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--ispanya faciasının 

Vahim bir h8dise: 
Alman tayyareleri 

Silbaonun limanında 

Dört Ingiliz vapurunu 
bombardıman ettiler 

Avam 
kamarasında 
müzakereler 

Bilbao, 1 (Fransızca İstanbul) - On 
beş Alman bombardıman tayyaresi bir 
çeyrek saat müddetle Bilbaonun lima· 
nında demirli bulunan dört İngiliz 
şilebini bombardıman etmişlerdir. Bu 
şilepler dün Bilbaoya yiyecek getirmiş-

ti. 

• 14~. Cephelerde vaziyet 
. · · 'ki saatlik bir harp . Madrit, 1 (A.A.) - Neşredilen bir 

hpanyadaki cumhuriyetçi hava kuvvetl:~ı~~I Espanya Bask tebliğine göre, diln Ba~k cephesin 
mticesinde büyük bir zafer elde ederek ır ~ de hükumetçiler mevzilerini tahkim et. 

A
- -d d yakalanan mi~:~:~, .. eyaletind cumhuriyet la-a n a a taları 430 rakımlı tepeyi ellerin~ g~çir-
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(Devamı ! ınetd6) 

tevkifhane firarı erı --~---
Nasıl kaçtılar, Adanaga kadar nasıl gittiler Bugünkü sayımız 

ve yakayı nasıl ele verdiler ? 16 
Tafsilatı yazıyoruz 

11'etJ/ik ııe Abdullah tev
kif hanen hı pencercsin
fl,en, 7caçtnı§1ardı, Ada. 
nada kelepçdendiler ve 

tevk-ifh.anenin kapısın • 
dan eski nıekanlarına 
döneceklerdir. 

On gün evvel İstanbul hapishane
. . rka tarafındaki ameliyathane pen 

sır.ın a 
•• M parmaklrğrnı keserek kaçan 

ccrcsını.. . 

k 
.
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Abdullah ile Tcflfık Adanada ya. 
atı . 

kayı ele verınişlerdır. 

danadaki hususi muhabirimizden bu sa· 
bah aldığımız telgrafı yazıyoruz: 

Adana 1 (hususi) - İstanbul hapis
hanesinden kaçan katil Abdullah ile 
amcazadesini Antakyada öldürmekten 

(Deııamı 6 wcıda) 

Firarilerin yakalanmalarına dair A-

"
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Kansere kurban giden 

Naciye izzet' in 
güzel eseri 

Bugün 

Sayfadır 
IHlf~lltılııııtiHlttftlllllffl~n 

!Hl n n cı n siten cı a 

Asiler 
Bir lnglllz tayyaresi 

dOşilrdüler 
Londra: 1 (A.A.) - Simladan bildi

rildiğine göre Veziristanda asilerle i

kinci İngiliz • Hind piyade alayı arasın 
da şiddetli müsademclcr olmuş ve 4 yer 
li asker ölmüştür. 14 de yaralı vardır. 

Kaiseres ovasında bir İngiliz tayya· 
resi tahrip edilmiştir. Asilerin zayiatı 
henüz meçhuldür. 

Ista.nbul 
konuşuyor! 

HABER Muharriri 
HABER Fotoğrafçısı 

Mahallenizi dolaşacak; dertlerinizi 
isteklerinizi, neşenizi, zevkinizi ' 

H A B E R sütunlarında aksettirecektir. 
Muharririmizle fotoğrafçnnrz &§8.ğıclaki günlerle •••ti d 
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4 Emin Sinan 
5 f sh,ak Paşa 
6 Binbirdirek 
7 Cankurtaran 
7 Sultanıı.hmct ...................................................... ,.. ....... 

Şoförlere müjde ı 

Plftka parası 
Motöır kıuıvveiCD lYızeırftndeın deiBD . 

Modele göre alınacak 
Yeni şeklin haziranda tatbikine 

başlanması için çahşıhyor 
Belediye, plaka paralarını tama

men ödemek imkanını bir türlü bu
lamıyan ve bu yüzden .de borçtan 
kurtulamıyan taksi şoför ve sahip
lerini bu müşkül vaziyetten kurtar
mak için plaka par~sı cibayet şekli
ni. değiştirmcğe karar vermiştir. Bu 
kararı veren belediye yeni formülün 
mali sene başından itibaren tatbik 
edilebilmesi için derhal tetkiklere 
girişmiştir. 

Halen otomobillerden plaka 
resmi gerek hususiler, gerek taksi
lerde motör kuvveti üzerinden alın 
maktadır. Umumi kanaat bunun 
sakim bir şekil olduğu merkezin
dedir. Bu yiizden türlü türlü hileler 
doğmuş ve memlekete de yüksek 
kudretli motörler giremez olmustur 
Belediye yeni formi.ille bu ;eı.ıi 
külliyen değiştirmek kararındadır. 

Öğrendiğimiz.e göre yeni plf,L,, ... 
ücreti arabanın modeli yani yeniligi 
eskiliği üzerinden olacaktır. Bu su
retle hem mütemadiyen otomobiller 
alınarak memleket menafiinin ve di 
ğer taksilerin zararına devam eden 
vaziyetin öniine geçilecek hem de 
yeni otomobil taksiye çıkararak faz 
la kazanç temini işine atılanlar bu
nun avakibine de katlanacaklardır. 

Yeni şekil şoförler arasında bü
yük bir sevinç uyandıracak mahi
yettedir. 

Belediye diğer taraftan borçlar 

Giiml"iil,fen yeni çıkmı:ı ye7ıyeni hir 
otomobil a:: vergi öderke'1 nıotiiriJ. 
kıtvvctli diye eski bir otomobilden 
f azl,o. para alınması garabeti artık 

ortadan '/«ılkaoaktır 

dolayısiyle şoförleri fazla tazyik et· 
memek kararındadır. Plaka borçlan 
muhakkak alınacak, fakat takei sa• 
hipleriyle şoförlere ödeme imkanla.· 
rı da verilmiş olacaktır. 

Tiran mülakatı 
Tebliğ neşredildi ve Arnavutluk 

krah beyanatta bulundu 
Tiran, 1 (A.A.) - İtalyan - rak inkİ§af ettirmek arzusu da ayni 

Arnavutluk görüşmelerinden sonra zamanda teyid edilmiştir.,, 
neşredilen bir tebliğ, Kont Ciano-
~u~ kral Zogo ve Arnavutluğun Kralın beyanatı 
ılerı gelenleriyle iki memleketin si- T' 1 (A ıran, .A.) - Matbuat 
yasi ve ktısadi münasebetleri hak. mümessillerini kabul eden kral 
kında birkaç kere pek san:ıı·m·ı mu"za Zogo lt 1 'l A l , a ya ı e rnavut uk arasın· 
kerelerde bulunduğunu kaydettik· daki dostluğun sağlamlığını tebarüz 

~~;:sonra şunları ilave eylemekte· ettir~ek l\~usoliniye karşı şahsi hay 
"H ranlıgmr ıfade etmiştir. Kral de 

er iki tarafında da 22-11-27 ta miştir ki: 

rihli muahede ile 19-3-36 tarihli "Kond Cian · · 'ık'ı 
itilaflara istinat eden iki müttefik . . onun zıyaretı, 

k 
ltalyan h."Talııım 7,-ü'"iil,'. 7 ... zı ııe Bıı1gar d l mıllctın samimi hislerine istinat e-

M hakk
ak o uyunuz ~ . .. ev et arasındaki derin dostluk his- d 'k" l U • kraliçesinin 1..ardc§i Prenses lı!aria di leri teyit edilmiştir. e.~ ı ·ı mb em eket arasındaki samimi 

Httr halde Sovoia şehrimizdeki gezinitlerüıe de- U munase etleri takviye etmistir.,, 

•1 Dördüncü sayıf amızda ba,ladı 

mum! sulhun menfaatine ola- G I K 

B
eg" eneceksiniz. vam etmektedir. Pazartesi gütıü bum. rak aıada mevcut münasebetleri navuıİı~~::;(· ;~:~ect.~anohnauknkınAdar-

dan ayrılnoaktır. Resmimiz prmı.scs 15 3 3 7 t ·ı ]' J 1 
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Guernika 
G UERNtKa §ehrrinin İapanyol asileri tarafından ne şekilde bombardıman 

edildiği havadisi, İtalyanların Habeşiıstanda yaptıklarından daha bat· 
döndürücü bir dehşetle insana tesir ediyor. Asi kumandanlarından general Mo. 
la, Bask cumhuriyeti eski merkezini haritadan silmek tehdidinde bulundu. Ve bu
na muvaffak oldu da. 

Bu, sadece "harbin talii., gibi basi~ bir cümle ile baştan savılacak mezalim
den değildir ... İspanyol faşistlerinin, müdafaasız kalmış biçare sivil ahaliyi, tar
lalara kadar takip edip, onları makineli tüfek kurşunile taramağa, yahut yaralr. 
lan hastanelerde diri diri yakmağa sevkulceyş bakımından asla ihtiyaçları yok
tu. Binaenaleyh, bu hareket, askeri gayelerle yapılmadığına göre, herhalde "asil 
hiristiyan vatandaşların", "medenileştirme vazifelerinden,. biri olsa gerektir. 

Biz, İspanyol hadisesinden, zarar gören tarafın hükumet tarafı olduğu ve 
müzaherete layık bulunduğu hakkmıdaki kanaatimizi asla gizlemedik. Fakat bu
günkü dehşet meşheri karşısında şu ve ya bu tarafa olan sempatimiz yü·z.-ünden 
haykırmıyoruz. Bu hissiyat, açrktan açığa yapılan kadın, ve çocuk katlıamının 
ne vatanperverliğe, ne de hiristiyanlrğa yardımı olacağına inanmıyan müşterek 
insanhktan geliyor. 

Bize belki, kendi işimizle meşgul olup ba§ka yere burnumuzu sokmamamı 
zr söyliyeceklerdir... . 

Fakat bu, bizim işimizdir. Çünkü Guernika, daha büyük ve memleketimııe 
aaha yakm olan diğer şehirlere neler yapılacağının önceden verilmiş bir~ işar~eti, 
bir çeşnisidir. Bunun önüne ancak, militarizm huşunetine kanun ve dogrulugun 
blkim olmasile geçilebilir. · 

Dünyanm herhangi yerinde açık bir şehire bırakılan her bomba, BlZtM ha. 
yatımm tehdit ediyor ve bu gibi hareketleri c:~asız b~rakabilen. devlet ada':"lığı
nın iflasını teşhir ediyor. {Jngılızce Nıyuz Kronikl) gazeteıınden 

Londrada ifl8slar 
çoğalmağa başladı 

Sebep milli müdafaaya yardım 
hususundaki proje imiş 

Londra, 1 (A.A.) - Umumi 
lluımmet ve iktisadi aksülamellerin 
vehameti karşısında Neville Cham 
berlain'm "milli müdafaaya yardım 
hakkmdaki projesinden vazgeçece 
ği parlamento mahfellerinde söylen 
mektcdir. 

Bununla beraber nazırın bu pro 
jelerin yerine aşağı yukarı ayni fik
re müstenit fakat tenkide daha az 
mıuu'Z ~eni Oir yardım sistemi bul
ması ıda imkan dahilindedir. 

Nazırın bilhassa bu sene vari
datı artanları alakadar eden bir yar· 
dım projesi derpi!I etmekte olduğu 
söylenmektedir. 

Borsaya mensup büyük bir fir
ma, dün alakadar olduğu altın made 
ni piyasasmm sarsılması dolayısiyle 
muamelelerini durdurmuş olduğunu 
bildirmiş, fakat bütün taahhütlerini 

yerine getireceğini de ilave eylemiş· 
tir. 

Dolaşan şayialara göre, Cham· 
berlain, bugünlerde kati ve emniyet 
verici beyall,iltta bulunmazsa, per· 
şembe günü birkaç iflas daha ilan 
edilecektir. 

MUsthiş bir zelzele 
Buenos. Aires, 30 (A.A.) -
Santiago - del • astero eyaletinin 

şimalinde, zel27ele vukua gelmeden 
birdenbire büyük bir yarıklar peyda 
olmuştur. Birkaç kilometre uzun· 
luğunca imtidat eden bu yarıklar 
üç metre derinlikte ve bir çubuk 
metre kadar genişliktedir. Kısmen 
trenler hareket edememiş ve birçok 
yollar geçilmez bir hale gelmiştir. 
Halk paniğe tutulmuştur. 

Temsile -iştirak eden talebelerden ili:i grup 

Üsküdar kız kollejinde •• musamere 
Üsküdar Amerikan kız kolleji 

aon sınıf talebesi dün mektepte çok 
güzel bir nıiisamere vermişlerdir. 
Her sene verilen bu - müsamereler
den dünkü de kızlarımızın yüksek 
kabiliyet v~ kültürünü tebarüz etti
riY,ordu. 

Müsamereye istiklal marşiyle 
başlanmış, sonra operet oynanmış
tır. 

Gerek piyeste rol alan, gerekse 
koroyu teşkil eden kızlarımız, tem-
silde ve şarlt::larda muvaffakıyP.t 
göstermişler, alkışlanmışlardır. 

Alman tayyareleri . 
lBHllbacırııuın onmanoında 

lngiliz vapurlarin~ 
bombaladllar 

(B~ tarafı 1 incide) 
mişler ve Lasartoda asilerin müteaddit 
hücumlarını geri püskürtmüşlerdir. 

Asi tayyareleri Guernica mıntakasm· 
da bazı kasabaları bombardıman etmİ§. 
}erse de hiçbir hasar kaydedilmemiştir. 

Cepheden dönenler 
Cebelüttarık: 30 (A.A.) - Sevilla

dan 1talyada Cenovaya gitmekte olan 
İtalyan Franca Fassio vapuru buraya 
uğramıştır. Vapurda ekserisi İtalyan 

olmak üzere son muharebelerde yarala
nan 180 yaralı vardır. Sevilla hastane
leri tamamen dolu olduğu için bunların 
orada tedavileri imkansız görülmüştür. 

Bilbaonun tahliyesi 
Londra, 1 (A.A.) - İngiltere bükü. 

metinin Hendaye'daki sefiri Sir Henry 
' Chiltona talimat göndererek müstace-

liyet kesbeden Bilbaonun tahliyesi için 
lazımgelen tedbirleri almasını bildirdiği 
öğrenilmiştir. 

Bilbaodaki İngiliz konsolosu vaziye· 
tin günden güne fenalaştığını ve tahli
yenin iş işten geçtikten sonra yapılma. 
ıından korktuğunu beyan etmektedir. 

İngiliz konsolosu elde mevcut Bask 
gemilerinin ancak 100.000 kişi naklede· 
bileceğini halbuki Bilbaoda tahliye edi
lecek 200.000 kişi olduğunu ilave eyle· 
miştir. 

İngiltere hükumeti, şimdi bu hale bir 
çare aramaktadır. 

İngilter~ mültecilerin akibeti hakkın. 
da Paris ile temas halindedir. 

Taarruza uğrayan Ingiliz gemisi 
Londra. 1 (A.A.) - Resmi mahfel· 

ler, bir İngiliz ticaret gemisinin sahile 
üç millik mesafe dahilinde taarruza uğ
radığı hakkındaki haber teeyyüt ettiği 
takdirde İngiltere rükumetinin Salaman 
ca nezdinde protestoda bulunacağını 

ıöylemektedirler. 

Taarruz, eğer karasuları dahilinde vu 
kubulmuş ise asi makamatı, nazırların 

Avam kamarasındaki beyanatlarına tev· 
fikan vukubulan zarar ve ziyandan mes' 
u1 tutulacaklardır. 

Avam kamarasındaki 
müzakereler 

Londra 30 - Avam kamarasınnı bu. 
günkü celsesinde İspanyadaki sivil aha
linin katli hakkında hararetli münaka
şalar cereyan etmiştir. Hariciye nazın 
Eden bu hususta beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 
"- ihtilalcilerin kurnandanı General 

Mola, Bilbao ~ehrini tamamen tahrip e· 
deceğini söylemiştir. Sivil ahalinin bom. 
bardımanından ihtilalcilerin mes'ul tu
tulacağını Hendey'deki sefirimiz vasıta 
sile ihtilalcilere birdirdik ve nazarı dik
katlerini celbettik. Sivil ahalinin yardı· 
mına koşmak hususunda diğer devletler 
le teşriki mesaiye amade bulunuyoruz. 

Çok vahim bir şekil alan İspanya ha. 
diselcri hakkında şimdilik fazla bir şey 
söylemekte mazurum. Bununla beraber 
pek yakında daha mufassal izahat vere· 
bilecek vaziyette olacağımı ümit ede
rim.,. 

Lordlar kamarasında hararetli müza· 
kereler olmuş, birçok hatipler söz ala. 
rak sivil ahaliyi bombardıman ettiklerin 
den dolayı ihtilalcileri tiddetle tenkit 
ve itham etmişlerdir. 

Lord Robert Cecil irat ettiği nutuk
ta, İspanyol ihtilalccilerinin hattı hare
ketini '.medeniyet tarihinde misli görül 
memiş barbarlık,. addetmiştir. 

Birçok hatipler hükumetin mUdahale 
sini istemişlerdir. 

Barselonada hadiseler 
Barcelona, 1 (A. A.) - Vukubulan 

bazı müessif hadiseler, burada ve bir 
kaç kasabada asabiyet tevlid etmiş
tir. Silahlı gruplar, nöbet beklemek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Generalite meclisi, vaziyeti tetkik 
etmek için toplanmıştır. 

Katalonya generalitesi reisi Com· 
panys, ga1..etecilere beyanatta buluna. 
rak bu hadiseler hakkında teessürle. 
rini bildirmiş ve meclise karşı yapı. 
'ıan tazyiklerin nihayet bulmasını te
menni etmiştir. 

(Pek müphem olan bu telgrafta 

mevzubahs hadiselerin ••Ana.rh.o sen. 
dikalist,, Ier tarafından çıkarılmış ol
ması muhtemeldir. Bu zUmre, kendile
rine mensup bir generalin öldürül • 
müş olmasından dolayı asabiyet için. 
deydi.) 

Batırılan Asi gemisi 
Bilbao, 30 (A. A.) _ llöyter ajansı. 

nın muhabiri bildiriyor: 
Santander civarında hükumet tay-

5 t 

Batan asi Espanya diretnotunun 
uzunlamasına maktaı 

yareleri Espana ismindeki asi kruva. 
zörü batırmışlardır. 

1915 senesinde denize indirilen Es· 
pana zırhlısı 16,000 ton hacminde idi. 
305 milimetrelik sekiz top, 102 lik 20 
top ve. 10 mitralyözle mücehhez idi. 
Zırhlıda bundan maada 76 milimetre· 
lik iki tayyare topu mevcuttu. 
İspanyada cumhuriyetin ilanından 

evvel geminin ismi Alfonso XIll idi. 
Espana.nın mürettebatı denize atla. 

mak mecburiyetinde kalmıştır. Çilıı.. 
kü hasll olan panik dolayısiyle tahli. 
siye sandalları denize indirilememiş • 
tir. 

Hükumet tayyarelerinin hücumu i. 
le zırhlının batması arasında iki bu.' 
çuk saat süren bir muharebe olmuş. 
tur. 

Santandere gitmekte olan İngiliz 
yük gemisi muharebenin bütün saiha. 

Batan Espanya diretnotunda taret
ler ve bataryalarm. tabiye edildiği 

tarzı gösterir tekil 

tarını takip etmiş ve muharebe bitin. 
ce yoluna devam etmiştir. 

Havas bildiriyor: Espana kruvazö. 
rU, Santandere giden bir ticaret ge- 1 
mhıini zapta çalışırken batırılmıştır. j 
Kruvazör üç c:~yrek saat zarfında bat. 
nııştır. İçinde 854 tayfa.cıı vardı. Ve 
nasyonalistlerin en kuvvetli gemiai 
idi. 

Espananın yanında bulunan Velaıı
co torpido!!u zabitleri kurtarmıştır. 

Santanderden gelen balıkc;r genıileri 
de tayfa ile meşgul olmaktadır. 
Vak'anın eu ımretle geçtiği öğrenil· 

ıniştir: 

Valesco torpito!!u ticaret gemisine 
12 menni atrnrş. fakat tutturamamış. 
tır. Vapurun radyo ile hadiseyi haber 
vermesi Uzerine cumhuriyet tayyarele. 
r1nden bir filo vapuru himaye için 
derhal hareket etmiş ve ath~ torpf. 
tolar Eipanaya isabet etmi~tir. Ve1M
co torpitosu 1044 tonluktur. 1922 d~ 
deni1..e indirilmi~tir. Makinıısı 33.000 
beygir kuvvetinde, sürati ~4 mildir. 
İçinde 102 lik 3 tonla Cir.kers siste. 
minde tnliteaddid hafif toplar vardır. 

Haber - Batırılan E~panya 16,000 
tonluk değil, 14224 tonluktur. 19,5 mil 
sürati vardı. Bu gemi hükfımctçilerin 
elinde bulunan Don Jame I a~lı gemi
nin aynidir. Ajansın haber verdi~i gi
bi bu gemiler kruvazör sınıfına dahil 
değillerdir, bunlar düpe>düz diretnot 
denilen birinci sınıf saff rharp gemile. 
ri ınnıfındandırlar ve bu sınıfa dahil 
dünya gemileri iGinde {en ufak diret.. 
not) addedilmeleriyle meşhurdurlar. 

Ajansın verdiğl haberde unuttuğu 

bir noktayı da ilave erelim. Espanya 
gemisinde 76 santimetrelik tayyare 
toplarından başka ayrı 4 7 milimetre. 
lik tayyareye karşı son sistem müda
faa bataryası vardı. Gemi buna rağ. 
men tayyarelere kanı kendini müda· 
faa edememiştir. Gemi Ferrol tezgah
larında 1915 de yapılmıştır. 1550Q • 
20,000 beygir kuvvetinde Parspns tar 
binlcriyle çalı§ırd.I. Bir taYY.aresi var. 
d.I. 

1 MAYIS - 1937 

... 
Bahar bayramı 
B AHAR, bayram... Bu iki keli4 

menin birbirine pek yakıştığııu 
mkar etmek kabil mi? Gönülleri giıl4 
den, bülbülden zevk almıyacak kads.t 
kocamış olanlar bile bahar günlerin· 
de bir neşe, bir şenlik hasreti duyar
lar: "Billbiil'er öter, giiller a71r, ~ad 
gö;(il yok _ Biz bövlcFğin görmemiş'ı 
fa8lı baharın,, beyti de, anlatmak iste. 
diği bütün iç ıstıra hına rağmen yine 
bir bahar methiyesi değil midir? 

Eğlenelim, zevk ede1im, ba)'Tam ya. 
palım. Hem bahar günlerinin eğlen· 
celeri her keseye de elverişlidir. Çi
eeklerini bı:>dava verip şarkılarını be· 
dava dinleten kırlara, su başlarına git.. 
meniz kafidir. Gönül şenliğini çağı_ 

rın, koşarak gelir. Nedim: "O putun 

haneyi tcşrifiııi gfrş etti meğer,. Şevki 
şurideyi gör(lüm, gelir anıma ne ge. 
lir., diyor. Siz: "Hiç bir dilber bizim 
haneyi tesrif etmiyecek ki arkasından 
ışe\•ki şuride de gelsin! .. demeyin: ba
har ı:ıevgililerin en dilberi değil mi
dir? Gönlünüz bu hakikate ermemişse 
vah size! 

Tasalarınızı, kederlerinizi ileri ıU
rerek şenlikten ka<;mağa çalışmayı. 

nız.: Nefi bir bahariyesinde: "Hava 
ol denW oonbah'1 • u hayatef~ k-i her 
dem.tl.e - Demi isi i1e davayı bahtJ.u. 
imtih!ııı iizre,. der; ölüleri dirilten ba
har ile dirilemiyecek kadar mı öldü· 
ntiz. (Çok mu bt>yit zikrettim? ne ya
palım! bahar deyince insanın diline 
mısralar, Nedim'in eevki şüridesi ıibi 
geliyor.) 

Bayrarn deyince hatıra yalnız Fen. 
lik değil, ibadet de ~elir. Dint bay. 
ramların namazı vardır; milli b2v. 
ramlarda bir şeref, bir zafer güni.i. 
nün, millete yeni bir hak kazandır
mış bir günün hatrrasını taziz ederiz. 
Bahar bayramının bir ibadeti olmadı
ğını sanmayınız: o da tabiati, her ~. 
yin yeniden hayat bulmasını takdis 
etmektir. 

"F.u hi7.o hı•ğilınn .cuMu ~;.;.1 • ..: ... .,.1..ı 

şenlendiren çiçekleri, kuşların muşt. 
kısini, kanımızın her damlasmı. eti. 
mizin her "zerresini veren Tabiat : Ey 
biz.im de bir parçası olduğumuz Ta. 
biat! Sana hamdolsun, her güz.ellik 
sende, her kudret sende. var olan \•e 
\•ar olacak her şey sendedir!,. Bahaf' 
bayramında her gönülden • bilsin, 
bilmesin • böyle bir dua taşar. 

Bahar bayramı bizde henüz çok ye
nidir: bu yıl onu ikinci defa olara.k 
kutluyoruz. Daha hiç bir ananesi yok. 
Fakat gilnler geçtikçe adetlerimiz a
rasında bir yeri olacak, gönüllerimlz.e 
işliyecektir. Kırlarda kuzu yemek i~in 

Hıdrellez'i, yani 6 mayısı bekliyenler 
bu işi bir mayısta yapamazlar mı? 

Bu satırları yazdığım saatte hava 
açacak mı? kapalı mı kalacak? henüz 
belli değil. Açmasa da ne olur? Baha· 
rın pazar günleri çoK, herhangi birin. 
de baharı kutlıyabilirsiniz. 

