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Paristen bu sabah gelen 

Fransız elçisi Hariciye V ekilimizle 
mühim bir mülakat y-aptı 

Ponso bu mülakattan sonra 
çok düşünceli görünüyordu 

HABER'e 
dedi ki: 

"- Ah I Nerede o Mohtrö günleri I Türk 
Fransız dostluğunun yeniden Montrö 
günlerindeki hale qelmesini temenni 
ederim. Bunun için çalışıyorum.,, 

Hudut hadiseleri 
Hakkmda elçi bir şey söyliyecek 

vaziyette olnladığını bildirdi 
Fransız Büyük Elçisi Ponso bu sa

bahk~ ekspresle Paristen şehrimize 
ge~ış, ~aat on bire doğru Peyapalas 
otelıne gıderek Hariciye Vekilimiz ta. 
rafından kabul olunmuştur. Sefir Tev
fik Rüştü Aras'm yanında. bir saat 
kalmıştır. Bu müliı.katm son kısımla. 
r.uus. nurıcıye Mustesarı .ı. unıeı..u...:ı.ı.e. 

nemenci oğlu da iştirak etmiştir. 
Sefir aşağıya indiği zaman gayet 

yorgun görünmekteydi. Kendisine son 
hadiseler hakkında beyanatta bulu
nup bulunm.ıyacağını soran Haber 
muharririne Ponso dedi ki: 

- Maalesef gazetenizi tenvir ede. 
cek yeni hiçbir haberimiz yok. 

- Suriyedeki hudud meseleleri böy. 
ıt: ı.ıe wı "'"'11.V ~ldccek mi? 

- Maalesef mevcut şayiaların ha
( Devamı 6 mcıda) 

"Istanbulun sırrı,, 
acaba nedir? 

Vstte: Aktör F -
ı . ,,_ ( ~ rank Vosper tabii 'Jıa. 
ınl.H:i ve sag"-> "1 . . ua stanbulun sırrı" 

fi.lmı.nde "Gizlı teM· . 
rolünde... ~,, 1 temsil eden 

Altta· Fil · 
· muı muharriri Corc Hil ııe 

Fmnk Vosp . v-1-: 11 lr, fılmdeki Trodm yıldız 
~,. obSOn'l.a birlikt c .. 

lngilterede 
çevrilen filmle 

alakadar 
olmamız lazım 
şu günleıide İnggilterede ''İstanbu

lun sırrı,, isimli bir ilimin gösterilme
sine başlanacaktır. 

l{arilerimizin hatmndadır ki, bun
dan beş altı ay kadar evvel istanbula 
tngiltereden büyük bir sinema kum
panyasının sahibi ve rejisörleri gelmiş 
ve burada bazı manzaralar filme almış. 
lardır. 

"Vayntrayt,, ismini taşıyan bu film 
kumpanyasının sahibi Vaynrayt, sek
reteri, bir rejisör ve senaryo muharriri 
Corc Aleksandr Hil, bu sinemacıların 

başlıca şahsiyetlerini teşkil ediyordu. 
Sinemacıların o zaman gazetelerde 

rıkan beyanatından, bazı manzaralar 
filme almak için tstanbula gt>Jdikleri 
anlaşılmaktaydı. Söylediklerine göre, 
Balkan memleketlerinde mahaHi güzel
likleri ve son yenilikleri filme çekerek 
bundan bir nevi hadise filmi yapacak. 
tardı. 

(Devamı 4 ünciıde) 

Başvekil ismet lnönihıfüı bu sabah §ehrimi.w muvasalatı intibaları: 
Trenden indikten sonra ka'T'.§ılıyanlarm ellerini sıkarlarken) askeri tefti§, gardan çıkarken) Kara'/Wy<lc oopurdan 

- . • çı.100.r ketı ..• 

ismet lnönü 
ıstanbula geldi 
Italyan Elçisi Rüştü Arasla 

bu sabah mül8katta bulundu 

Prens Ni'kola ue u§nmda bütün 
hukukwulau feragat ettiği lrorısı 

Aşk yüzünden 

Prens Nikola 
Hanedan azası hukukundan 

Feragat etti 
Sebep, karısından 

boşanmak 
istememesidir 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Başvekil bu akşam 
Belgrada. gidiyor 

Ba~vekil general İsmet İnönü ve re
fikaları bu sabah saat 9,30 da Haydar
pa§a istasyonuna gelmiştir. 

Başvekil hususi trenle seyahat edi. 
yordu. Tren saat dokuza çeyrek kala 
Pendiğe vasıl olmuştu. Oralda. İstanbul 

dan gelen trenden Dışi§leri bakAru Dr~· 
Aras, Maliye vekili Fuat Afralı çıkaraJC 
hususi trene geçtiler. 
Haydarpaşa istasyonunda kesif bir 

halk kalabalığı Başvekili alkış1amıştır4 
(Deoomı f incide) 

·Asiler mahsur 
vaziyete düştüler 

Hükumetçilerin son taarruzları 
parlak bir şekilde ilerliyor 

~W:~a .• ıo (A. A.) -. ~erkez cep. 1 ~ükUmet tayyareleri de harekata. 
hesı. hukumet kuvvctlerı §ıddetle ha.. ırak ederek asi kıt'alannın toplan-
reket? g~?1:ek asiler~n bazı mühim ı uıkları yerleri bombardıman etmekte 
mevzılerını ışgal etmışlerdir. (Devamı ı incide) 

• 
HABER bir çok Yenilikler, 

sürprizler hazırlıyor . 
Yakında öğreneceksiniz 



londra şeker konfe·ransı 
Dünya şeker istihsali lüzumundan fo zladrr. Şimdi şeker beynelmilel piyasa

!arda kilosu toptan 4 kuruşa satılmaktadır. Bu fiyat şeker sanayiini tehlikeye so
kacak kadar aşağtdrr. İşte bu meseleleri görüşmek için Londrada bir şeker kon
fcrcmst toplanır.ıştır. Konferans:? Almanya, cenubi Avustur!llya, Belçika. İngilte
re. Kanada, Çin, Küba, Birleşmiş Amerfra devletleri, Fransa, Macaristan. Porte
kiz, Holanda, Lehistan, Çekoslovakya ve Sovyet Rusya iştirak etmektedir. 

Seker dünyada başka herh~ngi ffi!hsulden fazla istihsal edilmektedir. Dün
yanın şeker istihlaki 28.000.000 tondur; bunun şimdi ancak 3500.000 tonu açık 
bir müstehlik piyasada bir memleketten diğerine ihraç edilme~tedir. Geri kalan 
kmm ise dahilen istihsa,l edilerek harcanmakta, yahud da müstehlilı; r:1cmlekct 
kendi müstemlekelerinden ithal etmektedir. 

Bundan yedi sene evvel, açık piyasa-da ihracat miktarı şimdiki ijç bLıçuk mil
yon ton yerine yedi milyon tondu. 

İhracatın eksilmesi şeker istihsal edebilen her memleketin bunu kendi hu
dutları dahilinde istihsale ba~lamı~ olmasından ileri gelmektedir. 

Umumi harp patlak verince Almanya ile Avusturya pancar şekeri ihracatı
nı durdurmuşlardr. Bunlar harpte~ evvel büyük ihracatçtlardandı. Bu iki ihra
catçının açık bıraktıkları yeri doldurmak için Cava, Küba, Peru, Japonya, Brezil
ya ve diğer memleketler §eker kamı§t istihsallerini arttmiılar. 

1923 senesinde dünya şeker istihsali on yrl evvel yetiştirdiği şekerin iki ml&
line çıkmı~ bulunuyordu. ·Bu fazlalaşmaktan hemen evvelki günlerde me<;d§. 1920 
senesinde ıekerin fiyatı kilosu 43 kuruşa çıkmıştr. 

Sonra da cihan buhram patlak verdi. Herkes fakirleşti ve ldaha az ~eker ye
ıneğe başladı. Buna ilaveten her memleket pancar ekmeğe başlamrştr. Bunun ne
. ttcesi olarak §eker fiyatları kilosu iki kuruş kırk beş santim gibi inamlmıyacak 
1iadar aşağı seviyelere düştü; yani 1920 Eenesinde !teker fiyatları on dört sene 
sonra gelecek seviyelerden 180 defa daha yüksekti. 

Şimdi dünya piyasalarında şekerin toptan fiyatı kilosu 4 kuruşa çıkını' ol
makla beraber, bu fiyat hiç ekonomik değildir. 

MUstahsiller çok kötü vaziyete düşmil!f bulunmaktadırlar. Buna yegane çare 
olmak ib:ere istihsaHlt!n tahdidi dü§ünUlmekteclir. Londra konferanıır umum mila. 
tahııillerin u:ı;laşmasile şeker fiyatmı ııtandardize ederek kilosunu be9 knru!Ja çr· 
karmağa uğra§acaktır ancak bu narh da mUstahııiller için azdır. 

Asiler 
vaziyete 

( Ba,ştarafı 1 inci{li) 
ve bunlara büyük zayiat verdirmekte 
dirler. 

Asi kuvvetler Garabila.s tepesini 
talıliye etmişlerdir. Üniversite mahal-

lesinde bulunan astıerT hükOmetçile. 
rin r)lerlemesi ~rine ~crid ~pmi§ 
bir vaziyette kalmışlardır. 

Carai>anchel • ba.jo'nun milisler ta.
rc.fmdan i§gali neticesinde asiler Ca. 
rabanchel -Altoyu tahilye etmek mec
buriyetinde kalmı§lardır. 

Malagayı bombardıman 

Hükumet tayyarelerinin Malagayı 
bombardıman etmeleri neticesinde bir 
gemide yangın çıkmış ve 5 deniz tay. 
yaresi harap olmuştur. 

Tayyareler ayn! za.m.a.nda Huesca 
mmtakasmda taanııza. ve Nivel Rio 
Coma'yı da 'bombardıman etm~lerdir. 

"Sunday Ekspres,, 

mahsur 
düştüler 
Cumhuriyetçiler Endülüs yolu mm

takasmda muvaff akıyetil bir ileri yU. 

rüyüşU yapmışlardır. Bundan maksad 
düşmanı hareket noktası tesisinden 
menctn:ıekt.;r. ,, •• ;., 

. . H akild bir ki tal 
B!yôıfue~"'~"tx: ı:r~ ":Bil'öaocran 

gelen haberlere göre, hareUt esnasın-
da hazır bulunan FransIZ müşahidler, 
Ochandiano önündeki muharebenin 
hakiki bir kıtal şeklini aldığını bildi. 
riyorla.r. 

O havaliyi iyice tanıyan Bask mi. 
!isleri Mola ordusuna çok mühim za
yiat verdinnişlerdir. 

Vitoria ve San Sebastian hastane
leri ve diğer sıhhi müesseseler tama-

men dolmuş olduğu için, trenler dolU
su,Y,aralı cenub vilayetlerine sevke • 
cuım.1vtrr. 

Hükumet krt'ala.rı Ara.gon 'ceplie -

sinde Aloubierre mmtakasmda bazı Zabıta fı·lmlerı· 
mühim mevziler zaptetmişlerdir. 

Topçu, şimdi tamamen muhasara. e. IFlfal ifil SalcdJ 8 
=:~i;lan Huesca'yı bombardmıan . Yasak edildi 

Adjoca yolu, cumhiıriyetçi1erin ate. Sebep·,· haydutluk 
şl a.ltmdadır, 

. vakalarının 
Pusuya düşen asiler 

Kordoba mmtakasmda Ugujar ha. artmasıdır 
valisindeki asi meVZ!lerini takViyeye ·Paris, 10 (A. A.) - Dahiliye ncza-
gitmekte olan mükemmel teçhizatlı reti, zabıta filmlerinin Fransada gös. 
bir ast kolu cumhuriyetçilerin çevir - terilmesini yasak etmiştir. Bu kara _ 
me hareketiyle yaptrkalr1 bir pusuya nn sebebi, Fra1'sanm cenubunda seri 

düşmüştür. Cumhuriyetçiler ani ola • halinde vukubulan haydutluk vaka
rak ateş açmışlar ve derha lel bomba- landır. 

larile hücum etmi!jlerdir. Düşman 30 Bu havalide haydudlar ezcümle ban-
ölü bır,~ karak kaçmıc:tır. 

OL ka tahsildarlarını soymuşlar ve bu 
Asiler muhasarada hareketlerinde sinemalarda gösteri • 

Valensiya, 9 (A. A.) - Röyter a.. len Amerikan haydutlarını taklid et
jansınrn inanrlmağa değer bir kaynak mişlerdir. 
tan aldığı malumata göre şimdi Hues- '---------------
ca bölgesinde hükCımetçiler asilerin e
linde bulunan son yola da sahibdirler 

ve bu da asilerin muhas:ıra edilmiş 
olması demektir. 

Cepheleri yarıldı 
M".a.drid, 9 (A. A.) - Curn.huriyeL 

çielr Estramadur yolu boyunca asilc
rb hatlarım gettf1' bir sahayı yararak 

~00 . metro ilcrlemiş_lerdir. Taarruz 
tankların yardımile başarılmıştır. Bu 

yarma hareketi billiassa ilerde yapıla. 
cak taarruzu hazırlamak ve cumhuri. 
yetçilerin mevzilerini düzeltmek iti
barile çok mühimdir. 

ıtaıva 
Rom.anya Hede 
anlaşıyor mu ·? 

Paris, 9 (A. A.) - Oeuvre gazete. 
sinin bildirdiğine göre, Romanya 

krıı.h, İtalyanın Büitreş elçisi ile uzun 
görti~melerde bulunmuştur. Bu görilş-

rnelcr esnasında İtalyan - Yugoslav 
analşmasına : mümasil .bir İtalyan ~ 

Ru •ı1cn anlaı:ması vücuda r,etirilme • 

sinin mevzuu ·bahsedildiği sanılmak
tadır. 

Başvekilimiz geldi 
( Baştarafı 1 incide) 

Karıılayanlar arasında İstanbul vali 
lJ·· ~tediye reisi Muhiddin tlatüDdağ, 
~p Akademisi kumandam general A
H Fuat, donanma kumandam, amiral 
Şilkrii Okan, İstanbul kumandam gene
ral Halis, vilayet ve belediye muavinle. 
rl, Yugoslavya sefir ve konsrlosu ve 

konsoloshanesi erkfuıı, üniversite rek
törü ve dekanlarile profesörleri. Cum
huriyet Halk Partisi vilayet, kaza, na. 
biye, ve ocak idare heyetleri ansı, ban
kalar, inhisarlar, ve diğer m'lli mües
seseler direktörleri, yüksek memurlar, 
mülki, adli ve askeri rical bulunuyordu. 
Bunlar arasında Yugoslavyanın Ankara 
sefiri de vardı. 

İsmet İnönü trenden indikten sonra 
halkın alkışları ve asker} band;mun se. 
lam havası arasında istikbale gelen as-

keri kıtayı ve polisleri teftiş etmiı ve 
bunu müteakip Akayrn Kadıköy vapuri 
le İstanbula geçmişlerdir. Vapurda ken 

dilerine refakat eden Yugoslav sefiri 
ve hariciye vekilimiz doktor Arasla u
zun uzun görüşmüşlerdir. 

Sefir, Başvekilimize, Belgradın An. 
karada Yugoslav başvekili Stcyadino-

viçe gösterilmi~ olan yüksek hüsnü ka
bule, çok parlak bir cevap vcrmeğe ha.. 

zrrlandığınt söylemiş; Doktor Aras Sto 
yadinovi!;e gösterilen hüsnü kabulün 
pek tabii bir tezahür olduğunu söyleyin 
cc, başvekil ilave etmiştir: 

ra;~=~~i~::~~h~~:~~d~ı;~~~a :un::~ 
bir halk sevincile karşılaştı. Belgradda 
da böyle bir karştlanrşın mukadder ol
ması tabii olduğu kadar çok sevindiri

cidir. Her iki memleket ricali, milteka
bil ziyaretlerde kendi itimatları:u temsil 
etmekte oldukları halktan, böyle ateşli 
ve candan bir karşılanrf ve sevgi gör. 
mekten, biraz da kendi eserlerinin mu
vaffakiyeti manasını çıkarabilirler.,. 

• * • 
Köprüde ve Galata rıhtımında da kc· 

sif bir h:tlk kütlesi muhterem baı,ıvekı1e 
büyük tezahürat yapmış ve kendilerini 
hararetle alkrşlanuştır. 

Başvekilimiz, oradan otomobille Pe. 
rapalasa gitmişlerdir. 

Ziyaretlel' .._ 
Başvekil . ote1e geldikten sonra narl

ciye vekili doktor Aras ve hariciye müs 
teşarr Numan Rıfat Mcnemencioğluyla 
birlikte bir müddet konuşmu!J. bundan 

sonra İtalya sefiri ziyarete gelmiştir. 

İtalya sefirini hariciye vekilimiz kabul 
etmiştir. Bu mülakat üç çeyrek saat 
'devam etmiştir.Bu mülakatı müteakip 
Fransarun Ankara sefiri Ponso da mu
rahhas heyetimizi ziyarete gelr.:ıiştir. 

Hareket bu akşam 
hmet İnönü ve Rüştü Aras bu ak§am 

saat 9,45 kle Sirkeciden kalkacak olan 
• ekspresle Belgrada gidecektir • 

Bulgar gazetelerinin yazdrklanna 
g5re Batvekil dönli§te Sofyada kalmı .. 
yacaktır. 

Ankaradan hareket 
Ankara: 9 (A.A'.) - Ba§vekil İsmet 

İnönü ve refikaları doıt ve müttefik 
Yugoslavya başvekili ve hariciye nazırı 
doktor Stoyadinoviçe iadei ziylret için 

Belgrada gitmek üzere bu akşam ıaat 
19,30 da hususi trenle Ankara:.lan hare

ket etmişlerdir. 

Başvekil İsmet İnönü istasyonda Rei 
sicumhur Atatürk, kamutay başkanı 

Abdülhalik Renda, vekiller, elçiler ve 
bayanları, mebuslar, Ankara v.üisi, mu

hafız alay kumandam sivil ve askert 
erkan, ve bütün istasyonu ıl?lduran 

kalabalık bir halk tarafından sclamlan
mı!} ve uğurlanmıştrr. 

İstasyona gelişlerinde ol<luğu gibi 
hususi trenin hareketi esnasm•fa da bir 

askeri ihtiram kıtasx ile bir polis müf. 
rezesi Başbakana resmi selam ifa etmiş 
ve müzika istiklal marşınr çalmıştır. 

Vekiller heyeti içtimaı 
Ankara 9 (A.A.) - İcra Vekilleri 

heyeti bugün Başvekil İsmet tnönüniin 
reisliği altın\::la toplanarak muhtelif i§· 
ler üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve 
bu i~l ere ait kararlar vermiştir. 

Belgı•aua varan Türk gazetecileri 
Belgrad: 9 (A.A.) - Türk matbuat 

heyeti dün saat 21,30 geçe Belgraaa 
muvasalat etmiştir. 

Heyet, istasyonda Başvekalet mat 
buat müdürü, Balkan matbuat birliği 

Yugoslav komitesi reisi, Avala ajansı 

direktörü ve diğer bir çok zev.ıt tara
fından isti\ç:bal edilmiştir. 

Belgradda dostane yazılar 
Belgrad, 10 (A.A.) - "Yeni Türki. 

ye,, ismi altınlda Pravda gazetc::ıi , Anka· 
ra muhabiriein bir mektubunu neşret

mektedir. Bu mektubda bilhassa son 10 
sene zarfında Atatürkün islah'ltı ıfaye. 
sinde Türklerin her sahada gayri kabili 
tasavvur ve akıllara hayret v·:r~cek bir 
hamle yaptıkları kaydedilmekte ve Ata
türk tarafından vücuda getirilen muh
telif ve müteaddit ıslahat izah edilmek. 
te:iir. Mektup şu cümlelerle nihayet 
bulmaktadır: 

"Türk milletinin ıtefi. her te::;ebbüsün 
de muvaffak olan enerjik b:r adamdır. 
Bütün Türk milleti onun faaliyetini tas 
vip etmekte ve memleketin saadeti için 
kendisine yardım etmektedir. 

