu mesele, muvaffak oısaın 
da bitmiş olacaktır. Bundan sonr• 
rahat rahat çocuğumu arayabiliritn· 

Bu karan verdikten sonra tekr~r 
çıngırağı çaldı ve iseriyc giren hiz• 
mctçiye bazı emirler v.erdi. 

Bir müddet sonra Fauıtanın arıb•11 

sarayın ~ngizitöre mahsus dairesi li· 
nünde durdu. 

Fausta, Espino:ıayla yaptığı ~zu: 
bir görü~me ~anasında onı.. bırÇO 
artlar mukabilinde, müteveffa Fr•n" 

krahnın Filipi varis oluak tanıidı~ıJ'\I 
dair imı:alamıı olduğu meşhur be>''11

" 

nameyi verdi. 

iV 

PARDAYANLA DON SEZAR 

Don Sczar, Faustadan ayt11dtkt&
11 

sonrc.. do~ruca otele citti. -"' 
kııı-• Hala kalabalık bulunan dar '° ot 

lardan geçerken, kendi kendine kı'El/ td 
du. Faustanın güzelliği kar§ısrtı ' a 
küçük bir heyecan inını, Jiralda~lc 
karşı büyük bir hiyan.et tclikki edrr 
vic:l:ian uabı duyuyordu. ~.t 

ttru1• 
Birdenbire, adrmlarınt. sıkla! Jc•l' 

Bir hissikablelvuku ona Jırald.antıı bet' 

şısında bir tehlike bulundufunU h:.Uo 
veriyordu. Bunun i~in gitgide • 

bir hızla yürümeğe ba1lamıftf· . ıı• 
D·~ f • · ·p bir t6P ıger tara tan, ıçıne garı uıel· 

daha girmişti. Artık FaustanU: ~ i~ 
liğinln tesirinden kurtulduğu 1Y~~d\1 
ce dü§üncbiliyor ve ona öyle gelı et.• 
ki, Faustanın kendisine anlattığı ı ' 
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•-~ADEM i iKTiOA • 
ve 

~ il ~bt: 
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tı.ıo lı .._.dlSrden naldı varyete mUzi B E Y O C L U 
ltı.._ Oııt er an HORMOB • 

' ''Cll ı. ıı, Ordu saylavı Selim Stt• SARAT 
"ı\'r~l::ından, (Roma), 2Q Müzeyyen 
lı... llltltıı,rı taratmdıın Türk muslktıııl ve T1JBK 

ı Kızlar mektebi veclnayete 
harp ·- Tabletlarl • Har eczanede arayınız. ( Posta kurusu 1255 Hormobln J 

ı Türlt inkılA.bmda terakki 
~ '6n ' 2<l,30 Ömer Rıza tar&fmda.n 
~ ~ ~"I, 20,45 Münl Nureddin ve ar- MELU 
ı ~ &a4 atından Türk musikisi ve halk IP&K 

hamleleri 
ı Seviomek arzuıu 
ı Son caauılar 

:::::::ı Birinci sınıf Operatör :ı:::::: 

f0r. CAFER TAYYARI ~ "• ~•Yan, 21,15 orkeııtra, 22,15 SAK.ARYA 
~' 22 haberleri ve ertesi gttnün YILDIZ 
~ ~ •30 

Pllk!a sololar, opera ve o- SUMER 

a Atk §Ukranı 
ı Rose Marie 

d Umumi cerraht ve slnlr cerrahisi müte- f: 

~: 'rı, 23 aon. ALKAZA.8 
ns P 

ı Zafer yolu 
ı Z&!er gilnU . 

C hassısı. Paris Tıp FakOlte.!Jl cerrahi ser- r: 
visl, d\mağ ccrrnhiei enstitüsü sabık si 
aaist.anı. :c 
Erkek '\'C kadın amellyatıan, ıinlr ve ~ ~ ~ P•'.>:;-raını, 20,05 sercn~dlar rAN 

~ lıt"'. h 'Por, 21,05 karışık yaym, 
~l'b 'berler, spor 23,35 d.'.UlS hava• ::RK 

Q, '-l>tşl't. 