Nurullah AT AÇ 

Atatürk 
Tayyare uçuşları 01 

tetkik etti 
Büyük Önder Atatürk, dün An· 

kara hava meŞdanına gelerek Türk 
kuşunun yeni aldrğı on tayyare ile 
diğer bazı tayyareleri tetkik buyur· 
muşlar ve uçuşlarını görmü~lerdir. 
Büyük Şef bu euretle bundan sene· 
)erce evvel verdiği dirr.ktif dahilin
de ilerliyen Türk havacılığının inki· 
şaf seyrini yakından görmüşlerdir. 

Büyük Şef hava meydanına gel 
dikleri zaman refakatlerinde Nafıa 
vekili Ali Çetinkaya ile diğer bazı 
alakadarlar bulunmaktaydı. Uzunca 
bir müddet hava meydanında kalan 
Atatürk bundan sonra kö§klerine 
dönmügtür. 

(Yugoslavya naıd doğdu) 
tefrikamız yazı çokluğundım 
bugün dercedilememittir. Özür 
dileriz. 
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~ n;a;;;aua : 1 
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ord~~-kadınlar 
· peştamalı bir 

gQnde attı . 
Ordu viliyetinin dahilinde, ~~ 

meyanda Onyede, 23 nisan 1937 gu
nüne kadar kac:bnlann yüzde doksan 
bqi pek sakil bir şekilde peş~emalla 
Örtülü idiler. Vali B. Baranın al· 
dığı tedbirler sayesinde, b~ .. me~l~ 
Yirmi dört saat içinde ve dıger ':1Ia· 
Yetlcrimize model olacak şekilde 
halledilmiştir. 

Karadeniz havalisinde kac:bnla· 
rımız, çal'f8f yasağı ü__zain~ maale• 
aef daha çirkin bir kıhga ragbet et
mitlercli. Bellerine bir havlu, .hafla· 
l'llla bir havlu, sade tek gözlenHmer 
<landa sokağa uğruyorlardı. ~va ı 
Ye ilk geldiğimiz gündenberı bu 
rnanzara fenamıza gidiyordu. 

Ordu valisi B. Baran. dahab''t~~-
1 ·•· · lerle u un ve cc neşrcttıgı tamım • 

İetir şekillerini menetti ve Ason 
mühlet olarak 23 nisanı koydu. r· 
tık ondan sonra çarşaf• peçe, ~ 
tema}, yahut havlu ile sokakta go
rünenden 5 ila 25 lira ceza alınacak. 
Bir kadın zabıta memuru, ··m~tu· 
re .. vatandatı derhal aça~· . zfl!'. 
bu kapalılık yalnız medenı bır. 91· 
kinlik telakki edilmiyordu, aynı za· 
manda, çarpf ve havlu belki de ha· 
in maksatlı insanların zabıtadan 
ıizlenmesine vesile te,kil etmek: 
dir. Açılma esbabı mucibeai arum 
bu ela var. mak 

23 nisan J.ayrammda bulun 
üzere, (bdtılulann misafiri idim. 
Bu müteselsil inkıliplar günü zar· 
fmdtı sırf bu davete icabet için Gi· 
reaunclan otomobille geldim. Vona· 
ya kadar kilometrelerle mesafe . ~ 
tettim. Evvelce kahir eksenyetl 
.. ledi... "b' "'rt"" l"' lan Ordulu aoy gım gı ı o u u o "yük' 

kac:bplann bir gün zarfında, bu • 
bir inkıl8pçdık göstererek açıldıkla 
mıı hayranlık1a gördüm. 

Ordu vilayetinde cidden bir mu· 
cize olmu~tur. 

_ __.._..., gün zarfında 43 ~a a~l~~ 
münevverler, vali Banan m ~ 
p)in mucibince, bütün Eqy1ere. • 
ğdmJ§lar. mitingler tertip etmıtl~
d' Otomobille geçerken, bu mı-
_ır. I · L--'--da biz de bulun· 

ting erın ~m b 1 edi 
duk. Partiye yeni üyel~r k~ u 

i . rd fakat en mühımmı, mese· 
ıyo u. ki P mbe 

la gözlerimle gördüm • erte 
b. k"" )""d fazla topmevkiinde ın oy u en dı 

lanmqtJ. Bunların yansı kadın ' 
hiç biri peftemal ve çarpf ku~lan· 
mıyordu. Araların~ on tan~ı, he 
yet olarak ve tamamıyl~ t~ttursuz 
kal'§muza çıktı. Ellen~ 11k • 
mak ve na,zikine cümleler aoyl~ek 
suretile biri selimladda~. Voıkna ı: 
da öyle: Bqlan tamamıyle aç . : 

lar saçlannm güzel renklennı 
yan ' k b ' -. ela qıldatarak aoka ta ve ına 
jYd:rulinde bize refakat etti. Bun· 
~~. memur değil, yerli bayanlardı. 

• • • 
lıtanbul gibi şehirlerimizde ka· 

clmlar çoktan açılc:bğı için bunun 
na ve ehemmiyetini kavramak 

~~ tür Fakat Onyedeki bütün ika 
guç. · ......... mda mahdut bir zümre 
mebm ..-•- • lmak ·· . ba an'8n hariç o uzere. 
n~n biry kacbnm bumun un ucunu 
h~~emediiimi söylemek, vali ~: 
g aldı.. bu tedbirin ehemmıyetinl 
m gı M li bu yılın 18 mart 
g?,tt~r · ese ' yalnız erkekler ir 
koylu ba~ kadar yalvarcbğı-
tirak e:"~ halde bir t~k ka· 

:.· ~le toplantı yerine .gebrem~ 
. "k "Gelecek seneye mşallah." 

mıftl . lard 
vaadinde bulunmuf . beı. ki ~ .l-

F k . t seneyı etmeaeu a at ıı e d .... 1 _ 
ldılar Hem egonu •• 

bö>:le açı ·~ "bi bir günün se· 
zasıyle ... 23 nı ~ hi eye pek 
çilmiı olmuı ahyali larruı.-11Y _ 1! Ba-

n -•di. ihtiyar 0 e, vau . 
uy~ bl!5-tedb. • den dolayı cemıle-ran a u ınn . , ___ _ 
kir sözler söylediklerihı ku~uu•a;• 
la itittim ve bizim millettekı ınkıliP 
aıkma hayran oldum r .. .. 1 

Ordu viiayetipin inkıl8p n~u· 
• b"t"'n viJayetlerimizce taklıt e-

nesı u u l T" k k 
d·1m )idi Oranın açı mış ur 8 

ı e r. di"' ·ıa-
d ··rd""kten sonra ger vı mmı V-O u , tlamak 
yetlerd~ peştemalhlara ras 
inanın cidden hem fenasına. hem 

szaribine sridivor. <va- NO) 

21 · nevi ekmek 
1 Urktyede ekmekler 

bu kadar nevle 
ayrılıyor 

S bhat veületi ekmek meselesi hak· 
kin~ usun aamandanberi yapmakta ol· 
duju tetlHklcri bitiJmittir. Türkiyede 
bütün ekmekler, dört kıtma aynlmakta· 
dır. Ntıfu•u 25 bini ıeçen ~ehirde ek. 

ki rin- •lüten miktan aynı olacak ve 
me e • . 1 . 1 . ı· 
bunlar linyit ve tat k6mür eny ~ ıı ıyen 
ve bkandfnav memleketlemide kullanı 

1 h si tip fırınlarda yapılacaktır. 
an usu k&I . 

Vekalet bu huıupta Ziraat ve a etı 
namına tetkiklerde bulunan profesör 

Jengrossun mütaleasınr ıormk!Lulıtur •.. 
Profesörün yaptığı tet lA ere gore 

bugün Türkiyede 21 tip ekmek yapıl· 

maktadır. 

Sahte rapor 
Adlt tıp· HetkAtlbl 
sorguya çeklllyor 

-·'"keınesinde iflastan 
Alır ceıa ~ . 

rak duruflDA" yapılan beledi-
ı~ç!:ıı:dan Nadi Abmeıdin de~i oldu· 
Y k diline ceıal mcsulıyet gel
tuna en tmediiine dair adlt tip mec. 
meli fcap:... betinin frnsasınr taklit 
liil aıallll rd' ~ sannile adli tib rek npor •e •a• 
edı ri bapitibi Raif &Pblda takibat 
ffle dün adliye weJriletinden müd-
yapılınl" • . 

il.• bildiriJ11Hftir • 
deiuınum ıge 

Dün mUddeiUJlluaıtlik, resmi evrak 
lb rinde sahteUrlık davası açarak, dos 

e birinci istintak dairesine yollamıı· 
yayı Birinci so...ı hakimi Rahmi, halen 
trr. ••- . 

kuf bulunmttan Raifi, pazarteıın-
mev . t . 
den sonra ıorıuYa çekecektır. stıntak 
tahkikatının, dava edilen: mevkuf ola. 

le mı yoksa ıerb~st brrakılarak mı ya· 
ra • 1 '-" ,....: 
pıl,acağt, on~an sonra anlı!t a.ı.1ılecen;ur. 

Gelenler, gidenler 
§ Jktısat vekileti idari müstqa· 

n Kurtoilu f ailt bu sabah Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. Yarın An· 
karaya dönecektir. 

§ Oçüncü umutni .müfettiı T ah 
'n Üzer yann gidecektir. 

sı eb p . § Sin<>P m u•u ve arti umu• 
.. 'dare heyeti azasmdan Cevdet 
K~~ bu ~hah Ankaradan şehrimi 
ze gelmitbr. -----

l(apı zorlarken 
SabıkabJardan Abdullah dün öğle • 

den 80nra Sirkecide istaaYon arkaauı. 
da )WDCluracI Hüııeyinin oturduğu e. 
vin kap181111 ııkarpa ile kırarken ya
kaJaDJlllf, cUrmümeıhud mahkemesJne 

verilmiıtfr· 

iÇERiDE: 
• IJlrketllla,)'l'lyenin ilkbahar tarlfe9lnlll 

tatblJdDe bu ..-ııtan IUbaren hqlHMJfbrı 
Teni tarife seçen 11e11ekl tarifelerden dals1 

çok farklıdır. 
• 29 üaD tarthll A)qam paetelılDde Sil 

mer Bank pnel dlrektörUDOll delifUrllec:.tl 
blflıtr altında tntlpr etmif olaD b&berbl 
ıamaınen udm olcfulUDU beyana Anadolu 
ajan81 mesunclUI'· (A.A.) 

• lf:aarif veklleU Yanda bir balk Ontver 
.... kUJ1DÜ lılen bir kaDUD projeli b&Sll' 
JaDUfÜI'• Proje mOtaleal&n aluanak OseN 
~ yeklJeUere s&aderllec:ektlr. 

• DeniZJOU&n ldareliDde tunyeye ı: 
oıan meaıurl&ra dOll tebUPt yapdmıt . 
Bu memurlar bafka yerlere yerlqtfrllecek-

ur. U turucu maddeler 1nbi8an dün U 
• YUf aakJedUJldlUr 

maıa ......... a.t btm& • 
• TOrk b&V& ıcurumu ııava Dl&rfl için bir 

gtıtt• ............ açmJltlr. 
• oıe&mbert au dolU tif81eri rakı diye • 

sablPb HO.:rtn dOD de Akara)'da bir 
tan lld --"' .. ,. pUrerek ralu diye 
belV&CIJ& ~- tJr ....._ blr&kJDJf ve elH kurut alm11 • ....,.... 
rehiD metbUl mahkemuhıe ptlrllen HU. 
cllrmil b& mahkCUn oımqtur. 
ybl l.:S ay U:vay durak yerinde bir km 

• çapa öldtıren pör Hayri ı .ene ha.,.e 
çtgn~yerek cezum& mahkOm olmuıtur. 
.,. llOO Ura para 

• anmrtlk komı.yonc:uıar blı11#! be)'eU 

Türk kuşu 
kampı 

lnUnUnde büyUk 
binalar yapllıyor 
Haziran ıııonuna kadar §~hirlerde 

ıtaj görecek olan Türkkuıu talebe· 
leri haziran sonunda lnönünde kuru 
lacak kampa çıkacaklardır. Türk· 
kuşu merkezi geçen sene çadırlı 
kamp halinde kurulan lnönü kam· 
pımn muntazam bir hale gelmesi 
için burada binalar yaptırmağa ka
rar vermi§tir. 

lnönü, Türkkuşunun daimi mer 
kezi haline getirilecektir. Burada 
iıç yatakhane, dershane, tamirhane, 
yemekhane olmak üzere altı bina vii 
cuda getirilecektir. lleride bu bina· 
lara ilaveler yapılacaktır. 

Diğer taraftan Türkku§U bu se· 
ne memleketin muhtelif yerlerinde 
yeni binalar ve tesisat vücuda geti
recektir. Bu meyanda Ankarada 
vücuda getirilmekte olan motörlü 
tayyare mektebi tamamlanınca Is. 
tanbulda da bir mektep intasma bllş 
lanacak, lzmirde bir Türkku§u nıcr· 
kezi vücuda getırilecek, Merzifon. 
da Türkkuşu ıçin hangar, uçuş rr.ey. 
danı \le atölye vücuda getirile.cek· 
tir. 

Husrev. Paşa camii 
tamir edilecek 

Eıki eserler komisyonunun yaptığı 

teıebbU.ler üzerine Evkaf, Yüce Sina
nın büyük sanat eseri olan Hüsrev pa. 
p umüni bütün camilerden evvel "tamir 
ettirmeğe karar vermiıtir. Yemiıteki 
bu cami evkaf inpat programının batı· 
na atınmııtır. Yalnız camiin aslını uy
gun olarak tamir ettirilebilmesi için 
müıeler idaresinin ve mütehassıslann 
da fikirleri alınmaktadır. 
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11ll•llndeld l8)'&D birçok kurban verdi. 

umumlyut dün yapılmlf ve yeni fdare beye 
u HÇflmifttr. 

• :hcU..t vekf.leU Eretu modern Umanı 
projesini baaırl&mıttır. Liman "BU Umall., 
Jadal alacaktır. 

• Yqoelavyuım Veni§ lie&l"et mektebi 
talebe'ertnden bir katile bu abalı teluimlse 
gelmlıtır. Yarın da Y~v UnivenıUeal 

taıebeai gelecektir. 

• Komervatuvar mOdUril latanbul featlva 
il için temularda bulunmak tızere maY19 nl 
U,.Unde Avrupaya gidecektir. Bu aene Ana 
dolu " Jılacari8taD ml18ikiaine btlyük bir 
yer verilecekUr. 

• TUrk tarihJ kurumu rel• muavini profe 
aör Afet Vlyanaya gitmek Uzere tebrlmi7.e 
gelmlıtlr. · 

• Şehrimizde bulunan Rumen talebeleri 
cltın gece Eminönü balkevlnde bir koruıer ver 
mlflerdlr. Koneert latanbul radyon naklet 
Dliftir. 

• Mütekait, dul ve yetimlerin maq yokla 
malan çarpmb& gUnU baflayacak ve aym 
)'irmiıdnde ikmal edilecektir. 

• Emniyet umum mUdilrrlQfO doktonı ve 
JAboratuvar l.mirl Lozan poU. eutitl18üııde 
tetkikler yapmak tlzere Lozana gilml§lerdlr. 

• OUmrilk ~e lnblsarlarda yeni r•lahat 
yapılacaktır. Iıılahata evvela t tanbul JUm 
rilklerlnden bqlanacaktır. 

• ~m~rlltaşın ttrafma blr park yapıl 
maın mukarrerdır. 

Denizde 
bir yangın 

Bir motUr yandı ve 
batırıldı 

Evvelki ccce limanunızla Silivri ara· 
sında denizde bir yangın olmu~tur Yan 
gın şehrimizden ot yük il olarak Siliv. 
riye gitmekte olan Babaoğlu motörilndc 
olmuıtur. Motöriln makine kısmından 

çıkan yangın az zamanda otları sarmıı 
ve kurtulu! çaresi olmadığını gören 
kaptan motörü sahile mümkün olduğu 
kadar yakla§tırmış ve sonra delerek ha· 
tırnuştır. Motörün kaptan ve tayfaları 

tahlisiy~ yeleklerile den:ze atlamıJ ve 
sahile çıkmıılardır. 

Deniz yollarında 
yeni tarife 

DUn t atbike baılandı 
Denizyollarının yeru seyrillefer ta. 

rifesinin dünden itibaren tatbikına 

başlanmıştır. 
Perşembe günleri Karadenb;e saat 

16 da kalkan poıta salı, puar posta. 
lannda olduğu gibi aat 12 de kalkL 
caktır. Eski programda Karadeniz • 
den dönüt postalannı yapan vapurlar 
sah, cuma ve par.ar günleri geliyorlar. 
dı. Yeni programda bu vapurlar birer 
gUn evvel gelecekelrdir. 

1mıir postalan olduğu gibi bırakıl
mJŞtır. Şimdiye kadar Mudanyaya, 
Pazar, salı, pertembe ve cuma günle. 
ri olmak il.ıere haftada dört posta 
vardı. Mayısın on ~inclen itibaren 
Mudanyaya her gUn bir vapur gidecek, 
oradan da bir vapur gelecektir. Mu· 
danya için hazırlanan programa göre, 
İstanbul yolcuları, Bursaya bir gün. 
de gidip gelebileceklerdir. 

Navlun tarifesinin tatbikı ise biraz 
geri kalmı§tır. 

fstanbul ba.tcılarına 
ucuz kDkDrt 

Ziraat bankası tatanbul bağcı ve çift 
çileri için çok mühim bir karar vermiı· 
tir. Memleketin bit çok yerlerinde oldu. 
ğu gibi tıtanbulda ve civanOO. da bağ· 
cılığın teesaU. ettiğini ve günden güne 
de cenitlemekte Qlduğunu cören Ziraat 
bankası, İ•tanbul ıubeti vaırtısiJe yıl· 
m.I' bajcı n çiftçilere teozilitb kükürt 
ıatmda karar vıermittir. Bu kilkilrtlc. 
rin torba11 d6rt l'radan verilecektir. 

Yolun çıktı 
Emin önü • Bebek hattında işleyen 

232 numaralı vatman Durauııun idL 
resindeki tramvay dün akpm Eminö. 
nünde raydan çıkmJf, bu yüzden on 
dakika tramvaylar itllyememiftir. 

• Gala~ U.... tale~ yana bir re 
llm ........ ....,alıtır. 

• Allll&Qadaa. ,.at po9ta vapurlanmızm 
IDfUID& bqlandlfı blldlrllmlftir. 

• YQbek muallim mektebi kadrolu bir 
klfl daha Dl.vesile 200 kl§iye Sblaf edtlecek, 
bu wne Şehudebqmda modern bir mektep 
blnuı kunılacaktlt'. 

•Vana gidecetlnl ev\"elce yazdıttmıa fab 
rika \"e havuzlar mQdUril Cemil dOD Vana 
))areket etmlftir. 

• Zehirli caz kunlan 10 mayısta açılacak 
tır. 

• • Ankara belediJMI ö:O bayvanlann yakıl 
muı için bir tırm ,aptıracaktır. 

DI S ARIDA: 
• HIUer dQn Berlinde "bana dör~ 1ene 

mllblet verlnll., lmlmK .erglyt agDUfbr. Bu 
rada Görlq ve l'UUer birer nutuk aöylemlf 
lerdir. 

• Lcmdrada 28000 ve tqrada 12.000 oto 
bUa if:181 dUn gece y&nllDdan itibaren rrev 
llAD etmlıttr. 

• Yunan baf"eklll general Ketakeu ver 
difl bir ~tta Tunantatanm tabldmat 
yaptıtmı .Oylemlt , •• Türkiye, RomanyL 
Yug09tavya ile mtlflerek bir .tyuet takip 
etmek mecburiyetinde oldutunu lllve etmlt 
tir. 

Sabık tnglllz kralile e ... ıenecel< olan lıll'8 
Simpııonun Amerlkada Balttmor tebrindekl 
evi mUze haline ıeUrilmlftlr. 

' 

CUMHURJYET'te: 
Hatay meaeleal ne halde? 

Milletler Cemiyeti Konseyinin Ha. 
tay üzerinde memnuniyetle karşıladı. 
ğımız kararı iki safhayı ihfiva etmek· 
tedir: 

1 _._ Dahili idaresine Hatayın tam 
istiklali, ki bu, hususi idarenin Hatay
lılara seli.met temin eden haklı ve in. 
saflı bir tefsirinden ibarettir. 

- Devlet sıstemi noktasından Ha
tayın Suriyeye bağlı kalması. 

İkinci nokta için hıçbir şey sC'ylc. 
medik. ÇilnkU bunda hakkımız yoktu, 
ve ko~seyin bu kararı yalnız Hatay 
meselesini halletmekle kaımıyarak 
bütün Suriye hududunu sarih teminat 
altına almış bulunuyordu. Fazla ola. 
rak Hatay Uzcrinde Türk • Frahsız 
askeri müşterek tedbirlerine karar ve-
rilmesi en uz.ak şüpheleri de izale e
den ileri teminat teşkil ediyordu. iyi. 
den iyiye tavazzuh eden bu vazlyet1e· 
rin bir büyük faydası da Türk • Fraıı. 
sız dostluğunun dedikodulu ve mUz'ıç 
pürüzlerden kurtularak mukadder ve 
cidden Fransa kadar biue de matlup 
olan inkişafı imkinlarmm elde edil. 
miş olmasıdır. İ6tc meselenin biltUn 
tarihçesi ve bütUn safha.lan. 

YUNUS NADi 

SON POSTA.da : -------
Deniz yollarımlZdakl 

taurruf 
"Bugün açığın kapatılması fçın en 

evvel memur aylıklarından tenzil8t 
yapmanın batıra gelmiş olmumı 

kendi kendimize bir tilrJU izah edemi· 
yoruz. 

Denizyollannda fazla memur mu 
vardır? Bunlarıo muayyen bir wıul i
çinde tedricen azaltmak elbet doğru 
olur. Memurların içinde kendilcrintle 
bulunması liwmgelen vasıfları haiz 
olmıyaıılar mı vardır? Bunla.n da ya.. 
vq yavq ayıklamak elbet en..,. 
bir fikirdir. Fkat, it böyle değil de, 
denildiği gibi, memurlann aybklarm. 
dan herhangi bir ni&be!lc tenzilat ya. 
pıp açık kapatılmak isteniyorsa elbet 
yanlıştır ve böyle bir hareket, Deniz. 
yollarımızın esaslı bir ıslah, bir Z?hni
yet ıslahını. muhtaç olduğunu g<;stc. 
ren en yeni bir delil olur. 

B'zim memlekette, memur dPnilen 
insan kadar aavalb bjr mahluk yoktur. 
Her işte bUtnn kabahat döner dolaşır 
onun başm-:fa "atlar. Deıılzvollarında 
d& senelerdcnberi devam eden hatalı 
bir ic:t.renin kabahatleri dönüp dda. 
şıp m~murlann maifeilerindekl saram 
tıya mal olacaıtsa elbet yuıktJr. 

llUHITTIN BIRGBN 

AKŞAM'da : 

K~d"ı•ne mevelml 
~&hanenin muuam bir İJ"gilız 

babçeel halinde tanzimi pek kolay bir 
ittir. Ayni zamanda Kiğıthane s rt
lannın tetclri iti yapılmalıdır. Der .. 
nin Jhım olduğu kadar ta.riuımuı, .._ 
-hllelrin tabii haline hiç dokunulma. 
dan bi~ tanzimi ,.e şurada burada 
birkaç gazinonun tesisi ile iş biter ve 
KAğıthane bugünkü gibi yalnız baha. 
nn bir kaç haftasında birkaç kişinin 
uğradığı ve huırlar vahut hasır is. 
kemleler üzerinde kal~k akşama ka
dar rabalt!ı•z o'duiu bir harabeze.r 
olmaktan rıkar. dUnvanın en giizel 
Şehriııc layık en güzel bir da.mi mesi
re olur. 

A !\'"',. 1-ICI 

AÇIK f Ö~'de. 

Yeni bir lktısacn alate~ 
Milletle arasının eski lıteral müba· 

dele ıi8temi, her memleket hudutları 
içindeki Jib ral sistem gibi artık arka. 
da kalmıştır. Eski mübadele sistemi 
biraz da korsanlığa benziyordu. Her 
memleket diğerinin ticaret yollarını 
kesiyor. Başkalarıoıo piyaıalarmı 
kapmaya çabtıYordu. Bunun yerine 
zamanın vaziyet ve ~artlanna daha 
uygun ve her memlekete, kendi yetiş. 
tırdiği eıya mahsuJJeri verip, kendiıi. 
nin ıhtiyacı olan eşya ve mabaulleri 
almasını temın edecek bir alatem ika 
meıı llzımdır . 

ARllBT Ş0KR0 ESMER 

• 
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Ahrette 
randevu 

~azı insanlara büyiicIDJk, bazıla
rnıa sihirbazlık atfederler. Bana da 
öyle geliyor ki bu yabancı kadın, ölüler 
llcıniylc esrarengiz bir temas peyda et· 
llıiıti. O güıel ve canlı kadının hak • 
kında böyle düşünmek gariptir. 

Fakat ne yapayım, hissim böyle 1 
.. Çok güzeldi. Pek genç değildi. 

Hatt! yaşlılığa yakındı. San saçları 
belki boyalı. Bir himıetçis.iy!e ~eyahat 
tdiyordu. Ona "ço zcngm dıyorlar• 
eh. Bütün g\in dağ tepe dolaJII"dı. Ba
zan kayahklann Uıtüne oturur, dalar, 
dılar, acaba neyi dUıUnilrdil ? 