Atatürk, bütün kuvvetini, mukayese 
kabul etmeyen bütün enerjisini ve bü
tün yüksek mevizeyetlerini ilk ıafta 
gelen muasır medeni devletlere mensup 
milletlerden biri olmasını istediği mille-
tinin saeıjdetine hasretmektedir . ., 

Viyanada bir 
Nazi tahriki 

Alman gazeteleri 
Avusturyaya hücuma 

başladılar 
Viyana 9 (A.A.) - Mütekrı~t Avus

turyalı bir memurun zahiri hiçhlr sebep 
olmaksızın Linz civarın'da J.,eeııding 
mezarlığında yatan Hitlerin akrabaları· 
nm mezarına Hitlerizm hakkmda medih 
kar bir cümleyi havi bir çelen:t koyma
sı üzerine 250 şiling para ceza3ma nıah
kCtm edilmesi ve tekaüt ma~§ının da 
kesilmesi üzerine alman gazt-tC'leri ta· 
rafından yapılan hücumlar, Viyanadan 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Siyasi mahfiller, bu hücumların fe. 
deral matbuat şefi Adamın Bcrline se· 
yahati arefesinde yapılmasını hayretle 
karıılamaktadır. Bundan maaJ ~ bu va· 
kanın bir sene evvel cereyan etmiş ol .. 

d~ğu .~ayd:dilmektedir. 
Avu!dııryarıın pı vı.°"tv "
Viyana, l O (A.A.) - Federal 

matbuat servisi şefi miralay Adam, 
Avusturya hiikfımeti namımı, Hi~~e .. 
rin akrabalarının yattığı mezarın us
tünde nasyonal • sosyalizm lehinde 
tezahüratta bulunan Avusturyalı 
Brick.ner meselesi dolayısiyle Alman 
matbuatı tarafından yapılan hücum· 
lart radyoda protesto etmiştir. . 

Miralay Adam, ezcümle demış· 
tir ki: 

.. Alman matbuatının hücumu, 
bir münakasadan ibaret de~il. Al· 
man hükfı~et meı·kezinden verilen 
talimatla yapılan ve 1 1 temın~z. 
1936 itilafına. tamamiyle mugayır 
siyasi bir harekettir. Herhalde Al
manyanm hu hususta izahat verme
si lazımdır.,, 

Almanya ozur diledi 
Berlin, 10 (A. A.) - Alman istih· 

barat bürosu tarafından neşredilen 
yarı resmi bir nota, Hitlerin akraba. 
la.rınm mezarı meselesinde mat.bun.tın 

Avusturyaya yaptığı şiddetli hücum. 
lar dolayll!ıiyle mazeret beyan etmekte 
ve bu hadiselerin, Von Papm ile Avus
turya hükumeti arasında 22 martta. 
yapılan bir mülakat neticesinde suQlU· 
nun affedilmesile kapanmış olduğunu 
ilave eylemektedir. 

Futbol 
merakhları 1 

Futbolu aıılıyarak ve bilerek 
seyretmek istiyorsanız 

Tilrkiye Futbol Feder<uryonu Ha· 
kenı Komitesi eski Reisi Nü:7ıci 
Ab~ iffra/tndqtı 1ıazırlanara.k gıı. 

=etemiz taraf 11ıd<Jn hitap halinde 

BugUp qıkan 

Futbol 
kaideleri 

Kitabını muhakkak 
okuJ.1 unuz ! 

-- ... - . . 
~-~-- '!'!!' 

__./ 10 NİSAN - 1937 
-

3la11aıa daic 
L&ICI&& • 

Ahmet Haşim 
Bu ı:~,., .... · ·.... .. ... · .. -"'\ ,.. .... T'• ... -·~ ·~ 

--""- ... Jı _ __ .... , .-..... .. ı ...... t.- ı.. •·""""'S~ ... a 
seçilmiş yazılarından vücuda gelmiş 
iki kitap çıktı; birini şair Yusuf Zi .. 
ya tertili etmiş (1 ) ; ötekini, birkaç 
senedir kitap işleri ile uğraşan Ah
met Cevad (2) . Bu iki küçük kitaptan 
birinin ötek ini "zaid,, addettireceğini 
sanmayınız, çünkü Yusuf Ziya ~ 
met H~im'in nesirlerine, Ahmed Ce
vad ise §İirlerine daha cok yer ayır 
mış; öyle ki iki kitap biPibir ini itmam 
ediyor, bir araya gelince şair hakkın
da tam bir fikir Yeriyor. 

Yusuf Ziya'nın, Haşim'in sohbetin.. 
den, yalnızlu1mdan bab.seden yazısını 
okuyun; belki şairin bütün sanatı 
hakkında tam bir fik ir edinmenize ki
fi gelmez ama o sayıfalar arasında, 
bizim ço'.' sevdiğimiz, sizin de sevece. 
ğinizden emin oldui;'llm canlı bir in
sanla tanıaırsınız. Yıllar geçtikçe Hn
şim, k?.a.ssik şairlerimiz arasına giri
yor, Türk edebiyatındaki büyük yeri 
iyice belli oluyor. Şiirlerini bir zaman. 
lar anlıyan azdı, bugün - belki bir iki 
ma.nzuıne müstesna • bütün eser bize 
ben-ak bir su gibi gözüküyor. (Fakat 
§imdi de gençler onun dilini anlamı-

f yor; ama bu, sanatta Yüzuh meselesi • 
ni alakadar etmez). 

Haşim, bir şair, bir sanatkar ola
rak asıl çehresini iktisab ettikçe f anl 
bir ins1n olan Haşim kayboluyor. An· 
cak dostlarının hafızasında ya§ıyan ve 
kendisini tanımıs olan son insani& 
berab~r silinip gidecek ol:ın Haşim ... 
Biz, kendisini tanımış olanlar, her an 
onu canlandırmak istiyoruz. Fakat 
kabil mi? Sözlerini anmak, birtakım 
hareketlerini anlatmak. o sözlerdeki, 
o hareketlerdeki harareti anlatmao7a 
yeter mi? i:t 

Kim bilir? sanatkarın bir sah ıs ola
rak unutulması belki de daha iyidir; 

1

ıeser yalnız kalır, blitün güzelliğini, 
biltün kuvvetini s1rf kendinden alır 
ve şair, Haşim'in çok sevdiği Mallar. 
me'nin söyled iği gibi, asıl ebediyete 
girdikten sonra değişmez ve snf ~lan 
çehresini bulur. Ahmet Ha.sim, Mtl 
A nmet ı:.r:",.; ,..... rY;;.1 ..,..,.,H......;•..,,ı.. P.iam.-

Wde, nesırlerinde ne buluyor38.nız i§ .. 

te odur, bizim hafızamızda yaşıya.n ve 
bizim gib i, hepimiz gibi fani olan in-
san değil... 1 

Ahmed Cevad, kitabının başına, ba. 
yan Şükiife Nihal'in, Falih Rıfkı 
Atay'm ve benim birer yazımızı al
mış. Belki o satırların da, Haşim'in 
eserinin anlaşılmasr için bir faydası 
olur; fakat asıl şairi onlarda değil, o 
iki küçük kitabı teşkil eden PIW'~lar. 
da. ve onlardan sonra bütün eserde 
arayınız. 

Nurullah AT AC 
1 - Ciimhuriyet h-"itaphanesi ~ (25 

'kuru-§). 
! - Ç·ığır kitabevi (25 Tcuru.ş). 

(Her iki.sinde . de tertib yanlışlaM 
Ç-Ok.1 bur.a. mam olmak 1~il değil miy
di,) 

Dört hırsız 
kadın 

Kumaş aşırırlarken 
yakalandılar 

Sabıkalı .hırsrz kr:dmlardan Hayriye. 
Zehra, Hatıce, Fatma dün bir araya ge. 
lcrek Sultanharnam civarında "iş,, yap-
maya kuar vertnislerdir 

Bu dört kadın ~özler~ne kc;.tirdikle
ri büyük bir mağa:z:ıya girm i ~ler, k!n. 
ldilerine müşteri süsü vererek C:nkr'ne 
çıkarı1an kumaşlardan bir top•mu kal
dırmaya tei ebbüs etmişlerdir. 

Kadınlar, sok~ ktaki ~üpheli h;oreket· 
lerini görüp peşh:rine ta~ılan z;ı b:ta me 
murları tarafından y<ıkalanmıilard:r. 

Zabıtaya llP 4nret 
eden bl ~ h oh 

Düıı, gece yarısı Ç~ğ~loölunda 
kendisini karakolu '_;ağ·ran ~ahıta 
memuru Ziyaya 1\Ufreden ıabıkah· 
lardan Nadir bu sabah dördüncy as
liye mahkr:-mesine verilmiş, sorgu
su yapılmış, tevkifine karar verilmiş
tir. 

Öğleden sonra Alemdar karnko
lu birinci komiseri dinlenecek, son 
karar verilecektir 
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!Benim 9&üşiim : 
........ .......-- ~~.,-z ~-= -

IEskD 'lt<eırbDye 
ve 

yenn teırbnye 
ihtiyar bir hayan §unlan an· 

lattı: 
- Ah evladım ah ... Eski terbi

ye neredeeeee L. Kalktı. kalktı ... 
Hepsi bozuldu .... Şimdi dünya, bir 
hale uğradı ki, meded allah ... 

Ve §U misali gösterdi: 
- Vaktiyle bir paşanın kona -

ğmdan bir kalfayı azat ederler ev -
lcndirirlerdi. O da, eski hanım; gibi, 
belki de daha fazla zengin olurdu. 
Mücevherler, kürkler, elbiseler ... Hiç 
bir şeyi eksik değil... Lakin, azad ol· 
duğu konağa misafir geldim zaman, 
gene haddini bilirdi. Elma~ takmaz, 
kürk giymezdi .. Sabık hamrmnm ya: 
n~nd~ ha~ sedirlere kurulmazdı ... 
Şım.dı nerede bu incelik? .. Ne idüğü 
bellı olmıyan bir soysuz, bir de ba
kıyorsun, kendinden mevkice kat 
kat yüksek mevkide olanların üstü· 
ne ge~iyor, baş köşeye kuruluyor 
Neymış? cebi üç beş kuruş görmüş .. 
Ah, saygı kalmadı, saygı ... 

• • • 
Biri İtiraz etti: 

. . - Bizim halk, gene çok terbiye· 
lıdır. Şoför~er nazik konuşur, insan
lar yolda gıderken yol verir . .'. 

Gülümsedim. 

d 
-:- Ben de öyle düşünürdüm t -

edı~.' - Zira, hana da yol verir· 
ler, ~ar ederlerdi. Günün birin. 
de, başıma gayet garip bir vaka 
geldi. lstanbulda balık tutmak me
r~k~a dü~müştüm. Ona göre de gi. 
yın~r, arada sırada, gayet berbad bir 
cskı palto, di7leri yamalı bir panta· 
l~n • lekeli bir §apkayla sokağa çı
~Ydım. A~~da sırada sinirlenirdim: 

ahu, bugun ne terbiyesiz heriflere 
çnttrrn. Biri dirsekledi, geçti. Biletçi 
tra~vayda (sen 1 hişt, efendi!) diye 
benı horladr. Adamın biri ayağıma 
bastı, (affedersiniz!) demedi.· Bazı 
günler, halk böyle şeyler yaprrij'l~ a
~· hilzt da, böyle oluyor ... Ne hik • 
rnc\:tü !:',, 

Hikmetini eonra anladım. Me -
ğer o hakaret gördüğiim günler, hep 
berbad elbiselerle sokağa cıktığım 
günlermiş... • 

.. ~:ısraddin hocanın {buyurun 
kurkum) meselesi .... 

Bizde ekseriyetle hala o büyük 
hanımın temenni ettiği "eski terbi. 
ye,, nin, yani "Kurunu vustai terbi
ye,, nin .izleri mevcut. O da yıkılı . 
yor. ı;skıler şikayetçi ... 

. 'ı ıkılsın varsın ... Esir ve köle -
~ın ası!7..adey~ ita?tı .. inkiyncl: nevin

en, hır teıbıyeyı hız zaten istemi-
yoruz. O k 1 F . en· b' ' !ı ısın... ·akat yerme 
Y 1 ır terbıye gelsin: 

Biltün vatand 1 h·· d . aş ara urmet e-
l en hır terbiye! kılıkları, sınıf fark-
~rmı. ayırt etmiyen bir demokrat t 
hı ·esı... er 

< Va-Nu) 

Kamutayda dUnkil 
mtizakereler . 

Ankara, 9 (A A ) B .. f"k 
~t Sılayrn başka~lı~da ut~~~an~~ 

. am~tayda bazı mebusların masu· 
nıyetı t ·· l · . 
h kk 

eşnıye erının kaldmlmaları 
a ındaki tal I · · 'h d . ep erın, ıntı ap ev· 

l~sı so~una bırakılmasına ait muhte
tıt e~cudmen mazbatalan okunarak 
asvıp e ilmiştir. 

Merkez hastahanesinin tamiri hu
sus.unda 93 7 -938 • 939 senelerine 
sarı taahhüde girişilmesi hakkındaki 
kanun, verilen bı'r tak · ·· · Sıh· 
h. rır uzerıne 
ıye ·· · cncumenıne verilmis Evkaf u· 

mı· ulm müdürlüğü bütçesi~de 7 bin 
ıra ık ·· k 36 muna ·ale yapılması ve 9 

yılı umumi r:.uvazenesine giren bir 
~ısım daireler bütçelerine 2.210.000 
ıralık munzam tahsisat verilmesi ve 

gene ayn~ bütçenin muhtelif fasıl ve 
m?.ddelerı arasında 2 79, 7 7 4 liranın 
munakalesi hakkındald kanunlar da 
kabul olunmuşlardır. 

Teşekkür 
Rahmetli Mareşal lzzet F urgaç 

ailesi merhumun cenaze törenine gC"' 
len, mektup ve telgrafla elemlerine 
iştirak eden bütün dostlanna sami· 
mi te§ekkür duygularını sunarlar. 

Merhun:ı Mareşal İzzet 
F urgaç ailesi 

Deniz 
mahsullerimiz 

iktisat VekAletl 
mütehassısları 

tetkf kat yapıyorlar 
lktısat Vekaleti deniz masulleri 

müdürü, lzmirdeki tetkiklerini biti
rerek refakatindeki müşavirlerle bir
likte şehrimize gelmiştir. Vekalet 
mütehassısları İzmirde olduğu gibi 
burada ve Marmara mmtakasrnda 
da dalyanları, balık tutma vesaitini 
ve satış şeklini tetkik edeceklerdir. 

İkinci beş yıllık programın en 
mühim kısımlarından birini de deniz 
mahsulleri sanayii teşkil etmektedir. 
En meşakkatli bir iş §Ubesinde çalr 
şan, balıkçı, mi~.yeci, süngerci ve 
sair deniz mahsulu açcılarımızm ek· 
seriya görüldüğü Üzere tuttuklarını 
müşterisizlikten tekdar denize dök· 
mek gibi vaziyetlerle kar§ılaımaları
na en yakın .zamanda nihayet veri
lecektir. Muhtelif mıntakalarda ku. 
rulacak fabrikalar balıkların ve ista· 
kozlarla midyelerin konservelerini 
yapacak ve onların buzda veya tuz-
da muhafazasını temin edecektir. Bu 
suretle·deniz müstahsilleri emeğinin 
karşılığını görecektir. 

ihracat işleri de düzene konula· 
caktır. Yeni kurulacak Deniz Bank 
deniz müstahsillerini teşkilatlan
dıracak ve onlara muhtaç oldukları 
krediyi temin edecektir. 

Evkafın mütedavil 
sermayesi 

Evkaf umum müdürlüğü T aşde. 
len suyu ve zeytinlikler için ayıraca
ğı "mütcdo.vil cennnye ile fabrikalar 
ve miieaseseler kurabilecektir. 

iş kazası 
Gümüşsuyunda Bağodalar ao

kağmda oturan marangoz Şevket 
ç.nhştığı fabrikada sağ elini makine
ye kaptırmış, iki parmağı kesilmiş
tir. Şevket hastahaneye kaldırıl· 
1!11Ştır. 

"' A\'Cılar k1Jrumunun ı;eçen hafta geri 
katan senelik kongresi yarm yapılacaktır. 
Topıııntı EmJnllnU halkevı aa.lonunda aaat 
l o da olacaktır. 

• Hayvan borsasının idare heyetinin mUd. 
detl bltml§tlr. Bunun için yeni idare heyetl 
seçimi ynpılacaktrr. S<"çlm ısnUmUzdekl çar 

prnba gUnü borsanın bulunduğu SllUUcede 
yaypılaca.ktır. Seı:fme borsaya kayıtlı abone 
ve mUbaya.acılar girecektir • 

• BUtUn polis noktaıarmn:ı teletonları ya• 
vaf yavll§ otomaUkfeıtırtlmektedir. Bundan 
sonra halk poUs noktalarını telefonla bulabl 
ıccekUr. 

• Çöplerin maunalarla lodos ba,·alarda 
Kıınıdcnlze, poyrazda Marmaraya dökutme
sı takarrür etml§tlr. Bu suretle çllpler §ehr:ln 
kıyılarına toplanmryacaktrr. 

* Şehir festivali komiteleri dün de topla 
narak program üzcrlndo ve mJsaflrlere yapı 
lac.ıık tenziIAUa me§gııl olmuıtur. 

• Sırt hamallığmm kaldrnlmaaı için on 
güne kadar tecrübeler ba§layacaktır. Ev• 

ve:ııı., Eminönü, Karaköy \"e Beyoğlunda tat• 
btkata başlanacaktır. 

• Yann şehrimize La Tltya isimli bUyUk 
transatlantik llo MO seyyah gelecektir. 

"' Cnlversltede 1 mayıstan IUbaren lnkılAp 
darsler:lne vo be§ mayıstan sonra da yabancı 
dil dcrslorlne nihayet verilecektir. Diğer 
dersler 2G mayısta. kesilecckUr. 

"' Sana)1cilcr ithal rcjlmJoln yapılacak 
dcğ'l§lkllkler dolayısllo gtlmrük "il,. llııtest 

hakkındakı dllek rnporuntı dün ak~am vekd 
ı~te gönderrnlş'erdir. 

ı;ı tnhl:ıarlar tekaüt sandığının nizamname-
sine sandığın Ankaradıı. gAyr1menlrul yaptl• 
np kiraya vereblleceğl hakkmda bir mad<l" 
eklenml§Ur. 

• su\·nrl z~bltlerlmlz Romaya '·asıl ol• 
mu;,ıardır. 