J Son UÇUJ ve Denizler pe
riııi 

bc'-'in urları, estetik (yüz, meme, karm !: 
ı Ehli ııallp muharebeleri. I " .. 
1 Anne Karenin ve Yavru .ı bu!'U§uklukları) nJ'llcliyatıarı ve nis:ılye !! 

'-lterı k ASRI 
IJ, ı:, .;ndo, konferans, Macar halk 

' tııt11lb' 8Por, 20,45 muslklll piyes. A.STORYA 
' yen !lahit den sonra ücreUldlr. Beyoğlu Parmak. 1 
ı Hlndlııtan kahramanı ve kapı Rumeli han No. l. Ti. 44086 H 

~~·10 lo ri, 23,ISQ büyUk orkestra kon• vuııuatn:T 1 

~ ~d 1ı0ııe:ıı. buııesl, 23,10 ganla birlikte 

1 

cuk rşarlo) il doğllm mUtehasııısı. ii 
Foll Berzer ve Beklenm!· ı Hergün (S.11) kadar meccıuıcn. Öğle- li 

Malek kaçakçı :::::::::::::::::::::::ı.::::1:::::::::::::: ... - ....... ı. 
Yıldırım kaptan, Kukarlc;e 

11~. 
11 

haberler. 
~t~ı ve Mekaud -

b cııceu 
' llıa, 2o 0 konser, ıstlraha.t esnasmda 

ISTANBUt , ' 1' 
5 nııııetıerin umanı, 2Q,2j 

ı. Ct~2,\5 .~~ Pbtlyeıı, hava, haberler ve FJ!:RAll ı Kan kardeoler ve Parlsli 
"J!i\ı "'11~, rllkte !)CCO kOIUCrl, 24 f&nt/.Sz 

a .... 
~it' MtLLJ t çapkın genç ve Kızıl çayır 

~ 'll'Q k RtLAL ı HorUak 
~ .~ Orlteaonserı, 18,35 çocukların zama AZAK ı KU<:ük şarkıcı Al Jolson 
ı... b.'-3 ~ tra kol18er1, 20,05 org ltons~ '\'e Denizaltı kahramanları 
t: 'Gbıı h &ilnıerıne mahııus büyük kon ALEHD.ut ı Ra.mson ve İnsan kaça.k• 
t~ı Ynı ve saire, 23,10 musiki, 24, 

l ~ "'4y KDIALBEY 1 
çılıırı 

ŞaCakta ııl!Ah ıesleri ve 
lftlrak adası 

KADI KOY 
~ •r~. "I 

0 111lhııeler1, 21,10 haberler, 

1 11, 22 (3tıa.ıre, 21,411 karı§ık musiki, 
'ı..~ 23 ~~ ~0tıser, 23,211 ntmlcre dair ko 

Qıı.' 2120 oro konseri, 24,05 hava, ha HALii 

~~'l!Jct~ıı ınuslkiııl, 24,35 Bari istas 

ı !~te bahriyeliler . 

OSKUDAR 
l~lt~anıı mustkil!i, 24,:55 hnva. RALll Uut ı M~~ 

~~ ~l eczaneler BAKIRKOY 
~olan lelırin muhtelit semtlerinde MtLTtY ADl ı l>ll§el Strorot 

bıııdt~za.neler §Unlardır: 
lit 'ııtııı 'er: T I Y A T R O L A R 
~ • , l\~ <Bqır Kemal), Beyazıtta 

' " Ctiııt Çü!:pazarda (Hikmet Cemil), 
~:et Atlamaz), Şehremininde 

t. l'f:._~· Karaa-tımrUkte (Ari!), Sa.. 
~ • • lı.lc • flloıı), Şehzadeba,,mda (Ü:ni• 

Tf.PEBAŞI DRAM KISMI 
Gündüz 1:1,30 da 

Ü MI T 

), .\! taraydn (Zlyn Nuri), Fenerde Ak§am ııaat 20,30 da 
tll\ltr . 