"Bu kadın belki de bir kederi un.ut. 
rnak için seyahat ediyordu. Her ~e 11~' 

"B" .. tesadüfen Vecihenın evı. 
ır go..ın •• 

nin önünden geçti. Ve o da tıpkı sızın 
gibi: 

"- Ah, ne cUzel ev bu ... • dedi. 
" Ve gene, sizin gibi, Vecihe onu 

nazikane kabul etti. O da masalan, 
iasemleleri, mısır torbasını gördü. Ve 
içeride, ulonda duran resmi ... 

''İşte, ya.hancı kadm salona girdi; 
U~keten resmi i§uet ?ierel:: 

"- Kocanız mı? • diye sordu. 
Veciher.in oğlu da, terbiyeli tezıbi

Yeli gelmio, kadıDJ selamlamıştı. A. 
nıerikalı kadın, onun sevimliliğiyle 
:ıne,gul oJ.du. Sonra ne oldu bilmem, 
birdeııbfre gözlerini resme dikti. İki 
kere başını çevirdi. Yine tekrar o 
ııoktadan nazarını ayıramadı. 

''Bunun !arkına varan ev sa.hibesi 
sordu: 

"- Acaba. kocama hayatınızda biç 
rl.!laduuz mıydı? Çünkü o, beniınle 
evlenmeden evvel ecnebt menıleketler
de aeyahat et.mi§. 

"Amerikalı: 

"- Hayır, aala. ... dedi •• Ona. asla. 
.ralamadım. Yalnız:, tipini çok ente
resan buluyorum. 

"Eline resmi almıt, lSyle bir bakı. 
Yordu ki. bunu bana Vecihe anlattığı 
zanıan §()yle dedi: 

"- Kocamın resmine, yutacak gibi 
bakıyordu. Tarzında. beni kızdıracak 
bir ilade vardı. Adeta zorla diyebili
rim, reami geri çektim. Öyle sımsıkı 
tutuyordu ki ... Tabii, aramızdaki mü. 
cadele meydana vurulmadı. 

"Sonra. eeyyah kadm yine gillüm. 
semlş ve çocuktıu bahse b~lamıştI. 
G:derken mU111de istemiş, oğlana er
te:ıi ~::n §eker filln ptirmeğe kalk. 
m1?. ,;Ju ziyaretler böylece uzıyarak 

sürmUı, gitmft. .. 
"Mevsim yaz odlufu için, Vecihe 

her ne kadar bahçede oturmayı tavsi
ye ederle de, Amerikalı salondan ay. 
nmıaz, resmin karfısma geçer, müte
madiyen bakar, dunırm1Jf ... 

Rengi uçuyorm111. 
''Vecihe yine bu tekilde benimle 

dertleşirdi: 

·•-Kadını rörme. Resmin kartıııpı. 
da kendini adet& kaybediyor. G&JYO
luyor. Hüılfyatıma bikim olma.sanı 
ıuratma bJr tokat indirip (kocama ne 
dem.eğe böyle bakıyorsun?) diyece· 
ttm ama, bu, yapılır it mi? ... Ölilnlln 
remııine bakmak da kıskanılmaz a. .. 
BilbUU. ki, vaktiyle tanımadJfml da 
ileri ıllrDF· Bunda Mmimt olduğu 
belU. 

AmeriblJDm Vecilıenlıı evine c!e. 
va.mı on gUn kadar sUrmU3. Nihayet 

duJ..kadmm sabrı tUkcnmi§. ha.bat is

temiş. 
"Mesele, şu şekilde başl~~: . 
''Bir gün, seyyah kadm, ıçerıye gı. 

rer girmez: 
,,_ Of çok yorgunwn. Susadım. 

Ben, bütün hayatım içinde susamı~ 

ibir insaJUDl· 
B sözleri öyle garip bir sesle, öyle 

gari; bir ta.vırla söylem~ ki, Vecihe, 

onda uf ak bir delilik arazı hisseder 

gibi olmuş. 
"Sonra. resmin olduğu yere do~ 

b&kmıı. Fakat fotoğraf masanın us

tUnde yokmuı. Vecihe onu kal.~ırmış 
Zl·ra 0 bak••lara tahammül ede. 

mış... .,, 
miyornıuş ... 

"Se h kadın, uğa bakmış, sola yya ... 
bakmJŞ, hiçbir yanda resmı gorcme • 

yince, inler gibi yalvarmış: 
"-Rica. ederim, kuzum! Onu geti-

riniz, yerine koyunuz: 
.,B eözler Ur.erine Vecihe, hıçkır. 

ma; başlamış ve göz yaşları döke-

rek: 
"- &n size rica ederi~. All.ah aş. 

bana hakikati söyleyın: Sı~ onu 
kına rı" k" b h 
t&nJyordunUZ mutlaka ... ~~ u u . a-

l
. . bnk& hıçbir şeyle izah edıle. 
ınız ._ .. . . 

mez. Ne olur, doğruyu soyleyın. Belkı 
biz evlenmeden evvel alı onu tanımış. 
sınızdır· Hem cıniniın· Çünkü biz biri-

b
. . izden bir an ayrılmadık. Bekir. 
ırıın b "fk 1 ken bu io olduysa una. o e cnmeye 

hakknD yoktur. Ne size, ne ona! Yal
nız hakikati bilınek istiyorum. Rica e. 
derim, bana doğruyu söyleyin. 

"İşte o zaman Amerikalı kadm, tat 

Jı tatlı güıunısemiş ve sonra, kadına 
hitaben, hazin bir sesle: 

"- Ağlama.yınız. Ağlamak a.c;ıl ha
na dUıter. Kalbimde ufak bir ümit var. 
dı. Şimdi her §eY bitti. Hakikati öğ. 
rendim. 

"Vecihe sormuı: 
''-Ne öğrendiniz? 
.. _ona bu hayatta raslamıyacağı

mı. Dünya gözleriyle onu görmiyece • 

ğimf. 
"Dul kadın, korkuyla sormuş: 

•·- Klınl? 
"SeyY&h kad~n, resmin daima dur-

duğu ın.,,.yı gostererek: 
.._ İşte onu ... 

"Veclhecik yerinden fırlamış. 
"- GördUnüz mü iBtc ... Ben size de. 

ıniyor muydum ki, siz tanışıyorsu
nuz. .. Nereden. Nasıl? ... Seyahati es. 

? 
nasında mı . 

.. _ Seyahatinden çok evvel! Hatta 
cfolınaJJ!ldan ve benim dofmamdan 
da evvel· Belki bir asır var. Ba§k& bir 

aıemde··· 
"Bu sözleri iıiten genç kadın, ürke. 

rek, pencereye doğru bakmış. 
"J{arşısınd~ bir çılgından başka bi

rinin olmadığına. da kani. .. Fakat be. 
reket versin bu deli, saldıran cinsten 

değil. 
"Bağırırsp., ko~uların işiteceğini 

dügtincrek bütün gayretini toplamış 
ve munis bir sesle deliyi teskin etmek 
için suyuna gitmeye karar vermiş: 

,,_Ya. .. öyle mi? ... 
" (Devamı t1ar) 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Anıcanın 
n< pe~n 

Kızı ı 
sacayak 
Çellk yQreoın 
maceraları 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

1 
''Allah için dövüştük, Allah için harbe nihayet verelim sözü 1 

haçlılar seferini ulhla neticelendirdi. " 
______________________ ....., ______ ....., ______________ .,... ___ 
Kudüs patriği, semt semt do~.aşr j ~ayda ile ~erut. ş~hirlerinin kendi· 

yor ve etrafına toplananlara oyle sıne terkedılmesını istedi ve kabul 
diyordu: ettirdi. 

- Mtislümanlar lsanm resmini Bu hnl, lngiltere kralını yeniden 
yırttılar .. Ayakları altında çiğnedi· sulh tekliflerini yapmağa sevketti. 
ler.. Rişard, haçlılar ordusunun idare· 

Dul kadınlar, mahalle aralarında sinde bulunan yerlerin kendilerinde 
avaz avaz bağmyorlardı: kalmakla beraber Kuclüsün de tes· 

- Kocalarımız, din uğrunda can timini istemekte idi. 
verdiler .. Hepimiz bu yolda ölelim.. Sultan: birinci şartı olduğu gibi 
Dinimizi kurtaralım. kabul ettı. Fakat Kudüsün teslimine 

hiçbir surette razı olamayacağını 
bildirdi. Ordular bütün kuvvetleri ile Ak

kayı muhasara etmiflerdi. 
lngiltere 'fe F ranaa krallan orada 

idiler. 
Muazzam haçlılar ordu1Uncla bir 

an ağızdan dütmeyen tek kelime: 
- Mr~·vedelim .. di. 
Bu esnada krallar sıtmaya yaka· 

lanmıılarcb. 
Salihacldin Eyübi: 
- Onlara mqrubat ıönderilain .. 
Emrini verdi ve Cebeli Lübnan 

kan, taze meyveler veuire birçok 
hata kra1lann arayıp bulamayacak· 
lan ,eyler bmrlanarak ıönderilcli. 

Fakat haçlılar, hiriltiyanlan tahrik 

için hiçbir teY eeirgemiyorlar, raat
ladıklan müılümanlan aman verme 
den öldürüyorlardı. 

Beruttan mühimmat yüklü olarak 
gelmekte olan bir gemi, haçlılar 
arasına düımüıtü. Gemi kumanda· 
m Yakup: 

- Kurtulamayacaiız .. T ealim ol· 
mak da ölmek demektir. O halde 
mühimmatla denize ;ömülelim .. de
di. Öyle yaptılar. 

• • • 
Kanlı muharebeler dinmeden sür· 

dü. Her iki taraf Allah için çarpıtı
yordu. Ölen tchit olduğuna ve cen
nete kavuttuiuna aC)re mesele yok 
tu. Kan, mütemadiyen ve buB\inkü 
lıpanya harbına taf çıkartacak su· 
rette akabilirdi. Akıyordu. 

Ölünüyor, öldürülü)''3r, fakat 
muharebe bir türlü neticelenemi· 
yordu. 

f ngiltere kralı sona gelmez bir ite 
girdiğini anlamqtı: 

- Faydasız bir mücadele .. Gü. 
nahsız insan kanları .. diye harbı bi
tirmek istedi .. Memleketine dönme· 
ğe hazırlandı. Fakat iti bi~k ve 
ya bir aona bağlayarak hareket et
mek lazımdı. Bunun için sultanın 
biraderine adaınlar göndererek sulh 
müzakereai için zemin hazırladı. Ri· 
prd, sulha istediklerinin yerine ge· 
tirilmeei prtile nızı oluyordu. Sul
tan, f8rtlann hiçbirini kabul etme
di. Konutmaların da faydası aörül
medi. 

F errara markisi, Rişardm anlaş
mamasmdan hiddetlenerek kendisi 
Sultan ile müsalahaya karar verdi. 

Rişard: 
Ne yapmalı} 
Sultam nasıl ikna etmeli} 
Diye dü§ündü, taşındı ve buldu. 

T cklifi Sultan da itiraz etmeden ka· 
bul etti. 

Teklif şu idi: Rişard nem§iresini 
Melikülidle verecek, sahilde zaptet· 
tiği arazi de düğün hediyesi olarali 
hemşiresinin, olacak. Sultan, fethet
tiği yerleri biraderine tcrkedecek. 
Kudüs, hem hiristiyanlara, hem de 
müslümanlara açık bulunacak ve 
Mclikülfıdlin karısının, yani Rişar 
dm hemşiresinin tasarrufunda bu· 
lunacak. iki tarafın bütün esirl~i 
iade edilecek. 
Anlaşma çok enteresandı. Din 

için akan hunca kandan sonra iş hir 
kral hemtircsi yüzünden halletfifi • 
yordu. Fakat halledilemedi. Çünkü 
rahipler hiristiyan prenseain müelü· 
mania ev]enemiyeceğini ileri sürü· 
yorlardı. Papa, Ri§Brclı afarozla teh
dit ediyordu. 

Bu, ancak, Sultanın dinini değiş· 
tirmcsi ile olurdu. Sultan ise, hiç ya· 
naşmadı. Çünkü bütün kavga din 
yüzünden oluyordu. 

Diğer taraftan F errare markisi 
Konrad durmadan Sultanla anla§• 
mağa çaiıfıyordu. Rigard, sulh yap· 
mak için bu adamı ortadan kaldır
manın lüzumlu olduğuna kanaat 
getirdi ve 1 192 yıh 1 maya günü 
845 sene evvel bugün Konrad'ı öl· 
dürttü. 

En mühim engel ortadan kalktık· 
tan eonra Ritard: 

- Allah için döğüştük, Allah için 
harbe nihayet verelim.. Tek lifini 
yaptı ve o vakte kadar kendisine 
terkedilmeainde ısrar ettiği bazı 
yerlerden feragat ederek Allah için 
sulh yaptılar. 

r.: Klmya"er --, 

ı Müsameddin ı 

1 
Tam idrar tahhll 100 kuru!'ltur. Bil· ı 
11mum tahtnlt. Eminönü Emlik vr 
Eytam Bankası karş•smda h1c· 
Bcv Hanı. 

1 Y4Rı1'l. 
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Yakalanan tevkifhane 
firarileri 1 

(&.§ tarafı 1 incide) .j bir adamı öldürmekti. Fakat muvaffak 1 
maznun Tevfik burada )'akalandılar. olamadığıma yanıyorum. .. 1 
Firariler dün gece saat yirmi birde A. Müddeiumuminin beyanata ! 
danaya gelen marıandizden çıkmıtlar Katillerin Adanada tevkifi üzerine. 
ve ellerini kollarını sallıyarak hükumet tstanbul müddeiumumisi Hikmet Onat 
konağı .:ivarma gelmiş!c.rdir. İki firari şu beyanatta bulunmuıtur: 

1 
burada Ceyhan oteline girerek müıte· ''- Katiller 1stabnuldan marşandizle ı 
rek bir oda kiralamışlardır. Otel sahibi kaçmıılar ve muhtelif kasabalara uğra· 
Şevket biraz sonra yı..~arı kata çıkıp o- yarak Adanayı gitmiılerdir. Adanada 
da kapısını vurmuş, içeri girinci: Ceyhan otelinde bir gece kalmışlar ve 

- Hüviyet cüzdanlarınızı verin de otelin müsteciri Şevket tarafından ta-
dcftere !:aydedeyim, demiştir. runmışlardır. 

Bu sırada iki firariden Abdullah ya· Tevkif edilen Abdullah ile Tevfik 
tağa uzanmış, diğeri de soyunmaya baı sorguya çekilmit ve iki suçlu. İltanbul 
lamı~ bir vaziyetteydiler. Otelcinin bu tevkifhanesinin sekiz metre irtifaında
teklif ine Abdullah şöyle cevap vermiı- ki bir pencereıinden demirparmaklıkla. 
tir: rı kesmek suretile dııan atlıyarak kaç-

- Şimdi yorgunuz. Yatacağız. Sa- tıklarım, firar hadisesinde kendilerine 
' vin kalkınca yazdırırız. kimsenin muavenette bulunmadığını 

Otelci Şevket İstanbul hapishanesin· söylemiıtir. 

den iki kitinin firar ettiklerini bildiğin- Kendileri hakkında esasen tevkif ka
den ayakta bulunan Tevfikin yuzune ran vardı. Adanadaki isticvaplarına de
dikkatli bakmıı, bunun gazetelerde res. vam edilmektedir. Yarın (bugün) kara 
mi çıkan firariye iyice benzediğini anla- yoluy~ aevkolunarak lstanbula gönde. 
yınQ heyecana kapılmıttır. rileceklerdir • ., 

Otelci kendisini çabuk toplamıı: 
- Peki öyle ise! demiştir. Yarın sa

bah kaydederim. ALh rahatlık versin. 
Otelci bundan sonra oda kapısını 

kapıyarak aşağıya inmiJ, doiruca polis 
karakoluna giderek oteline 1Uphcli iki 
kitinin indiğini haber vermittir. Otel~i 
karakola gidince firarilerden Tevfik ar. 
kadaşı Abdullaha: 

- Otelci benim yüzüme dikkatlice 
baktı. Ne olur ne olmaz. Şuradan uzakla 
phm demiı. ikisi de yavaıça merdiven· 
lerden inip kale kapısında Nebinin 
kahvesine gitmiılerdir. 

Adana polisi, btanbul emniyet direk
törlüğünün bir telgrafı ile Abdullah ile 
Tevfikin kaçmalanndan haberdar bulu. 
nuyordu. Bu telgrafta, Tevfikin Adana
da Osman jsminlde bir akrabası olduğu. 
firarilerin Antakyaya geçmek ihtimal-

İngiliz kralı ve kraliçesiyle valde kraliçe geçen gün Grinviç'de "milli b~iye müzesi,, ni merasimle açmıtlardrr. 
S. M. 6 mcı Corc bu münasebetle kral olahdanberi ilk defa olarak bır nutuk &C>ylemiftir. 

Moskovada 
ilk vapur 
Volaa luınah 

dUn e~ıldı 
Moskova: 30 (A.A.) - Yeni Vol

:a • Moskova kanalından geçen ilk va. 
pur d~ Moskovanın Kimki nehir lima· 
rundan rıhtıma bağlanmrıtır. 

Bu kanalda işlemek üzere yapılmış 
olan bütün bir filo 2 kilometre boyunda 

85,5 metre genişliğill'de ve Volga üze
rinde itliyen büyük vapurların geçmesi. 
ne imkin vermek üzere 5,5 metre derin 

liği;:;dedir. Diğer nehir ve kanallar vası 
tasile bu kanal Moskovayı Kara. 
denize, Hazer denizine, Beyaz denize 
ve Baltık denizine raptetmekteJir. 

ırakla petrol 
anlaşması 

IKamuta.yda Vugoslav
yaya sevgi tezahürleri 

Büyük Millet Meclisi, dün, Yugoslav 
milletine karıı yapılan sevgi trzahürle. 
rine sahne olmuştur. 

Meclis açıldığı zaman, Hasan Saka ve 
Cemal Tunca Baıvekilimizle hariciye 
vekilimizin Yugoslavyayı ziyaretler~n- j 
de gösterilen hüsnü kabul münasrbettlc 
şöyle bir takrir vermiılerdir: 

"Başvekil ve Hariciye Vekilinin res
mi zivaretleri esnasında asil Yugoslav 
millet.i tarafından şahıslarına 'le Türk 

milletine kendiliğinden gösterilen geniş 
sempati Türkiye Büyük Millet Mecli-

sini pek mütehassis etmiştir. Tii:-k mil
letinin Yugoslav milletine k:ırşı olan 

samimi hislerile hemahenk olan bu te. 
mas milletimizin sulh ideali ve medeni· 

kip telgrafla Yugoslavya millet vekil
lerine bildirmiştir. 

Kamutay bundan sonra Türkiye curıı 
1 

uri• etile Sovyet So::yalist cumhuriyet· 
leri birliği arasında 20 ilkteşrin 936 da 
Moskovada imza edilmiş olan anlaşma
nın tasdikine ait kanun layihasını müza 
kere ve kabul etmiştir. 

Afacanın yaptıAına bakın 1 
~"'atihtc oturan beş yaşında Dilara 

isminde bir çocuk dün tram\•aya atı~ 

mış. basamakta seyahat ederken Şeh-
1.adcba.şında düşmüştür. Dilara başın. 
dan yaralanmış, le?avi altına alınmış
tır. 

Karı koca kavgaet leri bulunduğu, bu itibarla hududa ya
kın olan Adana zabıtaıının bu ite çok 
ehemmiyet vermesi iıteniyoı4du. Adana 
zabıtası, otelci Şevketin mUracaatini 

alika ile karıılamıı, sivil memurlardan 
Fevzi ve Cemil, üniformalı memurlar
dan Celil ve Raıit otele koşmuılardır. 

Bazı mallara mukabil 
petrol alacağımız 
· sUylcnlyor 

yete hizmeti yolunda ve Balkan komşu· 

)arı arasındaki muhadeneti kuvvetlen
dirme ve arttırma idealinde kıymetli bir 

amildir. Çok samimi teşekkür, mubah. 
bet ve duygularımızın ve Yugoslav mil 

Jetinin kuvvet, rcf ah ve saadeti hakkın

daki halis dileklerimizin yüksek reislik 

tarafından Y~goslavya mebusan. me~li- 1 
si reisliği vasıtasile millet vekıllerane 
iblağını teklif ederiz.,. 

Kasnnpqada Küçük ~ceviz 

allı sokağında yirmi allı numaralı 
evde oturan Asiye ile kocası Yusuf'. 
geçimsizlik yüzünden dün gece yine 
kavgaya tutuşmuşlardır. 

Otelde iki firari bulunamayınca ha
riçte araıtırmaya baılanmıı kale kapı
sında Nebinin kahvesinde oldukları tes· 
bit olunmuıtur. 

Dört memur ansızın kahveye girip 
bir köıede baıbaıa oturan iki firariyi 
yakalamıılar: 

- Teslim olunuz! demiılerdir. 
Bunlardan Abdullah yerinden fırlıya. 

rak tabancasına sanlmak teıebbüsüll'de 

bulunmuı. fakat demir kelepçe eline ta
kılmııtır. Firariler Emniyet direktörlü
ğüne götürülmütlerdir. 

Üzerleri aranmıı, Abdullahın cebin. 
de dolu bir tabanca, Tevfikin cebinde 
bir fiıckli bir tabanca ve üç lira para 
çıkmııtır. 

Abdullah sorguya çekilirken çok he
yecanlı idi. Tevfik ise mütemadiyen: 

- Ah! hududu bir ge~seydirn lıeni bu 
hale sokan herifi gebertecektim diyor
du. 

Tevfik anlabyor 
Tevfik hapishaneden nasıl 

rını ıöyle anlattı: 

kaçtık la-

"- 21 nisan sabahına doiru ameli
yathaneye girdik parmaklıkları kestik
ten sonra süngülü jandarmanın bizi gö. 
remiyeceği bir anı kolladlk. Jandarma
nın arkası dönük olduğu bir. esnada ev

vela ben apğıya atladım. Beni, Abdul
lah takip etti. Jandarma ikimizi de gör. 
medi. Fakat atlarken çok heyecan duy
duk. Atladığımız yerde kalmııtık. Etra 
fr dinledik. Ses aada ititmeyince oradan 
sıvışıp Sirkeciye indik. Yanımızda 150 
lira kadar paramız vardı. Kayıkla Hay
darpap.ya geçtik. Marpndiz vagonla
rının altında ve üstünde gizlenmek su. 
retile Eskişehire kadar geldik. 

Eskişehirden bir otomobile binip Ak
şehire yollandık. Yolda bir kere yaka
lanmak tehlikesi geçirdikten ve muhte· 
lif köy ve kasabalan da geçtikten sonra 
Kc;:yaya, ~radan Pozantiye ve oihayet 
Adanaya ceJdik Ye i•te burada bildiği. 
nfr şelrltde enselendik. 

Kaçmaktan makaadım, beni bu hale 
sokan ve şimdi fskenderunda bulunan 

Tevfik 

TOrklye 
baş pebltvanhk 
mUsabakası 

.. Kırkpmarda,, tertip edilecek 

Türkiye başpehlivanlık müsabaka
larına 

0

iştirak arzusunu gösteren ls
tanbufdaki pehlivanlar arasında bu 
hafta Çcnberlita§taki Aile Bahçe
sinde seçim güreşleri yapılacak ve 
kazanan pehlivanların yol masrafla 
rı tertip heyetince temin edilerek 
Kırk pınara gönderilecektir. 

lstanbulda bulunan bütün güzi
de pehlivanların İftirak edecekleri 
bu seçim güreşleri meşhur pehlivan· 
larımızdan su yolcu Mehmet pehli-

vanın reisliği altında müntehap bir 
hakem heyetinin nezaretinde bulu
nacağı için son derece meraklı ve he 
yecanlı olacağı muhakkaktır. 

ltalyada hayat 
pahalılığının 
bir neticesi 

Roma: 30 ( A.A.) - M uıolininin bat 
kanlığında toplanan merkezi korporatif 
komitesi umumiyet itibarile ücretlerin 

yUzde 1 O ile t 2 arasında arttırılmasına ' 
karar vermittir. 

Misafirimiz bulunan kardeş frakın 

Haricine Nazırı Naci Asil öğle yemeğini 

Perapalas otelinde yemiş ve öğleden 

sonra otomobille ıehirde bir gezinti ya-

Jrak İstanbul valisini ziyaret etmiştir. 

Dost nazır akşam üzeri oe refakatle. 

rinde Irak elçisi Naci Şevket olduğu hal 

de otomobille Büyükdereyc ~adar gidip 
gelmişlerdir. 

Bir petrol anlaşması 
frak hariciye Veziri Naci Asilin mem 

leketimizde bulunmasından bilistifade 
memleketimizin petrol ihtiyacı hakkın· 

da bazı kararlar tesbit edildiği söyleni· 
yor. Bu arada bazı mahsulatımızla pet· 
rol mübadelesi kararlaşmııtır. 

BugUn gelen 
Yugoslav talebeleri 

Bugün Yugoslavyanın Niş yük
sek. ticaret mektebi talebelerinden 
bir grup hocalariyle birlikte şehrimi 
ze gelmişler, yüksek iktısat ve tica
ret mektebi hocaları ve tabeleri 
tarafından karşılanmışlardır. Misa
firler §ehrimizde beş altı gün kala
caklar ve buradan Atinaya gidecek 
)erdir. Misafirlerin şehri iyi gezebil 
meleri için yüksek iktısat ve ticaret 
mektebi talebeleri tarafından güzel 
bir program hazırl:ınmıştır. Misafir
ler Cağaloğlunda İstanbul kız lise
sinde fisafir edilmişlerdir. 

Hollvutta grev 
başladı 

Holivud 1 (A.A.) - Makyaj· 
lar, ressamlar ve saireden mürekkep 
bir stüdio işçileri birliğinin azası 
grev ilan etmiştir. 