• Bnı.sscrd !lnna.sı mUcsaLsl Mlater Bru 

HABER - :Akpm poawı 

Emlak kıymet- Yeni kurulacak 
lerini muhafaza fabrikalarımız 

Hüktl.met mllhlm 
tedbirler alıyor 
Öğrendiğimize göre hükumet 

evvelce ehemmiyetle ele almı§ oldu
ğu bir mesele etrafındaki tetkikleri· 
ni ikmal etmiştir. Bu mesele emlak 
kıymetlerinin düşüşü k~rşısmda va· 
tandaşm uğradığı zararlardır. Bunun 
izalesi çareleri uzun boylu düşünül· 
mü§ ve birçok tedbirler tesbit edil· 

Bir çok ecoebt 
firmalar müracaatta 

bulunuyorhır 
Birinci beş senelik sanayi planı

nın tatbikatı bir taraftan sona erer-
ken diğer taraftan ikinci beş yıllık 
programın hazırlıkları yapılmakta· 

dır. Bu programın pek yakında 
Başvekilimiz tarafından izahı hekle
nilmek tedir. 

miştir. Daha ziyade idari mahiyet· Türkiyenin yeni bir sanayi ham· 
te olan bu tedbirlerin Emniyet San· lesi yaptığını gören dünyanın en bü. 
dığmm faizlerini indirmesiyle ve ipo yük ecnebi fırmaları hükumetimizle 
tek emlaki olanlara yeni kolaylıklar yeni fabrikalann kurulmasına i:ti· 
göstermesiyle ilk ndımı atılmı~tır. rak iısin temasa geçmekte, teklifler
Vakıf paralar idaresinin yurdun. de bulunmaktadırlar. Bu meyanda 
muhtelif yerlerinde şubeler açması Karabük demir ve çelik fabrikaları
ve emlak .sahiplerine kolaylık gös- nrn inşaatını üzerine alan İngiliz 
termcsiyle yeni ve kuvvetli bir adrrn Brasserd firması da yeni bazı teklif. 
daha atılacaktır. !erde bulu~mu~tur. Firmanın mü· 

Ayni zamanda daha fazla emla- essisi Mister Brasserd haziranda asıl 
kin ipotek edilebilmesi ve hiç bir mü. 
racaatin geri çevrilmemesi için va
kıf paralar idaresinin sermayesi de 
arttırılacaktır. Şimdi vakıf paralar 

idaresine 3.000 kaadr mülk ipct"k
tir. 

Kira bedellerinin halkın içtimai 
seviyesiyle uygun bulunması ıçın 
de tedbirler alınacaktır. 
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GEÇEN SZ.VE BUOUN !\'E OLDTJ f 
Almanya Rende tahkimat yapbğr takdJrdc 

Sar mmtakıı."mın l§gal edileceği Fransa ta
ratmdan blldirlldl. 

scrd dün ak§am Atlnaya gitmiştir. Oradan 
tayyare lle Londraya gidecektir. 

• HamldJye, Yunanistan ,.e Yugoslavya 
llmanlaruıa yapacağı ııcyahat için haziran 
bllfmda hareket edecektir. 

• Galataaaray llst'alnde açılacak dokuzun· 
cu ycrll mallar ııerglııl için, ıınnayl blrllJtl 
ile Uca.ret oda.ııı te§rikl mesai etmlşlerdlr. 

• Ticaret odasının lklncikfuıun bg;ıında 

tatbik mevkllne girmesi icap edt!n bUtçe ı 

hentu vekA.letten gelmemiştir. Bundan da 
odalara yeni e"kll verileceği anl&§ılmakta

drr. 
• Ticaret odası dünden itibaren dördüncü 

\•&kıt handa bir sanayi meşheri hazırlam~a 
ba.§lamıştrr. 

• Hacca giden Türkistanlı hocılar ıchrt

mlze ,geJmı,ıerdir. 
• Mezarlıklarda yapılacak her türlü lnııa

at için bundan sonra izin aımac.alctır. 
• Ticaret oda.tının, yUk arabalarının talı. 

didl hakkındaki tekll!I belediyece kabul edil 
meml:Ur. 

"' Maliye \'ekAleU bir tamlmJc 937 yılr 
hny\"an yoklamaama başlanmn3mı blldlrml~
Ur. 

.- A.nkarada çocuk esirgeme kurumu tara. 
fmdan yaptınlacak çocuk sineması 2715 blıı 

liraya lha!e edilecektir. 

• 23 nisan c;ocuk bayramı programı hn• 
zrrtanmışt.ır. O gün çocuklar tram\•nylarda 
meccanen t.qınacaltbr. 

• C. H. P . Genel Sekreterliğinden : "!'artı 

tcşkllAtı ve hnlkcvlerl lçln tip olnrak kabul 

edilecek seyyar sesli sinema gösterici nıakl· 
neler bakkınd:ı benU:ı: kat"I bir kararın \"eril• 
medlg-t, gllrillcn ıurum U:ı:erine bildirilir . ., 

.ıı f.t.&tUrk gtlnü mtlnascbetile dün Bartm 
da donablmıı ve ak§&m bUyUk bir toplantı 

yapılmı:tır. Hıılltevlnln hazırladığı bu toı

lantıda, heyecanlı nutuklar ı;Bylcnmlş \"e lnu 
Önder AtatUrke baCl•lık duyguları tekrarlan 
mıııbr. 

teşebbüsünü yapmak üzere tekrar 
ankaraya gelecektir. 

Meşhur Alman Krup fabrikaları 
mümessilleri de Ankarada bulun
maktadırlar. Krupun da Türki~'e· 
nin sanayi faaliyetinde rol almak Ü· 
zere teklifleri bulunduğu bilinmekte
dir. 

Bunlardan ba§ka bir Holanda 
sermayedar grupu ile daha bazı ec
nebi firmalar da sanayi işlerimiz ic-in 
teşebbüs yapmaktadırlar. ~ 

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosunun son ke§i. 

desi yarın saat on ikide Asri sinema
sında çekilmiye ba§lanacaktır. 

Bu keşidenin en büyük ikrami· 
yesi 200.000 liradır. Bundan başka 
daha birçok büyük ikramiye ve mü
kMatlar vardır. 

Alacak kavgası 
Unkapamnda Değirmen soka. 

ğmda oturan pazarcı Ali ile arkada· 
§I Davut alacak yüzünden kavga et
mişlerdir. Davut bıçakla Aliyi ha. 
şmdan yaraJamJ!, yakalanmı~tır. 

ı:ı Romanya ile aramrZda ye11I bir ticaret 
arılaşmruıı yapmak üzere İkt.lA&t veklletı 
mU~vlrlertnden Sami \e Türko!ls mtlfavtr 
lerlııden Natık bugün R_oınanyaya gidecek 
!erdir. 

• Dün sabah A.nkaradan §ehrlmlze gelen 
İllpanya Uca.ret Myell tiğleden sonra tspan• 
yaya mUte\•eccJhen hareket etmt:tır. 

• Zirai komblna'ar memur '\"C maklnlsUl!J1 
lı;ln kqrslar açılncaktrr. 

• TUrk - Japon Ucsret anı~maııı ı:nUı:a 
kerelerine yeniden baıtanmıııtır. 

• A.nkarada bUyUk radyo l•tasyonunun 
lnşaarna ba:lanmı,tır. 

• Sıhhiye ''cltllletf çok çocuklu ailelere 
daha gentıı mikyasta yardımda bulunmaıta 
knrar \"erml§ ve yeni sene bUtçeslne 50 bin 
liralık tahslıınt k"nmu§tur. Yardım şekli 

hakkında bir talimatname hazırlanaraktır. 
• Trp talebe yurdu genl§letı!ecektlr. Bunun 

için tsb. Hat konulmuvtur. 

DIŞARIDA: 
Sovyet Ruııyadıl poata nazırı l•a.godanın 

az;•lnden sonra 300 memurun daha tevki! t-

dlldl.ğ! blldlrflmektedir. Hiçbir kanfıklık 
olmamı~trr. 

• tngillz hariciye nıı.zın Eden 25 nlaand~ 
Brükscle gelecek \'e 27 nisanda Londraya 
dönecektir. 

• Attr İngiliz mJayonerl Habe§latandan 
çıkanlmI§tır. İngiltere bu harekeU ~lddetle 
protcııto etmı,ur. 

• Şlmaıt Hindlstanda kanlı çarpt§malar ol 
duğu ,.e aşlretlcrln )ilzlcrce ölü bıraktığı 
haber verilmelttedlr. 

• Fra.ruıız so..ıyal partıı;I reisi Albay De la 1 

R&que §Unlan ııllytemlşttr: "Fransız ııoııyal 
pa.rUııl, m&bknm olabilir. Fakat imha edil•· 
mc:ı; ... 

• Büyük harpte Alman ordulan erkA.nr
hn.rblye rcüıl bulunan \'e H!Uerle yl"nl bar:· 
~ mal'C§3l Ludendor! 72 ~·aşına glrml§tlr. 

• Bulga.rlstnn 220 milyon liralık gümüt 
para keııUrecektır. 

CUMHURJYET'tc: 

Mimar Sinan lhtlfall 
mUnasebetile 

Ywıu.' Nadi Mim.ar Sinan için yapı. 
lluı ihtifal nıiinascbctiylc şmıları ya
zıyor: 

"Mimar Sinan başlıb~ına bir alem 
sayılacak kadar yüksek bir sanat. 
kar olmakla beraber biz onun şah· 
sında yalnız kenCıisini değil, bütiin 

'l'ilrk ın :marhk dehasını tebcil celi. 
yoruz. Bu ıştc Mimar Sinan Türk 
mimarlığı sanatkı'ı.rhğınm en sal:i· 
hiyetii bir sembolünü teşkil ediyor. 

Elbette büyUk bir sanatkarlığın 
mabadi olduğu gibi makabli de var. 
dıf. Bundan sonraki ihtifallerdc 
§anlı maz:mizil\ mimarlıktnki belli· 
başlı üstadlarmı da konuşma mev. 
ruu yapmağa itina edersek, öylo 
~anmz ki, mimar &cdad Çctinta.c;ı 
da memnun eden bir neticede bir. 
leşmiş oluruz. Nitekim dünkü ihti
falde bazı hn.tiblerin mevzuu bu 
yolda genişletmiş olduklarını monı. 
nuniyetle gördük. 
ltiraf edelim ki Mimar Sinanın sah. 
sında da olsa Türk mimarlığının bı. 
ze gurur vesilesi ,.e hatta ömclt ola· 
bilecek güzel eserleri üzerine eğili. 
şimiz henüz yenidir ve henüz ılk a-

dımlarını atan medeni bir hnrekc. 
timizdir. Bunun her yıl da.ha geni. 
şe ve daha derine giden bir alaka. 
ile teakub ve tevali etmesini tcmcn· 
ni et.mmek elde değıldır. 
Büyük milletimızin hayatındaki ta. 
rihi sırrı pek iyi sezen Cumhuri)et 
rejimimiz geçmişteki Türk dahile
rinin mimari eserlerini hnrab ve za. 
yi olmaktan kurtarmak için öğüle. 
cek bir gayret ve himınet göster
mektedir. Mımnr Sedad Çdmtaşın 
bu uihırda. ifa etmekte olduğu hiz
mctc nise paha biçilemez. t. -ı alim ve 

milli sanatın 8.§ıkı vatandaş bazan 
tek başına koca kubbelerin tcıX?sıne 
çıkarak milli eserleri en hurda nok. 
talarına kadar tetkik etmek için bn· 
kikaten kahramanlık denilecek fe. 

dakarlıklarla çalışıyor. Bu dağ gi. 
bi kubbelerin alemlerine kadar tır
manmak, bazan Hiroalayanm tepe
sine çıkmaktan daha az zôr değil. 
dir. Mimar Sedad Çetint.a.' geçmiş
lerimizin eserlerini tetkik ve tc~
bitte adeta bugün yalnız kendisi. 
nin büyük muvaffnkıyetlerle yürüt
tüğü bir çığır açmıştır. Bu çok e
hemmiyetli işte mimar Sedad Çc. 
tintaşları çoğal!.mağa mecburuz. 
Binaenaleyh kendisinin yeni gen~ 
kabiliyetlerle ve daha bolca vası
talarla takviyesi lfl.zımdır.,, 

KURUN'da: 

Dayansm lzmlr 1 
lia.roıı füm~yı li11ru11da bu.gün§"· 

nu yazıyor: 
"Vaktiyle Jzmirc (G<'lvur İz.mir) 
denildiği zamanlarda Mencmendo 
Arab oğlu isminde biri varmış. Şu. 
rada burada lzmirin zevk ve Le.a
hat hayatınt dinledikçe kendi ken
dine: "Hele biraz para tophyayım 
da şu memlekette ben de adamakıllı 
bir papaz uçurayım,, dermi1'. Ara. 
boğlu bu hayal peşinde günlerce 
dolaşmış. Nihayet kemerine dört 
beyaz mecidiye yerleştirerek yola 
düzülmüş: 

- Dayan knhbe lzmir!" 
Diye diye İzmire varmış. 
Fakat bir iki gün g~mcden 'Ara
boğlunun süklüm püklilm bir va
ziyette dönilp gene Menemene gel. 
diğini görenler, saltanatlı gidişini 
düşünerek sormuı::!ar: 
- Yahu, nas;ı oldu da böyle çarça
buk geri geldin?,, 

Demişlrr. Araboğlu cevap vermiş: 
- Kahpe İzmir dayandı. Fnkat A. 
raboğlu dayanamadı! 

Geçenlerde bir seyahat için Avnı. 
paya giden bir dostumun gittiği 

yerde dört be-ş günden fazle kalamr. 

yarak dönüp geldisini görilncc r;c. 

bebini sormuştum; dostum gUldü: 

- Sen galiba döviz me.selesini bil. 
miyorsun, A~TUpa memleketlerinde 

Ara~ğlu dayanamıyor!., 

Diye cevap verdi.,, 



Daht Ttirk mimarı B r deli kadı 
Mahkemede mudd I· 

umumlrl tevkife 
kalktı 1 Sin 

Dün bütün memlekette yapılan 
ihtif allerde hürmetle anıldı 

Dün, Befiktap Altü.t eden Te 
sonra da Beyoğlu müddeiumumisi
ne kafa tutan bir zav:.Jlı a1nl hutMı 
yakalanmq tıbbı adliye gönderilmir 
tir. 

Büyük Türk miman koca Sina· 
nm ölümünün üç yüz 1mk dokuzun. 
cu yıl dönümü münuebetiyle dün 
... t 16 da, onun büyük eaeri Süley. 
maniyenin önünde, ihtifal yapılmq. 
tu. Dün, bu ihtifalde binlerce bq 
llürmetle eii)mif, gençlik ve fen a
c:lam1ari onun dehumı •YP ile öv
mütlerdir. 

Meruime binlerce mekteplinin 
ve halkın eöylediji iatikl&l maJ1İyle 
batlanmıt ve ilk olarak kürsüye Gü· 
zel Sanatlar Akademisi Mimari fU· 
besinden Ulvi gelmittir. 

Ulvi. aanat tarihimizin haklı ola
rak kenc:liaiyle öğündüğü Sin.anla be-
raber böyle günlerde ivaz, Kemaled
din. Hayrettin ve daha birçok 18Dat
kirlamnm da anmağa borçlu oldu-
ğumuzu aöyledikten BOnra Sinanm 
lıan kapı)anndan Viyana hududuna 
kadar uzıyan ahaJardalci yüzlerce 
eserinin asalet • .ıelik, manbk. mu• 
vazene, ahenk. ölçü balarrnnden bi
rer pheaer olduğunu tebarüz ettir· 
mİ§tir. 

Frank 
birdenbire 

düştü 
Frank kıymetinin 

yeniden lndlrllecetf 
tekzip ediliyor 

Paris 9 (A.A.) - Pramız fr.mpıda 
bugün büyiik bir tenentn 1Brillmtlftlr. 
:Açıhı fiyatı: 106,95, kaparuı fiyatı: 
109,90. Frank fiyatı, dün 106,75 tf. 

Fransa bankasr direkt5rJerile Naldd 
itleri dire1rt8ril ve kambiyo murabbe 
heyeti uaıı bugün Finans babnmm 
odaamda toplanımılardır. 

Bu toplantnun eebebi Anglo - Sabon 
dövizlerinin yUklelmesi n ıncnu Ura-
11nın 106,53 ten 109,45 e çıkmurdır. 
Bu yilbelmenin Fransız piyuamna 
yabancı hareJretlerden ileri reJdilf bil. 
dirilmektedir. Zira. tekzip edilmit ol
ınakla beraber Roosveltin dolar layme
Wıi yübelteceğf baklanda çıkanlan p
yialardan dofmuıtur. 

T mıarhaneden yeni çıkan Hati· 
ce ismindeki kadm dün Bqı1ttaıta 
hiç tannnachir Semihanm bpısmı 
çalını~. kapı açıbr açalmaz içeri gire
rek: 

- Bu evi satın aldım, çıkın cb
farl!.. emrini vermiıtir. 

Hatice evden ancak polis vasıta. 
siyle çıkanlmıt ve (haneye taarruz) 
cürmiyle Beyoğlu cürmümC§hut 
müddeiumumiliğine verilmi§tir. 

Hatice buraya girince hakim kür 
süsünün üstiine fırlayıp oturmu§ ve: 

- Müddeiumumi seni tevkif et
tiririm ha! .... diye bağırmağa ba§la· 
mıştır. 

1 latice ~c;lükle yakalanıp bblx 
adliye gönderilmittir. 

Adliyeye 
J Ulviden eonra künüye Yüksek • 

Mühendis mektebi talebesinden Fa- yeni memur 
kilı gelerek Sinamn eserleri ve haya· 
tı hakkında güzel bir hitabe söyle- Biner kuruş maaşlı 
mittir. Fakihi takıôen söz alan Ede- kAllp ah nacak 
biyat Fakültesi Türkoloji talebesin- ht•nbal mikJdeiumumlJiiinden: 
den Abdülkadir Karahan Türkün lstanbul adliyesinde açık bulu-
mimari dehaamm deatanmı tap iıli- nan biner kuru§ maa§lı katipliklere 
yen ve Türk kültür ve aanatini uzak memurin kanununun c:lördüncü mad 
diyarlara kadar götüren Koca Sina· de3inde yazılı prtları haiz ve maki· 
nm lmk yapıa kadar olan askerlik ne ile yazı yazmasını bilenler·araam· 
hayatım anlattıktan soma, heybeti da müsabaka ile merr.ur almacaim· 
kıtalan titreten bir Türk ordusu aza. dan isteklilerin bu maddede yazılı 
metiyle yerinde duran Süle}'IDNıiye. belgeleri hamilen ve imtihan günü 
ye beblcbkça. ilmi Kemal, Ebüaaü- olan 22 Dİian 937 saat 10 dan 1>ir 

d Kmabzad ibi ~•!-) F li gün evveline kadar bir dilekçe ile 
u • e gı • Uim eri, uzu . • adliye ~cümenine müracaatlan ve 
BaJü. v.ıı,. aı"ln fllİrlerİ yetiştiren enelce müracaat ve vesikalarını ib
On altmcı amm bapnetini anlama- raz etmiş olanların da mezkur -::-.le 
nm kabil olacağım eöylemiıtir. imtihan için hazır bulunmalar~.'""' 

AbdükadirKarahandan sonra ı---~-------------------~---------
kBreüye ceJea Belediye lw .-,a Pollslerln maaııar 
müdürü Ziya da &iiyülc tanatkinfı arttır ıor 
eaerlerini •yarak bunlarm sanat ba· Büyük Mmet ~..eclisi Dahiliye 
kunmdan olan kıymetleri tahlil et· encümeni polis tc§killtı kanunu la. 
miıtir. yİhaamm müzakeresini bitirmipir. 

Mıınaiıne i9tildil maıJiyle aon Bu layihaya göre polis ve müstah· 
verilerek yüce aanatkirm mezanna demlerin mantları arttınlacakbr. 
Belediye, Halkevileri. güzel sanatlar Faeen bu zamlar için Emniyeti u
Abdemiai. Yilluek Mühendia mek- mumiyenin bu seneki bütçesine ya
tebi. Mimarlar ve Mühendisler Bir- mn milYon liralık tahsisat konmuş

Londra elçf mlz 
likleri, Evkaf müdürlüğü ve Nafm tur. 
Fen mektebi mezunları namına çe
lenkler konmuttur. Lonıda, 10 (AA.) -Hariciye 

nazın üten, dun Türkiye sefiriyle 
bazı resmi zevatı akfam YemejİJJ.e 
davet etm" ti" 

Mekteplerde 
Dün bütün ilk. orta mekteplerle 

li8eleıde büyült Türk mimaraun ha
yatı,,. eeerlerinclen bah.edilmiftir. 
Batla memlekette Sinan gOnft 

Dün bütün memlekette Sinan 
günü yapdmıı, merhumun ruhu ta-

ziz edilmit ve eeerlerinden sitayiıle 
bahaolunnnıttur. 