•, ~llldıı.rdn (Sırn Ramm), Bakır • 
:ıırı:ez>. . ~i'hTr1i'~ntrosö 15 perde 

~ "'"-~~:;~,, fK•n=k), Altmo.d•· I , 1\1111\\\11\111 1 H::~~E[::~:::;~te~n 
<t ı~~,,~~,?alatadıı, Topc;c;ularda (Spc· : \\\ \\\~ l(_ ,~ Jıa• --... (NizaınctUn), Tarlab&§ıı:· Franın'I. lıyatrotıua .. 
~\t ;~),'~~ı.llde (Halk), Kasımpaşada 

1

,l:l,llH Opneı kısmı 
~~ ~ 'e~köyde (Nlsim Asco), lff'ik . Gündüz 1:1,30 da 
",~, r, ~ lıı Recep). Sanycrde (Nuri ). 1 D E L t D OL U 

~~ ~~~l(~~:S:c~~e~~~:~~:::~~r~azaı- Akş~;,L;a~>~;o da 
('t~l), BUyU.ka.dada (Ha!k), Hey Yazan: Ekrem Reşit 

"" ı. _______________ B_u_t_eı_ı)_·en_: __ c_e_m_a_ı _R_eş_ıt_ 

SUMER BANK 
llınumi Müdürlüğünden: 

"I, ~ Demir ve. Çelik Fab"1'. ... '. n""."'.'a ~v,.;p.adan ~eti'.ile· 
~ lı..ı_, lllallarm tahlıye ve gümruk ıtlennın bar m':'teahhıde iha-
,~da evvelce verilen ilinmuzda yazılı tarih görülen lüzum 

. l'~j& .:mart 1937 pazart~si günü saat on be~ tehir edilmiıtir. 
'~etin mezkUr tarih ve saatte Ankarada Umumi Müdiirh.i

~ bulunmalan. 

~. l\eıif 
~,~ Ue ~deli 7896 lira 47 kumş olan Topkapı haricinde ve Hürriyet 
,, 'it l'iıtnde yapılacak çöp ist;ıs yonlan yollarında kullanılacak kum 