Grevciler, filmcilerin sendikala
ra mensup olmıyan işçileri çalıştır· 
mamalarını istemektedirler. Bu gre· 
vin mümasil 18 birlik azasının gre· 
vine bir başlangıç olması muhtemel 
dir. Şimdilik grev yapanların mikta
n 2. 500 ki§idir. 

Teklif sürekli alkışlar arasında ve 

}Jleclisin ittifakı ile kabul eıdil~~ştir. 
. . , . b k 'ırtiınaı mutea. 

Meclıs rıyasetı u ararı :s _ 

Sabık kral 
aleyhindeki 

1<itap 
Kanada ,.e Amerika
da serbest~e sutıııyor 

L d 1 (AA) _ "Simp-· 
on ra, · · d .. 

sonun, simpsondan boşanma.81 :• un 
lpwich boşanma mahkemesının du 
varlarına talik edilmiftir. 

Hakim Sir Deyd Merryman, bu 
işle pazartesi günü me§gul . ola~k 
ve boşanma kararının tasdikıne kım 
senin itiraz edip etmiyeceğini sora~ 
caktır. Bir cevap alamadığı takdir
de boşanma kararnamesi katiyet kes 
petecektir. · 

Vindsor dükünün avukatı tara. 
f ından "Taç giyme hakkında tefsir
ler,, isimli kitabın muharriri Ceoff
rey Dennis ile naşiri Heinemann a
leyhinde açılan dava, Londranın bü 
tün mahfelleride şiddetle münakaşa 
edilmektedir. 

Bununla beraber iyi haber alan 
siyasi mahfeller, bu kitabın kanada 
ve Amerikada piyasadan kaldırılma 
dığmı söylemektedirler. Binaena-
leyh kitabın bu memleketlerde ne§
re:lilmesinden dolayı muharririn 
mesuliyeti bakidir. Naşir de ayni za
manda mesuldür. Takibat evvela, 
kitabın bütün memleketlerde piya_sa 
dan kaldırılmasını, sonra da Vind
sor dükünün, şahsı aleyhindeki neş
riyatın tekerrürüne müsamaha et
miyeceğinin herkesçe anlaşıf masını 
temin etmek için yapılmaktadır. 

Yusuf bıçakla karısını baldırından 

ehemmiyetli surette yaralamıştır. Ka
dın hastaneye kaldırılmış , Yusuf ya. . 
kalanın ıştır. 

Kadaın ve çiçek 

Bunlar biribirinden ayrılmıyan iki 
güzellik uw;urudur. Birisi ötekini ik. 
mal eder, Nereye giderseniz gidiniz, 

muhakkak çiçeği kadınla beraber gö
rürsünüz. Şapkada, kostümde, başta, 
göğüste ve e~de hep çiçek ... 

Bu bakımdan şimdiye kadar deniz 
kıyısı modellerinde büyük bir eksik
lik vardı. Moda nihayet bunun da far

kına vardı. Yarı çıplak kadın vücudu 
çok güzel b :r manzara teşkil etmekle 
beraber noksandı. Bu güzel vücutla
rın, nazarları daha tatlı okşıyabilmc. 
si için rengarenk çiçeklerle bezenme. 
si lazımdı. İşte bunun için bu senenin 

-~uwnl{ JJJ[JWJJdwa l{a5ı5 J.ll?[Oh"Ctu 

lardan yapılmaktadır. 



-
1940 olimpiyadın 

Japonlar nasul 
Vıazıı tanıyor? 

.23 4.937 Berlin (hususi muhabiri-
n:12den) - 1940 olimpiyatlarını üzerlc
rıne alan Japonlar bu j~i her hususta 
hakkile. başarmak ve Berlinden geri k2 1 
ın~trıak için son derece çalışıyorlar. Bu 
tnusabakalara henüz Uç sene vakit var- 1 

dır. Lakin tamamlanacak bütün teferril
at !>'" • "d oOZônüne getirilecek olursa bu mu -
detin kat kat kifayet edeceği anlaşxlrr. 
Japonlar için yapılacak iş pek çoktur. 
Mesele yalnız teşkilat ve tesisat saha. 
sında kalmıyor. 

_Tokyoda yapılacak olan bu seferki 
o~ıtnpiyatlarda Japonyanm umumi tas- ı 
ftifte §ampiyon olmasx farzıdır. 1936 ya 
Kadar olimpiyatlar Amerikalrların inhi
~artnda geçmi§tir. Fakat 1936 oyunları 1 

l!ıe hiç umulmadık bir şekilde tezahür 'ı 
etti. Almanlar "iş bilenin, kxliç kuşana
nın., ııözüne göre kıhcı kuşandılar. Bi. 
naenaleyh sporca daha kabiliyetli uzuv- 1 
lara malik bulunan Japonlarrn şampi
Y0rıluğu kaza naca klan aşikardır. 

Jııponyada inşaat başlamış olmakla 
beraber, söylediğim gibi en büyük ebem 
l?tiyet asd ıporculara atfedilmektedir. ı 

Olimpiyatlara hazırlanacak sporcu
lar için hükumet 1.500.000 mark (bizim 1 

Paramızla 7 50 bin lira) tahsis etmiştir 
Bu meblağ şu ~ekilde taksim olunmu§
tur: 

260.000 mark yiizücülere 
250.000 mark atletlere 
200.000 mark kış sporlarına 

96.000 ınark jimnastikçilere. 
100.000 mark atlı ıı;pora 

140.000 mark futbolculara 
3 .~ .00.():;ın;ırk yelkencilere . 

s· 

Ankaranın en kuvvetli takımı 
Oen~ler birliği 
Yarın Beşiktaş, Pazar gUnü de 

Fenerle karşılaşıyor 
Bugiln ve yarın Ankaranın Genç-

1erbirliği takımını Beşiktaş ve Fener-
bahçenin karşısında göreceğiz, 

Şimdiye kadar yaptrğı altı maçta 

d·-· ff k' ı· 1 göster ıgı muva a ıyet ı oyunlarla , 

milli kümede en güzel mevkii ı 
alan Gençlerbirliği takımı İstanbul se. 
yircilerine heyecanlı bir spor haftası 

daha yaşata::aktır. 
Ankarada Beşiktaşı yenmeğe muvaf

fak olan siyah kırmızı takım eğer ayni 
muvaffakiyeti İstanbul seyircileri önün 
de de tekrarlıyabilirse bu takdirde mil
li küme şampiyonluğunun namzetleri 
ansında sarsılmaz bir yer tutmuş ola

caktır. 
Umumiyet itibarile cesur, atılgan, 

ve sert oyunculardan kurulmuş bulu. 
nan Gençlerbirliği takımı hiç de ihmal 
etmeğe gelmez bir kuvvette bulunuyor. 

Vç hafta evvel Ankaragücü takımı-

nın güzel oyununu takdirle seyrettik. 
flalbuki Gençlerbirliğinin Ankaragü-

cünden çok daha zorlu bir takım oldu
ğunu duyuyoruz. 

ciler önünde kazanmanın zorluğu Anka 
ralı oyuncuların hakiki kabiliyetlerini 
göstermelerine engel olabilir. 

Binaenaleyh takımların müsavi şart
lar içinde bulunmalarına imkan olmadı
ğı gözönünde tutulursa galebenin Be
şiktaşta kalması icap eder. Filhakika 
fert itibarile iki tarafı mukayese eder. 
sek siyah beyazlıların biraz ağır bas
makta oldukları görülür. 

Zira Gençlerbirliği takımında Hak
kı, Şeref, Hüsnü gibi aslar bulmak im
kansızdır. Fakat kuvvetler arasındaki 
bu farka ve Beşiktaş lehindeki avan. 
tajlara rağmen maçın Gençlerbirliği ta
rafından kazanılması ihtimali de pekala 

varittir. 
Futbolde tahminleri altüst eden sürp· 

rizlere sıksrk şahit oluyoruz.Fakat bir de 
hadiselerin tabii seyirlerini takip etme. 
!eri hali vardır ki bütün tahminler bu 
vaziyete göre yürütülür. İşte bu takdir
de bir veya iki golle Beşiktaşa galip gel 
mesi lazımgelir. 

Fenerbahçe ne netice nhr ? 

.Ye gerı ketlan dört yu~ bln kUsur , 

Gençlerbirliği bilhassa müdafaa iti. 
barile çok sağlam bir vaziyettedir. Ha
lit, ihsan, Asım. Kadri gibi tanınmı§ o
yuncuların Gençler mildafaasmda yer 
almakta olduğu düşünülecek olursa ö
nünii7deki maçlann ehemmiyeti aAlafı. 

Jır. 

Beşiktaş nasıl bir netice alabilir? 

Beşiktaşla oynadıktan sonra Fenerin 
önüne çıkacak olan Gençlerbirliği takı· 
mı tam manasile bulunmaz bir lokma· 
dır. Fakat ben bu (bulunmaz lokma) 
tabirini ne Fenerbahçeyi ahım şahım bir 
takım farıettiğimden, ne de Gençlerbir. 
!iğini kıymetsiz bir takım saydığımdan 
kullanmadım. Yalnız Beşiktaş gibi fut
bolü hayli sert ve hırçın oynayan bir ta
kımla oynadıktan sonra hiç dinlenme
den ikinci bir maç çıkarmağı bizim ta. 
kımlarımızın başaracağı işlerden gör

mıtk da muhtelif sporlara ayrıtmı§tır. 
1.'alıı;iıııatın mühim bir krımı Avrupa 

ve bilhassa Ameı ikadan celbedilecek j 
olan dünyanın en maruf antrenörlerine 1 

harcedilecektir. 
Gelen üç sene zarfında muhtelif spor ı 

ıubclerinde birçok beynelmilel müsaba
kalar icra edilecek, bu meyanda Ameri

kı ile temasa ehemmiyet verilecektir. 
Amerikalılarla yapılacak sık teması.arın 
sebebi evvela. Japonların Amerikalıları 
ekteri.. sporlarda örnek olarak almaları 
v~_ır.t1:ı!Pakaların, Amerikanın nisbe-

t. i:;; ~!.ri olmasından, daha müsait şart. 
ı.uıa ıcrasxnın kabil olmasıdır. Bundan 
maada asıl büyük gaye Amerikalılıırtn 
teknik bilgisinden istifade etmektir. 
Yalnız jimnastikçiler dünyanın en mü
kemmel jimnastikçilerine malik olan 
ya Almanya veya Finlandiyadan bir ta

lam çağıracaklardır. 
Futbol için Çin°den, Siyamdan ve in

ıiltereden takım davet edilecektir. Zira 
bu Ç'tit futbol Amerikada mergup bir 
ıpor olm.adıgından Amerikalıların bey. --

1 
Ankarada Gençlerbiriliğine yenilen • 

si .. ah beyazlıların bugün hem bu mağliı 
blyetin acısını çıkarmak hem de kaybe
dilen üç puvanı telafi etmek iç;n bütün 

kudretlerile çalışacakları 'üphesizdir. 
Yalnız burada mühim olan nokta Beşik 
taş takımının sarfedeceği enerjinin 
Gençlerbirliğinin galibiyet §ansmı çürü 
tecek kadar zorlu olup olamıyacağı me· 
selesidir. 

Şimdiye kadar istanbulda Fenerbah. 
çe Ankaragücü tJçok ve Qüne§le ıdört 
maç yapan siyah beyaz takım bu dört 
maçı da kazandı ve yalnız İzmirle An
karada birer mağlubiyete uğradı. Şu va 
ziycte göre Beşiktaş bugünkü maça çok 
sağlam bir maneviyatla çrkacakdır diye 
biliriz. Halbuki Gençlerbirliği için vazi

yet böyle değildir. 
Ankaranm yumu§ak çimen sahasın· 

dan bambaşka sert bir toprak üzerinde 
oynamak mecburiyeti ve yabancı seyir. 

müyorum. · 

Bu sütunlarda Fenerbahçe takımının 
geçirmekte olduğu sarsıntıya ·evvelce 
temas ederek bu takımda esaslı bir ta
dilat yapmanın gerekdiğine itaret et
tim. Fakat Fenerbahçenin mihmandar. 

lan i~ olacağrna varır ıdiye hiç aldırış et 
mediler. Takım ıda milli küme maçların• 
da muvaffakiyetli bir oyun olsun çıka
ramadı. İşte şimdi bu pazar günü yor ........ "._,, 
gun argın ve lokmahk bir rakip var. E
ğer sarı lacivertliler dört beş gollük a
çık bir galibiyet elde edemezkrse Fe
nerbahçenin o büyük şöhretinin bugün
kü küçük oyuncuların 11rtındil yürütii. 
lem:yeceği kanaati efkarı umumiyetle 
büsbütün kökleşecek ve bu da herhalde 

pek hoş olmıyacaktır. Osman KAVRAK 

Jinınastik 
netmllel kuvvette takımları yoktur. A
merika ile en ziyade temasa gelecek o
lan atletlerle yüzücülerdir. Atletler A-

Ankara takımı ! 
şehrimize geldi ZarU faliat ~o1~ güç bir 11oz 

merikayı müteaddit seyahat yapacaklar 
ve en 8onunda Avrupaya da uğrıyarak 
reri döneceklerdir. Yüz~ede seç.itecek 
mlite•ddit takımların munavebe ıle A. 

merika bulunmaları temin edilecektir. 
Güreşçiler için Avrupada bir antrenör 
celbi takarrlir etmi§tir. 

Kısa bir milddet...sonra muhtelif ta
kmılar aşağı yukarı belli olacak kadro

Bugün ve yarın iki müsabaka yapa· 

cak olan Ankaranm Genc;lerbirliği takı-

11'11 dün §ehrimize gelmiştir. Yusufun 

. et ettiX.i on yedi sporcudan mürek. 
rıyas & 

kep kafile Kontinantal oteline misafir 

edilmişlerdir. 

lırile bu seyahatlere çıkacaklardır. Fut-~ 
bolden ba~k::ı, sporun her şubesinden b:r 1 ..._ 

takım hariçle muhakkak temasa gele. 
1t ..,...-- • 

c:ektir. Suat ERLER ' ~-~/1) ~ Q.~ ~ ._~ 
~(?)/. l t; f ~ . \~ . 

Klüp murah- · - / "'·' /, r: · ,, 

hasları ı davet 
T. S. K. İstanbul Bölgesi başkanlı· ~ jf -. , ,,.ı ~ .. ::')'//)'ı 

ğxndan: · ""1 ~/ . ~ 
Bazı mühim işleri görüşmek ve ıc~- ~-,f1 ,r / ~n~-R1..~ 

hında bu işler hakkmda karar verm~j{ A / l\ ~ ~·ı 
lizere bölcremize bağh bütün klüplerın /,/ ~ ~ · ~ 
llalahij'ctlf birer delegelerini 4-5-~37 ., 
galı gUnU saat l 8 de bölge merkezıne 

·· • ·· mle bildirilir. 
Yarışın finalindıe bir talisizlik! 

Diiııymıın en nıliikcmmd jimn~tik<;ifcriııi ycli~fircn Fiıı1arıdiyn ile Alman. 

ya ara~<ıuid<lt 1f'lpllmı lnı seneki mii.~abakayı Hfak l>ir farkla Almanlar klı

ztındı . Resim lm ıniisrıbal:iı<la 7ıaralcl bard·' lıirinciliği kazanan uc olirnpi. 

yatard'l d'inyaııın an iyi sayıı jimnastikçilmindcn biri oulu!iımıt i8pat eden 

Kmırad F'rcy dıi::; l·nl ti-O diiz vücııtla amıırl.'l gidcrl•en aiiriilüyor. Bu uazi
yctin .~on dcrrıcc giiçWğiine raiJmcn 7ıarekcttc1.-:i :tJ<J.rafet dikkate ~yandır. 
Göııiıl memlckc.timl::dc yalııız fııtlwli n değil, asıl .<ıponııı temelini fe§kil 

edm1 jimııastııjin de rcı:acıııı arzu e(/cr. Evvela sa(il.a.m ı·c torbiuc JJürmii.ş 
beden ·ve on.dan sonra futbol! 

' ,_ ..., .... --_ .. " ···· -.. 

Binicilerimfz 
El< ip n1Usaha k asındf 

btı~inui oldular 
.?ün Roınacla yapılan binicihk ekip 

musabakasında Türk ekibı' be . . 1 . . ~ıncı ge • 
mıştır. ~ürk ekipinden evvel gelen ekip 
ler aırasılc İtalya Almanya İ • • , sveç ve 
I•~ansadır. Bu müsabakaya İ§tirak eden 
mılletlerdcn Türk ekibinden sonrası tas 
nifte yer alamamı§tır. 

Binicil~rimi~in bu be~inciliği cBden 

1 

muvaffakıyettır. Bizden evvel gelen 
rnillet!eerin dünyanın en me~hur binid

lc.:ine. s~~ip 0olm~!l.ı ve gene birçok bü
yuk bınıcılerın hızım ekipten sonra tas. 
nife bile girememesi bu muvaffakiyeti 
anlatmağa kafidir. 

Türk binicileri 3 mayııta Parise cit
mek ve orada müsabakalara i~tirak et
mek üzere Romadan ayrılacaklardır. 

T. s. K. li ati bini D 

aylağı kesfldt 
Son kongredenbcri ayda 150 lira ma

kam tahsisatı almakta olan Spor kuru· 
mu umumi katibi Nizamettin Kır§anın 
aylığr amatör nizamnamemize mugayir 
görülerek kesildiğini Tan yazmaktadır. 

Milli küme 
maçları 

htanbı.ıl Futbol Ajanlığından: 
1 - Milli küme milçlırmdan Betik· 

tat • Gençleı·birliii kartılaımaaı l ma
yıı 193 7 cumartesi iünü Takıim sta· 
dında saat 16 dadır. 

Maç hakemi bmir bölgesinden Mus
tafa, yan hakemleri Tarık, Samim Talu

dur. 

2 - Fenerbıhçe • Gençlcrbirli~i kar
yıtagmım 2 mayrs 193 7 parir günü Fe
ner stadında aaıt 16 dadır. 

Maç hakemi gene İzmir bölgesinden 
Mustafa, yan hakemleri Muammer, Fe· 

ridun Kılıçtı\. 
3 - Fiyatlar: TribUn SO, duhuliye 

25 kuruytur. 

Avrupada 
futbol 

Şampiyonluk maçları 
Avrupa futbol §ampiyonaaı ma;· 

larmm son haftadaki neticeleri şun
lardır: 

ALMANYADA: 
1 Hidenburg 6 Hamburı:cer 
2 1 Jartha 6 Bethen 

1 Bertha 2 Schalke 
O Desal'U 2 Stut&art 
O Cologne 1 Nurember~ 

A VUSTURY ADA: 
1 Sportclub 1 Rapid 
2 Vakcr 2 Vienna 
1 Poatport 1 Admira 
O Favoritner 2 Vienna 
2 1-Iakuah 3 Austria 
Avusturya likinde Auıtria 29 

puvanla birinci, Admira 28 puvıınh 
ikinci, Vicnna 23 puvanla üçüncü 
gelmektedirler. 

BELÇ1KADA: 
1 Racingde Malines 7 St. Gilloite 
lSKOÇYADA: 
1 Dunfennline 1 Arboa~h 
1 Dun fermline 1 Arboath 
O Murren 4 Dundee 
O Albion 5 Hearts 

3 Hnmilton 3 Bueenof Souô 
iSPANYADA: 
O Espanol 2 Barcelona 
ÇEKOSLOV AKY ADA: 
O Moravska Slavya 3 Kladno 
1 Viktorya Zizkov 4 Bratslava 
1 Sparta 6 Prostijov 
1 Nachod 4 Slavya 
2 Viktorya Pilsen 3 Zidenic:.e 
Çekmılovakya !ikinin ba§ında 33 

puvan}a Slavya gelmektedir. Sparta 
26 puvanla ikinci, Prostejov 25 pu· 
vanla iicüncü vazivettedirlerdir. 



Biliyo r musunuz? 

·rımsab 

yumurtası 

gtirdünüz mü? 
Malezya sakinlerinin bir 

çokları timsah yumurtası ye
mekte ve bunun tavuk yu • 
murtası gibi leziz ve rnugad
'di olduğunu iddia etmekte • 
'dirler. Bu yumurtalar o ka
dar büyüktür ki, en aç göz 
Malezyalı bile bir yumurta • 
dan fazla yiyemiyor. 

ı:J.. lf.. * 
Okuyabilir misiniz ? 

Yugoslavyada öyle köy 
isimleri vardır ki, Sırpça bil· 
mJyenler bunları doğru te
laffuz etmek için akla karayı 
seçerler. Mesela: Sarn, Km, 
Trtz, Strbr. Vesaire .. Celin 
Cle okuyun bakalım. 

"tı * 1'r 
Bu garip 

lambalar , 
hundan 60 
sene evvel , 
Avrupanın 

bazı yerlerin
de kullanılı . 
yordu. Zey • 

tin yağiyle yanan bu lamba, 
ayni zamanda saat vazifesi 
de görüyordu. Yağın bulun
Cluğu yer, derecelere tak
sim edildiğinden, yağ yan • 
dıkça iniyor ve zamanı gös
teriyordu. 

~ ~ ~ 

Fincan t çlnde t 
oturan kHpek ! 

Dünyada hazan, garip 
mahluklar doğar. İ§te size 
iki misal: 

Almanyamn Münili şeh· 
rinde 18 aylık bir çocuğun 
sıkleti tam 57 kilodur. 

Amerikalı milyonerlerden 
birisinin köpeği de bir finca· 
nm içinde rahat rahat otura· 
cak kadar mini minidir. 

~ ~ .. 

Balık deninc.:e insanın ak. 
Ima yalnız suda yaşıyan bir 
hayvan gelir. Halbuki, öy· 
le balıklar vardır ki, yalnız 
suda değil, karada da u • 
zun müddet kalarak nefes 

· alabilirler. Üstelik de hiç 
~ü'.:'lük çekmeden uçarlar. 

~ ~ ~ 
Fotoğraf çeken 

maymun 
Berlin hayvanat bahçe . 

sinde bir maymun vardır ki, 
mükemmel fotoğraf çek
mektedir. 

Bu iş, zeki maymuna 
gayet kolaylıkla öğretilmiş
tir. Ve maymun, şimdi, ken· 
disini kafeste seyretmeğe ge. 
len adam 1ar arasında şayanı 
dikkat çehreler buldu mu der 

hal onların resmini çıka. 
rıynr. 

Kırmızı renkleri 
kanla boyanmış 

bir t ablo 
lto Hikkal adında bir Ja· 

pon ressamı, kendi harbiye 
nezaretine , Jmparatorun bir 
tablosunu hediye etmiştir. 
Bu tablonun hususiyeti, kır
mızı renkler için, ressamın 
kendi kanını kullanmış olma. 
sıydı. 

Ressamın bu' hareketini 
çok beğenen yedi Japon kı· 
zı da, beyaz ipekli kumaşın 
ortasına kendi kanlariyle bir 
güneş resmi yapmışlar ve bu. 
nu orduya hediye etmişler • 
dir. . 

* * {t 
KonlYlşan 

kaJJ m IQ)al ıraı R 
Amerikalılar, çocuklarda 

bir tarafa para arttırmak ar· 
zusu uyandırmak için konu
şan bir kumbara yapmışlar • 
dır. Deliğe para atılınca, kum 
baranın içindeki mekanizma 
işlemekte ve "Mersi,, keli· 
mesini söylemektedir. 

Atılan paranın miktanna 
göre, kumbaranın gevezeli
ği de artmakta ve azalmak· 
tadır. Mesela up uzun bir 
nutuk dinlemeğe niyetiniz 
varsa, bir dolar atarsınız. 

~ * lf.. 
Java adası . 

sahillerinde 
bir cins balık: 
vardır ki ısır· 
ması, ayak· 
lan felce uğ-

rattığı gibi müthiş bir a· 
cı da tev lid eder. 

Yerli balıkçılar hu tehli· 
keli hayvanın ne müthiş bir 

·mahluk olduğunu bildikleri 
için ondan sakınırlar. 

Bu tehlikeye aldırmadan 
deniz banyosu almak hevesi
ne kapılan bir Avrupalı sey· 
yah bu balıklardan biri tara· 
fından ısırılmış ve ayakta 
duramıyacak bir vaziyete 
geldiği için 30 santimetre de. 
rinliğinde suda boğulmuş· 
tur. 

Almanyada yeni bir istil
de görülmemiş bir mektep 
inşa edilmiştir. Bu inşaatta 
ne bir tek taş ne de tuğla 

kullanrlmıştır. Temel de
mirden ve binanın her tara· 
fı camdan yapılmıştır. Dıvar. 
lar şeffaftır ve binanın içi 
sabahtan akşama kadar gü
neş görüyor. 
Diğer taraftan her sınıfta bü. 
yük bir laboratuvar vardır. 

Şen Fıkralar ) 

~©<ğıa~mo 
çeteu~wte 
çe'4nırmn~ R 

Sakal traşı olduktan son· 
ra: 

Müşteri - Affedersiniz 
Bay Berber, bana bir bardak 
içilecek su verir misiniz? 

Berber - Hay hay Be
yim. Susadınız mı? 

- Hayır, sadece bo~a • 
zımdan su sızıp sızmadığını 
anlamak istiyorum! . .., 
Adamına g6re 
Meşhur bir tüccar, yeni 

odacısına, gelen ziyaretçile. 
rin vaziyetlerine göre nasıl 
kabul edileceklerini anlat · 
mıştrr. 

Birisi gelerek odacıya so. 
ruyor: 

- Bayı görebilir mi
yim? 

- Para tahsil etmek için 
mi geldiniz, müteahhit misi
niz, yoksa bayın ahbabı mı. 
sınız? 

- Bunların hepsiyim. 
- Şu halde: Bay sekiz 

günlük bir seyahate çıkmış· 
tır, Bay konferansa gitmis -
tir v~ Bay sizi derhal kabul 
edecektir! 