244 tayyare 
Amerlkada muazzam 
bir manevra yapacak 

Nevyork, 1 O ( A.A.) - Yeni 
hava malzemeainin tecrübcai için 
Kalifomiyada yapılacak olan ma· 
nevralara iftinık etmek üzere mayı
ım birinden otuz birine kadar Ame· 
rika hava kuvvetleri 244 tayyare ve 
2.500 tayyareci topbyacaklarcbr. 

Marchfield, rivanide hamilton· 
field ve Sanrafael hareket U..ü ola
rak intihap ediJmi..:•. 

lf r. 
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PARIS 
sergi el ne 

NATTA 
nm tertıb ettifi reyaha.tlere kayıd 

Acele ediniz 
KUçUk ••rahat: 

(1 Temmuz) trenle Ee'grad, Milano, 
Paris 142 liradan itibaren 

1 BllyUk eeyahal : 
: 23 Temmuz, Lloyd vapurile Brendf. 
! ziden, Roma, Riviera l!!:lhili, Nis, 

Monte Karlo, Par·s, Londra, Pli-
1 muttan Manha' an Tra...,satla.ntiğile 
: Hamburga., Eerlin, Bükrct, Ro

manya vapurile dönüş, 260 liradan 
itibaren Adres: Ecyoğlu NATl'A. 

"Istanbulun sırrı" 
aCaba nedir ? 

lngilterede çevrilen filmle 
alakadar olmamız lazım 

( Btlftarajı ı Wıoi4e) 1 
Son defa celen tnciliz cuetelerinden 

"Empayr Nfyuz .. da olrunduf ana göre, 
fetanbllla dair "tstanbulun ıırn.. iıimli 
bir film çevrilınit bulunmaktadır. 

Balkanlara ait bir film ~evriiaiiine 
dair bir yazıya tesl'düf edilmemekte
dir. 

"'fıtanbulun ırrn .. iıimli rilm. tngil
terede bı:tlıca fU bekr.ndan d?kkat u. 
yandırmıktadır: 

Bu filmde oynamrı olan aktör, geçen 
ay, Amerik3dan. tngiltere gilzi'llik kra
liçesi llöriyeJ Oksford ile birliJrte va
JHU"la gelmekteyken, bu ,ozeı kınn 
lwnaraaında hayU içtikten annra aar. 
hot bir halde ıclenize dilfüp Jtaybolan 
Frank Voaperdir. Prank VOll)M"rin cese
cU bir bafta aonra bir uhilde bob.'l'tmUf 
ve muayene edildikten sonra defnine 
ruhsat verihnifti. 
Ölmüı bir aktöriln ıon filini olan 

"f ıtanbulun 11rn11 Londra aiııe:na Ale
minde husuıl bir allka uyandıraıtunun, 
bu filmin mevzuuna dair verilen malıl.. 
mat da §ayanı dikkattir: 

"E:npayı" Niym., guetesi, "fstanbu· 
tun ıırn .. filminde bat roJil The Secret 
of tıtanbul oynayan Frank Votperin 
!İtrnan ve hıltr çıplak bir adamr temsil 
ettiğini ve bu ad?mm da filmin mevzu· 
una göre "'Tilrlt layanmm •t"Dldaki 
gizli tehdit,. roHinil yapmakta oJdufu. 
nu J'Ul1°'· Türk isyanından neyi._.. 
dettiklerini ne cilri bir eleritı telD9i1 
edilmekte oldıtpau, filmi ~rmedifi. 
miz ve mevzuu Jıakkmda etnOı malil
mata sahip olmadığımız için t.ilmiyo
ruz. 

B~nu. l.ondradakf mümeui11erimiz 
herhalde g6rilp itap eden JıWcır.il vere. 
ceklerdir. 

Difer taraftan filmde: ••oızı: tehıdit.. 
rolilnde cözüken ..ıı..ıa. bun-'an dört 
bci ay evvel tıtanbula, Yay.nca)'t film 
kumpanyasile gelmit olan Ye filmin 
mevzuunu hazırladığı tahmin edilebi
len Corc l\lekaaıulr Hiffn yi.hU ve kalı 
br arasında, pek yakın bir benzerlik var 
drr. Acaba. ne oldufunu henüz hiJmedi. 
ğimiz ''istanbulun srrrı .. filmindeki ba9-
hca falus. Cor: Hifin kendi hıvat ve 
maceralarını mi temsil etmektedir? 

Geçenlerı:le tendUfen elimiz~ gelmit 
olan frans••ca bir kitapta - ki ingiJU
ceden tet"Cfüne edilmitti - Corc Hil 
iması bulunuycı>rdu. Bu bmanm altın. 
da "lnıi'b gizli serviainden.. kaydı 
gCSrUhnekteytli .. 

Velhısıl .. tstırnbulun 11rn.. ~ibl es
rarlı bir isim tapyan bir film. t.onclra 

seyircileri kadar bizi de meraidandJr~:ı 
yeridir. HeJe içerisinde Türldu;n adı 
ıeçmi1 olmuı merak ve dikkatimizi bu 
falın üzerinde daha sok toplam11ktadır. 

"latanbulun aırrı., filmini mtY&uu
bahaedcn ıuete, bilbaıaa bq rolii ey. 
uayan akt6rün timdi ölmut bulurıması-

nı ele alarak mcaclenm ticari bakımdan 
tahlilini yapıyor ve ölü bir armtin fiJ

minf balkın gelip görmek ilttyip lıte. 
nriyec"fmi arattırıyor. 

ÇUnlrii, bir filmde oynayıp sonra öl· 
mUı artfıtJerinin filmlerini, fl1m men k
Jdan ekseriya celip cBrmekten Jraçı. 
nırl&rm!J. 

Nittldm Amerikalı kadın artist Men 
Dresler aldlilti nman onun yapmıf ol
duju sor. film, yeniden tabedilip piya
saya çılranlllllf, fakat bu filmin cösteril 

diii •inemalara hemen bemm kimıe 
&itınemit. 

Meri Drealerio takdiıklrlan. onun 
bilyUJr raUerinin :ralnıa habralanna iti. 
bar ediyorlannq. 

''t stanbulun ıım,. filminin, Londra-
nın Metropol aliıemumda r&terilmek 

lbere oldufu yuıbyor. lnptere sibel
llk lrraliçetinin yanından tarbot ayrılıp 
deni~e dilferek boiulan mOtevtffa ık. 
t~r Frank Voaperin ıekil dctiftlnnek 
huauıunda bu filmde barikulldc bir mu 

vaff•kiyet &östennlı oldulunu ka1dılcli 
)'Orlar. Bu filmdeki çıplak batlı. ppıWa 
adanv. timdiye kadar ıerü sahnede. 
ıcrek filmcle oynadıp karakter rolleri· 
nin en muvaffakiyetliai dane-W!ecü bir 

tancı. t-.il ettiiini ilbe ectiyodar. 
"lıtanbuhm mm.,?- nedir acaba!? .. 

Habeşistan 
hidiseler inde 
80 ltalyao askeri 

nımaş 
Roma. 9 (A. A.) - JtaiJuı maha. 

filinden verilen malam.ta can p • 
çen mart a)'IDda ~yapılan 

poUa barekltı neti~ ' ... ,.. 2 
yarmb&y 'V'e 20 -- ölmUt '98 7 m. 
bay, ' yamıbay, 32 .... 've u aiyah 
g&nlekli de yine aldıkları )'aralar ve 
ya kaza netlcetıinde öbnUttflr. 

lf.ahetiatanm saptı için harekltm 
bldayettndea 31 marta kadar muba. 
rip tt&lyanlardan 3.632 klei &lmUe
tUr. 

Eararenıis ~. müthit ve heyecanlı Tak' ....... dolu 
filmleri 18yealer: Bu hafta 

s c M ER sinemasında 
"ATEŞ ADAM.. Wrahiyle andan 80~ ~u 

BELA LUGOSI ile.,....._ temlil eltili 
OLOMŞUAI 

L!l_!_..ı_ •• .. •• M.. · bitil bir film ..•• Bü)'ijkJer ir;n --'-
IUDllIJut: &0nmuz. ueaır, brrakan • • ·r- ,rapuau 

ve kücükleri hayrette 'bir film ..• 
ilaveten: FOX JURNAL_. ... ,. ha\alwi 

BUYOK AŞK VE CASUSLUK FILMU.iiı 
Agk ile entrika araamc:la... Y aJancl puaeler .• Güzel cuua bdm.. 

ZEHiRLi SEVDA (FnoıDG amlü) 

RENE St. CYR. JULi'S SERRY • PIERRE RENolR tarafm.t.n 
Pawleli •rmm din itilavea 

SAKARYA ~nema~nda 

Finans bakam, frank Jaymetinbı para 
kanunile tesblt edilmit olan miktardan 
aıağı ineceği veyahut ~ taraflı anlat
manın taldil cdilecefi hakkında lnıfliz 
ı~tcleri tarafmdan ortaya atılan .. yl
•lan bt'I olarak yalanlaımı. çUnkU 
kambiyo murakabe heyetinin icap eden 
tedb'rleri alacağmdan emin bulunduiu
nu bildirm.ittir. 