· 'çık eksiltme 15. 3. 937 pazartesi gününe talik edildiği ilan o 
ıt (8.) (1275) 

~~~~den aylık alan emeldi ve ökaüzlerin mart 937 ili mayı• 
._,~ r:r .8 mart 937 pazartesi gününden itibaren Ziraat Banka· 

"- -·llCtektir Aylık sahiplerininBankaya müracaatlan ilin olunur. 

..... ~ "1,, (1247) 

~b- Di3 Doktoru iLAN 
~•rt 'Vt t01 o ç e ır 

..... h esind 
~ tst-aı en maada hergün 

Beyoğlu dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: ~~ap1 arnı knbul eder. 

' RaragUmrük Tramva;· 
burağı r-; o. 95 

Terekesine mahkemece el konu· 
lan ölü Mihran Alacacıyana ait v~ 

5 Mahmutpaşa çorapçı hanında hulu
l nan ve mahkemece tesbit edilen 

-"" 8 inci kor için iki tane emme 
basma yangın tlftumbasiyle 100 
metre hortuma ihale günü tıı.Ebi 

çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 18 
mart 1937 perıembe günü aaat 15 
de yapılacaktır. Muhammen tuta· 
n tulumbanın 400 ve hortumların 
135 lira ki hepsi 535 liradır. Şart· 
namesi hergün öğleden evvel ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin 41 
liralık ilk teminat makbuz ' veya 
mektuplariyle beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 
mutanhk satınalma komisyonuna 
gelmeelri. (1110), 

Davutpaıa kıtlasmdaki Tp. 1'. 
Al. hamam ocağı kömür yakacak 
bir surette tadilen tamiri ihalesi açık 
eksil~e ile 18 mart 1937 perşembe 
günü saat 15. 30 da yapılacaktır 

Ketif bedeli 243 lira 53 kuruştur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
19 liralık ilk t~minat makbuz veya 
mektuplariyle beraber IX. ıubeden 
alacaklan vesikalariyle ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 
mutanhk satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1111 ) 

Piyade atış okulu için su borusun· 
dan elli adet altlı ve üstlü karyola 
10/ 3/ 937 çar§amba günü saat 15 
de Tophanede satınahna komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 775 liradır. ilk teminatı 58 li
ra 12 kuruştu;. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. istekli
lerin belli saatte komisyona gelme
leri (370) (12og) 

Gümütsuyu hastahanesinin buhar 
kazanı tamirinin pazarbğı 11/Mart/ 
937 per~mbe günü saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyonun· 
da yapıla·caktır. Keşif bedeli 895 li
radır. ilk teminatı 67 lira 13 kun.:ş· 
tur. ln!elilderin belli santte ke.nuni 
vesikalarile beraber komisycn:ı ı!Cl· 
meleri. (368) (1210) · 

Kfmyaf{er 

B~" Ham. 

• . . . "'-" l·\: . .. .. ,."l: ~ ... ' 

MÜNiR NURETTiN 

ODEO 
Plciklarına yeni okuduğu 

şarkılardan 

270900 UŞAK ŞARKI - Delisin deli gönlüm 
UŞAK ŞARKI - O benim son eşimdi 

270901 - HALK ŞARKISI - Esmeh bugün ağlamış 
HALK ŞARKISI - Karanfil 

SA T~ŞA ÇIKARILMIŞTIR. 

• • ~ ~.. : 1 • ' • ~ .. ;: ~ • • • •• ', 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çamalb tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz de
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince aofra tuzlan 
yarmıpr ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da ( 50) ıer 
kiloluk içi kağıt kapb çuvallar içinde satııa çıkanlınıttır. 

Sofra tuzlar, (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara ı<onarali 
ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu Kabatat 
ambarında (9,50). ve mutbak tuzlarının beher kilosu (5,25). kurut 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gereK sofra tuzlan bir sandık: veya bir çuval· 
dan daha az satılamaz. . Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil 
olduğundan müıterilerden atynca sandık veya çuval bedeli aran
mıyacaktır. 

Tuz satıcılarmm inhisarlar İstanbul Ba~müdürlüğü merlCezin!le 
Kabataı ambarına müracaat ~tmeleri ilan olunur. (1184) 

~ ......... Kimi ............. ~ ....... 

Muhammen bedeli 1198 lira ..'.>lıın 770 metre muhtelif eb'atta Traııa-~AnNY'AN 
~~~lu, '.r~~ergiln nkşama kadar 
~~l> floka:tı~yan oteli yanında 

~blnes· v5 numaralı mua
ınde tedavi eder. 

j manifatura eşyası açık arttırma su· 

retiyle 11/3/ 1937 tarihine mlisadif 
perşembe günü saat 14 de satılacak· 
tır. isteklilerin yukarıda gösterilen 

gün ve saatte mahallinde hazır bu· 

.... :::..................................................... · k 12 3 937 ·· ·· t 10 da H da d b' ............................................................ :: mısyon ayısı . • cuma gunu aaa ay rpa§a a gar ına.sı 

~i .. Dok~or U dahilindeki komisyon tarafından açıkeksilbne ile satın alınacaktır. 

Tel: 40843 ---•I 

~~Omer Abdtirrahmang Bu iıe girmek istiyenlerin 8985 kuruşlukmuvakkatteminatvekanu· 
H D E R M A N H nun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kom~yona 
ii Muayenehanesi - Eminönünde U müracaatlan J~zımdır. Bu İ§e ait şartnameler komisyondan parasız olaralC 
i; VALDE ~içi~?.~ •• ~~:~ ..... !! dağıtılmaktadır. (1203) 

.._------~~~~~~ ~....ı..u..u.ucu:u.ı:ı..ı.~~u..ı....u.u.u..UL~---~----1&u.1"-"uuAU.1.uuııo.-_,.~=:.:===:.:-==::;.ı;,o..ı-:_~~~~~~--.._;.~-..__~~----------~ 



Köpek baltğını bıçakla 
avhyan adam 

·-----~~~·~~~~~-==--~ -·~-~~~-----. ......... ~--~ ' • .. 