•• 
HESAP MUALL1Ml 

LOKANTADA 

' r ~t 
S# 

- Hesabı yanlı§ cem et· 
mişsiniz. Bunu bana 100 de· 
fa kopye ediniz! ... 

Niçin vakit 
gelmiş? 

- Benimle oynamağa 
gelir misin? 

- Vaktim yok azizim, 
saat üçte sinemaya gidece -
ğim. 

- Canım daha S$lat iki, 
vaktin var. 

- Evet ama şimdi eve 
dön Üp de, saat üçe kadar ağ
lamam lazım ki para versin· 
ler! 

Fizik ve kimya dershanele
rinde her talebinin sırasında, 
tecrübe yapmağa mahsus, 
su, gaz ve elektrik tesisatı 
vardır. 

Üst katta da, en müteka. 
mil aletlerle mücehhez bir 
rasathane var. 

Yazısız HikavP: 

t• •. " .. ' ...... 
A'r I J f' >ttı ~ • '' t, ' 

-
\ı 

tı rr ı ı •• · r • ~ 1 .. ,. 1 "' _,. r' t f, 

• ! 

- -~ 

fiJl] 
fr~ 
f\ 

- - Hanım teyze, beni oğ· 
lunuz gönderdi. Balık yağını 
onun yerine ben içeceğim. 

Be§ kıi°ruş harçlığını hu iş i· 
çin bana verdi 1. 

~ ~ .. 
Eğlenceli bir 

oyun 
Bir parça kağıt alıp üze· 

rine 1089 rakamını yazar
sınız. 

Sonra kalerni cebinize yer 
leştirir ve odadakilere şu 
suali sorarsınız: 

- Bu kağıdın üzerine hiç 
bir şey yazmadan buradaki 
rakamları kaldırıp, yerine 
dört rakamlı başka bir adet 
kaydedebilir misiniz ve son· 
ra tekrar bu ikinci adedi de 
kaldırıp yerine yine ilk adedi 
koyabilir misiniz. Bütün bun 
lar kağıt üzerine hiçbir şey 
yazılmadan yaprlacakıtr. 

Tabii herkes bunun imka· 
nı olmadığını söyler. O 
zaman sizde kağıdı alır, 
tersine çeviriniz, böylece 
1089 adedi 6801 olur. 

Gördünüz ya tıpkı Kristof 
Kolombun yumurtası. 

. ,., 11J!l11 l I 

- Bu vazifede diğer arka· 
daşın üçer yanlış yaptı~? 
halde sen altr hata yapmışsın. 
neden? 

1 1 

HD~Sı~e: 

GOLHANE 
llkbaharrn rlık ve güneş· 

li günlerinde, yazın serin ve 
tatlı esintili saatlerinde, Gül. 
hane parkı çok kalabalık 0 • 

lur. İhtiyar, genç herkes bi
raz temiz hava almak, kış 
aylarında dört drvar arasında 
geçen karanlık günlerin acı
sını çıkarmak için buraya 

koşar, yorgun ve gezip dolôşa 
mıyacak kadar tenbcl olan
lar için de çimenliklerin ke
n;\rlarına, yol boylarına kon. 
muş tahta sıralar vardır. An
cak bu sıraların sayısı pek 
az ve oturmak İstiycnlere 
yetmiyecek kadar olduğun • 
dan, bunların \isti.inde yer 
bulabilen adam kendini mut
lu sayar. 

Hele cumartesi öğleden 
sonra pazar ve başkrı tatil 
~ünlerinde parkın sıraların • 
da oturabilmek icin İnsan sa. 
bahleyin tanyeri aiformadan 
buraya saldırmalı. Uzun u
zadıya ı;;?ezmelere gidemiye • 
cek kadar fakir olanlar!", u
zak gezmelere çıkmakt<1n 
yorulan ihtiyar için Gi.il
hane parkı biçilmiş bir kaf • 
tandrr. 

Bu parkın başlıca ziyaret 
çileri arasında yaşım başını 
almış, ununu e1iyerek, eleği
ni dıvara asmış bir Havva 
teyze vardrr ki, ne kadar 
erken davranırsa davransın, 
şemsiyesini kaka kaka ~elin
ceye kadar, parkta sıraların 
hepsinin tutulmuı:ı olduğunu 

görür ve zavallı kadın ayak
ta kalırdı. 

Bu halden bıkıp usanan 
Havva teyzenin birgün zih
nine cok kurnazca bir düsün 
ce geİdi. Evinde yazısı Çok 
güzel olan torunu Hi.iseyine 
mükemmel bir tabela yazdır
dı. Levhanın Üstünde bü
vük harflerle su yazı vardı: 
;,Dikkat edin boyalıdır .. Bir 
sabah cok erkenden kalktı, 
koltuğ{ınun altına bu tabela
yı sıkıştırarak dosdoğru par
ka gitti ve en beğendiği bir 
sıranın i.istüne koydu. Bun
dan sonra da kendi kendine 
şöyle söylendi: 

- Artık kims~ bu yeni 

E~Jence: ----( 1) turuncu 
( 2 ) kırmızı , 
( 3 ) lacivert , 
( 4) pembe, 
( 5 ) maron, 
( 6 ) yeşil, 
( 7) mavı. 

Renklere bo 
yayınız. Bak<' 
lım ne çıkacak? 

•• 1. 

boyalı sıraya oturmaz. 
gün böyle yaparım! 

Bayan Havva o gün 
hat rahat oturdu. Kalkıp 
derken de tabelasını sıra 
üstünde bıraktı. Ne yazık 
ayni günde park ve bahce 
direktörlüğü bir boyacı ~tu 
muş, renkleri solan srra 
rrn boyanmasını emretmi 

Havva teyzenin parkt 
çrkrp gittiğinden bir saat s 
ra bir boyacı elinde fırça 
boya kovasiyle geldi. G · 
ziine ilk önce, üstünde lcv 
bulunan sıra carptr. Bu 
baştan başa boyadı ve tcs 
düfe bakın ki, öteki sıral 
rın hiç birisi yeniden boy 
nacak kadar solmuş değ-il~ 
Hazır yazılmış bir de tabe 
varken, boyacı bunu kal 
rıp gene sıranın üstüne ko 
du. 

Ertesi sabah saat o 
doğru parka akın etm 
ğe başlıyanlar yeni boyan 
mış sıraya oturm<:tktan çe 
kındıler. A touıua d.d I ı .. 
va teyze şemsiyesini ka 
kaka sökün etti. Gülüms 
mekten ağzı kulaklarına v 
rıyordu. Geldi ve bütün 
ğrrlığiyle, yeni boyanmış s 
ranrn üstüne çöktü. Öğle 
kadarrahatrahatoturdu,b 
bol keyif çattı. 

Fakat gitmek için aya 
kalktığı zaman kurnaz Ha 
va teyzenin Afrika yaban 
şekleri gibi çubuk cubuk b 
yanmış olduğunu göreni 
kahkahayı bastılar. 

Zavallı Havva teyze n 
sıl bir tesadiifle böyle old 
ğunu hala anlryamıyacak ş 
kınlığını giderememistir. 

AhmetEkr~m 

BULMAC 
Sonraları " . . . bici,, il 

biten dört kelime bulunu 
Doğru bulanlar arasından b 
rinciye kristal şişe içinde b .. 

yük bir losyon, ikinciye or 
boy bir losyon, üçüncüye Ü 

şişe esans ve iki yüz oku 
cuysı muhtelif hediyeler v 
rilecektir. 

___ ...... ı:rll .... lmi!~l 
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HABER - l\kfAM poıtall 

ı..: .. ın llfl topıll 

C ENUB! Amerikadaki ]ibaioı a. 
pretinin, feyis ve bereket hak· 

kında kendiaine mahsua kanaat ve dU· 
tOMal Wrclır. tkl tef• bereketin mtlte
radificlir: Çocuk •eren kadın ve cıda 
nrea tofrak- Jllaeflaleyh illhlar tare. 
flndaa takdis editnllı olan bu iki bere
-ked ,.,. .... yıklattırmaktan daha 
dbJI bir ter o1ab0ir mi? ... 
ıopraPı bereketli o1maaı için, o-

ıtn, ... tanı&adma ....... ~ 
•· ıı~saıı .. Ofl»ek, ... .k v,ı J>içmek 
~· Yılaur ve aln• IJ_.a o 
pbJn'· Ayni samanda, çocutunu da 
P,httıfı tar1ada dünyaya cetlnneti , .. 
}'it mUnHiptir; bu takdirde daha fu\a 
zeap olıcaklan clbi, çocuk da Uha 
itlçlU tu..etll olur. 
- Koca, 1n1Hlbeeinde çocak dolurma a
cılannın ıırip bir taklidini yaparkd •e 
Jlerkel Ol)dll euıafma, toiuk ı'\lar, 
ptit Çlfit l&Okular ve dualarla ütiitilı· 
lan, anne, Jllms batına •sık bavada 
putunu dolurur· Sonra ~ enet 
~ oJ4utu itine tekrar devam e
fprlrta buiclaY bapklannm araunaa 
-Uk, ~tiz bir ıey vıyaklar r 
Be6ı/llerln •JıılJsll 

E VLBlfEN blr Japon imi, ....... 
tebit bir babayı terke:lere\ mU. 

tebit blr kocayı vanr. Yani ••efenil,. de
iiftlrir. Ve •fer bayan •erli ~in 
veya bayan "'ktlçtlk aya~.m 1Ulyafuada 
.. ~anı .. ,. ...... mm ter
Jtederelt, h-9a boallımt mne cirmecli 
.... DojtalU pek lala bir ..... t 

••nı,I Yectne Umit: 
_ ~ kocam iyi ve mU.U.hakir 

bir adaındır: belki ete ıırp telakkilerini 
bblll etmiıtl,r? 

Fakat umumiyetle, koca, arkaıındakl 
aman~ mOıtebit nelillerin tesiri altm· 
&dır. Vak'a, ludmlann eerbntliii bak. 
kında ı~tan ıelen diitUnceletden ha· 
berdardlr. •raat bu dUfUncekr bisim 
b~n. burada •tbik edllmer., 
tellJddaiiıdedir. Ona bir fe1 demep 
hakkıms yoktur. Ç~il bu bir .... 

f dit v.e brwm .. kendisine pret. lftlDt-

"file mOIU San Dieco U~~ altı ha 
1 kın deqiz tafy&re- Şirin bayan "erik çiçeii.. evlilik ha. 

fta Qrecek bir manevra· ı· line hiç de mani delildir. 

hcrisanm Pasi YBıden faılı harp gemıtı •e betrl1'1'1; deniı mane.tL. yatma, manastıra ya·er gibi cirer: Ma· 
,. p1anat bu]u~U1r· manevra umumi harpten ıdll~Kalif~ ıemı•ine bif sii~e manalı ve hilziin dolu bir mera-
llıdri fttlrak ettili u Resimde San Dieıo Umanuıda llmle vect. ecler: Baba evinin blbsaia
lnmm en blytılUdilr· 

lllHııl'İPfilllrenlb lllbflr WM111or • 

Japonyada "Geyşa,, denilen umumi kızların banyosu 

de bütün ço:u kluk oyuncaklarını yakar 
ve münzevi saadetle dolu olan çocuklu. 
ğu dumanla beraber maziye karışır. 
Boyboy bebekler, insanlara benziycn 
kurbağa gözlü hayvanlar, bembu ağacın 
dan mamul mini mini mobilyeler, renga 
renk resimli kitaplar vesaire ... Hepsi 
duman olmuştur. Bütün bunların t ev!it 

ettiği büyilk bir alev sütunu biraz sonra 
sönecek ... Tıpkı, ''erik çiçeği,,nin, sıkın 
tı ve bunalma i,sinde yavaı yavaı söne· 
cek olan hayatı gibi ... 

(Gelecek yazılarda: Seylinda, 
Hindiatanda Tahitide, Afrikada, 
Japonya'da, yeni Kaledonya'da Çin 
geneler araımda aık) 

Trişin hasta1ığı 
Amerlkada da domuz eti yenmesi aleyhine 

cereyan ve propaganda baıladı 
Din kitaplannm domuz eti yen T riıin kurdu itini acaip bir auret• 

m~ini yasak etmesindeki hikmeti, te yapar. Et bir defa yutuldu mu, 
tıp bilaiıi ancak aon asırda keşfet· teabih böceği aibi kıvnlnut olan her 
miıtir. Şimdi de Amerikada domuz diıi kurt binlerce küçük yavru doo 
eti yenmesi aleyhine ıiddetli bir pro ğunnaja baılar. Yavrular o kadar 
papnda P.,lamıt bulunmaktada. küçüktür ki ilk zamanlarda hafta· 
Domuz eti yiyenler araamda koi- larca müddetle mikroskoplar bile 
kunç 

0 'T rifip .. kurt~ ıe~ • unlan ~remez. Bunlar-baiırlak· 
duldan faciıdq ~a'1ı t • lann au~ .nwım ........ 
maktadır. rak adalelerin içine airer ve buradla 

Amerilwım ~ethur dolı:torla· yerlqerek iltihaplera .bebiyet ve
rmdan Geyma MaboteQ ile Ôjen rirler. Tehlikeli olinadıldan zaman· 
Anderaon. San F ranaiıko halkının larcla bile çok. 11brapb karın aancıla· 
dörtte üçünün domuz eti yemek n, hararet ve bayılma nöbetleri ya• 
yüzünden Trifin hatalrğına yaka. par. Bunun neticesinde ele adale 
landıjmı IÖyleaıekteclirler. Yalnız sertliği ve ağrılan bat göaterir. 
orada delil Amen"kanm her mmta- Hafif vakalarda da halkın umu• 
kumda ölül.Nin çoiunda bu kötü miyetle .. ainir .. mide .. romatizma 
halla·~. üUi'r~lmekte)'.11111. ve ma&al .p;., adını verdikleri a-

f§&r,z..~ ~; nular o!ur·. :41~ ~yda küçük~~ 
.. 1.u t-~- · · kt ,. hl'kelidir lar kenc:lil .. m kuçuk ve eert bar ki· 

~un..,. ıcuavıaı yo ur. ı e ı . .. • • .. 
~ utta daimi bir haatabk kayna- reç kapeü1un ıçme ~ .. kapa 

iı .,ı.rak kahı. Vücudunda Triıin mıt bulunudat ve üa8Ua öli1aceye 
olaıl domuzlan bulup meydana çı- kadar bu b~ ......... , . 
lııarmiınm usulü iee henüz btfedit- Kun1an ..W.: -...le JÇlll, Slid 
memiftir. San Franaiakoda mua- F raneilko laboratuvar ~· 
yene edilen her türlü domuz ıucuju nmla acaip-Jü..-1 ~~ eclilm•.f-
ve putmnalannda canb T rİfİa kurt tir. Doktorlm 200 ölunün cae~ 
ı.r. bulunmuıtur. Domuz e~ cleirWiJ iikwMle parçalan . ke111ııı 
hafifçe pifinnek, yahut tiitaij~ye- ...-. 8d.le numunelen un ha· 
ıek tuZUıak da bU kurtlan ·:914üıı- lini alma1a bdar oğdtülmiif ve 
.. Jçin. '4fi ~. Bir ~ au1a mid,: ifiazatmcla hazmettiiil· 
~ p ~ E mit*if. Kurtlar hazm1 ameliyearine 
ti. telcnr tekrar bu._,. . muakevemet ederler, bunun için ha-
... .ı.ilakk 16ilei11ıia bir zım boyuna devam ettirilmit. niha· 
.rl ewrüfti. yet kurtlar aayılabilmiıtir. Her .SO 

Umumi ba'1te ~ottu cephelerde öl
mllf olan Şelll411i Meri Okonner isimli 
biı kaclm tac siyme ıenlllderi için in~ 
tere hah tarafından .. f&hıt bir da~ 
ye., ile çatnbmftır. Rnüiııde bu ıavallı 
kadın ofullanl\ID lrazandıklan madılye
ler •• krahn clavcti,..Ue 18rWOyor. 

gramlık T rifinli c:liyofromda kurtla· 
nn adedi 20 den 3800 taneye kadar 
tehalüf etmiftir. 

intan .ne bclaı .,..Jı oluna olaun 
domuz etinden Tritin hutabimı al· 
maia o bdar fazla i.ltidat pterdiii 
anlatılınıttır. Yirmi bet yapndan a· 
talı ölülerin hiç birinde T ritia bUhı· 
namamtftlr. Yinni bet ile kırk Yat 
arumda olanlarda pek az çıbıqtır. 
En çok da kırk yaşından yukan o
lanlarda bulunmuıtur. Bunda y~ 
tesiri olmakla beraber cinsiyetin 
lıliç' bir teairi görülememiftir. Kaduı· 
la erkekde ayni niabetlerde T rifin 
bulunmuttur. 

Kurtların ihtiyari adaleleri ,.ni 
aoluk alma adaleleri l[ibi iatencliil 
zaman oynatılabilenlari, kalp 111X 
kendi kendine otomati\ bir aurette 
o~n adalelere ten:ib etmekte ol· 
dııllaiı ıörulmiiftür. Bu ~ette 
domuz etinin herl.-nli hir pklini 
hi aizmıza koymainak en akdhcA 
~~ 



.. HABER - ~potta. 

Yazanlar: ı çeaterton - 2 Sayerıı - 3 Agata KrfıU - 4, Vllı Kirofta - &. Vaytçörç -
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Çeviren: fa. Tefrika numaruı - 29 -

- Evet. Con Fitzgerald hem dostum, 
hem de meslekdaşımdı. Kendisi 1916 da 
öldü. Bu vasiyetnameyi ben yapmıı ol. 
saydım, herhalde böyle yapmazdım. 

Hoş kendisi de, başkası için olsa, böyle 
bir vasiyetname tanzim etmezdi. Yalnız, 
terzi aöküğilnü dikemez dedikleri gibi, 
noterler ıde kendi vasiyetnamelerini doğ 
ru dürüst yapamazlar. 

- Vasiyetnamedeki mevzubahs ser
vet ne kadardır? 

- Tahminen elli bin İngiliz lirası. 

Bu parayı dostum, sadece işinden ka
zanmadı. Büyük bir miktarı, kendine 
bir mirastan kaldı. Fakat size hik~yeyi 
baştan anlatayım. Con Fitzgerald 1888 

senesinde amiralin kızkarde§i Meri Pe
niston ile evlendi. Kansı 1911 de öldü. 
İki çocuklan olmuştu. Biri, evlendikleri 
tarihde doğmuş olan Valter Evert, öteki 
dokuz sene sonra dünyaya gelen Meri 

Elma. Yirmi yaşlannda; Valter, müna
tıebeniz bir harekette bulundu. Zanne. 

· dersem, hizmetçilerden birisile sevişmiş 
ti. Babası müthiş surette hiddet etti, ve 
aralannda kavga çıktı. Valter evden 
kaçtı ve ortadan kayboldu. Uzun müt
det, evin içinde kimse onun ismini an-

madı. Elma pek küçük olduğu için, olan 
bitenden haberdar değildi. Fakat annesi 
kocasının fazla sert hareket ettiğine ka. 
ni idi. Öyle zannediyorum ki, ölilmünde 

bu hadisenin dahli olmuştur. Con' Fitz
gerald da bunun farkına vardı, ve oğlu
na karşı beslediği hislerinde bir tahav
vül oldu, onu arattı. Fakat bir türlU 
bulduramadı. Buna rağmen servetini 
oğluyla kızı arasında taksim oden bir 
vasiyetname yaptı. 1915 senesine kadar 
kendisinden hiçbir haber alınanuyan 

Valter, o sene, babasına Franıada bir 
yerde olduğunu bildiren bir mektup 
gönderiyordu. Kendisi asker olmuştu. 

Yaptığı hareketten nadim olduğunu 

bildiriyor ve herhangi biz ihtimale kar. 
§I, kız karde§i lehine tanzim ettiği bir 
vasiyetnameyi de gönderiyordu. Baba

sı ile kız karde§i derhal kendisine bir 
cevap yazdılar ve eve dönmesini söyle
diler. Her §eyi unutmu§lardr. Biran ev
vel onu görmek istiyorlardı. Valter ce. 
vap vermedi ve ıdönmedi. Meşhur Loos 
harbinden sonra da, Valterin ismi, ka-

yıplar listesinde görüldü. öldü zanne
dildi. Bu esnada babası çok hastalan
mıştı. Oğlunu'1 öldüğü haberine kat'iy. 
yen inanmıyordu. "Bir defa meydana 
çıktı. Herhalde gene çıkar,, diyor
du. Yukarda bahsettiğim bir miras, bu 

aralık servetini de arttırmııtı. Con yeni 
bir vasiyetname yaptı. Elinizdeki vasi
yetname budur. 

Mister Dalkcrs sustu. Sonra ilave et
ti: 

- Şimdi, size biraz da amiralden bah 
aetmem lazım değil mi? Onun macera. 
ıından haberdar mısınız? 

- 1911 senesinde ba§ından bir vaka 
geçtiğini ve meslekten ayrıldığını haber 
aldım. 

- Ya, demek bunu da biliyorsunuz. 
Evet. Müthiş bir rezalet olmuştu. Bunu 
da size kısaca anlatayım: 

Mister Dalkers koltuğa gömüldü ve 
bir püro yakarak anlatmağa ba§ladı: 

AFYON VE ROY A 

Ya.::ıan: Çesterson 

-Afyon kullananlar için hayal ile haki 
kati ayırt etmek müşküldür.Hong-Kong 
da cereyan eden hadise Uç defa bir ada. 
mrn hayatında büyük bir facia oynan
masına sebep olmuştur. Halbuki bu va. 

kalarda rol alanlardan çoğu ertesi gün, 
oynadıkları rolü bile unutmuşlardı.r. 

Hong • Kongda bir gece idi. Dar bir so
kak. Gökte ay var. Kapısında bir kağıt 
fenerin asılı olduğu pis bir dükkan, bu
rası afyon içilen bir yerdi. Birçokları. 

mız Asyanın esrarın.dan bahseder duru
ruz. Birsok nQktalarda haksızız. Asya, 
zamanla kurumuştur. Asya ihtiyardır. 

Kemikleri çıkmıştır. Teşekkül halinde 
olan istikrazsız Avrupadan, birçok ba
kımlardan daha az hayret verici, daha 
az esrarhdır. Afyon içilen yerlerdeki af 
yon satıcıların, fahişelerin, dükkancıla
nn ve mUstahdeminin vazif cleri çoktan 

aarrlardanberi tesbit edilmiıtir, onların 
bu ahlikıızca itleri iıdeta resmf, hatta 

dini bir mahiyet almııtır, bir kelime ile, 
orada ıır kalmamııtır. Asıl esrarengiz 

olan ıey, o gece, bu mahalleden ve bu 
dükkanın önünden geçen bahriye zabi. 

tinde vardı. Bu adam Peniston idi. 
Hong - Kong limanına demir atmrı olan 

bir geminin kumandanı idi. Kendine e
mir verseler, bütün limanı bombardı-

man eder, ıehrin içinde ne kadar adam 
ne kadar kadın ve çocuk öleceğini biran 
bile düşUnmezdi. Fakat, sokaktan ge. 

çerken, zavallı, bir genç kızın Çinli bir 
genç kızın, bir herif t;rafından döğüle
rek dükkana sürüklendiğini görünce, 

içinde bir his uyandı. Onun müdafaası

na koştu vebirkaç yumrukla haydudu 

yere yuvarladı. Lakin bu arada genç kız 

kapıdan içeri itilmi~ti, içerden bir kol 

onu çekmişti. Zabit, genç kızın peşin
den içeri girdi. 

Dalkers susutu, bir müddet durdu 
ve: 

- Bu, dedi, yukarda bahsettiğim üç 

vakanın birincisidir. Şimdi ikinci vaka. 
yı anlatacağım. Lakin dikkatle dinleyin 

bu vaka, zabitin içeri girdiği anda baş

lıyor. Bu dükkanın içinde, afyon yut

muş sarı taştan yapılmış gibi bir sürü 

Çinli ~amal, o sabah limana gelmiş bir 

Amerikan şilebinin tayfaları, ve nihayet 

yüksek rütebede bir bahriye zabiti üni

forması taııyan bir İngiliz vardı. Bu 
.tngilizin hali acaipti. 

(Devamı oor) 

Tarihi macera ve atk romanı - 52 - Yazan: (Va· Ntl) 

Genç hemşire sultan, damadın ayaklarına 
.. 

kapanıyordu : "Silahh muhafızların seni 
müdafaa ; etmeseler bile, ben cellatlara karşı 

seni tırnaklarımla müdafaa edeceğim ! ,, 
Gesen kıaımlarm hülisuı ' 

Damat J.fostafa pa§!Llt1n Mrayındıı-

1 yız. Bir eğlence mecli.sinde oturdu. 
ğum.tız esnada, li.apıya cellıidlann ı 
geldıği biUiiriliyor. Sal'a!J halkı tc. 

~:::·;. 1 
_ Evet, efendimiz ... Kara Ali... J 
- Kara Ali. 
Bu, çığlık halinde işitildi. 
Küçük sultan döğünüyordu: 
- Kara Ali! ... Kara Ali! ... 

Devrin, belki de tarihin en meşhur 
celladı olan bu adam, ortalığa dehşet 
salmı§tı. Bizzat hükümdar ailesinin 
asabı üzerinde bile, bu dehşet, damga. 

sını basmış bulunuyordu. Sadece cel 
IA.dm ismini ~ylemek dahi, sultRnlar. 
da ispazmozla g~irmek için kifi ge 
liyordu. 

Mustafa p~: 

- Ne i~tiyorlarmrş?- diye, iradesi. 
ne hakim olarak sordu. 

- Sizinle görüşmek. efendimiz. .. 
Başka biri ilave etti: 
- Yanlarında bir de ferman var • 

mış. 