______ _,;..i' ... _· _____ ilhtli il 61 ,.,. 

~~~~·~--~~-~~~~~~~-----:-----:---------:--------
Ven I naerlyat Bugün s AKAR y A sinemasında 

Askerlf~e davat Varlık Tarihin aıma ~- Wri olm: 

~· :-:!'e:1:.=:~fUbebaDan ıce!:~~.;::ı;.:,e=.r~=~ BEYAZ MELEK cFrensızca soaıo> 
. :t d mıu piyade de 380 dolamlu au Buut Kemal, Nad XUm, RllftQ Şardat. var- .,. .ı. y FRANas 

z v 331 d f,umlu jandarma ile dlDbı .,_ fl Kahir, Orhan Şaik, Cevdet Kudret, Keb• 1 (fl.ORANS NAHTINGAL) in hayatı O)IUJUI: ~ 
l' , • sktır. met AH Bel. ,._t Onser, Oktq IUfat, Jl'aruk 1 lmani bialerine bütün varbiını feda eden ulvi bir kadm •• ICll'llD laftbiml., OSKOD~'da telİa eltİiİ 

:? Bunlardan deD!s eratmm fUbetle top llldls, ~ Cemal, Jlnammer Nablt. BOrey baa!abane. .. Atet ve ö!üm uçua ICJnm cephe.inde laJat ye Pfa daldan kadm elleri.. lJIYL lmant ... 
ı v sevk gtıntı 16 nJııan taT ve plJade 7& B&ydargtl, Orban 9&dlDln malra'e, blklye f Jilm••··········- büyük bir film. •• :a ,.. j3ndarma et1erlD!n toplanma oUr ,.. ~ cılmuftır. 
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30 nim 937 aJrpmma kadar Jra1ıal c1llece. 
il Uln olunur. 



Bir düşmanlığın 
tarihçesi 

y esir oğlu Omer isminde bir On· 
yeli, bugünlerde lstanbulda, kötü
rümleşmif bir halde bulunmaktadır. 
Onun basından nasıl bir felaket geç 
tiğini, ~;ktu~ ve telgraflarla HA
BER' e bildirdım: 

Ömer, ötedenberi iki aile ara.sm
da güdülen .bir düşmanlığa kurban 
gitmiştir. ~ı~sar şosesi üzerinden 
geçerken, ıkı tepecik üzerinde, kar 
§I karşıya duran iki ev gösterdiler .. 

- Bunlardan bir tanesi• Y esir 
oğullannmclırl - dediler .• işte, kar 
tıki evle bu, birbirlerini öldüre öldü
re mahvettiler. 

Garibi: Aralarında başka hiçbir 
bina yoktu. 

Bunlar, iki muharip ordunun hu
dut kaleleri gibi, karşı karşıya .. 

• * • 
Ünye~e haberler geliyor: 
Ömer ın bel kemiğine giren kur· 

§~n ameliyatla çıkarılmış. Fakat bü
tun hayatınca kötürüm kalması mu· 
ha~akmış. Belki de, bir müddet 
çektıkten sonra ölecekmiş .• 

Kasabamızın belli başlı konuşma 
mevzuların~n biri, bugünlerde bu
dur. Ona daır bakınız nasıl bir ma
cera anlatıyorlar. Bunu bizzat kendi 
vaktile dostlarına hikaye etmiş. 

• * • 
'"Düşm~ların: taraf mdan bir gün 

~~tlaka hır suıkaste uğratılacağımı 
bıhyor~um. H.er an, kulağım kirişte, 
parmagnn tetıkte, gözlerim kurul
ması muhtemel pusularda olarak ya
~ardm1. Esen rüzgarlardan hile se
zerdim. 

Diişmnnlığımıza sebebiyet veren, 
eskiden hükumet tarafından yapıl
mış bir iclaresizliktir. Benim soyum
dan olup eşkiyahk eden bir adam, 
hiiki"n:n""t .. rl .. ı..,,.1 .. ,, ... tt1kt,.n sonra. 
onu: 

- ille eski arkadaşmm yanma gi· 
dercksin. O hala eŞkiyalık ediyor. 
Onu vuracaksın!. diye kışkıgtımuş-
lar. · 

Dağlarda gezen ve arasıra evine 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
T Posta kutusu ı lstanbul 214 

· elgrar Bdrest: lstanbul HABER 
Ya:ı;ı lşıerı telefonu ı 2XR72 
idare ve ıı~n .:' 1 !43.,?.P, 

.ı. 

ABC:'-JE ŞARTLARI 
Senoıııc 

6 •Vhk 
3 •Vhk 
t avlık 

Türki11• ÜHbı 
t 4 oo Kr. 2700 Kr. 
730 .. 1450 .. 
400 .. 800 •• 
tso_ .. 300 •• 

Sahibi ve NeşrılJL"t ıı- j• • 
1r1uııuru: 

Hasan Rasim Us 
/Jasıldıjı qer rYAKIT) 1L_ 

mo urıo• 

Kimyager 1 

Hüsameddin il 
Tam ıdrar .t~lılı 100 kuruştur. Bil· 

;..-ıuı:n tahlılat. Eminönü EmJak ve i 

Cytarn Bankası karşı~ında tz%et 
Bev Hanı. 

-~-..---

.., 
0 

eşkiya, komşumuz oldu-
ugrayan f d.. ..k .. ... . . tabiatile ırsat uştu c_:e go· gu ıçın, . y . ...1 .. .. _.Juk Bizım esırog u, ona 
ruşuyoru · . k' 
rastlayınca demış 1

: • 

_ Beni sıkıştırdılar, bırader. Se-
. rmamı istiyorlar. Fakat ben 

nı vu l b" . . cag"" mı. Böy e ır nıyetım vurmaya . . d b .. .. 
lmadı""mı anlaman ıçın e u sozu 

o g ... l" b ha kasından duyacagına evve a e-
. ş gz" ımdan işit diye söyliyorum. 

nım a D . .. 
Fak.at, öteki inanmamış. aımı 

tt .,u··phelenerek kom§usunun sure e ~ lm . 
ahvalini tarassut altına a ış ve nı-

hayet: . · 
_ Böyle müt.~m~dıy~n kuş~u~:ın 
ktansa ıııunu oldureyım de uzun· ma ~ d . 

tüden kurtulayım! - emış. 
y esiroğlunu vurdu. 
Ve işte, kan davası buradan baş

lıyor. Ben de i.nti~a~ .. ~ak~a?ile o~
lardan adam öldurdugum ıçın, hır 
gün akibetimin .~~ ola~.ğını ~iliy~r
dum ve söyledıgım gıbı, daıma ıh-
tiyath bulunuyordum. 

Bir gün, evimin civarında bir ya
bancı adama rastladım. Dilenci kılı· 
ğındaydı. Ne istediğini sordum. Ko
nuşmasmdan bu taaflı değil de, Ka-
radenizin ta ötesinden Atina'dan 
olduğunu öğrendim. Garipmiş. Ha
lin~ acıdım. Karnını doyurdum ve 
kendisine ufacık bir sermaye olsun 
diye, dedim ki: 

_ Al sana bir çuval. Haydi, tar
laları d;ıaşalım. Sana ~.ısır toplaya
lım Bunların tanelerını ayıklarsm. 
Ça~ıda satarsın. ~~l~i de bu sayede 
ufacık bir iş tutabılırsın. 

Razı oldu. Birkaç saat kadar, o 
tarla senin, bu tarla benim dolaştık. 
Bir kocanı kaldırmak üzere bir hen
değin i

0

çine iğilmiştim ki, meçhul 
adam, ansızm haykudı: 

- Dur, henışerimJ 
- Ne var~ - diye hayretle sor-

dum .. 
- Benim vazifem seni öldfrrmek 

ti. 
- !. .. 
- Ve, tasdik edersin ki şu vazi-

yette öldürebilirdim de .. Çünkü ben
den şüphelenmiyordun. Bak, nere· 
lere kadar benimle beraber geldin. 
Kac defa arkanı döndün. Buralarda 
da in yok, cin yok. Bir kurşun sık-
saydım. kimse duymazdı... Taban
cam da işte şurada .. Yepyeni.. Ha
sımların onu hana verdi. Üstelik pa· 
rada vaadettiler. Y ahancı olduE:"f\Jm 
için, dikkati celbetmiyecektim. Fa
kat sana bir türlü kıyamadım. Çün
kü, karnımı doyurdun. Bana iyilik 
ettin·· Senin gibi bir adamı öldürsey
dim, ölünceye kadar hana vicdan 
azabı olurdu. Al, mısırın da senin 
olsun. onların paralan da yerinde 
dursun. Ben, böyle bir İ§e karışma· 
yacağım. Gidiyorum .. 

• • • 
fakat, görülüyor ki, nice hileler 

den, desiselerden, araya adamlar 
koyınalardan sonra, hasımlık men-
ziline ula:şmıştır. Kendini koruyabil
mek için, muhtar olan, bekçi, koru-
cu olan, evine mazgallar yapan, si· 
lahsız, armasız adım atmay~~. Y es.ir 1 
oğlu Ömer, bugün, bel kemıgı delık 1 
kötürüm, azraille pençe pençeye j 
yaşıyor. 

arasında 
(VA-Nft) 

.qı;ı..A B~N 
ON\JN AR· 
W A~ıN OA N I 
~i DEMf~·" 

.~. 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

339 sene evvel bugün 
Sigizmund, elde edeceği yeni 

zaferler için kendini bir 
köşeye çekti 

Kırmızı 6rtDlere sarılı hazine diye orduya 
sokulan cephane ate~ aldıktan sonra. elçl 

çengele gerildi, Mlhal UldOrUldO ve 
pren~llk Slglzmuod'a verildi 

1598 yılı 1 O nisan günü 339 sene - Dimo, fetva verildi. Başın gi· 
evvel bugün Sigizmund uzun harp- decek .. 
lerden sonra Oplene çekilmi~ti. 
"Her şey yoluna girecek ve ben 
T ransilvanyanm hakimi olacağım. 
Bu benim hakkımdır. Hırsı eksilmi
yen insanlar kendilerini pek çabuk 
mahvederler., diyordu. 

Yeni kuvvetlerimi toplayıp saha

ya çıkacaktı) 
Bunu kimse bilmiyordu. 
Fakat, gerginlik gün geçtikeçe ar

tıyor, tehlike yaklaııyordu. 
• • • 

Eflak voyvodası Mihal, birçok is
yanlannda muvaffak olmuş ve Os
manlı devleti ile uyuşmağa karar 
vermiıti. Padi§Bha ahı yüz bin akçe 
göndeıerek: 

- T ransilvayanm kendi memle
ketlcrime ilhakına müsaade ediniz .. 
diye haber gönderdi. · 

Bu vaziyet kar§ısnda Sigizmund 
harekete geçti. Mihal de ani olarak 
Transilvanyadan hücum ederek 
zaptetti. Fakat davulculuktan impa· 
rator ordusunun baş kumandanlığı
na çıkmış bulunan Jorj Bassa: 

- Bu serseriye T ransilvanyayı 
terkettireceğim .. diye yemin ederek 
Mihalin zaptetmiş olduğu Transil-
vanyaya ordusunu ıokmağa mu· 
vaffak oldu. 

Mihal, tekrar babı hümayuna mü-
racaat etti: 

- Transilvanya benimdir. Beyli
ğimi tasdik ediniz .. diye ayak diredi. 
arzusunda muvaffak oldu. 

• • • 
Mihal, elçisi Dimoyu kırmızı çu· 

halarla örtülü sandıklı arabalarla 
Türk ordusuna gönderdi. 

Kırmızı örtülerin altına ne vardı). 
Bunu tahmin etmek güç değildi. 

Hükumetten beylik istiyen biri el
bette mühim miktarda para ~nde
riyordu. Arabalar ordunun içine ka-

dar yakla~tı. Elçi Dimo da orada 
idi. 

Kumandanlardan en küçük nefer 

lere kadar: 
- Mihal hazineler gönderiyor ... 

haberini duymuftu. 
Fakat kan rengindeki çuhalann 

kan emmek istiyen birer ağız olduk
lannı kimse bilmiyordu. 

Büyük bir gürültü ve infilak .. 
Kırmızı çuhaların altında para yeri-
ne cephane saklı olduğunu meydana 
çıkarc:lı. 

Ahmet J>a§a derhal müftü Sunul
lah efendiden, hiçbir suretle itimada 
ta.Yan olmayan elçiden intikam al
mak üzere bir fetva aldı: Dimo idam 
edilecekti. 1 

Cevap vermiyordu. 
- Dimo canın yavaş yavaş çıka· 

rılacak .. 

Gene cevap yoktu. 
Ahmet paşa emretti: 
- Haini çengellere geriniz .• 
Ve Dimo çengellere gerilerek can 

verdi. Fakat Ahmet paşanın bu 
hareketi lstanbulda iyi karşılanma· 
dı ve azledilerek yerine yemi§çİ Ha
san pa§a getirildi. 

• • • 
T ransilvanya beyliğini tasdik et• 

tirmiş olmasına rağmen Mihal he· 
nüz bir şey yapamamış, gün geçtik· 
çe düşmanı artmıştı. 

İmparator ordusu baş kuman~n! 
Basta, Mihalin bütün hareketlerını 
kontrol ettiriyordu. 

-Bu adamın oyunlarına nihayet 
vermek lazrmclır .. 

Diye karar verdi. 
- Ne yaparak nihayet verecek· 

siniz .. diye sordular. 
- idam ettireceğim.. cevabını 

verdi ve ilave etti: 
- Harp ederek onu mağlup et

meğe çalışmak, yüzlerce binlerce 
insan kanı akıtmaktansa bir başı or· 
tadan kaldırmak kafidir .. 

• • * 
Mihal kati kararın hükmünden 

kurtulamadı. Tasdik ettirdiği beylik 
lerin safasmı sürmeden öldürüldü. 

Bunun üzerine hudut kumandan· 
lığında bulunan Mahmut paşa ile 
Kıbrıs Beylerbeyi Süfyan paşa Ef
lakı istila ederek Eflak hakimini 
mağlup ettiler. Düşmandan aldıkla
rı bayraklar ve davul, trampeteleri 
Mihalin öldürüldüğü haberi ile la· 
tanbula gönderdiler. 
Padi~h da aynı haberi lbrahim 

çavuşla Şah Abhasa bildirdi. 
Artık mesele kalmamıştt. Sulh ve 

sükunla yaıayabilirdi. T ransilvanya 
elçileri babı hümayuna gelerek eski 
muahedeleri yenilediler. Sigizmund 
bir çavu~ vasıtasile T nmsilvanya 
prensliğine ikat edildi. 

m:ı:n Birinci sınıf Operatör 

lor.CAFER TAYYAR 

1 Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

i 
Pariı Tıp F akülteai s. Atistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu

ı: nışuklukları,, Nisaiye ve doğum 
ii mütehassısı 

ii Muayene: Sabahları M e c c ~n en H 8 den 10 a kadar U n öğleden sonra ücretlidir 
il Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
İi::::::: No. 1 Telefon: 44086 =um 
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Güneş ve Beşikta la 
kar ılaşak olan 

Anknragücü diin 
şetırlmize geldi 

ArıkAranın bu i<uvvetli "on girt" 
gaoa lstanbullu rakiplerini de 

rnağlOp, edebilir mi ? 

Dii.rı §chri11ıize gelen 

.. ~ug~. Taksim stadında Ankaragü.. 
cuta ıle Gluneş kaq~ılaşacaktır. Bir haf 

evve Ankarada İzmiri Dov • 
tak . n ganspor 

ımına bıre karşı tam beş gol ·a -
nuş olan Ankar ·· .. ~ P 
n kar a~cu takımının Gü-
eşe şı nasıl bır netice alacag· 1 me 

rak edilmey d - . • Ankar .. .. e eger bır keyfiyettir. 
.~gucu takımı Fenerbahçeyi u. 

zun muddet çalıştırmış olan memleke 
tin en gayretli antrenörü Her Şven~ 
antrene etmektedir. Bu emektar ada
~elinde cok hihnlk bir inkisafa 
m ar olan Ankaragücü takımı haki-
katen mühim bir varlık halini. almış 
ve Ankara stadının açılma merasimin 
de Galatasaraya karşı kaza d • 1 be il b n ıgı ga e. 

e . ~u herkese ispat etmiştir. 
Bu ıtıbarla Güneş takımı b .. 

An.kara.gücü önünde mühim bir i ugunt· ,.,__ . m ı. 
~ geçırecektir. 

ır!tanbul takımlarından hariç bir ta. 
. a karşı taliini hemen ilk defa de

ı:uyecek olan Gün,...,·ıı . 
F -wı erın Ankaranın 

enerbahçesi önünde alac . 
gavet müh· . . akaln netıce 

J ırndır. 

İstanbul taknnlarınm milli künı 
~aziyetlerini şimdide ta . ede 

·· kili' ı n Yin etmek muş o mak!a berabe F . . ~ • . r enerın Be. 
eıkta.şa. maglübıyeti, Beşikt 
mirde yenilmes · G aşın da lz. 

~· l alatasarayla a·· 
ıin elanegıne yağ sürmüş old ;:;. und e. 
. d' F n~ uc.un an 
ıım ı ener Ye ~iktaş taraft 1 b .. t.. ~ı-·tı ar arı nm u un u.ı.uı eri Ankara tak • 
rmdadır. Vaziyet nazik b' nnla
bulunduğu içindir ki Feneır Safhada 
+.,.. --.rta 1 ' r ve Beşik ~ ta,.nı..ı. ra rı Ankara . . .. .. • 

ırucunu G.. ' ~ ikarşı muvaffak 01;: n une. 
beklemektedirler. asını candan 

Rekabet havasını böyl 
ten sonra, acaba .Ankar:~. ~~Ydettiıt 
kuvvet itibariyle Gllne . gucu takımı 
bilecek bir vaziyett ş~ ı:nağlUp ede. 

e rnıdır? 1. cevııp venneye çalışalım.. · ·· sua ıne 
Hiç şüphe Yok ki G" 

riyl'! daha tecrübeli ı.uıeş ferd itiba.. 
rekkeptir. Ve takırn~:Un~ulardan rnü. 
kadar bir insic:ı.ın goze çarpacak 

nıevcuttur 
Dostluk kupasında · 

karşı kazandığı galebc<l Fcnerbahçeye 
Ja.tasarayla. da ber be en sonra Ga. 
tiyle hakikaten ço~ re kalmak surc
kilde çalışmakta. old m__untazam bir şe
pat etmiştir. ugunu herkese is-

Binaenaleyh bu v . 
.AnkaragUcünfut 1 h. azı yet karşısında 
bulunmak dogr· u e ınde bir tahminde 

sayılamaz 
Biz Ankar~<>iicünün f · .. 

se · .. utbolu anla. 
nıış, rı, enerJık, Ye çok 
ul d .. genç oyun c ar an murekkep old v • 

tikten sonra ik. t k ugunu kaydet. , 
ma!r kı:ıı'l"<ı •:- • ı a ımı ınukuyesc et

.... - <=l.U! l?'"n .-1"} k:"'. · - \,;.- ıa mm·afık o • 

Eski daha iy· · ı neticeler alan Fe-
aerbahQe sisteminde isab"'tl. 1 • A ~ ı pas.arla 
~~fI) any nkaragücünün Hamdi, Mu. 
~· er, ~ar. Şükrü ,.e A,_·'"d .. 

ı.ıu. en mu-
rekkep olan hücum hattı golcülük itiba 

A nlwragü-dil futbolcu ?art 

rile Güne§ muhacim hattından daha za 
yıf değildir. Sağ iç Eyüblü Şükrü ile 
sol a.çık Hamdi her def ansa gol yapa
bilecek kabiliyette tehlikeli oyuncu • 
lardır. Anka.ragücünün en kuvvetli ta~ 
rafını teşkil eden muavin hattı da İz.. 
mirli Nazmi, Fenerli Semih, ve Kara
gti.rn.rüklü Musada.n mürekkeptir. Ve 
diyebiliriz ki bu hat, Güneş muavin 
hattından daha sağlam bir vaziyette
dir. Yalnız Güne~ muavin hattının ar-

' ~ 
Anka.ragiicünihı iki Tı-YymetU oyımcusu 

semih Enver 

kasrnda kuvvetli .bir müdafaa bulun. 
du"u halde .Ankaragücünün ha.f hattı 
ni;pcten zayıf iki müdafi önünde oy. 
namak mecburiyetindedir. Enver, Ali 
Rızadan mürekkep olan bu müdafaa 
hattı eğer Güneş muhacimlerine mu. 
vaifakıyetli 'bir tabiye ile mukabele e
debilirse, Güneşin galibiyet şansı çok 
azalır kanaatindeyiz. 

Ankaragücü kalesini işgal edecek 
olan !stanbulsporun kalecisi Osman 
Cihad derecesinde olmamakla bera
ber fena bir oyuncu sayılamaz. 

Demek oluyor ki Güneş takımı yal. 
nız geri müdafaa itibariyle Ankara. 
gücüne faiktir. 

Filhakika (Faruk, Reşad) dan mü. 
rekkep olan Giineş müdafaası hemen 
hemen 1stanbulun en kuvvetli bir mü
dafaa hattını teşkil ettiğine göre Güç

lil rouhacimlerin bu hattı kolayca ya
racaklarını tahmin etmek pek de isa. 
betli olamaz. Yalnız muhakkaktır ki, 
Rasih'in Fra!".saya gitmesiyle Güneş 
hücum hattı da golcülük kabiliyetini 
bir hayli kaybetmiş vaziyette bulunu. 

vor. 
~ Bütün bu hususiyetleri gözöntine 
alarak kat'i bir hüküm verecek olur. 
sak Güneşin az bir farkla galip gele
ceğini kabul etmek icap eder. Ancak 

T. S. K ikinci reisi 

Halit bayrak 
Istıfa etti, yerine ŞUkrli Koçak 

getiril dl 
Ankara, (Hususi) - Bayazıt 

aaylavı Halit Bayrak Türk Spor Ku· 
rumu asbaşkanlığmdan istifa etmiı 
ve istifası Partice kabul olunmuıtur. 
Halit Bayrağın yerine Erzurum sar 
lavı v~ daicıhk federasyonu ~atkD· 
nı Şükrü Koc:ak tayjn edilmiştir. 

Güreş 
takımımız 

Bp sepe çok çetin 
k nr şı laşpıalar 

yqpucek 
Dilnyaca tanınmış güreşçilerden 61 

kiloda Karlson 66 kiloda Olafson, 79 
kiloda Baklunt, 89 kiloda Ka1dye, ağır 
siklette Okıırlint'ten mürekkep İsveç 
güreş takımı nisan ortalarında memle
ketimize gelecek ve İstanbul, İzmir. 
Ankaradaki pehlivanlarrmrzla karşılaşa. 
caktır. 

Ankara mUsabakalarr kömUr sergi .. . 
ıinin kli~adı esnasına tesadüf ettirile