. 
Amer:km1ıı Floı id:ı açıklannda görülen köpek balıklarına karsr ... 26 yaşlarındak: 
v\izb?qı 'Wa1lace Caswell hic tereddüt etmeden suya dalıyor .• 

. __,..,.,......_.,..,, 

Fakat, birnz sonnı J?Cminin güvertesine ~ıkanlıyor ve muzaffer avcı 
gtirurla bu müthiş şikarını seyrediyor. 

t ngilterc sanayi scrtisinde şimdiye ka_ 
dar görülmemiş bazı aletler teşhir e· 
dilmektedir. Yukarda gördüğünüz . 
Pcriskoplu silindir şapkadır. Bu alet 
sayesinde bir a!dam. me!:.ela bir at yarı· 
şında, kalabalık arasında herke'lin b;ı _ 

şı ii ·~ rinclen manzarayı seyrcdciJHmek· 

haklı b:r teclir. 

Sandal, balıkçı ve mart ller... u· 
Bugiln pazar ve hava bir yaz gü.1ünden kalmış. Bu resim de havanın bÖY~~ıfuııt 
ıel olduğu geçen pazarların birinde ce!.:ilmiştir. O gün de bir çok i~tantıilinde 
Boğazın iki geçeli köylerini gezmeğe e:ittilcr ve bu m<ınzarayı Rumdı ~1 r .. 
piyasa edenler Küçük Bebekte seyrettiler. Sandal, balıkççılar ve ınartı a 

Buz Uzerf nde kayma 
şampiyonu 

Son günlerde İngiltcrenin Empres 
s tadyomunda yapılan büyük müsaba
da buz üzerinde kayan kadınlar ara. 
smda dünya şampiyonluğunu bu İn
giliz kızı kazanmıştır. Sesilya isminde · 
ki bu kn:. bizim toprak ilzerinde sıcra. 
yı~ımızdan daha kolaylıkla ve r ok ltla
ha vükseklere ayağındaki buz kayak· 
larile sıçrayc:bilmcktedir. 

Bı ~· ıh h li (jpek 1.ı • · · yııP1 

I..ond rada bir köpe.~ _ ~e~?1~u bl)11'• 
mıştır. Resmini gördugunuz .. dedir.\ 
lı köpek iyi derece alanlar~ 

K 0 ndi kendine 1000 f-~ eıirrH2 !'e 
Fransızc ersı 

Resim : 7 
La m arson 

' Ev ' , 

·c· r/.,. 
. . d c}ınusSe · Cl'C) 

1 - La maıson: cı;. 2 - La vılla: 7>.ö.ş7,. 3 - Le rcı- c- . . e ( etılıı (İ~ 
~ı~n ~·atı. 4 - Le prcm~cr ctage : birinci kat. 5 -Le dcu.xıcJilıo\lse: µI 

ıkınca (kat). 6 - L'allee sablce: kmn döşeli yol. 7 - ~ ~ 10 ..,.. .,_ 
111Cil . 8 - Le vcstibule: taşlık. 9 - L'escalier: mcrdı~ - r..e ıJS,,.. 
pnrtc-chapcaux: elbise n<?l:ı.~ı. 11 - Le chapcau: şap7:a. ı .. re: lirr;;iıı 
u~ssu~: !>(ırdesii , 13 - Le cartcl: iluı·ar wati. 14 - Lıı ser !fi pil 
lıtk. 15 - La flcur: çir.el,·. 16 - L'entree: giriş, kapı. 11.-~ ttırlı'" 
p.Jtager : m<ıyı•a bahçesi. 18 - Le partcrre de fle~rs: çiÇC 