Diğer biri: 

Yazan: Edgar Rice Burrouıha 
Çeviren: A. E. 

-82-

- Kalabalık gelmişler ... Bu saray. 
daki bütün mildafaa kuvvetini mağllıp 
edecek kadar silAhşor ve Kara Alinin 
muavinleri ... Hepsi de neuzübilllh çok 1 
menfur, suratsız. .. 

Küçük sultan yalvarmağa başladı. 
- Anne, anne! .. Ben, bu gelişi be· 

ğenmiyorum ... Git, biraderi! yalvar, kö 

tU bir ferman verdiyee geri alsın ... 
Biz ona ne yaptık .• 

Büyük hemşire: 

- Peki biz? Biz ne yapmıştık? 
- Yarabbi! Ya.ra.bbil Korktuğum 

başıma gelecek mi? ... Anne!... Allah 
rızqiçUn git, yalvar. Annelik hakkını 
ileri sUr ... 

- Ah, yavrum ... Sanmam ki, bira. 
derin, şayet böyle şeye niyetelndiyse, 
benim hatmm ic;in vu.geçein .. Eeasen 
kanaatim, sırf bana inat gitmek için 
sevgili damatla.rımm aleyhinde dav • 
ranıyor ... 

Ev sahibesi çığlık halinde: 
- Paşa ... Kapıyı açmıyalım ... 
Mustafa paşa, artık, soğukka.nlılı. 

ğına tarnemen sahip olmu,tu. 
- Padişaha. ben mi karşı gelecegim, 

bir can için mi? - dedi _ Açm kapıla • 
n ... 

Maiyeti: 
- Biz senin öldüğünü istemiyoruz, 

paşa... Müdafaa edeceğiz .. Bizi çiğ

neyip geçsinler. E\"vela bizi çiğneyip 
geçsınler ... Evvela biz, sonra sen. 

- Hayır, evvela ben. Size gelince, 
hakkınızdaki ferman nas;lsa öyle ya_ 
parlar... Şayet kılıçtan geçmeniz lıi
zrmsa geçersiniz. Efendimiz isterse 
malımızı da yağma ettirir ... Kat'iyyen 
anlıyor musunuz, kat'iyyen karşı dur. 
mıyacaksımz ... Açın kapıyı. 

Bu emri götürenler koştu. Deminki 
ahenkli meclis, şimdi bir matemhane 
halini almıştı. Azrailin gelmesini 
bekliyorduk. 

Yalnız, arada sırada, Kösem sulta. 
nın sesi işitiliyordu: 

- Ah, Murad, Murad ... Ben ki eeni, 
defalarla ölümden kurtardım... Sen 
bunu bana yapacak mıydın? ... Kardeş.. 
lerin bunlar, a ı;ocuk ... Kardeglerınin 
kocaları ... Haqedanın bu aralarında 
boğuşma huyunu vazgeçirmesi için 
cennetmekan Ahmedi evvele o kadar 
telkinatta bulunmuştum. O, hanedanın 
veraset kanununu değiştirdi. Böyle • 
Jikle büyük felaketlerin önüne geçece

ğimizi sanıyorduk ... Halbuki, zavallı 

Osman ... Ne feci halde öldUHildU .• 
Bizzat oğlumuz Murad da bu kötü 
huylardan vazgeçmiyor.. Hep kan, 
kan! ... ~n de kan dökerim, ama, ıu. 
zumunda! 

Kendisi bu fikirdeydi. Ama-luırke
sin fikri ııorulursa, onun döktürfüiğü 
kanların da lüzumunda olduğunu ka. 
bul edecekler miydi ? 

Belli değil ... 

Tarzan telsizle Londraya sorunca 
çocuğunun, sapsağlam, köşkün 
bahçesinde oynamakta olduğunu 

Bir dakika geçmemişti ki, giden B

damlar geri döndü. 
- Muhafızla.nnız çarpışıyor: • diya 

paşaya haber getirdiler. 
Hattışerifte katil fermanı olduğu 

nu öğrenmişler ... Bostancıbaşı da ka
pıyı zorlatmağa başladı. Adeta kü • 
çük bir muharebe oluyor. öğrenmiş, sevinç ve saadeti 

tamanı oınıuştu 
Rokof tarzanın oğlunun yiizünü 

hiç görmemi§ olduğundan kendisine 
kurnazlık edilip çocuğun değiştiril-
diğini anlıyamıyacaktı. 

Pavloviç bütiin bu işleri çocuk 
yurdundaki kadına anlattı. Rokof ile 

Bütün İ§ler kurnaz Pavloviçin 
f ngiltereye dör;ıeceği vakte kadar 
T arzanın cocuğuna bu kadın dikkat· ... 
le bakacaktı. 

Bütün içler kurnaz Pavloviçin 
düzenine gCire yürüdü. O gece Pav. 
loviç Kinkayt vapuruna T arzanm 
oğlu kiiçük (Can) J değil, o yafta 

başka ve kimsesiz bir erkek çocuğu 
getirdi ve Rokofa verdi. 

Kinkayt vapuru da hikayenin 
batında okuyuğumuz gibi Rokof, 
Pavloviç bu çocuk, T arzan ve Ceyn 
içinde oldukları halde Afrika suları· 
na doğru denize çıkmıttı. 

Vapur gittikten sonra çocuk 
bakıcısı kadın da dütiinmeğe baş
ladı. 

Lord Greystok gibi büyük bir 
adamın çocuğunu uzun zaman sak
lamak kendisi için büyük bir suç o-

lacaktı. Ondan başka kadın, çocu
ğu ana ve babasına kendisi vererek 
rılınncak bütün paralara hiç ortaksız 

kavuşmayı da düşiinüyordu. Çocu
ğu şimdiden ana ve bahasına ver~e 
hem suçtan kurtulacak, hem de ko· 
!ayca zengin olacaktı. 

Artık uzun uzadıya diişi.inmcğe 
hiç lüzum yoktu. Hemen Lord 
Greystok, yani Tarzanın işlerine ba 
kan büyük ve namlı avukata bir 

1 
mektup yazarak, çocuğun kendisi- I 
ne bırakılmış olduğunu ve mektup
la yazılı adrese şu kadar para gön- j 
derilecek olursa, çocuğun, Lord , 
Greystokun kunağına gönderilece· ' 
ğini bildirmİ§tİ. 

T arzanm avukatı vakit kaybet
meksizin kadına cevap verdi. İste· 
diği parayı gönderdiği gibi kadın 
hakkında hükumete şikayet edilmi
yeceğini de bildirdiğinden pek az 
sonra T arzanm oğlu Con, kadın ta
rafından vaktiyle Ceynin dadısı olan 
Esmaraldanın kulları arasına gönde
rilmişti. 

işte yukarıdanberi anlattığı -
mız Nikola Rokofun T arzanla Ceyn 
den hem para hem de intikam al

mak için paytığı bu son kötiilük de 
boşa çıkmış, buna da başlıca suç or· 
tağı \'e yoldaşı Pavloviç sebep olmuş 
tu. 

Nikola Rokof T arzandan in ti-
• 

kam ve para alamadıktan başka, ni-
hayet korkunç Şitanın dişleriyl~ 

tırnakları arasında parçalandı ve 
T arzan dünyanın en kötü herifin. 
den kurtuldu. 

Gerçi Rokofun ortağı Pavlovi
çin ne olduğu bilinemiyordu; fakat 
herif Afrikanın o korkunç ormanla
rında yapayalnız, silahsız ve yiye. 

ceksiz kalmış olduğundan, ya yaba
ni hayvanlar ve Afrika yerlileri ta
rafından öldürülecek, yah~t Afrika
nm bataklık sıtmasından geberip 
gidecekti. Bunun için T arz:anla sev 
dikleri, bu iki insan canavarının 

kötülüklerinden kurtulmuşlardı. 
T arzanla arkadaşlarının buluş

tukları Triton lngiliz hrap gem ısı 
onları lngiltereye getirdi. Afrika 
yerlisi Mugambi ile Tarzanın Afri
kada kayığın içinde bulduğu genç 
Afrikalı kız da onlarla beraberdi.. 

Şimdi Lord Greystok konağı. 
nın geni~ dairelerinde oturanlar çok 
mesut bir aile teşkil ediyorlardı. Mu 

gambi ile genz Musula kızını Tar· 
zan evlendirmiş, bunlar da ölünceye 
kadar Tarzanın yanından ayrılma

mağa yemin etmitlcrdi. 

Fakat Afrikanm büyük sava§· 
çısı Londreya bir türlü alı§Bmıyor, 

lngilterenin sisli iklimi kendisine 
hiç yaramıyordu. 

Lord Greystokun bir gün ken· 
disini bir kenara çekip de Londradan 
bıkıp usandığını ve konağı Afrika-
da Vaziri ülkesinin sınırlarında ken· 
di mülki.i olan ucsuz bucaksız arazi-
ye tatımak istediğini söyledi. Bu söz 
Mugambinin yüreğini sonsuz sevinç 
le doldurdu. 

O gün Mugambi fngiliz konakla 
rındaki kahyaların giydikleri sırmalı 
redinkot sırtında olduğu halde, Ma
sala kabilesinin büyük bayramlara 
mahsus ulusal dansını oynadı. 

T arzanın oğlu küçük Lord 
Greystok bu dansı hayretle gözetle· 
di. 

- Bitti-

Damat :M:u::ıtafa bunu öğrenince, pa
lasını sıyırıp f ıraldı: 

- Behey nadanlar ... Bunca yıldır ek 
meğimi yiyorsunuz. Ne derneğe em.. 
rimden dışarı çıkarsım~ .. Boynum kıl 
dan incedir. Hayatım padişahındır. 1s. 
t.er haklı, ister haksız irade et.Bin, dai. 
ma onun söylediği olacaktır ... Kim 
karşı koyarsa, ben kendi elimle öldü
receğim ... 

Bu son cümleyi mütemadıyen hay. 
kırdığını, açık pencereden akseden 
seslerden öğreniyorduk. Bahçede bir 
miiddct silah sedaları duyuldu. Fnkat 
paşanın böyle haykırmaları ile kesil
di. !çerden kadınlar tiril tiril titriyor. 
lardı. Saraya ual5an bostancıalrm 
Vahşi haykırmaları onları bUsbUtUn 
titretti. 

A1.ap ve heyecan içinde bekledik ... 
Nihayet, damat Mustafa paşa döndU. 
Gayet metin, fakat matemli bir hali 
vardı. İlkönce valde sultanın, sonra 
dığer sultanların eteklerini öptU. Bir 
iki saniye sessiz durarak cUmlelerinl 
~imağında hazırladıktan sonra dedi 
ki: 

- Bostancıba.şı iradeyi getirdi. Şev 
kelli padişahnnız, sizlerin burada ol. 
duğunuzu biliyormug. Onun için bu 1. 
radenin huzurunuzda okunup mevkU 
tatbika konulmasını arzu buyurmUf. 
Ben nasıl iradeye karşı dunnuyoraam 
siz de durmayınız. •. Muhterem ve dev
letli kaimvaldem, baldızım ve r.ev. 
cem! .. Son arzum budur! 

Zevcesi: 
- Son arzun mu? ... Ne diyorsun? 

Paşa!... Pa.şa! .. Seni öldürmeğe mi gel 
diler? Bırakmıyacağım, iznim yok ... 
Kölelerin. si!Ahh nöbetçilerin, muha -
fızların seni müdafaa etmedilel'8e ben 

l .~deceğim ... Bu tırnaklarımla: ... 
( Devcımı var) 
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oleksiyon mera ı 
Dünyanın en kıymetli s!~ke 

Koleksiyonlarından hırı 
Memleketimizdedir 

V aza ıro : Nizanıellin Nazif 

J{olleksiyon merakı insanları zaman 
zaman saran merakların • diyebilirim 
ki _ en asil olanıdır. Ucu bucağı ol. 
mıyan engin bir Okyanus farzediniz. 
ki ortasında bir minimini karınca var
drr. Ve karınca, boğulmamak, canını 
kurtarmak, bir kıyıya ulaşmak için de. 
ğil, fakat o koskoca ummanı zaptedip 
"göke çıkan dalgaları ve gökten inen 
hortumları, uğuldıyan kasırgaları, 
binlerce kulaç derinlerde kayna.şan 
balıkları, kabuklu garip hayvanlarile 
birlikte,, yuvasına ta§ımak ve orada 
saklamak için çabalar. 

Bunlar neler, neler toplaınağa me. 
rak etmezler? Kimi eski tablolar, hey. 
k~l~er~ ~ilahlar, fayanslar, tesbihler 
bırıktırır, kimi de halılar, mücevher
ler ve ... kadınlar toplamağa çabalar. 

Hazineler ve haremler böyle bir 
merakın neticesi değil midir? Tarih 
Hind ve Çin saraylarında 3,000 den 50 
Qİne kadar cariye ve odalık biriktir. 
miıı fanilerden bize haber vermez mi? 
Hem tarih karışlırmağa ne hacet! Bu 
günkü Hind ve Cava saraylarında, 

Orta Afrikadaki küçük prensliklerde 
hala yaşıyan ve çalışan kadın kollek. 
siyoncuları yok mudur? Haydarabad 
nizamının mücevher kolleksiyonları 

Anıerikanm milyonerlerini ve milyar• 
derlerlni az mı yutkunduruyor? 

Velhasıl koJleksiyon deyip geçme
melidir. Erbabına malfundur ki bir 
kollcksiyon bUyUk bir sabır ve azmin, 
iradenin eseridir. Hele toplanılan ~ey 
eski paralar ve posta pulları olursa ... 
İnsanlar verem olur yahu! 

-:-ıl~L~e eskiden birçok b1lyiik kollek. 
!llıyoncular ya.,amı§llr. Millf milzcdc ge 
çcnlerde açılar. "eski para salonu,. bir 
az da bu kollcksiyoncuların himmetle. 
riylc biriktirilmiştir. Demek oluyor ki 

ltollcksiyoncu zcngiruik hırsı ile, para 
kazanmak lıırsı ile çalışan bezirgan 
ruhlu bir muhtekir değildir ( c:c). Bü. 

tUn bir hayatı vererek meydana setir. 
diği yüksek kıymetli ve e5i bulunmaz 
koııeksiyonu müzenin birine hediye 
Cdivercceği de tutabilir. 

:Büyük Türk kolleksiyoncuları ara-
sında b" t• <m eYvcl hatırlrurncaklardan ı-
rı1 ve belki birincisi mutlaka Nüzhrt 
a~adır. 
Caı lan atasaraym eski mezunlarından o 

i§e ;u zat şfırayı devlete ka;)Tılarak 
lan ~larnış ve bir mücldr- sonra açı. 
clcre ~r rnusabakayı ka~ .J rak J{an
lir. aYrnakamlığma tayin edilmiş • 

NÜ2het 
l°lnda g"' J'lasanın idare memurlukla. 
Yet, bil osterdiği yüksek muvatfakı· 
t' hassa . r ı na.zar d" ırnar işlerindeki faa ıye· 
Rerıcuıc ıh tkkati celbetmiş ve sırasilc 

' " 1 ard· · B lu ve tını· ın, Silifke. Ba.lıkesır. o 
·1 · ıt ınut • ·· d rı lll~tir. :Su 8.Sar:rıfhklarına gon ~-

ni leke . zatın Abdülhamid dc\Tı· 
. sız Yaşa .. 

bclı idare rnıe birkaç yüksek rut. 
ğuııu, ve ha7:rnurumuuian biri oldu. 

ta o devirde ancak zckli.sı 

nn~i~':.ti~_30.3t ve 32 inci yılla-
. nua!u>nenlar tarafından üstle· 
rıne ''b · ·ıı. 1 h ıımı ah, Muhammet Rcsülil· 
~ •• kazdmlarak kullanılmış auani 
aıkkeleri. .• Bunlar ilk müalüman ak· 

ri vardır. (Yüzü sağa bakmnktadır.) 
Başında bir tac ve üzerinde ikı kanat. 
h sorguç, daha üstünde uçları yukarı 
bir hilal ile ortasında bır yıldız bulu· 
nur. Tasvirin solunda Pehlevi hat ile 
Om Efrfır. \'e sohında Husrcvi diye 

yazar. 
Dığcr tarafta ıse ellerini mı7 • .rakla: 

rına dayamış ayakla iki insan tasvırı 
vardır ki. aralarında bir büyük ate5. 
gede \'ardır. Basıltlığı yer Pehlevi hat 
ile ınahkiıktür. 

Bu kollcksiyonda Emeviye. Abbasi-
ye. Mısırdaki Tulun oğulları, Ahşi: 0 • 

ğulları, Maveraünnehirde Saman o~ul. 
, ları, Irak \'e Cezirede Hamdan ogul

ları Irak ve lranda Al Bc\'eyh, Diyar
bck1irdc ?ılcn•an oğull:u ı, Artık oğul. 
ları Artıkların tınaz.iye tabakası, Mu-

, b w 

. ok Kıymetli bir pul ve para 
Bızc ç. b •-·• olan meşhur 

kolleksıyonu aatu&PS" da 
Türk kollektiyoncular n 

Nüzhet Pap 

15ayesinde menfayt boylamaktan ~ur
tutmuş bir eski vatansever sayıldıgını 
da burada kaydetmeliyiz. 

Böyle bir adam kıdemli bir muta
sarrıf olduktan sonra ne olması bek. 
lenir? 'l'abii bir yere vali tayin cdil-

mc8i değil mi? Halbuki me~liı.n~, 
Balkan harbi akabinde ve tam bır r·· 
layetc tayin edilmek Uzereykcn bır. 
denbire tekaütlüğünü istemiş ve ''ha· 
yatını pul ve eski ishim paraları,, top

lamağa. hasretmiştir. 
Nüzhet paşanın pek muhteşem olan 

ul kollcksiyonu maateessüf vefatın. 
:an sonra Nc\'york fabrikatörlerinden 

J l
. s zcllschenko tarafından sa

u ıus · 

t l 
mıştır. Pek büyük bir meblağ. 

ına ın k b·ı· t 1 adeta. bir servet mu a ı ınde sa ı an 

1 
Jcollcksiyonu C1920 • 1921) yı. 

bu pu 'k .. . b 
d beri ,A.mcrı aya goç ctmış u-

hn arı 

lunuyor. 
Nüı.Iıct pa.~~ .t~n; bir. cı;;ki Babıali 

fcnd siydi. Gıyın·şı, o.urup kalkışı, 
cf . ·n 801 kaşı üzerine hafifçe iğili· 
csını 

1 1 
.. 

1 
_. k 

bembeyaz ko a ı gom egı ve ya a. 
şı, ·r k d w• • .... tinin zarı or onuyla yclegının 
81' s....- • Ilı .. h • k ";r..crindc çizılen a n mun anı; sa a· 
u. za.ktan hiç burulmazmış gibi, da. 
lı. u . . b. t . b k f k t - kntıŞ gıbı ır esır ıra an. a a 
~:~ından bakılınca bir vakarı ifade e. 
)d enli, kır bıyıklan, bütün bunlar 

en · ı· ·r f ölçülil. hep merasım ı, teşn a ll 
hep . 1 d. k. b' ta 
birtakım incelık er ı ı ona ır mu -
sarrıftan çok bir eski devlet adamı 
havası \'erirdi. 

Çok hiddetliydi. Hele c\'dekilerden 
biri pulları tuttuğu gümüş maşanın 

erini değiştirmiş olsun, konakta k~
~ametin koptuğu gündü. Her.eli, dedı. 
~oduyu, bıyık altından gtilme)~İ. d~ 
ka\·ga kadar feverdi. Kindar dı:_gıld.ı. 
Yıllarca. arayıp a:ay~p bul8:111dıgı bır 
pulu eline gcçirdı mı, keyfıne payan 

olmazdı. . • 
Bereket versin ki bu zatın yadıgar 

kt • "ı'slam paraları,, kolleksiyo-
bıra ıgı .. 

hancı bir memlekete geç etme. 
nu ya 11 k · 
miı;lir. Eğer o da pul ko ~ e sıyonud. 

:; boylamış olsayaı, acınıı ı 
nun yanını 
doğrusu... . . • 

Nüzhet paşanın kendı elıyle ynzdıgı 
. t· ·ık kaydettiği para "hicret"n 

fihrıs ın ı 
. . yılında Herak şehrinde dar-

28 ıncı . k" .. r· 
bedilmiŞ gümUş slkkedır ~ı mus uman 

Arabların başlangıçt_a esk~ lr~ k~lıp-
taklit ettiklerı netıcesıne 'arı. 

larını .. l t if t . . poıca bu parayı şoy e ar e · 
Iabıtır. "'°'" 
mektcdir: . . .. . ,· 

Bir tarafında !kıncı Husrevın tas\ ı. 

sul Atabeklerinden 7.,cngi ogulları, 
Sincar, Cizre, ErbiJ Atabekleri, Mısır. 
da Eyüb oğulları. Hasankchf ve Mi. 
yafarklndcki Eyüb oğulları kolu. Mı
sır Fatımileri, Hama beyleri, Moğol 
hakanları tlhanilcr, Sek:uklar, Osını:ı.n 
oğulları, Karakoyunlular. Akkoyunlu
lar, Mısır l{ölemenkri, I\:araman oğul. 
ları fran Hind hükiiınclarları ve Da-
niş~cndl~re ait kısımlar aşağı yukarı 
cksiksiuiir. 
Paşa bundan baı;;ka Gürcistan 'Kra. 

lr Davit (H) He Bizans. Roma, Ma. 
kcdonya. Silifke de,·lellcrine ve diğer 
birçok küçliltlü büyiiklii eski hüküm
darlara alt bir hayli kıymetli sikkeler 
de toplamıştır. 

Fihristin son sayfası islfım hüküm
darlara ait paraların basıldıkları yer. 
ler~ dair ,ansikl<>Pcclik nıalfunata has
redilmiştir. 

Nüzhet paşanın ihristi. Bu kamı~ 
bir kalemi çıtırdata cıtırclata inci gi. 
bi bir rık'a ile doldurnlmuş kırmızı 

kaplı bir deftcrdirA Onun sayfalarım 
karıştırarak tarihleri ayırd etmek ve 
kolleksiyonunu açıp bıriktirdiği para
lara bakmak şimdi nekadar kolay! 

Ve bu defter nekadar mütevazı. 

Kim der ki bunun üzerine iğilcn bir 
baş, en az kırk yıl göz nuru dökmüş 
ve yumuşak elli, belki ho;Tat, belki 
şirret fakat mutlaka efendi, mutlaka 
kibar, mutlaka azimli, sebatlı ve bir 
şeyler aramadan durnmıyan, yaşıya
mıyan bir ihtiyarın kalbine bu bir. 
çoklarımızın anlıyamadığı bir gururu 
sunmuştur! 

Nizamettin NAZiF 

( • 1 Benim tanıdığım koleksiyonculardan 
biri kitapçı muallim HıılltUr. Tespih merakı 
na tutulnmştur, habrc ha tespih toplar; \"C, 

hiç §Ophc etmeyiniz, zerre kadar hatalı bir 
yola Sl\Pmış değildir. Zira tcspıhçilık bizde 
başlıbaşına bir güzel sanat addedilecek bir 
devir ya§amıştır. Evet yaşamı§ur \'C... maa 
l<'sef artık "\'cfaaat eylemiştir,, G<'çcnlcrd<! 
bir dostum SalAı ı Clmcozun eski eserler ve 
tablolar toplanıaktakl merakını bana söyle 
mlştl Bugtlnlerdc ziyaretine gideceğim. 

Daha bir çokları da sayılabllJr. Fara:r.a 
KöprUIOzııdc el yazması hitaplar toplar. 
Selim NO:r.hct l'Ski gazete l\olckslyon'arına 

merakı vardır. Bu 6 yede TUrk mntbuat ta 
rl dne birçok ,•csll,nlar temln cdllmlo bulu 
nuyor. ı~euı MUnlr SUlcyman Çapan da o

nun gibidir. 
(••) Bu adam on Blı::uıs kralına kız \er 

mi§ olan hanedandandır. 

llk müs!üman sikkesi. Hicretin 
28 inci yıl•nda Herah şehrinde basıl· 
nuı ve halife Osman tarafından kul· 

lanılmıt gümüı sikke 

fuatla, liasWıal 

Emlôk dellôlları 
"Cihangir rağbetten düşüyor! 

Üsküdarda evin varsa 
satamazsın ! ,, 

V azan: ı\. Faik Güneri 
Biri hiç durmadan, nefes bile 

almadan söylüyor, söylüyor. Karşı· 
smdaki zavallı neredeyse patlıyacnk. 
Arasıra geniş bir nefes alıp yutku
nup o da bir şeyler söylemek İs· 
tiyor. Şöyle bir davranıyor, fakat 
ne mümkün .• Beriki hemen onun 
l:,fını ağzına tıkıyor, gene kendi bil· 
diğini okuyor: 

"- Y ook ... Böylesini ben daha 
ömr\imde görmedim. Bunca senedir 
lstanbulu gezerim. Yirmi bu kadar 
senedir de bu işi yaparım. Böyle ke· 
lepiri ne gördiim, ne işittim. Hani 
(Salih, bir tane daha bul şundan) 
desen vallahi de bulamam, tallahi de. 
Bu ev değil konak yavrusu .. Çocuk 
musun sen yahu, senin 1800 lira de
diğin nedir} Çık Beyoğluna iki ge· 
cede yanına koyarlarsa şu bıyıkları• 
mı keserim! 

Elimde iş olsun diye tuttuğum 
gazeteden şöyle hafifçe başıpu kal· 
dırdım. Bıyıklarını öne sürmesine 
rağmen öyle feda edilecek bir bıyığı 
yoktu. Çopur, kısa boylu bir şey . 