cektir. 

Bu sene tem.muzda Pariste yapilacalC~ 
olan Avrupa şampiyonluk ı:naçlarmıd 
haı:-ırlanmak üzere antrenmanlara ba~l 
layan gUre~çilerimiz, gelecek ay için<M.J 
ilk mühim imtihanı İsveçlilerle yapmıtı 

olacaktır. 

Mi111 güreş takımımız Paris karşıl~. 
malarından sonra Londraya gidecektit,· 

Pehlivanlarımız bu sene içinde. PCf"j 
tede yapılacak olan (Turan nülletlerİ 
kupasr)na da gireceklerdir; bu müsaba. 
kalarda Finlandiya, Macarüıtan ve Es
tonyahlarla çarpışılacaktır. 

Bu ıeneki Balkan güre~lerinin te§rl
nicvvelde yapılması takarrür etmiştir. 

Fransızlığı kabul etmediği için 
Izmire geliyor 

F ransada bulunmakta olan At • 
tayb Vehaba Fransız tabiiyetin~ geç 
me:;i teklif edildiği için b..ınu kabul 
etroiyen oyuncumuzun memleketi
mize dönmeğe karar verdiği haber 
alınmıştır. 

Vehabın lzınire dönmesiyle Uç. 
ok takımının hücum hattı herhalde 
çok kuvvetlenecektir. 

Galatasarayln yeni antrenörlt 

Sabo 
Bu sabah geldi 
Galatasaray klübü tarafından 

angaje edilen Antrenör Sabo bu sa" 
bah konvasyonel treniyle şehrimize 
gelmiş ve Galatasaray klübü idare 
heyeti ile futbolcuları tarafından 
karşılanmıştır. 

An'trenör Sabo 

Macnristanm M. T. K. kliibiinde 
senelerse spor yapmış olan yeni an· 
trenör, son zamanlarda lsviçrede 
Nortştein Bazen klübünü antre et
mekteydi. 

topun yuvarlakhğını unutmamak şar
tiyle ! ... 

Şimdilik her iki takıma muvaffakı~ 
yetli ve temiz oyunlar dileriz 

OKAVRA.B 

Pierraira-Dan Geog 
Gilreştn~e yeqt Avruna şampiyonu 

mofllftp oldq 

Mehmet Arifi yendi 
Pariıteki serbest güre§ maçları en 

clddt devresine girmiştir. 
İki senedenberi Avrupa serbest güreı 

ıampiyonluğunu muhafaza edrn mc,. 

t 
bur Bulgar ıampiyonu Dan Kolofun 
bundan bir müddet evv~l Portekizli 
Perreira tarafından mağlfıp edilm~si, 

1 ıUreş aleminde pir bomba tesiri yap-
ınııtı. 

Fakat Perrelranm bu §ampıyotıluğu 

uzun sürmemiş ve bundan üç gün ev
vel eski dünya şampiyonlarınrfon Ame. 
rlkah Darı Jorjla, yaptığı maçta m~ğh1p 
o1muıtur. 

Maç baştanbaşa müthiş bir heyecan 
içinde cereyan etmiş ve çok seri olmuş
tur. 

tlkdevreye 34 dakikada Perreire ka
. zanmr~ fakat ikinci 1devrede de, hiç bek 

lenilmedik bir hadise olmuştur. 9 uncu 

ve ikj güreşçi bütün şiddetltrile ringin 
üzerinden yere vuvarlanmıılardtr. 

Evvela Dan Jorj ringe çı~m:ıfa mu
vaCfak olrnuıtur. Aradan 5 ıelakika ge~~ 
tiği halde, Perrelra hAla baygtr. olarak 
yerde yatıyordu. Amerikah pehllUn, 
rakib'.ne 5 da~ikalık bir mühlet daha 
vermek, "gösterit .. inde buliınma1< !ite· 
mişse de, hakemler ve doktoı: Perreira
nın güreşe devarrı edemiyccğini ıöyliy. 

r~k, kendisini galip ilan etm1ılerdir. 
Maçtan ııonra Perreira hastney~ kal· 

dml1111ştır. Gerek ripJt~n dUıtüğU il· 
rada, ~aburga kcmikl~rinin lyj~~ .tııae. 
lenmesi, gerekse bu kazadan evvel, Dan 
Jorjun vurduğu bir bilek darbesile (bu 
vuruş Amerikan güreşinde caizdir) ka
şının ehemmiyetli bir surette patlaması 
hastanede birkaç gün istirahatini icap 
ettirmektedir. 

,. .. ;ı; •!Müinı: •. H~ 
Parreira. Don Jorj güreşinden bir görünii-§ 

clıkika, Dan Jorj, rakibini ringin kena. Perreira iyil~~tikten ıonra "merikalı 
rında havaya kaldırarak yere vuracağı ile tekrar ldt§ıTaJac:alrru söylemiş ve 
bir ıırada, Perreira şayanı hayret bir o· hatta isterae, i\\'rupa tampiyon!uğu ün· 
yunla Dan J orju da beraber sürüklemi! '\'ilnmı 1>ile ortaya koymağa hazır g11u. 

Fransa futbol 
şampiyonluğu 
Marsilyalılar başda 

gidiyor 
Fransa şampiyonluğu futbol milsaba

kalarında Marsilyalxlar büyük bir mu· 

vaffakiyet daha kazanmışlardır. Şimdi. 

ye kadar yaptıkları 24 maçın on !dör
dünü kazanan, dördünde berabere ka-

lan, altısım kaybeden ve 32 puvanla 
likin başmda giden Marsilyalılar, Ek. 

selsiyor takımile yaptıkları son maçı da 
3-0 kazanmıştlardır. 

ALMANYADA: 

Allenstin 1 Hartha 1 
Hamburger 6 Benthen O 
Schalke 5 Werder Bdame 1 

Hertfa Berlin 4 Victoria O 
Stüttgart 3 Casael O 
Nuremberg 4 Waldhof 1 

AVUSTURYADA: 
W~cker 4 Floridsdorf 2 
İSPANYADA: 

Espanol 1 Ginmastido O 

MACARiSTANDA: 
III Ker 1 Haladas O 
Frenşvaroş 3 Hungaria 3 
Phebus 2 Szeged O 
Budai 5 Electromos 1 

iTALYADA: 
Botogna 1 Roma O 

Milan 2 Genova 2 

Fioreutina 1 Novara O 
Yuventüs 3 Sampierc1arena 2 
Napoli 3 Bari O 
Torino 5 Allcsrındria O 

ÇEKOSLOVAKYADA: 
Pilsen 3 Kladno 3 

Victaria Ziskov 7 Moravska Slavya O 
Slavya 7 Bratislava 1 
.Victaria Pilsen 3 SP.8fta 1 

ğunu ilave etmittir. 

ARİF - RtGULO 
Bu büyük maçtan evvel, dilnyaıun. 

en kuvvetli adamı olarak töhret bulan 
ve üstüste iki olimptyadda bir~ok dün· 

ya rekorları kırarak, dünya halter şanı 
piyonluğunu kazanmış olan Fransız Ri-

guloyla Mehmet Arif karşılaşmışlardır. 
Mehmet Arif bu maçta gilzel bir güreş 
yapmışsa da, müthiş bir kuvvete malik 

olan rakibine karır 20 dakikad.ı mağltlp 
olmuştur. Mütehasuslar, Rigulonun 

son zamanlarda çok terakki ettiğini ve 

güreşin inceliklerini biraz daha öğren. 

-dikten sonra, karşısında hiç kimsenin 
tutunamıyacağmı söylcmekt:dirlcr. 

Cim Londos 
Yunanlstana d6ndtı 
Sabık eerbest güreş dünya §a.mpi

yonu Cim Londos, beş altı aydanberi 
bulunmakta olduğu Afrikadan tayya
re ile Yunanistana avdet etmiştir. 

Paskalyayı memleketinde gcçire~ek 
ve bu esnada birkaç da müsabaka ya. 

pacak olan Yunanlc pehlivan iki ay 
sonra Amerikaya gıdecektir. 

Fener mi, güneş mi, 
Karagümriik mü ? 

Vefah Gazi 
Hangi klübe girecek 

Fenerbahçeye intisap edeceğini ha.. 
ber verdiğimiz Vefalı Ga.ziııiıı pazar · 

günü Karagümrük form.ası altında. oy. 
nadığmı duyduk ve şimdi de öğren! •. 
yonız ki Güneş klübüne girmiştir. 

Bakalım bu rivayetler ne vakit 
kat'iyet kespedecek?.,ı 



Rus balelerinde danae:. 
den kızlara dansı iyice öğ
re~ınek için, idman esnasın• 
da projektörlerle divara göl
geleri aksettirilir ve dansöz
ler bunlara bakarak hatalan
nı düzeltirler. 

ı::. • ~ 

Yeni Gine adasının yer
lileri olan Pigne kadınlan 
.. süs!,, olsun diye burun de
liklerine, hurma ağacı yap· 
raklannm uclarmı geçirirler . · 
Bunun içinde burun delikle
rini delerler. Olur şey değil, 
şu kadınlar süslenmek için 
her işkenceye tahammül e· 
diyorlar, değil mD 

~~ * {t 

• 

Koyunde-
yince insanın 
aklına hemen 
yünlü bir hay

van gelir. Hal ouki iki cins 
koyun vardır ki bunlann yü
nü yoktur. 

Bunlardan birisi yabani 
koyunlardır. Ötekisi de ka
yalıklarda yaşryan koyunlaP 
dır ki, bunların üzerinde sa· 
dece kıllar var. 

van say. 
- Bir kaplan .. üç de ars· 

lan! 

1 Şen Fıkralar 

~ 
Lokantada: 
- Garson, 

bana bir porsi
yon "imla 
yanlışı., geti -

rin. 
Garson hay retle müşteri
nin yüzüne bakarak cevap 
veriyor: 

- Bizde öyle bir şey 
yok. 
· - Öyle ise ne diye liste· 

ye koyuyorsunuz. 
)} iC 

Dükkanda: 
- Ne emredersiniz ba• · 

yan}. 

- Bir ayna almak isti -
Y.onım. 

- El aynası mı} 
- Hayır, yüzüme bak-

mak için. -

•• 
Fotoğrafçı -:Sizi rahat

sız ettiğim için affedersiniz 
bayım, fakat oğlunuz bir
kaç fotoğraf ısmarladı onla· 
rı getirdim. işte .. 

Baba - Fena resimler 
değil fakat oğluma da pek 
f azlR benzemiyor. Oğlum pa. 
rayı verdi mi} 

Fotoğrafçı - Hayır ba
yım! 

Baba - Öyleyse resim 
sahibi oğlumun ta kendisi. 

Bir köyden diğer bir kö
ye y_ol açmağa memur edi· 
len bir mühendis, bir sürü 
aletlerle ölçüler alıyor. 

Yoldan geçen bir köylü 
soruyor: 

- Bütün bu aletler ne· 
ye yarar} 

-Bunlarla mesafeyi öl· 
çüyor ve en kısa yolu bul • 
mağa çalışıyoruz. 

-Biz öyle yapmayız. 
Bizim usul daha basittir. 
Biz en kısa yolu bulmak için, 
köyümüzden bir eşek alır ve 
onu öteki köye götürdükten 
sonra koyuveririz. Geriye 
dönerken, eşek muhakkak 
en kısa yoldan döner. Bu 
tecrübeyle sabittir. 

- Öyle ama, eşek bu 
lamaymca ne yaparsınız} 

- O zaman, bu işi mü· 
hendis yapar t 

~ l} 

D 
Evde~ana 

ceza yazılın · 
ca, bir arkada 

ştmın kartivi
zitini veriyo -

rum, cezayı ödüyor. 
- Evet, bu mükemmel 

bir dalavere, zaten ben de 
hep öyle yapanın. Zaten 
bu sabah iki defa senin kar ti. 
vizitlerini :verdim. , 

nyor: 

iki adam 
sokağın köşe
sinde çarpışı . 

yorlar. Birisi 
hiddetle bağı-

- Bayım , eşeklere hiçbir 
zaman yol vermek adetim 
değil. 

Ötekisi kenara çekilerek 
nazikane bir tavırla: 

- Ben de tamamiyle ak. 
sini yapamn, buyurun geçin 
bayım. 

* * * iki .. ' da cesur.,, arasın : 
, - Bir daha bana eşelC 
dersen haddini bildiririm .. 

- Tekrar dediğimi far· 
zedebilirsin 1 

- Sen de, şu halde had
dini bildirdiğimi farzetl 

~ :'il- ~ 
Bayan - Giderken ba· 

na para bırak! Hava iyi olur· 
sa sokağa çıkıp öteberi ala
cağım. 

Bay - Sakm çıkayım ' 
deme, gazete okudum müt
hiş fırtına yağmur, kasırga 
olacakmış 1 

. 

Kapısının önünde kendi• 
sini beklemekte olan lüks o· 
tomobilin şoförüne: 

- ilk rastgeleceğin her -
her dükkanmm önünde dur l. 
emrini verdi. 

- Başüstüne L. 
Birkaç dakika sonra oto· 

mobil berberin önünde dur
du. Burası mahallenin orta 
hall1 bir dukkam ıcü. Hay Ah-
met Uras gibi zengin müşte
rilere alışık değildi. 

Bay Uras içeriye girer 
girmez, pardesüsünü çıkara
rak portmantoya astı. Belli 
ki vakit kaybetmek istemi "' 
yor, işinin çarçabuk yapılı. 
vermesini gözetliyordu. 

işte size küçük ve eğlenceli bir horos ailesi ki, biraz 
sabır ve itina ile kendiniz yapabilirsiniz. 

Yukarıda gördüğünüz resimlerin hepsini olduğu gibi 
ince bir karton kağıdı üzerine yapıştırınız. 

Bunlan istediğiniz gibi, uygun renklerle boyayın ve 
her resmi ayrı ayn kesin. 

Sonra, iç taraflarına tutkal si.irerek noktalı yerlerden 
krvırm ve yapıştırın. 

Yalnız alt taraflarını yapıştırmayın çünkü onları 
-y:anlara doğru kıvırarak ku§lan aY.akta durduracaksınız. .. 

rayı verdi ve portmantoda 
asılı duran pardesülerden bi
rin{ alarak dükkandan hızlı 
adımlarla çıkıp gitti. Fakat 
alını§ olduğu pardesü kendi• 
sininki değildi; saçlannr kes. 
tirmekte olan adamındı. 

M.111.;aK Ody ura~ f'cı1Jııt~.a-

ya vardıktan sonra yanlışlığı 
anladı. 

- Vay canına 1 bu değiı 
tokuşta biz zararlı çıktık 1 di
ye söylenip durdu. Almış 

olduğu pardesü pek eski idi; 
Yoksul bir ~damın malına 
benziyordu. 

Fabrika direktörü mera . 
ka düştü; Eski pardesünün 
ceplerini araştırmağa başla -
dı. 

lç cebinde bir mektup bul-
du. Adamın kim olduğunu 
anlamak için bunu okudu. 

Mektupta isim yoktu fa. 
kat fabrikatör okuduğu yazı
lardan, istiyerek pardesüsü • 
nü alını§ olduğu adamın u . 
zun zamandanheri işsiz güç
süz kalmış bir zavallı oldu • 
ğunu, yoksulluk yüzünden 
hasta düşen kansının şim· 
di hastahanede yattığım öğ-
rendi. 

Bay Uras zengin olmak-
la beraber yoksullara daima 
merhamet duyan, yüreği sız· 
lıyan iyi bir adamdı. Bu fa· 
kir adamı nerede bulurum 
diye düşünüp dururken od~· 
sının kapısı vuruldu içeriye, 
kolunda bir pardesü elinde 
de şişkince bir para çantasiy
le bir adam girdi. Direktör 
hemen kendi pardesüsiyle i
çinde beş yüz liradan fazla 
para bulunan çantasını tanı· 
dı. 

Yoksul adamın düri.ist
lüğüne hayran oldu; onu 
bütün varlığiyle tebrik etti. 

Okumuş olduğu mektup. 
tan da vaziyetini bildiği için 
bu namuslu adama fabrika
da iş verdi. 

W1 
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Bilmece kupona 
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Yazı sız Hikih•f>: 

BULMAC A 
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i Yukarıda gördüğünüz orı 

altı göze birden 1 6 ya kadat 
olan rakamları o suretle dizi• 
niz ki soldan sağa, yukarı " 
dan aşağı ve köşeden köşe" 
ye cemedilince yekun heP. 

34 çıksın. 
F nke.t birden 16 ya kadat 

olan rakamlar l 6 gözü dol• 
durmak için yalnız birer defş 
kullanılacak, diğer gözlerde 
tekerrür etmiyecektir. 

Doğru halledenler arasm' 
dan birinciye kristal şişe İ" 
çinde lüks bir losyon, ikinci' 
ye üç şişe esans, üçüncüye 
bir şişe briyantin ve iki yüı 
okuyucumuza muhtelif hed;i" 
Y.eler verilecektir. 



Na:!Jik .sporcu kadına !'CT gösteriycrr! 

Sevnınıç 
Arkadaşına anlattı: 

- Bugün hı"ç tan dıw b~ .. 
ba nna gım ırısı 

na telefon ett• b·· ··k l 1 . ·w· 1
: uyu nzrmla ev· 

<mmek ıstedıgını söyledi. 
- Sen ne cevap verdin~ 
:- Hbay hay! dedim, maalmem· 

nunıye, a§ Üstüne. 

. ~ akat azizim felakete bak ki se
v~ncımden müstakbel damadımın 
kd·ım 01.duğunu sormağı unuttum: A. 

ı:ıı b·J .. bilriyorum! 

- . Kadın - cı-n ~ 
~ a ınr !lümıü.ş lira ver· 

sem ne yaparsın 1 
Serseri - Kal lu 

kıanml p 0 P Olmadığına ba-

- Avustraıya karikatürü -

Eın __ eskn mesoek 
Munakaşa k h 

raf" · pe araretliyli. Ope· 

k odr: mımlar ve diplomat h-r birisi en ı mcs w. • • ..... 

meslek old~~ının ~üı:ıyacla en eski 
O .. gunu ıddıa ediyordu. 

. perator tezini "'Öyl .:d faa 
cttı: Y e mu a 

-::. Hdavvanın, Ademin kaburga 
emıgın en y ldıw B apı gmı biliyorsu-

tu\ i:ı°':n bir operatör işi bir ame· 
ıyal o ugunu inkar cd~mezsiniz 

:ya 
Mimar: 

- Fakat, dedi. ondan önce her 
caraf karmakam:ıktı. bun d"' "idi B ~ • a uzen 
ven · && düzen verm · b" · · 

l k . . enın ır mı· 
mar ı · ışı olduğu da muh kk kt o· ] a a ~ 

d
. ıp omat muzafferane gülümse• 
ı: 

- Fakat, dedi, ortalığı herhaJ. 
de daha önce birisi karıştırmıştı ı 

toostoaır 
Balıkpazan meyhanesinde karşı· 

lıklı hem atıştmyorlar, hem de ıoh• 
bet ediyorlardı: 

- Dünyada dostluk denen şey 
yoktur azizim, şu arka masada otu· 
ran yol: mu, 7.avallı iflas edince dost· 
larının vansı hemen yüz c:evirdi. 

Öteii sordu: 
- Ya öt1:kilcr? 
_ Ötekilerin iflfıstan daha 1.n· 

berini yok! 

Ha~koliil vaır R 
- Baba bana beş kuruş verır 

misin? 
- Koca adam oldun, benden 

beş kuru~ istemeğe utanıyor rnn• 
sun? - l§tc ycnı baban oğlum. 

_ Hakkın var baba, bana bir li· Çocuk - Pek tila anne. Yalnız kat'i aurctte 1«ıpılandırmadan önce be. 
ra veri nim m.cktcp 1KLZİ/eZcrimi iyi yapıp ycıpamtıdığmı da bir kontrol etsen! 

___:~R--a_n_ı_m_. _n_i_n_e_i-=le--m-u-··-ıa-A k-=--a_t_____________ \ ç~!~!~~~n~~~~!n;1 

_,.. ...... --~-------------- görür görmez yıldmmla vurulmuşa 

Ayı topa tutacaklar, ~~:~~· v •• çırağzını,yumdugÖ· 
- Y cdircliğim ek~k gözüne. 

G•• şı• • d•ree klermı•ş f dizincdursun nankör! Mektebine un e ye re ] n 1 e • l dünya kadar para veriyorum. kitap· 
· ik . . 1 larm keza!... 

_ Kimler tutacakla~ı§? - Zühre pek küçUmenc canım? oradan alacağı kartılık merıne ıcap e. Çocuk itiraz etti: 
Onu bana değil, gldın de mahalle - Merak etme, bizim rasatha.neci \ derse kendiıi ıonra gidecek 1 1 

ı - Mektepten seni aldatmışlar 
kadınlarına sorun! bay Fatin okur, üfler onu büyültür. I - Aman evlatcığım. ıen gazetecisin ı 

baba. Senden o kadar fazla isteme· 
Geçen gUnkü gazetelerden biri: - Şakayı bırak da kuzum, bu de· böyle ;eyleri her gün okur, y.-zanm 1 ğe hakları yok. Çünkü sınıf ta ben• 
"Aya mermi ntaocıklaNM§!,, diklerimiz gerçekten olacak mı, yara.. Senden çok rica ederim, bu i~e göz ku. den az çalışan, benden az istifade e-
Diye bir yazı yazmış .. Bu ya.zrdaki dana kurban oldllt,"um nur yi.izlü mü. lak olda Amerikanlınm kendisi gider. den bir tek talebe yok! 

. özler, döne dolaşa. bazı nıalıalle ka. barek ay dede topa tutulacak mı? ken bana haber ver. Ben de ne yapıp 
Jınlarmın ağzında bu §ekli almış: - Haaayır ... Ay topa tutulmi\yacak; yapıp di~imden tırnağımdan ırttınnıı 1 
Ayı topa ıuta<;rıklarmlŞ! yalnız, bu yaz sonlarında Amerik<:lı ha. olduğum be§ on paramla bizim rahmet. ( 
_ Bu mesele, acaba doğru mu, ya. va mühendisi buradan aya gayet büyük 1i efen'diye bura~an hiç olmazsa ufak tc. 

lan mI bay oğlum? bir top mermisi yollayacakmıı r fek bir iki hediye göndereyim r 
Diye işi bana soran ya.elı hatuna - Bu, neye imiı unki? - Fa.kat, bu itler olup bitene kadar, 

ben de ounu sordum: - Bakalım, aylda ne var, ne yok;ora. sakın ıenin rahmetli bayın, seni kendi 
_::Kimden duydun bunu'! dakiler ne alemdeler ı Bunu anlamak yanına çekmesin 1 