Bütiin lstanbul avukatlarına par 
ınak ısırtacak kadar kuvvetli çenesi 
tekrar faaliyete geçti: 

- Şu zamanda lstanbulda ma· 
im ,·ar mı korkma, sırtın yere sel
mez 1 Bak kapkaranlık daracık apart
manlara ... Her katında bir (kiralık 
apartman) levhası. Dostum herkes 

bahı:e istiyor bahçe ... Şöyle üç ağaç 
da olsa üzerinde yaprak bulunan a
ğaçlar, terkos gölünden para ile de• 

ğil de bahçedeki kuyudan frcnk 
tulumbasiyle çıkan gürül, gürül su .. 
Bir tarafına bak Çamlıca tepesi Çen· 
gd köye kadar bütün Boğaz, beri ta· 

rafına dön Adalar. güzel havalarda 
t[, Bozburuna kadar bütün Marma
ra, oda olmasa Mudanyayı görecek-

sin .. Şimendifer pencerenin hemen 
dibinden geçiyor, tramvay kapından 
iki dakika ötede ... 

Eğer ehil kiıiysen akşamları şöy. 
le bir pencerenin önüne otur da iki 
kadeh çektikten sonra fırlayıp ceher.
nemde olsam beni bulup alnımın or· 
tasından ( şapadak 1) öpmezsen t ü
k i.ir suratıma 1 

Ben artık gazeteyi falan bir tara
fa bırakmıştım. Onları dinliyordum. 

O bir türlü yanmıyan ciğarasını • ge. 

vezenin cigarası yanmazmış - tapla
ya bastırırken sözlerini bana da tas
dik ettirdi: 

- Değil mi ama, birader. Söyle 
dinir1i, imanını seversen! 

Çareaiz: 
- Öyle, dedim. 
Ben bu sözümle iti kısa kestiği · 

mi zannediyordum ama, selam ve· 
rip borçlu çıkmak kabilinden bir ke• 
re yakamı kaptırmııtım. Tekrar an
lntmağa baıladı: 

- Ah. nerede o eski günler ... O 
eski diyorsam ıu zaferden sonraki 
zamanlardan bahsetrpek istiyorum. 
O vakit emliık defüıllığı alyonluktu 
bayım alyonluk. Rum evi, ermeni a· 

partmanı, yahudi dükkanı hepsi satı
lık .. Alıcı dersen kum gibi! Fakat, 

para da boldu ha .. Böyle bir müşteri 
ye giinlerce çene, .. Abıru., dök· 
mezdik .. iki ay gezdirdin mi on bin, 

on be~ bin, elli bin liraya apartman 
satmak işten değil.. Alaıı zaten zen· 

gindir. Satan da zengin olur. aldığın 
yiizde iki ile de sen zengin olursun! 

Şimdi, herif otuz bin liraya apar:-

man yaptırıyor da üç gün sonra 
yirmi bine fellik fellik müşteri arı· 
yor. Gel de bu İşten hayır gör . 

- Çok mu satan var~ 

Dudağını büktü: 

- Yoook .. dedi. Satıcı çok ama 
alıcıların istediğini bulamıyoruz. 

Kimi apartman İstiyor, etrafı açık· 
!ık olsun diyor. Kimi ev 

0

istiyor bah
J çcsi büyiik olsun istiyor. Nerede tim 

di boyle şeyler) I~nlenln i inde bah· 
çeli ev, etrafı açıklık apa;tman arı· 
yacağına git Kafdağmın arkasında 
Zümrüdiianka kuşunu ara! ... 

Sordum: 
- E.mlük kıymetleri düşi.ik d:• 

yorlnr) 

- Eh, dedi. Yerine göre .. Şimdi 
Bayazıt civarında evin var mı. Arşı· 
nı para .. Laleli de fena değil.. Cihan· 
gir eski rağbetini kaybetti. Haliç sa· 
hillerinde arsa fiyatı yüksek, ama ev 
yapmak için değil ha, fabrika kur· 
mak için .. Ondan dolayı büyük arsa 
isterler. Gelgelelim kar§ı yakaya .. 

Üsküdarda evin varsa satacağına yı· 
kıcıya ver daha iyi! Fakat Suadiycde 
arsan varsa hemen satılığa çıkar. 

Birisinin Bostancıdaki beş dG· 
nüm arazisini satılığa çıkarmıştık. 

Be§ sene evvel topuna yüz lira ve· 
ren olmadı Halbuki şimdi dönümü·. 
ne 800 lira veriyorlar da o vermi
yor:! 

- lstanbulun en kıymetsiz yeıi. 
Diye soracak oldum. inler gibi: 
- Boğaz, cevabını verdi. Boğaz 

dan mal satmak için bir müşteri ge· 
lecck diye ödüm kopuyor. 

Sonra şahadet parmağın;d;dak
larma siirüp pencerenin kıyısına yu• 
karıdnn aşağı bir çizgi çekti: 

- Nah, .. şuraya yazdı,, dersini~. 
Adalar da volcudur; oraya da rag· 
bet eden y~k 1 

- Sizin işle uğartanlar çok mu? 
- l\•faliyeye, ticaret odasına ka· 

yıtlı 200 kadar ama kıyıtsızı bin
lerce, her mahalle kahvesinde he§ 
on tane var. 

Ona birkaç şey daha soracaktım. 
Fakat o benimle bedava çer: çal
maktansa bizi tatlı tatlı dinliycn a· 
damcağızı yola getirmeği daha kar
lı bulmuş olacak ki: 

- Kalk yahu, dedi. Bir dahn 

bak !U kaşaneye 1 • 
Kahve paralarım da o verdıkten 

sonra öne diiştü, çıkıp gitti~er. 
A. Faik GUNERl 

Eıro düzgün 
bacakDaır K 

Sinema yıldızı Sesilia Parkcr Ho1ivud 
da yeni ortaya çıkmıştır. Şöhretini tc· 

min için derhal bir musabaka yapılmış ve 
"mütchassısla::,. güzel kızın bacakları· 
nı, Birleşmiş Amcrikada "en biçimli ba· 
uk,, olarak i15n etmiılcrdir. 
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Har1ıar11 hikayesi 
"MezkOr hamamın berayı tetkik 

merkeze irsali ! ,, 
Geçmi§ zamanların hayali iki pa· 

ra etmiyenlerinden bir hikaye daha 
söyliyebilirim. llk bakışta inanılmaz 
gibi görünen bu hikaye ne hazindir 
ki gerçeğin gerçeğidir: 

Bahriye nazırı rahmetli cemal 
(pa§a) vali. Ali Saip (bey) kültür 
direktörü. Eski nafıa vekaleti müı· 
tqan Ali Rıza (bey) nafıa müdürü. 
Ben vilayet idare meclisi başkatibi .. 

Pek şatafatlı bir ekiple kazaları 
dolaşıyoruz. O güne kadar vali yü
zü görmiyen kazalar, nahiyeler, köy 
ler bize yarı inanmıyan yarı şaşan 
bir gözle bakıyorlar: Acaba yalan· 
cıktan vali mD Vali dediğin koltu
ğunda oturup perde çavuşuna bağı. 
rarak emir verir. Vali kazaları, köy
leri gezer mi hiç? 

Bir kazaya vardık. Kasabaya gi· 
rerken şaşmak sırası bize geldi. Ter· 
temiz ~akaklar .. Tek caddeli çar§ısı 
parke döşeli .. Dükkanların güneşlik 
leri bir yükseklikte, bir hizada .. Hü
kumet binası - ta§ılacak §ey - te
miz.. Belediye - Şaıılacalc şey -
Temiz .. Kasap, bakkal, Berber, Kah. 
ve. Camiin memişhaneleri - ptıla
cak şey - Temiz .. Görülüyor ki vali 
~eliyor diye tiz elden temizlenme· 
miş. Bunların temizliği uzun zaman 
ister. Demek sahici temiz! 

Karşımıza dağ parçası gibi bir 
kaymakam dikildi. Çok uzun boyu, 
i'Z uzun sakalı, kemikli esmer yüzü 
ile, iki bükülmeden, dimdik selam 
,·eren kaymakam Dağistanlı Hasan 
beydir. Kaymakamlık darülfünu· 
nunclan çıkmamış ama, hayatın pra· 
tik üniversitesinden kaymakam ol· 
mu;i. 

O gün kasabanın pazan imi§. 
Köylüler öteberi getinni§ler. Mail 
bir satıh üzerindeki pazar yeri kala
balık. Herke,, ali§ verit ediyor. 

Yeni tahta köprülü derenin kar· 
§ıamda, qraftan birisinin konağında 
yathk. Dün gezemediğimiz yerleri 
bugün dolaııyoruz. Bir kurşun kub. 
b~nin tepesi hizasına geldik. Yanlış 
söylüyorum. Kurşun kubbeye bir 
metre yüksekten bakıyoruz. Bizi ye· 
ni yapılmlf bir tq merdivenden in. 
dinliler. Yeni bir kapıdan girdik. 
Kapmm üstünde mermer bir kita. 
be. Sanat eseri. Girift yazısını okuya 
mad.ık. Şöyle böyle çıkardığunWl 
söre Selçuklardan Alaettin bilmem 
bilmem kim zamanında yapılmı§. 
Bir hol, sonra bir soyunma yeri. Ge· 
nİf, yeni sedirli, mermerli bir soyun· 
ıiıa yeri. Burası bir hamam imi§. 
Bir tokmaklı kapıdan girince soğuk
luk, iki halvet, daha sonra bir mer· 
mer göbekta,ı. Dört yanında dört 
mermer kuma. Ne kadar güzel, san
atlı yapılmJf. T an1ü olmasa, insan 
mimar Sinanm sanacak. İçeride he· 
nüz takılmamlf borular. musluklar, 
mentqeler, mandallar dolu, hama· 
mm her yanı koca kubbesine kadar 
toprağa gömülü. Belli oluyordu ki 
yeni meydana çıkanlmq, vali ıor
du: 

- Bunu nasıl buldun kayma· 
kam bey} 

Kaymakam bot zamanlarında ki
tap okurmUf. Tarihe de meraklı 
İmİf. Evliya Çelebide mi nerede o· 
kumuısa okumuı. Okuduğu kitabın 
bir yerinde bu kasaba için ,öyle bir 
fCYe rastlamJf: "Kalesi, pazarı, ha· 
nı, hamamı ile mqhur bir beldedir.,, 
Bakmq, kalesi olduğu gibi duruyor. 
Pazar yeri kırk elli köyün toplanıp 
alı§ veriş ettiği yer, yerinde. Kervan· 
saraya benziyen hanı da eskimiş ol
makla beraber sapruıağlam. Hala 
hanlık ediyor. 

Öyleyse hamam da olacak. Ôla
calC ama yok. J\laturka hamam de· 
mek. T i!l§, mermer, h·orasan demek, 

Yazan: AKA 
Kale, han, pazar durur da hamam 
niçin yok? Elbette olacak. Nerede? 
hamam, hamam .. Bu mutlaka hana, 
pazara yakın olur. Pazar yerinin 
gayritabiiliği dikkatini çekmiş. Soruş 
turmu§: 

- Neden burası düz değil de 
böyle tcmeik tümsek"? 

ihtiyarlar cevap vermiş: Burası 
eskiden düzmüş. Sonra küllük (çöp· 
lük) olmuş. Pazarın, mahallelerin, 
çar§mm süprüntüsü buraya atılmı§, 
dolmuş. 

-Dolmuş mu? 
- Biz dolmuş bulduk. 

GÜNDÜZ 
- Maarif nezaretinden gelecek 

cevaba kadar açmayınız, d..-·'i. Za. 
ten o zamana kadar bor-;,-:.ışap İ§· 
leri ancak biter. 

Beş on gün sonra vilayet merke
zine döndük. 

Odamda oturuyorum. Zil çaldı. 
Valinin yanına gittim. Vali gülerek 
bir kağıt uzattı. Bu bir telgraftı. 

- Oku 1 Fakat gülme! dedi. Ben, 
hiddetimden gülüyorum. 

Maarif nezaretinden g'!len telg· 
rafı okudum: 

"Hamam hakkındaki tahriratıru. 
za cevapbr: Tahsisat bittiğinden kim 

scyi gündcmıek kabil değildir. Ma
kamı alinizce mczkfu- hamamın bir 
yedi emine tevdian berayı tetkik ls
tanbula irsali.,, 

Aka GÜNDÜZ 

Hasan bey düşünmü~. acaba? 
birkaç ırgat, birkaç kazma. Bir gün 
§Urasmı, bir gün orasını kazdırmış, 
Derken güm! diye kazma hamamın 
kubbesine vurup ses çıkarmış. Ye· 
ti§ belediye reisi! Gel eşraf! Koş 
hemşehri 1 Beş on gün içinde süprün-
tüler kaJdmlmış ve altından bir hol- NOT: Cemal pıı.§a bu telgrafın aıılmı ken. 

l b dislne alıkoydu. Suretini evraka verdi. 
lü, bir soyunma yer i, iki halvetli, ir 

d 
A. G. 

göbek taşlı ve ört kurnalı bir hamam --------------
meydana çıkml§. Yalnız tahta kı· 
sımları çürümüş. Su yolları iyi imi§ 
ama, borular bozulmuş. Onları da 
yenilemişler. Nefis, sanat eseri bir 
"hamam meydana çıkmış. Bir aya ka 
dar halka açılacakmış. Yalnız evkaf 
parmak atmış. Vakıftır. Binaenaleyh 
benimdir, belediye karışamaz demiş. 
"Meydana çıkıncıya kadar neredey· 
din?,. demi§ler. "Hukuku evkafın hi 
maye!iyle uğraşıyordum.,, demiş. 
Bu pürüzü de vali beyefendi kaldı
rırsa çok faydalı bir iş olurmuş. 

Vali çok memnun oldu. Kayma· 
kamı ve bu işe yardım edenleri çok 
alkışladı. Yalnız dedi ki: 

- l§letmeğe açılmazdan - ö;ce 
bir defa da maarif nezaretine haber 
verelim. l\falum ya asarı atika ile o
rası uğra§ır. Bir defa görsün. Pek 
kıymetli ve eski bir şeye benziyor. 

Vali oracıkta maarif nezaretine 
mufassal bir tahrirat yazdı. Hama
mı temelden tepesine kadar tarif et-

ti. Bir de çabuk elden yapılma bir 
krokisini de iliştirdi. Kaymakama 
bir takdirname gönderilmesini ilave 
etti. 
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- Pahalı mı1 Beş oda •.. Uam bcıc. 
rliyc; reisinin eviyle de bitişik. 

- liiııayrı lm 1.:onı~ıılıı!]ım tesiri ııc1 
- l'"an so1ocığa gidip mul\(1!JCSc c. 

cliıı, lcsiriııi aıılar8mı:. 

- Cem'dcn -

Erzincan vilayeti C. H. P. 
ilyönkurul 

Başkanlığından 
Erzincan vilayet merkezinde yapıla

cak Halkevi binası eksiltme i'anı 
1 - Erzincan ıehrinde yapılacak Halkevi binası kapalı zarfla 

ekailtmeye '.konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (68000) liradır. 
3 - istekliler bu İn§aata ait proje ve planlan iki yüz kurut mu

kabilinde parti yönkurulu muhaaipliğinden alabilir!er. 
4 - Eksiltme 14 mayıs 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

11 de Enincan Parti binasında toplanacak Parti llyönkundu heyetin· 
ce yapılacaktır • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler qağıda yazılı teminat 
ve v~iki ayni gün saat on ikiye kadar heyet ba§kanh:jma tealim et· 
mi' olmalan limndır. 

A - lıteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 1 7 inci mad
deMri mucibince 5100 liralık muvakkat tc.PDİnat. 

8 - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü m'1ddesi mucibince eksiltmeye ıirmeie 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Ehliyet vesikalan Erzincan Nafia müdürlüğünden tetkik 

ve taMtik edilecektir. 
6 - T.eklif mektuplan ihııle günü saat on dörde kadar makbuz 

mukabilinde komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile ııönderile· 
cek teklif mektuplarmm iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmi§ bulunması laznndır. Bu İ! hakkında fazla 
izahat almak iıtiyenler Erzincan Halk Partisi llyönkurulu heyetine 
müracaat etmeleri. 

ı MAYIS - 1937 

çok 
dişlerimi beğenmişler 

--- Demek en 

- ' ... 
- Bu bir mucize değil, sade, basit bir dikkat ipdir. Dişlerin ve ıdiş etlerinin 

nescine uygun bir diş patı kullanmak, ağzı arasına kuvveti fakat muharriş· olmı 
yan antiıeptikli mayilerle yıkamak kafidir. 

- .... 
- Kullandığım dit macunu ve suyunu mu soruyorsun .••. rakiplerimin 

eline bu ıilihı da verirıem •.. · · geçenlerde TOKALON kremi kuBandığımt 
ıöylemiıtim. Binenin, Bedianın, Selmanın, Senihanın tuvalet masaları bu krem. 
terle dolda. Şimdi de diılcrimin sırrını vermek . . • . bunu da doktorlarından 

sorsunlar .... Şaka şaka söylüyorum. insaniyete hizmet edecek hakikatler sır 
olamaz. Ben profesör Respaufun DENTOL diı macunu ve suyunu kullanıyo· 
ruın . . . Türkiyede eczanelerde ve dük kanlarda satılır. 

RADYO 
tSTANBUL: 

18,30 plakla rlana musllı!l, 19,ôO konleranıı 
üııkUdar halke\'ı namına bay Re§at Kaynar 
<:e!aya &.lı§tırılan insanların muvaffaklyctl, 
20 !a&l eaz heyeti, 20,30 Ömer Rıza tarafın 
dan araxa eöylev, 20,45 fasıl eaz heyeU, 
saat ayan, 21,ıı:; ~ehlr Uyatrosu operet kısmı 
(Ba.yadere), 22,15 ajana ve borsa haberleri, 
ve ertesi gtlnUn proı;ramı, 22.30 pllkla ııolo 
lar, opera Ye operet parçaları, 23 aon. 

\ 'JYAI'\A: 
17,45 gramofon, konu§m& vesaire, 20,35 

orkestra konııerl, 23,15 haberler. spor veaal 
re 23,3:> Ylynna musikisi, 24,35 haberler. 
l'EŞTE: 

18,35 piyano konseri, 19,15 röp0rtaj 19,35 
Macar §arkıları, ~0,35 l<anşık yıı.ym, 22,25 
orkestra konseri, 2;j,O:J haberler. gramofon, 
son haberler. 
soırnE~: 

19,05 gramofon, 21,30 org konseri, 24,05 
ortodoksların paskalyalarına alt din\ yayın. 
LO~mRA: 

18,0~ çocuklarm zamanı, ırı.o5 muatkl, 
20,05 habcr'er, vesaire, 20,35 prktl&r, 21.35 
konser. 22,60 konu~a, 23,20 haberler, spor, 
konn;ma vesaire, 23,50 da=ıs orkestrası. 
ROMA: 

lS.20 eğlenceli mwıikl. 18.5.'I haberler ,.e 
aaire, 21,45 karı§Ik musiltl, 22,0!ı opera ya
yını, Suzanm sırrı, 23,20 halk şarkıları, son 
ra dans musikisi. 

NUb~tçl eczahaneler 
Bu akşam §f'.hrin muhtelil ııemtıerln<le nti 

be~I olan eczaneler ıunlardır: 
İ8lanbul clhetlndekiler: 
Emlnönlinde (Mehmet KA.zım). Bey~ılta 

(Bellds). ırnı;Okpazarda (H. Hu\Clsl), EyUp 
ırultantla (Mustafa. Arif), Şchremlnlnde 
(Hamdi), Kııraı;ümrilltte (Fuat), Samatya 
:ra (Erofılos), Şelızadchaşında (Aaaf), Fc
ncrdo (Vitall). Alemdarda (Sırrı Rasim), 
Bakırköyde (Merkez), Aks:ırnydıı (Etem 

Perte\•), 
Beyoğlu c;:ihetlndekller: 
teUklAl caddesinde ( DellA. Suda), Tepeba 

ııındR (Klııyolll , Galatad:ı (Hllscyln HUsn\11, 
Taks'rııdo CLlmonclyanL Şişlltlc <Nargilecl 
yanı, Ka.aımpqada (.MUeyyct), Hıuıköyrte 
(Nesim Aeeo), Beşiktaşla <Nail Halit), 
Sarıyurde (Osman), 

Ül!~<ll:1ar, Kadıköy ve Adalıı.rdakller: 
tlıktidarda (lmrahorı. KadıköyUnde pazar 

yo:unr'.a fRltatl. BUyükadada (Şinasi Rıza), 
Heybelide (Halk). 

Dis Doktoru 

CJbevt Olçer 
Cumartesinden maada hersUD 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramva) 

Durağ. No. 9~ 

SINEll!ALAR 

BEYOCLU 
SARAT 

rURK 

vn.DIZ 

Dana devam edl)"or 

ı Hayat mUcadclcsi. Afk 
prkw 

a Hırçm kadm 
ı Yenl Rln,Tln,Tin. Dans 

için yaratılmıtı 
a Filoyu takip edelim. De 

nlzde isyan. 
ı BUlbUller 6terkeıı. Karyo 

lta 

st'JMER ı TaUı beta.. Yıldınm adam 
41..B.A'.LAK ı Programını bllcllrmemı,~ 

r AN ı l{adınlığın mrrı 

~llL ı Rus - Japon harbi. Kan 
kardc§lcr 

'ARK ı Slngapur postam. Altın 

toplayan k,ızlar. 1936 AU. 
na Balkan ollmplyıı.Uarı 

~~RJ Beyaz gömlekliler. DUO 
manlar pe..'<indo 

81\Nl'AK ı Garp .Uvarllert. Madıı.m 
(Eaid ~ "tory•) Dubarrl 
CU~IUl'1\'E1 ı çan serserileri. Pranga 

mahkQmları 

ISTANBUL 
fl'ER!JI ı son nımba. Kaplan kız. 
tllLU ı Rornco ve Julyet 
Kil.AL ı Bağdat bWbWU. Kim öl• 

dürdU 
4ZA.B ı Hazreti 1ııanm hayatı. 

Kadınlar gölU 
.u.r.:MDAR ı N~e ile. GUnalum a~kım 

dır. 

K&M.ALBEY ı Leblebici Horhor ata 
(tilrkçe sözlU). 13 nunara 
lı casus 

KADIKOY 
ı Macaristan geceled 

OSKUCAR 
RALll ı RoZ Marl 

BAKIR KOY 
MIL11Y~DI ı Programmı blldirmemlıtır 

Yeni çıkan kitaplar : 

Avcı tık 
Eak! mub&rrirlerden Necip Sellm arkada~ı 

mızm çıkarmakta olduğu Avcılık ve Balrkc:I 
Jık mecmuumm on üçUncü nilahaaı çıkmıt 
tır. Bu nllaba Ue bir senelik lnUşannı biti
ren bu mecmua)'! yurdumuzun av ve tmtılC 
am"t.ılrlerine tavlliye eder, devam ve muv~ 
faklyet temellnl ederiz. 

Yavru TUrk 
Her cumartesi çıkanlan bu çocul< gazete J 

tkincl yqına bastı. M Uncu sayısı aynı ı• 
manda UctıncU cllclln ilk numarasıdır. Ya' f11 

tUrkUn bu 83i'1Smda ÇOC\lk'arı !lgilcnd re~"~ 
blrc;ol; hlk!yeler, resimler bilmeceler \ ar<!Lf· 
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Önun uadetl isin er Jtyi yapacapn. 
Zaten bun1aft aM'1'0~uyuın. 

Hanrl 1nadari dllfUrilrken, o kadar 
mUteballil olillııttu ki, ~ollarmı ona 
dotna utatarak tekrar etti: 

-Xmml 
Kral l7le unnediyordu ki,. onu km 

olarak kabul edince, ona koUannı açın
ca, o da aevinecek ve onun ko11anna L 

• tılacak. 

Halbuki Jal,5 ete lyle o1madı. 

Bertl7 ~-lamıldael~ Ya.~ 
ca bqmı ~,. ~~ .u.~ 
cek bir bOdble ~ "91111t'd 

- Hq:batl. Benim ~ :i4*t.. 
Qbtr ..... ck~ 

. Ô"f~ .. ··-~~ 
liii ~- _. .. ~ o1aD 
kral, bu cllta onu cDbtle· ~ etlDt. 

i• bqladı. 
o~~ .. Ub~ .. pyaıu 
~ ~ claılU. Genç 1m. ne 
~ taapetlnln oe de babalık lktic!a
nmn tesiri altında kabnlldan, onun 16-
diıe, derin ve blru mabsun cklerle 
bakıyordu. 

Kral anladı ki. ııtırıbın yofQriuta 
bu ıenç Jm, ne mn1ıiln. w M-.1t .e 
ne de wereftn httncle kerıdWii '1l)Wf. 
mlyecek kadar ıedyeU ft' lifei)lld • 
anlıclı ki, bltiumı ~Ye aıem 
'kendlalne nreblkcell bül~ıli.nbl 
tevclUt blr te•mçle, acı •e 11trr•• dolu 
muıyı un,ata .. ak bahtiyar bir ~br 
pmda cıeıu, fakat heaap ~..-e
bur oldu'1a Ciddi btr 1abim 'bfptmda 
bulunuyorclu. 

Can ulacı •e acı ~tıardaa kaçı· 
oaibtleceJini Umlt etmftti. Yandchlmı 
eadle ıBrdU. 

Fakat. ne ele olsa d~ bir-. QJ. 

Ctı:ju için. ıenelercf terkttdl! " ara
mac!ılı bu ıms kam 1a..., -~*Ma:! :.JURa'·• 
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42 PARD~A YANlN OCJ .U - ----· 
den kurtulduğu için, derhal neıesını 
buldu ve koltuğundan kalkarak, odada 
dolaımağa batlcrdr, ayni zamanda se
vinçle bağırdı: 

- tıte bu güzel bir söz l Görüyorum I 
ki, siz güzel olduğunuz kadar akıllısı
nız da ... ve bu küçük bir meziyet değil. 
Bunun için, ilicenablıkta aıizden geri 
kalmak istemem. itiraf ediyorum ki, bir 
çok kabahatlerim var ... Hayır demeyin!. 
Böyle!dir, ağır kabahatler itledim ve bun 
lan affettirmek istiyorum. Bundan son
ra sizin istikbalinizin temini ve ıize ih
timam göstermek bana aittir. Sizi dün
yanın en mesut kadını olarak görmek 
istiyorum. Emin olabilirsiniz ki, bütün 
arzularınız yerine gelecektir. 

Bertiy ciddi bir tavırla cevap verdi: 
- Mademki öyle, kraldan bir ricada 

bulunmağa cesaret edeceğim. Buna mu. 
kabil, bana vaadetmek ltfunda bulun
mak istedikleri bütün güzel ıeyleri bana 
vermiJ addedeceğim. 

Onun, kendisine bu kadar çabuk ı
sındığını gören kral büyük bir sevinç 
içinde bağırdı: 

- Söyleyin yavrum ve eğer, istediği
niz imkansız bir ıey değilse bunu peşi. 
nen kabul ettiğime emin olabilirsiniz. 

Bertiy bir saniye dütündü... Tereıd
düt ettiği için değil, bu ricaaını ıöyliye
ceği kelimeleri aradığı için... nihayet 
sordu: 

- Kendisini kapıda bekliyen genç 
hakkında kralın maksatlarını sorabilir-, 
miyim? 

Hanri böyle bir talebi beklemtkten 
~ok uzaktı. Genç kızın karıısmda oldu. 
fu gibi yerinde ıdurdu ve g8z1eri içine 

··dikkatle bakarak düıündü: 

- 'Anlatıldı •.• lıte can noktası 1 
Bertiy, onun bakıtlanna gözlerini 

1ndinneden mukavemet etti. Kral onun 

---
samimi, temiz bakışlarında 11kıntıdan 
ba§ka bir his göremedi. Kurnaz bir te
bessümle gülümsedi ve sordu: 

- Evvela, bu gencin beni kap~da bek 
liyecek kadar deli olduğunu size kim 
söyledi? 

Genç kız şayanı hayret bir emniyet 
ve kat'iyetle cevap verdi: 

- Madem ki vaadetti ! 
Hanri onu tetkik ederek: 
- Maam-afih, dedi, tabii ıiz cnu her

halde benden ıdaha iyi tanıyorsunuz ve 
sözünde durup durmıyacağını bt"nden 
daha iyi bilirsiniz. 

- Fakat ben onu tanımıyorum ki!.. 
İlk defa olarak ona bu akıam röz söy· 
ledim ! .. Ve ismini, sırf majeştelcrine 

benim önümde söylediği için, bugün 
öğrendim! 

Onun, doğru söylediğine kani olmak 
için, yüzüne bakmak kafiydi. Kral bir. 
an bile şüphe etmedi. Fakat bir · düıün
cesi vardı ve devam etti: 

- Onu tanımıyorsanız sözünde du· 
racağını nasıl iddia edebi,lir;iniz? 

- Ah 1 Sir, onun yüzüne bakmadınız 
mı? ..• Ben cahil bir kız.dan başka bir 
şey değilim, fakat eminim ki, böyle bir 
çehreye malik olan bir insan yalan söy. 
lemez, vaadettiği şeyi yapar. 

- Öyle olsun, fazedelim ki sizin de
diğiniz gibidir. Ona karşı olan maksa
dım sizi niçin alakadar ediyor? Bilhas
sa, onunla niçin alakadar oluyorsunuz? 

- O, sırf benim için, beni müdafaa 
etmek için, majestelerinin hiddetini tah 
rik etmek cesaretini göıterıdi. 

- Canım! O ne diye karııır? •• Hem 
de sizi niçin ve kime karıı müdaiaa e. 
decekmi§? •. Benim bildiğim, tehlikeye 
maruz bulunmuyordunuz ! 

- Bundan kat'iyetle emin misiniz, 
Sir? 

• .!. 
:. :ı 
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llanri ürperdi. Genç kızın tatlı sesi 
birdenbire ciddi bir ifade alnuştı. Ve bu 
ses kralın kulağına bir ittihanı şeklinde 
çarptı. Onun yüzüne bakmak istedi, fa
kat onun güzel gözlerinde öyle bir ser

zeniş gördü ki, heyecanını gL!emck i
çin, ona sırtını döndü ve tekrar odada 
dolaşmağa başladı. 

Sonra tekrar söze başladı: 

- Bu genç nasıl oldu da tam benim 
geldiğim sırada Mada bulunuyordu? .. 
Demek ki bütün gecelerini sizin eşiği. 
nizi bekl~mekle geçiriyor, öyle mi? .. 
Hangi hakla?. 

- Bilmiyorum 1 

Ve genç kız bunu söylerken, ilk defa 
olarak krzardı 

Gözlerini ondan ayırmayan Hanri de
vam etti: 

- Bilmiyorsunuz? .• öyleyse ben bili
yorum ve bunu size söyliyeyim 1 Çünkü 
sizi seviyor: 

Sert bir ifadeyle söylediği bu sözle 
onu mahcup etmek istemişti. Zannedi-

yordu ki, kızaracak, başını önüne eğe
cek hülasa, etrafındaki genç kızlar gibi 
bir komedi oynıyacak. 

Kral, son derece yanıldığını bir defa 
daha anladı. Genç kız, bundan !On dere
ce mesut olduğunu açıkça gösterdi. Be-

yaz ve sinirli ellerini göğsünde kavU!J· 
turdu, ateşin gözlerini kaldırdı ve sanki 
rüya görüyormuş gibi tatlı bir mırılda. 
nışla şöyle dedi. 

- Evet, bu kadar büyük saadeti 
hak etmediğimi kendi kendime söyler 
dururdum. Fakat şimdi, hissediyorum. 

Görüyorum ki, beni seviyor. 
Kral hiddetle bağırdı: 

- Siz de onu seviyorsunuz. bunu iti
raf edin. 

Bertiy Hanriyi şaşırtan ve hayretler 

--
içinde bırakan ayni samimiyetle ve ya
vaşça: 

- Niçin itiraf etmiyeyim? deıdi . Onu, 
penceremin altından vakur ve magrur 
geçtiği zaman seyrederken, kıvılcımlar 
içinde parlayan gözleri tatlı bir iiadey
le beni okşarken, bilmem neden, o kadar 
bahtiyardım ki. aşkın bu oldu;;unu bil. 
miyordum ... Onu sevdiğimi, ve onun be
ni sevdiğini bilmiyordum! ... Onu, teh

ditkar" bir vaziyette karşınıza çıktığmr 
ve kapıma yaklaşmanızdan sizi menet
tiğini gördüğüm zaman, öyle me!udum 
ki ... Sizi htmeıı tanımıştım, eminim ki, 
o da sizi tanımıştı.. Buna rağmen, tc· 

reddüt etmedi. ••. Kılıcının ucu. sizin 
göğsünüzü tehclit etti ... Kralın göğsü. 

nü! · 
Kral bağırdı: 

- A ! ... Bu güzel macerayı bana ha
tırlatmamanızı tavsiye ederim. 

Genç kız duymamış gibi, gitgide ar
tan bir heyecanla devam etti: 

- Anladım ki, bu emsalsiz cesareti 
beni sevdiğini gösteriyordu... Ve ben 
öyle ımsut, öyle mesuttum ki, ve ben 
heyecan içi.nde dinledim, seyr~ ttim ve 

anladım ki sizi öldürecek... O zaman, 
sizin benim için ne olduğunutu bildi
ğim için, sizin kanınızı akıtma&ına mü. 

saade etmemem lazımgeHi~ini anla
dım .•. Ve tam zamanında müdahale et
tim. O. bu müdahalemin sebebini başka 

bir şeye hamletti. Ne zannettiğtni ne dü 
şündi;ğünü bilmiyorum... Fakat anla. 
dım ki ölmek istiyorıdu. Sizirile be
raber Luvra gitmek hususundaki vaa
dinin bir nevi intihar olduğunu hisset. 

tim ... Benim için •.• Benim yüzümdrn ... 
Ve ben, !damarlarımdaki "kanın birden
bire donduğunu hissettim ve o zaman 
hakikati anladım. Anladım ki o ölürse, 

·ı 
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. tyJ HAZIM ediniz. Çabuk, çiğ- M A z o N Dikkat ve . er fazla baharatlı ve 
nem eden yemek yıyenl ' · d 1 · 

biberli yiyenler, bilhassa içki ~~~~~~;~: V VA -r.tU Z U Midenize 
HAZIMSIZU(ll MiDE EKŞlUK ve YANMALARI 
giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir tite 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul 

ni tahrif ederler ve EKŞlLlK, . M E 1 1 

~ lk ba~ ~d~ö~n~m~e~Ie:r~i~h~is:s:ed:e:r=ler:::.::=::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;~ 
Y enipoatahane arkasında 

·recrUbell bir m-uba_s_lp __ agı_r_ı __ !_ · l 
ış arıyor Resimli hakiki bir vak'a 

~"~~~~ T 
rini dahi bilen 18 senelik tecrübeli bir G e az 
muhasip i!f arıyor. Günde birkaç saa_ en ç v 
tini veya ibUtUn gününü verebilir. Def-
terlerini kendi tutmak istiyen küçük 
i§ Bahiplerine ve muhasip olmak isti. J •• 
yenıere ehven geraitle usulü defteri ve Go·· 

10 
•• nmenin yeni ve kolay usu u 

ticari hesap öğretilir. Haber'de N. H. 
rümuzuna müracaat. 

ıstanbul Komutanlıgı 
S;ıtınatma Komisyonu ilanları 

7 Niean 1937 cuma günü saat 15 de 
ihalesi yapılacağı ilan cdilmi§ olan 7 
kora aid beheri 500 kilo tartar 3 ta. 
ne baskülün İstanbul komutanlığının 
28 Nisan 1937 günlemecli ve 48299 
aa.yılı emirleriyle alınmasından sarfı
nazar edilmi§tir. (2443) 

İstanbul komutanlı<Yı birlikleri için 
20000 kilo !!!akız kabağı ile 15000 kilo 
çalı fasulyesi açık eksiltme ile alına. 
ctktır. İhalesi 19 Mayıs 1937 Çarşam
ba .. günü saat 15 de yapılacaktır. Ka. 
bağın 600 liradan ve çalı fasulyenin 
937 lira 50 kuruştan tutarları mec
muu 1537 lira 50 kuruştur. Şartname. 
Bi her gün öğelden evvel komisyonda. 
görülebilir. İsteklilerin 116 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
ihi.le gUnil vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satmalma komis. 
Yonuna gelmeleri. (2444). 

Haydarpaşa hastanesi için 3650 la
vuıc ve 1825 pıliç açık eksiltme ile sa. 
bnaıınacaktır. İhalesi 17 Mavıs 19:1i 
Pa.ıartel!!i gtlnil 8aat 16 da y~pılacak
trr. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 
lira ki, mecmuu tutarları 2920 liradır. 
E:ıarttnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. tsteklilerin 
219 liralık ilk t eminat makbuz veya 
n1ektuplariyle ihale giinU vakti muay. 
Yeninde Fındıklıda komutanlık satı -
nalına komisyonuna gelmeleri. (2445) 

Bir adet Etüv tamir ettirilecektir. 
Açrk ekailtme ile ihalesi 3 Mayıs 937 
Puartesi gUnü saat 15 de yapılacak. 
tır. Muhammen kcşü bedeli 643 lira 
SC:> kuruştur. Şartnamesi her gün öğ. 
leden evvel komisyonda görülebilir. 
lateklilerin 48 liralık ilk teminat mak. 

1~ veya mektupları ile beraber iha-
~ C1inU vakti muayyeninde Fındıklıda 
oınutanlık satınalma komisyonuna 
~I. (2118) 

C
u Saat 6,45 de bu Saat 7 de ıayanr 

6 da yotu . l Saat yeni ve aihrimiz hayret bır ten e 
mefguliyetten t "t bir "4 te bir,, pudrayı genç ve eru aze 

ıonrı, buruıuk ve kullandı. Bir mik- görünUyordu. 

1 
yorgun bir yüzü natisin iğneleri Yüz ve burnun pır-
vardı. cezbettiği gibi cild laklığı tamamen zail 

Bu yeni pudranın için ıon derece ya- olmu§, hatta bütün ıi-
son derece yapıtrrıa pı§ına hassaarna ma- yah benler kaybolmuı-

fev· lik gayet ince bir tur. Bir defa pudra-
hassasını veren lanmak kı:fidir. Çün-
kalade inceliği adeta pudradır..... il 

•"d'r En ıami- kU bu pudra cildiniz 
yüzünde gayrimer ı ı . b" 

• dostlarınız bile ıayanı hayret için kuvvetli ır ya-
~~inizin, tabii ıüzellikten ınüte- pııma hassasına ma-

. ,,.. liktir. 
vellit olmadığına kaıl o,,.mıya-
caktır. Dııarıda, yağmurda ve ytlzde leke ve tabaka teıkil et-
gt:.ine§te veya deniz bany~su~~a mez. Tokalon pudrasını, cildiniz-
ve yahud tenis maçlarında, ıçerı e de ıon derece yapışma hassasını 

sıcak salonda dansta daima cazib veren ve fevkalade ince olan bu 
güzellikte bir tene malik olabilir· sihrimiz ''4 te bir,. pudrayı kul-

siniz. tanınız. Neticesinden ıon derece 
Bu pudra, ne ıudın, ne de ter-

den kat'iyyen mütee11ir olmaz ve 
memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mü~tf"risiııclen miie5ııesemİ7.~ me~tup y~zan· 
"•ahcdcleri kenclilig"'inden ooelen en kymetlı df'1ı11erdır: 

ların nıu~ " b lad ... ·· 
(Toknlnn /.-rem t•e pudralnnnı kullanmaya O§ ıgın gun-

d heri cildim kendi krem ı·r.' pudrtuını buldu) 
en Reylerbcy .... K. cndde!i ..... Mıı 

( I\remlcrinizin hir lınftn :.nrfındn cil~i":d~ .gfütermiş o~du· 
... fri tr.~irden miitevellid memnuniyetımı ısım ı·e adresımle 
gu • . • . d . ) ·r etmcnızı nca e erım. 
1 
"" Bebek ... lb .. So ... No. 11 Ra ... 

l\fr.ktuplarm a11ılları ,ıo~yalarımızda saklıdır. 

/ 

~buı Levazım Amirliği Sa· ı 
... na.ima Komisyonu ilan1an 

81rke · • ---- Betonarme KDprll inşaatı Yen cı Demirkapıda Vekalet mua. 

937 e heyeti bi.na8ınm tamiri 4 Mayıs Nafı·a Veka-ıetı•nden : . 
de S:,~lı 8ÜnU saat 14,30 da Tophane-
11. ekaı;naıına Komisyonunda pazarlık. bur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan (34000) lıra ke§if be-
li l9s 1~eaı yapılacaktır. Keşif bede· ~al~p 

0
zu Vilnyetind" Sinop • Ayancık yolu· Uzerindek.i ~ara.su betonarme 

ta 71 ~ra 8 kuruştur. Teminatı 29 Ii. dellı Sı~ .P atının kapalı zarf usuliyle yeniden ekeiltrneın lı • 5 - 1937 tarihi. 
Yonda ~~!Jtur. Şartnamesi komis- köprüsU 1~fşa azartesi günü saat 16 da Nafia Vekaletinde Şoseler ve Köprüler 
saatte ~0lillebilir. 1steklilcrm belli ne _m.~sad~sStme komisyonu odasında yapılacaktır. 

01tı•syon 1 l rı· ReısJıgl e ·· __, di~ k (1'"0) k k bi a ~c mc e . . artnamesi ve buna mutefeı:u ger evra ' Uru§ mu a • 
(4"6) (2460) Eksıltmc ş . . 

,) ve Köprüler Reisliğinden verıleccktır. 
Tophan linde şose 

1200 kil e askeri fırınında mevcut M •akkat teminat (25501 liradır. 
salı °''-oU Sönınu~ kömür 4 Mayıs 1931 U' g'rebilmek için isteklilerin yol ve köpril inşaatı yaptıklarına 

"""'1 ••- :Eksiltmeye ı . t 
lla.lrna k --.t 14 de Tophanede satı. "teahhit{ik vesikasını ibraz etmelerı ?'~rut ur. . 
lacaJctır Olnisyonunda pazarlıklı satı- dair mu kt 1 rının l7 5 l937 pazartcsı günil saat 15 şe kadar Komısyon 're Teklif me up a - -
tekıneri~ be tninatı 180 kuruıttur. ıs. i r~ine verilmesi 18.zlmdır. (1048) (2387) 
~leri, lU saatte komisyona rel- Re 1 ıg ----

• <437> <2461) _____ Ak&Y fşletmesl MUdOrlUğltnden : 

S E Z E N 
.. • . Yalova • Adalar ve Anndolu hatlarına işliyen vapurla. 

Kadıkoy • H. paşa"ltezimliği 1 Haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene 
knhve ocakları mu . 

ı-~ ~ • rı~ k arttırma ile ihale edilccektır. 
Sahib·. 21 HAN ESi mUddetle açı 1937 cuma. günü Akay şefler encümeninde saat 15 te 
Şık'· ihsa~ Yavuz Sezen Arttırma 14 ~~;::si yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 

g lyı nen 1 e rf n başlıyarak 16 
da; {l'ğine \'C arttırma için de yüzde 7,5 gih'enrne paralariyle 

Eıı ter z ı S j d İ r her .. güenn~ı>lge:1::1c:i. ı (2432) 
<!aıip encum 

\'e ıılc ku rtı:ıdeller, me\-simlik metin -~.-.... ~~-
latcı't Ol&şla~. -,j.fli.:l§(;i•ifi@t!JllftbJiJEJa:9 bııı 'Yenı Postahane kar~ındtı llLJit=ı .. _ - .. . 

ıım .. ..
1 

kanununu tadil eden 18 2 numaralı kanuna tevfıkan 937 
HlJR lJN d k l Şose ve ~o~ru er ükcllefiycti umumi meclısçe allı ilra Ye taksit zamanları 
Nec o oru senesi nak~l ~ 01d.;ri teırinievvel aylan \'C 937 8 nesi bedeni yol mükellefiye" 
ff •ettin Ataeagu '1 da bıri. hazıran ~ ~ili 8 gün olarak ve çalışma nyları da eylül, teşrinkvvel, 

Uleli~r gUn 16,30 dan 20 ye lcıdıı ti altı Iıra.nın mu :.e mayii ayl~rı olmak j.iz"re lesbit edilmiş olduğunçl"n bu 

2 nu Tayyare apartırunlannda daire tCŞ"inıeanı, nısan keli ve b"deni mükellefiyetin üası lüzumu ilim olunur. 
Cu rnara. 3 ~· ha.stalanm kabul eder. a.ylnr zarfında na (B) (2413) 

lll&rteaı ıunlerı 14 den 20 ye k2dar 
nıuayene ,parasızdır. 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal~ 

gı n lıklarına ve a~rılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 
{sbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

EEY .mark~ 

Türkiye Cümhuriyet J\lerkez 
Bankas1ndan: 

Hiaaedarlarımııa beher hisse itibarile 1936 senesi için verilmesi hissedarlar 
umumi heyetince kararlaştmlan 645 kuruşluk safi karın, Merkez Bankası şube
si bulunan yerlerde 3 mayıstan itibaren §Ubelerimizce ve bulunmıyan yerlerde 
de 1 S mayıstan itibaren Ziraat Bankası ıube veya sandıklarınca dağıtılmaaına 
başlanacağı ilan olunur. <2477) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca d rsi 
Resim : 12 

A Da Pos'll;e 
( Postahaııede ) 

1 - Le bureau de poste: postahane. 2 - La bolte aux lettres: 11ıek. 
tup 1rntıı ... ıı. 3 - Le guichet: gişr. 4 - Un employP.~ bfr memur. ~ -
Le paquet: paket. 6 - Des journea.ux: ~tekT 
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BESiR KEMAL ' . . Herkes dişlerine meftun1 

1 

d. 

Çünkü H ergün 

R W~ma~i1k~fa ~l!rin~ 1 
fırçalıyor ve onlara ebedi 
hayat, .güzellik veriyor. 

Daima Radyo/in 

BAYANLAR - BAYLAR 
Ağı J. f era.hhk, nefese ho~ bir .koku, ruha. inşiran veren, görüşürken 

trafo. saçtığınız latif rayiha ile karşınııdalı:ileri teshir eyliyen ve ken
dinizi sevdiren 

Sen-Sen 
"Nam Amerikan mamulltı kullanınız 

• 

Yazın susamayı giderir, lÇKl KOKUSUNU HiÇ BELLi ETMEZ. 
SıGARA, SARIMSAK, SOGAN gibi vcsair mekiilatın ağızda br 
raktı " ı ve tabiaten ACiZ KOKUSUNA MÜPTELA OLANLA · 
RIN nahoş \'C can sıkıcı rayihalnrını tamamen izale eder ağızdaki 
mikropların neşvünemasına m ani olur. 

Her EJakit - kullan1111z 
Har za 1":an Yamnızda bulundurunuz. ÇUnkU 

varhjmız için elı:emdir. 

z\lırken markaya dıkkat ediniz. Her yerde 'i5 adetlik paketleri 7,5 , 
:.ı:oo adetlik lüks' kutulan 25 kuruştur. 

' 
BEŞi~ KEMAL- MAHMUT CEVAT 

ECZANESİ 
SİRKECİ 

M&A'W'+»= D r. -----. 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep :ııokak 35 numaralı mua-

yeneh:ınesinde leda vi eder. 
.- Tel: 40843 -~~ili 

Dr. Ihsan Sami --•I 
BAKTERİYOLO JI 

LABORATlN ARI 

Umumi kari tahlilatı. Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kalın 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı tiltarmikroskopi, kan. 

1 
da üre, şeker, Klorür kollester in 
miktarlarının tayini. DiYanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

~~~~1 t Dr. N ilıad 1~ö~gc ~; 
J~ 1 ıncı sınıf C il t · Frengi ve d Qer /4' 

~ 
Zühre vi hasta! kıar mutarı~ssıs,ı J' 

llabıAll Tayyace CemlyeU ~utı•• No. " ; 
) lelefon ı •1•4• 

... ,ı~ .. "' .. 'f ~.. • • • • • ' 

<f Pazar ve Perşembeden başka hergiın ., 
% 15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder ı(: 

---~ <fı S a lt gOnıerl parasız ~ 

Bu akşam PARK otelinde ı · 
SARI BARABAS ? 1ı=;;~.8~~c~~;~1 ~~~t~ ARI 

1 il Umumi cerrahi ve sinir, dimağ :ı 
Numaralarma başlıyor. Arjantinli muganni ~ cerrahisi mütehassısı ft 

S C A L O N'ı:n muv-affakıyeti devam ediy· ·• •1 p · T F k"l · s A · :ı 
.., .. ~ . . ../. . .. . ' . '. • f t'1' 

. ....... ~ .... - 1 ' • ~ 

Heır be~ 
v e ~aDoınıOokta 

SOVVET 
Kontrı>lAkları 

VeBJ~lfile sataş yeırn : 

C a v id Bauer halefi 
.. vor Baure 

:: an s ıp a u tesı . sıstanı ı: 

g Erkek kadın ameliyatları, dimağ g 
g estetik - "Yüz, meme, karın bu- :l 

1 Ei ru§uklukları., Nisaiye ve doğum 1 
•:; mütehassısı n 
i~ Mu:ıycne: Sabahları M n c c !inen H 
:: S den 10 a kadar il U :: 
H öğleden sonra ücretlidir ii 
H Beyoğlu , Parmakkapı, Rumeli Han H 
" N T 1 f •: :::::::::a o. 1 c e on: 44086 :::::::ıİI 
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DOKTOR 
Kemal özsan 

Ornloğ • Op<>ratör 
Bevilye mütehassısı 

Karakoy - Eks0 lsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar; 'h~l: 412:3:> - .. 

Hereke Haf tası! 
Fırsat kaçırmadan Herekenin nefis 

kumaşlarını almağa koşunuz 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

_lllC ____ ,. AL L • N U ~------

F L Y - SP~AY 
SlNEKLER1, SİVRİ SiNEKLERi, GÜVELERİ, PİRELERİ, T AH· 
T AKURULARI, KAR~CAlARI, HAMAMBOCEKLERl, DEPO 
ED1L~IŞ YUN ve TÜTUNLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA. 
Ti SUFRELER1Nf ve YUMURTALARINI kfımilen yıldınm sür

atiyle kökünd~n imha cyliyen 

Amerikanın 

A lb lb. • li\H U 
Fabrikasının maruf Ye Dilııyamn 
Her Tarafımla Milyon larca Satılan 

FLY-SPRAY· 
.ıam mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku Mçar , fevkalade müessir ve öldUrücUdiir. Her boy kutularda ve her 
lieseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daıreler, 
mezbatıalar, ha~taneler, ,·e perakende f:atanlar için otomatık musluklar· 
la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 
ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ALL • NU markasına dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrübe sizi 
tatmin edecektir. 

Deposu: İstanbul Ecza deposu, Aşir E fendi caddesi. 

TUR~ 

Evri ciciM.' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYESİNDEDİR. 

• 
1 i K Ti O AR~ ADEM • lstanbul, Kür kçU Huo No. 18 fel. 22030 
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t - " .· ..... , ..... : ' . HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ND RA Btrahanesfnde 

-----Telefon : 40227 
·- Ta!llatlerı • Her t.czanede araıınız. l Poa.a ku .usu 1255 Hormobln J ------