- Kimden duyacağım, dedi, Bizin için ı - Çenen tutulsun, bak yediğin nane. 

gamteleriniz yUDlll! -!Demek! or&cW/A• bidm ıibi insan.. yel Ben daha çok yapyacağım ayol! 
- PekL. Ayı klmler topa tuta.cak- Jır ftmllf ! - Burada çok yafaımJsın, birazda 

larmış bakayım? - Kimi var diyor, kimi yok -3iyorl ayda yaprsın yahu r 
- !ngiUzlerle İtalyanlar! _Bizim eıkl muhtarm kaynanası - btemem.. Ay da ıenin olsun, gü· 
- No için tutacaklarmış, yoka 18- çok teyler bilir. Onun ıöylediğine bakı· net de .. Güneı dc!dim de hatırıma gel· 

· panyada olduğu gibi ayda. da. karışık. lıraa buradan b1enlerin ruhlan hep aya di: Ya o İtalyan teyyarecisinin telıiz 
!ıklar nıı çılanış? yıldızlara gidermiı r • telgrafla güneıin hararetini çalıp dün. 

- Artık orasmı bilmem! ~leyi _ Gtder a !.. yaya indireceğine ne dersin? 
gazetede !:Orapçılarm damadı oku. _Ah, ne olur, ıu Amerlltanır mmıen. - Fena mı analık, daha ne istiyor. 
muş! diıe bir mektup göndersem de ayda bi. aun? Odun, kömür, ıoba mangal para. 

Biraz duraladıktan sonra: :ıimkinin ruhunu bulup onunla görüıae ı sından kurtulur; zemherinin ortasında 
- Hem. yalnız bu kadar değil.. Hat- - Mühendisin kendisi gitmiyor §İm- bile yotlarda incecik birer pati!tka en· 

ta, bir ltaly~ teyyarcıisi güneşin ha- dilik ı önce mermiyi aya yotlayaeak, tari ile buram buram terleri:r: ! 
raretini tclsız telgrafla çalıp dünyaya - Aman, ben o kadar sıcafa daya· 
indirecek. güneşi de gök yüzünde buz namaaaam r Zaten sıcağa hi~ yüzüm 
gibi bir kar topuna döndürccekmiş ! yoktur yavrum 1 Ben hamama hJe git. 

_ ya,aan? Daha neler olacakmı~ ğim zaman sıcaktan hafakanlarım tutar, • 
bakayım? içime baygınlıklar getir; onun için ana 

_ J)a.ha neler olacağını biz ne bile. kadına aöyler, daima soğuklukta yıka. 
lim, bunları hep siz ga7.eted:er bilini· nmm ı 
niz! Bunları yazan da siz, çizen de! - Şu halde İtalyan tayyare;:iı1i telsiz 

- Bir sayfaya dizen de! telgrafla güneıin hararetini aıınp bu· 
- Bak, ne güre! söyledin: Bir sayfaya raya indirirse sen o kadar sıc3ğa na11l 
dizen de.. Sonra bizleri üzüm üiilm dayanacaksın? 
U··zcn de! • Jü - Şimdiki evi kiraya verip Silt ee· 

- Peki ama, bunda ne var üzüm deki buz fabrikasına yakın bir eve ta. 
üzilm rüzülecek analık? 

- Daha ne olacak? Ay topa tutu. 
hırsa dünyadan hayır kalrr mı hiç'! 

- Neden kalmasın? 
- O koskoca topu yiyince param 

parça olacak ay, tepemize inip bizi 
tuzla. buz etmez mi? 

- Merak etme yahu! Tepemize ine. 
oek olan şey iki üç yüz kiloluk tayya· 
re bombası değil! Ay bu, yani bembe· 
yaz. yumu§a.crk, hallaç pamuğu gibi 
bir şey! 

- Yağma yok! Onun içinde öyle 
koskoca dağlar, t:ı..slar, ormanlar, ka.. 
yalar va.muş ki: 

- Sen, bunları kimden öğrendin? 
- Komşunun liseye giden km an-

lattı lbiı.c bunları? Onun için ya diyo
rum, şimdi ay topa. tutulup tuz.la buz 
olunca. oradaki koskoca kayalardan 
biri başmııza inerse! 

_ Tuzla buz olan şey de artık kaya 
maya kalmaz. Bütün o kayalar, taşlar, 
onnanlar, dağlar hep toz halinde \'e 
tıpkı kudret heh-ası gibi aşağı dökü. 

Jür. 
_ Hay ağ?.lnı öpeyim senin! Uldn 

ay bu hale gelirse biz sonra yaz gece. 
!eri ay mehtabı yerine gökte ne scy· 
redeceğiz? 

- Zühre var, onu seyrederiz: 

Amatör §-O/ör crclgro.f tamircisine) 
- Kor1."TYl.4yın, artık mahirleştim) yol 

kenarındakilere çarp1111yorum. 

Kaaın şoför (polise) -Ne aksilik! 
Jy; qittiğinı zam.(m görnıi!yor da hep 
böyle lıatalanmı yakalıyorsunuz. 

- İngiliz karikatürü -

ıınırrml 

- Amma da yaptın ha. bayan teyze. 
eiğim t Hiç o kadar •ıcafa kar, buz •da· 
yanır mı? 

_ Aman sende, timdiden onun tasa-
sını çeke~k değilim a .. Ne yapalım. elle 
gelen düğün bayram der. rrer:ri:n t Yal. 
nız aklımın ermediği §U l-i herif telsiz 
telgrafla güneşin hararetini n:ısıl aıa· 

ğıya indirecek acaba? 
- Sına bunu söyliyen de yanlıt söy· 

lemiş ! Meselenin aslr öyle değil! 
- Ya nasrl ya? 
:.... Telıizleri, ra!dyolan ortaya çıka. 

ran Markoni adındaki meıhur bir ki
şif, . imdi de radyo ile bir yerden baş
ka bir yere elektrik cereyan ve kuvvet. 
terini nakledecekmit ! 

- Haaal Desene ki mesele bundan 
ibaretmiş .. Ayol, onu bizim arka 
kakta oturan Vahit de yapıyor .. 

- Hangi Vahit! 

10· 

- Hani şu Acr çeşmede dükkanı var, 
elektrikc.i Vahit! 

- Hav bu «klınla. bu zekanla, bu 
ferase~inle b!.ı yaşayasın anahk t 

- A.aa:nin .. Cümlemiz birli~te 1 
Kadın şimdi hem yürüyor, he:n de bir 

elini gözlerine siper etmi,. içi hali kuş.. 
kulu, başı havada. gllneıi dikiz!iyordu t 1 

O.mıan Cemal KAYGILI 

- I ~i bcccrcbileock .,m.,iniz 1 
- !~ mi1 Siz iş mi yapfrraoa.ksrnız1. 

Ben i-1 ba§ı arailığım::t sanm1§t11n! 

- ArtıT~ gef,cbılir.<ı:ıı Tcooaçı§ım, 

h,"'114Zar kı§ı geçirmek için cenuba git. 
tiler! . 

Fikri ne nse .. D 

Kadın (kocasına dert yanarak) 
- Sabahtan akıama kadar dol&ştı
ğım halde işlerimin yarısını bile biti· 
rcmedim. Öyle yoruldum ki yarı ca· 
mm çıktı. 

Erkek (dalgın ve bitmiyen i§i 
düşünerek) - Sen zaten her işi ya· 
nm bırakırsın 1 

Hesap 
Anne- lki, üç daha, ne eder> 
Çocuk-? .•• 
Anne - Demin sana üç kurut 

vermi§tim. Şimdi de iki kuruş veri
yorum. Cebindeki para ne kadar ol
du~ 

Çocuk - Yedi kuruş oldu. 
Anne - Y cdi kuruş mu? 
Çocuk - Eveti Cebimde iki k~ 

ruı daha vardı 1 
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Mezarlıkta serenad 
• 

Alemi yapanlar 
Dedelerinin zavalh sevgilisinin 
ruhunu şadetmek istiyorlarmış! 

Budapeşteden yazılıyor: 
Macaristanın Miskole şehrinde 

geçen hafta bir gece, mezarlık bek
çisi mezarların arasından gelen aca -
ip sesler ve gürültülerle uyandı. Dr 
şanda olup biteni anlamak için hız. 
la giyinerek kulübesinden fırladı ve 
gecenin donuk mehtabında güzel 
giyinmiş iki delikanlının bir mezar 
başında bir çingene orkestrasına re-
fakat ederek tatlı tatlı şarkılar söy· 
!emekte olduklarını gördü. 

Mezar bekçisi bu gurupa hay -
retle baktı. Sanki müzika çalacak, 
şarkı söyliyecek başka hiç bir yer 
kalmamış gibi gecenin bu vaktinde 
iki şık delikanlının mezarlığı niçin 
seçmiş olduğuna bir türlü akıl er • 
diremedi. 

Bekçi, delikanlıların yanına gi· 
derek, gece yansı mezar başında 
serenad yapılamıyacağını, hemen çı· 
kıp gitmelerini söyledi. Delikanlı -
lar bu ihtara hiç aldırış etmeyince 
bekçi, polis çağırdı ve geceleyin me
zarlığın sükun ve rahatını bozan 
bu iki genç karakola götürdüler. 

Bunlar Ede F arkas ve Kalman 
Halmos adlı iki yiğendiler. Bun -
dan yetmiş sene evvel ölmüş bir ka
dın olan Ester Bato'ya bir serenad 
yapmak için çingene bandosunu ki· 
ra1amış o1duklanm söylediler. 

si o geceyi evin önünde beş aşağı 
beş yukarı dolaşmakla ve ikide bir· 
de haber almak için uşağın pencere-
sini tıkırdatmak.la geçirdi. Kızın 
hararetten ateşler içinde yandığı ve 
kalbinin çok zayıf olduğu kendisine 
söylendi. Sabaha karşı da acı ha
beri aldı. Zavallı Ester genç yaşın
da, hayata gözlerini kapamıştı. 

Gerçi Halmos bu vakadan birkaç 
sene sonra evlenmiş çoluk çocuk ye
tiştirerek torun sahibi bile olmuştu. 
Ama, hayatının ilk a§kmı bir türlü 
unutamamıştı. İ§te bu hikayeyi en 
çok sevdiği torunlarından Ede Far
kas ile Kalman Halmosa sık sık an
latırdı .. 

O geceiki torun kafaları adam 
akıllı tütsüledikleri zaman, dedeleri-
nin bu hikayesini her nasılsa hatırla
rnı§lar, hem de, Ester Bato'nun ölü
münün yetmişinci yıldönümü oldu
ğunu görünce, gerek çok sevdikleri 
dedel~?nin_ şerekse hayata doyma
dan gozlerını kapıyan kızcağmn 
ruhlarını şad etmek için böyle bir 
serenad yaprnağa karar vermişler 1 

HABER - AlCşam postası 

Kavga eden 
karı koca 

Çocuklarının açlıktan 
ölümüne sebep 

oldular 
Londradan yazılıyor: 
Bundan bir müddet evvel Lond

ranın kenar mahallelerinden birisin
de vuku bu1an bir kan koca müna
zaası, iki masum yavrunun tüyler 
ürpertici bir şekilde ölümiyle neti
celenmiş ve bütün lngiltereyi teessür 
içinde bırakmıştır. 

Bessi Davis adında bir ameleyle 
karısı arasmda yapılan bir ağız kav
gasmdan sonra, koca, evden çıkmış 
ve çocukların anneleriyle kaldığım 
nazarr itibara alarak uzun müddet 
eve uğramamıştır. 

Fakat büyük bir tesadüf ol.;rak, 
karısı da, kocasının nasıl olsa akşa· 
ma eve döneceğini zannederek ay
ni gün evden çıkmış ve akrabalarr 
nm evine gitmiştir. 

İki ve dört yaşılarındaki iki erkek 
çocuk da, bulundukları odanın ka· 
pısmı bir türlü açamadıklarından aç 
ve susuz olarak orada kalmışlardır. 

On iki gün sonra Persi evine av
det ettiği zaman iki çocuğunun ce
setlerini biribir1erine sarılmış bir va
ziyette yerde bulmuştur. iki masum 
yavru a;:lıktan ölmüş1erdir. 

1hma1leri yüzünden masum yav
rularının feci ölümüne sebebiyet ve
ren kan koca mahkemeye verilmiş· 
lerdir. 

-
Sahte aşıklara kara haber I 

Aşkı ölçecek 
alet 

NDIM1ayeit nce&~ 
e(ğl n U<dl n 

10 NlSAN -1937 

Nafıa Fen Okulu Satınalma Komlsyooqndan: 
Cinsi :Miktarı Ta.hm.in bedeli 

Yatak 
Nevresimli yorgan 
Kıliflı yastık 

Adet lir& 
, 100 . 1100 

120 ' 84-0 
160 280 

·- 2220 
. Arnavutköy Sarraf l:iurnunda kain okulumuz ihtiyacı oıa.ll yukanda cins, 

mıktar, ve tahmin bedelleri yanlarmday~lı eşya 19 / 4/ 937 pazartesi günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açıkeksıltmeye konmuştur. tık teminat 166 
lira. 50 kuruştur. !eteklilerin teminatları~ı yatırmak ili.ere her gün İstanbul 
Erkek lisesi binası yanındaki binada Yuksek mektepler muhasebeciliğine ve 
şartname ile nünıuneleri görmek Urere de okulumuza baş vurmaları ve ihale 
günü de şa.rtnamedeya.zı:lı belgelerle birlikte YUksek mektepler muhasebeci. 
liğinde toplanacak olan komisyonumuza. gelmeleri bildirilir. (1786) 

.· Deri.iz · Levazım . · Satınalma 
· ,· ": ~omi .şyo·nu ilanları 
Tahmin edilen bedeli 78750 lira olan 1500 ton ma.rot 26 Nisan 937 tarihi.. 

ne raslıyan pazartesi gllnü saat 14 de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 5187 lira. 50 kuruş olup şartnamesi 394 ~ mlJ.ka... 

bilinde komisyondan lher gUn verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevf 
ikan t.anzim ederekleri kapalI teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatte 
n bir saat eV"l·eline kadar Kasmıpa.şa da bulunan Komisyon Başkanlığına ve 
rm.eleri. "2014" ! '" ı 1 

Polise verdik1eri ifadede vaktiy· 
le şehrin en şık ve çapkın bir deli • 
kanlısı o1an dedelerinden dinledik .. 
leri hikayeyi anlattılar. Hemen bü
tün genç kızları baştan çıkarım§ olan 
bu adam günün birinde gönlünü Es. 
ter Bato adlı görülmemit derecede 
sevimli ve cazip bir kıza kapt:ımu§~ 
tı. Kız çok nazik tıpkı bir çiçekti; 
Babası onu naz ve naim içinde ye· 
tiştirmiş ti. 

Ne yazık ki kanun böyle ince 
hisleri düşünmez. Geceleyin gürül- -
tü yapanları ve ölüleri rahatsız et
rneğe kalkı§B.Dlan cezaya çarptırır. 
Fak.at delikanlıların hikayesini din
liyen ceza hakimi penceresi önünde 
mum yakmak suretiyle aşk ilanına 
cevap veremeden göçüp giden güzel 
kıza acımı~ olacak ki: Delikanlılara 
onar Pe~gö (bizim paramızla ikişer 
buçuk lira) para cezası verdikten 
sonra • bu cezayı tecil etmiştir. 

Romanyamn en ileri gelen sinir · --------------___;,-------------

Ester ondok"uz yaşındaydı; Bir 
çocuk kadar sade olması pek çap
kın Halmosu bile çileden çıkardı. A
dam, nihayet cesaretini iki eline ala· 
rak Estere aşk ilanma karar verdi. 
Bunun en iyi tarzı da gidip pence
resinin altında bir serenad yapmak -
tr. Vak.tiyle bu usul Macaristanda 
en makbul hir., aşk ilanı yolu idi. Bu 
zarif ve romantik adetin şimdi mo
aası geçmiştir. Fakat geçen asrın 
sonlarına doğru hala itibarda idi. 
Serenad'm kendisine mahsus adab 
ve erkanı vardı. Penceresinin altı
na çingene takırniyle gelip de .. dün. 
yada sevdiğim biricik kız sensin 
§arkısmı söyliyen adama karşı ~ 
da bu adab ve erkana riayet etmek 
mecburiyetinde idi. 

Kız Serenad' rn kendisine kBıJı 
yapıldığına emin olduktan sonra bir 
mum yakarak penceresine kor, bu • 
nunla delikanlıyı kabul ettiğini an -
labrdı. Eğer mum pencerenin ö
nüne konmazsa, kızın serenada de
likanlı ile hiç bir alış verişe girişmek 
istemediği anlaşılırdı. 
. Bazan v~cdanı ~ahat ve derin uy

kuya dalabılmek nımetine mazhar 0 • 

lan kIZlar vardır ki müzika sesiyle 
uyanmazlar, bu takdirde kızın an
ne ve babası işe burunlarını sokarak 
h!sier!ni b_öyle aşi~ar bir surette gös
terenın kım oldugunu görmek icin 
dışarıya bir göz a tarlar, eğer bu J a
dam kızlarına layik bir koca nam
zedi ise, hemen gidip kızlarım u· 
yandmrlar, yatak odasının pencere
s i önünde bir mum yaktırırlar bu • 
nun üzerine delikanlı arabasr:ıı çe
kip gider. 

Halmos bundan yetmis sene ev· 
vel bir gece Ester Bato içi~ bir sere
nad yapmağa karar verdi. Gece ya
rıs.~n~ doğru yanında bir sin:;cnc 
muzıka takımı olduğu halde Bato 
Iann evi önüne geldi. 

Serenada başlamak üzere tam 
da .. işareti vereceği sırada, evin u 
şagı kapıyı açtı: 

-Amanın gürültü yapmayın; 
ma~:ızel Bato çok hastadır; iavalJr 
zaturrıeye tutuldu J.. dedi. 
. Halmos az kalsın çıldıracaktı. 
Qngeneleri gönderdi, fakat kendi-

Beyoğlu U5Uncn aulh hukuk Mldm.U
f{nden: 

Fahriye, Fatma Pakize, :A'yJe Semiha 
ve sairenin mtııtereken mutasamf ol
duklan Beyoğlunda Hüseyinağa ma. 

hallesl eski Katırcı yeni Kımız soka· 
ğmda 1 sayılı ve 2000 lira muhammen 

kıymetli bir ev ve müştemilatmıdan 3 
ve 97 numaralı iki dükk~nın tamamı 

§Üyuun izalesi için açık arttınnaya ko
nulduğundan 11-5-93 7 salı günü sa. 

at 15 den 16 ya kaldar Beyoğlu sulh 
mahkemesi başkatipliğince müzayede 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham 
men bedelinin yüzde 7 5 şini bulursa o 

günii ihale edilecektir, bulmadtğı tak· 
dirde 15 inci gününe g;len 26 - 5 -
937 çaqa.mba saat 15 den 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

1 - Bina ve dü.kkaruann evtafr mah 
keme başkatibl nezıdindeki 937/10 nu
maralı dosyada yazılı olduğundan anla. 
mak istiyenlcr oradan okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 
belediye vergileri vakıf icarcsi, tellatiye 
ve 20 senelik vakıf taviz bedeli müşteri
ye aittir. 

3 -Arttırmaya girmek istiy<"nlcr mu 
hammen bedelin yüzde 7,5 nisbetindc 
teminat akçesi veya ulusal bir bcınkanın 
teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedelj ihaleden itiba
ren yedi gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu. 
!arak farkı fiyat, zc; rar ve ziyan ve faiz 
bila hüküm kendisinden alınacaktır. 

5 - 2004 numaralr icra ve ifUs ka
nununun 126 ıncı maddesi mucibince 
gayri menkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklılac ile diğer alacaklılar gayri 
menkul üzerindeki haklarım hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 

isbat için ilan gününden itibaren 20 gün 
i~in':ie cvrakr müsbitelerilc bir;:kte ~atış 
r.ıc:nuruna rnüncaat etmelicr~l·r. A :si 
takdirde haklan tapu kütüğü ile sabit 
olmayanlar satış parasının p ?. ylaşrnasm

dan hariç kalırlar. 

6 - Şerif hi.,se<;İ Os~an oğlu Sülcy. 
mana ipotek!idir. 

7 - Şartname mahkeme divanhane
sinde herkesin görebileceği vere asıl
mıştır. Fazla ma!Umat nlr.;ak istiycn!e. 
rin 937/ 10 sayısı ile başkatibliğc müra
caatları ilan olunur. 

mütehassısı doktor profesör Corç 
Marinesko aşkın şiddet ve harare
tini ölçecek bir alet icad etmiştir. 

Bu alet bir takım elektrik pil
leri tarafından bir galvanemetreye 
bağlı iki kurşun levhadır. 

Kurşun levhalar aşkı ölçülecek 
adamın kollarına bağlandıktan son -
ra profesör bir esamı listesi okumak· 
tadrr. Listede sevilen kızın adr o· 
kunur okunmaz galvanemetre üs· 
tündeki ibre duyulan heyecanın ke
safetine göre sallanmaktadır. 

Aşk ne kadar şiddetli ise ibre de 
o derece fazla ihtizaz yapmaktadır. -
KD~ırD'fc111J ©yaışoırila 

~Uır@I D 
Cigara içenler Jon Valker adım 

hatırlamalıdır. Bundan tam 11 O se
ne evvel bu orta yaşlı bekar kibriti 
icat etmişti. 

Valker Londralı bir kimyager
di. 1826 senesi nisan ayında her 
kutusu bir şiline (bizim bugünkü 
paramıza göre 30 kuruş, eski gü
müş paraya göre 6 kuru~a) kibrit 
satmağa başlamıştı. O vakte kadar 
ateş bir pertevsizle giineş ışığından 
yakılrrdr. Güneş olmadığı zaman
larda çakmak taşı, demir ve kav kul
lanılırdı. 

IKa~alWal lY:<S;ıra= 
ya ifil Oaı rrı ifil ~aı ifil o 

Bir kaza neticesinde ölen adam· 
lann kanmı Moskovada bir hasta
hane hemen almakta ve ihtiyacı o
lan hastalara nakletmektedir. 

Sovyet doktorları kanm aşağı de· 
receli hararette üç haf tadan fazla 
mayi halinde kaldığını ispat etmi~
lcrdir. 

~al o~"n lfil<e ~ n(ğ 
~a~o IFilDŞalln)u 
İngiltere kralının taç giyme me· 

rusirninin bitmesinden sonra, istifa 
etme3İ kararlaşmış bulunan İngiltere 
başvekili Baldvine kral altıncı Corc 
tarafından dizbağı niganı tevcih edi
lecektir. 

B~?dvin bu suretle, dizbnğı nişa· 
mm haiz bulur.an yegane "halktarı 
kişi,, olacz.ktır. Bu nisan bundan ev. 
vcl, geçenlerde vefat ~eden Sir Üsten 
Çcmberbyn'de bulunuyordu. Ve o
n:ı. Lol:arno mca!ıc2e~i müzakere
lerini muvaf fakıyetlc idare ettiği için 
verilmişti. 

:rd Q KiYE 

l\RAL\T 
BANKA51 

Biriktiren rahat eder 

Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Türk 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikra.miyererle ( 5~.opo ve 200 000) liralık 

iki adet mukaf at vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 rünü akpmma bdar biletini 

değİ§tİmıi~ balunmalıchr. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki. hakkı sakıt 
olur~ 
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- ne JapmaJa nlyetiııtı var? e9rakı ll'ilipin elinden almaktı. Bunu 

Parda,._ P1tt tabi bir teY t11JJI. yaptım. Ya üz m&yö, ala c!e tceaUr 
:~uı .... ft .., bir tavırla cenp yer. ctuymıyacaiıiuza emin mftfpls? 

• Elpinoza, mpı blr dtmlrle dallan· 
bu -1'aJ!I ~ ~ lbfn bDcll~ ımt ıfbi birdenbire clo~u •o 10la-

1Detbr &titl ka~ tplanlll rica yatak 10rc1u: 
:,ınete niyetim \tar. Bayte'nııe. · ııs df - Ne demek lati7on~uı1 

1 olmayan bu yerden ~ıbt ~ Pardayan ayni 1akin eell• cnıp 
- Ya rectdeder1e11ı? •tnıl= 
- O zaman bu ·rada ~her ~ - Şunu llS1lemek latlyonma kl, lls 

ti - Öyle olaun, berabir altctl'• Jft- ;keddi kendinize ı&inlan .ayto101dunus: 
cede, itkencı her iklmiı Stirı .,_ Ull1 Bqenılzit6r 1pubdc1et ldllHnln atltl 

dertcede olacabı ınımma ,.pmakta oldulu vuif'eyi Ur. 
Pardayan IOfuk bir tetle: mal etmeden abiıemeUdir. 
:- Yanalıyon--. dedi. spe..-.ll• Eapinoı. can danıanm buJaD Ye • 

~ lsiaa •Jlli oımı,.-. .. ~ fada diltllndillü ve laysqet nr4lll ~ 
'?den, bUnye itibarile dalla ~ yi kqfeden bu adamla naaıJ bap çıka
~ tonra da beni birkaç ~ ~ bDecelini d61UndQ ve lalıldetle bapdıı 
bileceir. yeınetiın ~r. ~ ., .,..... - iblisi 
luktan Blecet~iz pyet ~· Ben - Gaıilyonwıus ki ayni vulyette 
bu tilrlil itkenceyt tattan. Sisi t..m e- de~is. Ben mllteeaair olmadan p!ece. 
d~rinı ki, pek debtetli bir .~. Sis tim- Siz ile, ...Ue •• eserinfsı bitirme· 
hır. ceset olduktan sonra, beli bo bm&J mekte mUtmmt bir acı ve tteutlrlo 
la ııkencenıbı iSnUııe ıeçe~ CJlecebinis. ~ bu kadar 16yU,.. 

Eıpincza b6titn 
80

iuk •ı1ı1ıtmA cek •e bu mnsua hiuat aidtı a.cltt 
rağmen, dehtetlt OrpermekteO kencilsL etmeniai bekliyeceliJD. Baba pline•. 
ni alamadı. Pardayan, bu jlSlai cicldf b.undan artık bah8'tmcmeie ~ 
'8y1Uyordu. BUtün banlan aflntrek var. Bu hUIClta bit kirli' •~ 
ve heaaphyarak m .. -- wrhudftL Ona lıltfen baiıa bDc1iriilldfı flDılclUt Allah 
bu ~- • .__ ...;..L-tJı'k 'feniıı. kararmctan dhyacla ~ llnl"Y""" uıua 
vazgeçiremezdi. Vo ~artık Eapinon ile met-

p da 
...... u ...ne •ul ~ mantosuna unldı ve 

ar yan ıon 4erece ...,n • 
devam etti: dtnara dOlnl bUIUlerek uykuya daldı. 

- Biz mnm ~da ayal teeıdrl El~ hiçbir barelcet yapmadan, 
duymıyacafrS. Benim c!UJ'lcaJim,... usun mUddet ona baktı. Gizlice f8nl· 
ne teeutlr, cffmedtn ene! ımadam Ta- yenin üzerine attlarak kamaluı• çekmek 
uıtaya bir çift 13% tayliyememif oımam. ve onu aJdtırdilkten ıonra Jraçrnak dil. 
91ac:ütır. itiraf ederim ki onu mıtaak- ıOncm ~ıguJ cfdiyordu. fakat 

t Parclayan ~ 1»lr adamı ba kadar cam 
bk ı'=ıü latlJQrd.-, JPab ne ya· ... •----- imklnuz oldu-.·-u d"•Un· 
~1 fnDll her zaman ~ ya- " _.. •~· -ı 
"-""' kf ~~b, m~ obnL dO anladı ki, Pardayanm uykuıu gl
_. pn. ÇlnkU 11~ .ulfem. rUndlllO bdar •in' delil, belkı de htg 

~4-rlitlbl'.:Jtaıilll ota .ı,amuyor, 

-

m&ll, ihtimalinl bir dldl ühna ıetire. 
ın!yordu. 

Binaeaaı.,Jt. .._ M babasına oluna 
ollU Wrbs düllra bannlrt•n b1f. 
lra bir teJ' dlltlnmlyordu. Muamfila. 
niahpua tehUkeli bir TUiyet illa bile 
oma bit ..._ darbelile lldllrecelinl 
Umlt tclf,.orda. 

• 

17) 

itte bq enpltlr. Pudapna ~lkbt-
1• ba1111rlıim. Jsadi lrmdaı• bunJan 11,. 
U70r n bir tanftaa da lra•eım .,.,_. 
du. Ancak o ..... uJaclı ki. bOtQa ~ l1a hiç alay et. 
tlmltlerlal ..,.._. olcluP --. ~ w amfmt bir 1e1le, ken-
rinıt.-......_ llS1ledt: 

,.,...,. ~ ~ lıılılt!-1-· pııs pırıUmen ben4edlr., 
:a.., nim•· ~ <•1"' ... ID bmanız ıibi. Ta uaklardan ıete 
delflmeıli -. relr ete ıeçlrmek istedtlfm, efendinize 
sm. , •n t411i"e lra· bir memleketi peıkeı çekecek ve mem. 
m balaadult •••• ti-Uının yere dilf. lelrethnl bir t1panya .USyetl haHnı ıe
.... ....,... ı.a-ttL Banu hemen tfrecek olan hu kı)metll nrab ancak 
...... ...... elimi uzatmak nretD~ ele reçlreceliml 

Ve bl.! e&fsitar clılerinl etralta do- dolnnu h~ aklıma ıetirmemtıtim. Ba· 
~ kll'Nllnı aramat• 1-tladı. na te•dl edilen vuüeyi bu bdıtr kolıy. 

O nman, Pardapn miltehıl bir ta. ldda .. bak b& tana ikmal ettlflm 
Vtrla tayle dedi: ıp.. clddea lltamJOnun. 

- O kadar fula araınaJlll. itte ara- Pabt, ma.,a. lfs ele ltlnf edin ki, 
dıium 191· pWr çocuqa bir 1aflılda hareket ettini&. 

Bu:ılan 181DJertk kemerindeki kı- Çok itimat basan sarar verir. Vakıa nef
ma,. wrdu ft alaJCI bir tebe-hle 11 itimat iyi bir ıe,ıdir. Fakat bunda 
ilbe etti: mibdp etmek ft ba itimadı 10D bad• 

- Bua bir aiWa ptirmek llltfunda de kam ıatlrmek -...: 1eu netice. 
bulundutumıı için cidden tqekkilr ede- ıer ftrir. Sis bumm 11a-blrtecrtlbllial 
ri-n. JIJll10l'IUD1IS. Nefte itimadı IOD haddi

Bepln-. 1aldn halini ~ bolmadr. ne kadar ıitGrmü am-ı• bpddllr-
Zaten. o. en mtlthif n1dp1ede mtlca4e. nuı için bADmıt oldulu bit partiyl 
le edebllece1r bbiHyette bir adamdı. kaybe~ Şuna itiraf edWT ld '* 

A,nr amanda aklından bir py ~- YIPbiJmı\ mücadele de bit ııte •JDI 
ti •e bir M91d tablle, eUnt ıBfltlne kunette dellldik. Partı;ı bunma1r 
dolna 18tlrerek parwtlmenf aradı. için eliniırcl• herteJ IDft'ltlttu. Ve ıun• 

Yeıtlncle delapt .. •clfte be1lrclL .. tatdllr edeninls ... 1Ma .. alçak
• darlle, 1mnaam bybohlpndaa da. ~ bir -.amele ,..,....._ 
ba •lmh· Blplnola bu .... .,.., bir ... 

fite, wali: o--. llaldllau. ~ .... ,... 
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Deralerimize aboQe olsınlarm. t..ıisitlerini µiaJnm onlfn~U .aUnUne lia.dar göndermelerini rica ede~ 

·174 tOCENIN J\ŞKI 
---·~~-------------------------.... ~~-· ...... --------------------det, ne heyecan, ne de korku alameti 
gösterdi. Gerek Espinozaıun· dinlerken, 
gerekse Pardayanın, söylerken aldıklan 
bu sak.in tavrı görenler, bunların aman
sız birer rakip olduklarına inanamazdı. 

E-spinoza her zamanki soğuk kanlı 
tavrile sordu: 

- Demek ki, size içirilen zehirin 
kuvvetine mukavemet ettiniz, öyle mi? 

P.ardayan yavaşça gülmeğc başla1dı 

ve hayret eder gibi bir tavırla: 

- Fakat mösyö, dedi, insana zehir 
lçirilincc onun hususi bir tadı olmam.a
sma dikkat etmek laznn. Bu en basit bir 
kaidedir. 

- Fakat buna rağmen uyku iUcım 
içtiniz. 

- Meselede bunda ya, benim gibi 
içkiye tahammülü olan bir adamın, bir 
iki şi§e şarabın müthiş bir uyku ihtiya
cı !doğurmasından şüphe etmemesine 
imkan var rwdır? 

Bu şüphe, hususi ve güzel şarabın 

içinde başka bir madde bulunduğunu 
hissettirmeğ~ kafi geldi. Bunun üzerine 

garip. bir tadı olan bu şarabı, lderhal 
yıkanmış olduğum liğenin içir.~ boşalt. 

tım. 

- Sizin son derece kuvvetli bünye· 
nizi nazarı itibare alarak, zehirin mik
tarını fazlalaştırmalarım emretmiştim. 

Bunun için şarabın tadı biraz bozuL 

muş. Buna rağmen sizin hassasiyetini
zi takdir etmekten kendimi alamryo
rum. Çünkü bir çok zeki ve kurnaz in_ .. 
sanlar bu tuzağa mükemmelen ve hiç 
bir şeyden şüphelenmeden düşmüşler
di. 

Pardayan, bu takdire teşekkür edi
yormuş gibi, nazikane bir tavırla eğildi 
Eııpinoza !devam etti. 

- Zehiı: meselesi anlaşıldı. Fakat si. 

zi de dclirtmeğe karar verdiğimi naııtl 

anladınız? 

Pardayan omuzlarım silkti: 
- Benim önümde, Faustaya söyle· 

mi~ olduğunuz bazı tedbirsizce sözleri 
söylememeniz icap ederdi. Zaten Faus
ta beni sizden daha iyi tanrldığı ıçın, 
sue yavaş söylemenizi tavsiye etti. Fa. 
ustanın da, nazarı dikkatimi celbeden 
bazı lüzumsuz şeyler söylemesi lbmı
mıydı? Ve nihayet,lüzumsuz bazı sözler 
söylemek hatasını işledikten sonra de
lileri kapattığınız demir kafesi, bu ka
dar ısrarla bana göstermemeniz içap e
derdi, Sonra, o bedbahtları çıldırtmak i
çin zehir verdiğinizi ve işi tam2mlamak 
için de bir çok işkenceler yaptığınızı, 

bu kadar tafsilatile anlatmamamz lazım. 
dr. 

Espinoza dalgın bir tavırla: 
- Evet, hakknnz var, deldi. Sizin 

gibi müdekkik bir insanla çok dikkatli 
davranmak icap ettiğini hatırlamalty
dmı. Bu bana bir ders oldu; bunu u
nutmıyacağım. 

Pardayan bir. defa daha nazikane bir 
tavırla eğildi ve saf fakat ayn~ zaman. 
da müstehzi bir sesle sorldu : 

- Öğrenmek arzusunlda bu!unduğu
nuz şeyler bu kadar mı? Çok rica ede
rim sıkılmayın ... Önümüzde bir hayli 
vakit var. 

- Sizin müsaadenizden istifade ede. 
rek şunu söyliyeyim ki, malik olduğu
nuz kuvvet ve tahammül beni hayrette 
brraktı ve şaşrrttt. Çünkü, eğer yanıl
mıyorsam, on beş gündenberi ancak iki 
defa yemek yediniz. Size verilen ekmeği 
saymıyorum, zira bu, size kuvvet ver
mek için değil, fakat açlrğı ld;:ıha fazla 
duymanız için veriliyordu. 

Espinoza bunları söylerken, şövalye• 
nin gözleri içine dikkatle bakıyordu. 

COCENTN :A.ŞKt 

Ve bir defa daha Pardayan onun düşün· 
celerini gözlerinden okumuş· olacaktı ki 
gülümsiyerek cevap verdi: 

- Sizi, hakikaten son derece mm.e. 
hammil ve mukavim olduğuma, açlığa I 
ve sususzluğa herkesten ıdaha fazla 
mukavemet ettiğime inandırabilirim. Fa ! 
kat benim zayıf oluşumda bazı ümitler 
arıyor gibi göründüğünüz için, size ha
kikati bitdirmeği tercih ederim. 

Pardayan, yerinden kıinddamadan, 

bir türlü kendisinden ayırmadığı man
tosuna doğru elini uzattı ve, oraldan 
koskocaman bir jambon, suyla dolu bir 
şişe ve birkaç meyve çıkararak, hayret. 
ler içiride bakan Espinozaya gösterdi. 

~ İşte, dedi, yemek dolabım. Benim 
mübarek iki rahibimin, şercfipıe ver
dikleri muhteşem ziyafet esna<sında, beş 

günlük açlığı nazarı dikkate alarak, mi
demi bozmamak için gayet az yedim ve 
içtim. Fakat, muhahzlarımm mütema. 

. diyen masaldaki yemeklere göz dikme
lerinden istifade ederek, bir çok şeyler 
saklamağa muvaffak oldum. "Bunlar 
benim imdadıma yetişti ve suf bu saye 

dedir ki, beni böyle kuvvetli gö-. üyorsu
nuz. Beni muhafazaya memur t.dilen ra
hipler pek de zeki adamlar olmasalar 
gerek ... Çünkü hiçbir şeyi görmediler. 
Saklamış olduğum iki şişe şarap bitince, 
şişeleri bana getiril~ suyla doldurdum. 
Hakikaten bir gün gelir ıde beni tama. 
mile aç ve susuz bırakmanız ihtimalini 
düşündüm. 

'Halbuki, elimden geldiği kadar, ö
lümümü geciktirmek ~tiyordum, size 
şunu söyliyeyim ki, bir gün . benimle 
haşhaşa kalmak hatasını işliyeceğinizi 
ümit ediyordum. Hadiseler, tahminle
rimde yam1mad;ğır:ıı gösterdi. 

Espino.ııa lıir müddet daldı ve sonra 
ağır ağır söylemeğe başladı: 

I . 

- Böylece, a§ağ1 yukarı her şeyi ev. 
velden tahmin ve keşfettiniz. Fakat her 
şeye rağmen, size yapılan bazı işken· 
celer sizin kuvvette bir insanı~ bile 
şuurunu bozacak kadar iyi düşünülmüş 
şeylerdi. Bilhassa, o korkunç bıçaklar, , 
hücredeki güneş, sonra ani bir soğuk, 
bozuk ve mütemadiyen değiten hava si
zi sarsmağa muvaffak olamadı mı i 

- İtiraf etmeliyiı:n ki, bu kCJfiyatı. 
nız gayet isabetli ve dehşet vericiydi. 
Fakat bundan ne çıkar? Henüz ölmiye· 
ceğimi biliyoridum. Çünkü, sizi görme
miştim ve bundan ba§ka da maksadını.. 
zın beni öldürmek olmadığı malumdu. 
Bunun i~in de, bu korkunç brçaklann. 
sıcağın ve soğuğun, kızgın güneşin ve 

bozuk havanın bir tnüddet sonra kaybo
lacağını biliyordum. Bu vakia hiç de 
hoş olın.ıyan bir vaziyetti. Fcikat madem 
ki bundan kurtulmanın imkanı yoktu. 
elimden geldiği kadar bu birkaç saate 
tahammül ettim. 

Espinoza bir tek kelime söylemeden, 
uzun müddet ona baktı. Sonra, derin 
derin içini çekerek: 

_ Ney azık ki, d~di, sizin gibi bir a. 
dam bizimle beraber değil 1 Eğer beta• 
ber olsaydık neler, neler yapmazdık? 

Pardayanın itiraz etmek üzere oldu
ğunu görünce ilave etti: , 

_ Merak etmeyin, sizin fikirlerinizi 
•değiştirmek teşebbüsünde bulunacak 
değilim. Bu sizi tahkir etmek olur. Si.. 
zin gibi insanlar ha!Ch ve doğru addet
tikleri bir fikre sadık kahrlar.. Fakat 
satılmazlar. 

Espinoza bunları söyliyerek tekrar 
derin bir düşünceye daldı. Son:-a başını 
kaldırdı ve Pardayanm gözleri içine 
b:karak sakin ve ciddi tavrile sordu: 

- Şiır.di mademki sizin esirinizim.
çlinkü hakikaten öyledir, diye ısrar etti 
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1 s t an b-U. t K o m u ta n 1 ı. g , · 
Sa~ınainia :.~Q[OJSYOr}M: 'ilarıtarı · 

............................ -
1 

RADYO 
İSTANBUL: 

18,80 plAkla dana musikisi, 19,30 Dr. İb 
rahim Zati: Mikroplar ve mikroplarla hasta 
lıklarm tarzt intikali, 20 fasıl eaz heyeti 20 
30 Ömer Rıza ta.rafından arap!:;a söylev: 20'. 
~ !utl as.z heyeti, saat ayan, 21,15 orkestra 
22,111 Ajana ve borsa haberleri, ve ertesi gü. 
ııUn programı, 22,30 p!O.kla sololar, ve operet 
p&rça]a.n, 
BERLIN: 

17,05 karııık yaym. 19,20 §an ve dans po
purııt, 19,•5 röportaj, 20,05 konferans, 20,20 
oda musikisi, 20,•5 günUn akisleri, haberler, 
21,115 mUliki eğlenceleri, 23,0:5 hava, haberler 
ııpor, 23,35 gece musikisi, ·1,05 dans plakları 
PEŞTE: • 

18.so halk f8.t"kılan, 18,55 döportaj, 19,30 
gramofon, 20,20 piyes, 21,05 salon orkestre. 
ııı, haberler, 22,45 çingene orkestrası 23 30 
cazb&zıd, takımı, 24,05 polislerin ork~str , ı 
1,10 aon haberler. as • 

Bt.JKREŞ: 

18,05 asker1 bando, 19 05 hava v,. k 
tra ' ., onuı;ımıı 

19,15 orkes konseri, 20
1
45 şan konse 

05 mektup kutuııu, 21 20 dans k ri, 
21

• 
' or estrası 

22,35 hava, haberler spor 22 "O ' 
' • • "' gece konse-

ri, 2S,50 almanca ve transı h 
aon haberler. zca aberler, 24 

LONDRA: 

18,05 çocukların zamanı 19 05 k 
20 O • • anşık V ::!• 

ym. , 5 hava., haberler .. p • 
k 

• " or ve saire 20 
35 onıer, 21,45 musiki 22 05 • • 

ri • • orkestra kon· 
ııe , 23,05 hava, haberler 8 k 
aalre 23 3ır d ' por, onuşma ve 

• • " ans orkestrası. 
BOMA: 

18,20 eğlencell konser, 18,55 haberler 19 
111 zlr8l yayın, vesaire, 21,45 karııJık m~şlkl' 
22,05 operet: Dansöz Katya 24 05 h b ' h 2• ı , a erler, 

ava, .. ,3:5 dans nıuııl\<lsi. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam ıehrtn muhtelif semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler §Unlardrr: 
İstanbul clhetindekller: 

Emin!!nUnde (Salih NecaU 

SARAY 

rtJBK 

MELllK 
lPllK 
SAKARYA 

VILDIZ 
SUMER 
ALKAZAll 
fAN 

~"' 

ASBI 

BEYOCLU 

1 RUyalar dlyarmd&. Dok.o 
tor Sokrat 

ı Dokuzuncu sen:tonl. Şehir· 
ıer alev içinde 

1 nana için yaratılmı§ 

1 Romeo ve Julyet 

1 Beyaz melek 

1 Bltınemlş senfoni 
1 ôlUm §U&I 

ı Taytun 
ı saadet. Moda çılgmlıklan 

1 ;.racar Raapodi.st. Gökytı-o 

EÜ atetler içinde 
1 sı.ngapur postası. Altm 

toplayan kIZlar. 1936 Atı. 
na Balkan ollmpiyatle.rı 

1 Gtızeller resmJgeçidL Dert 
Biz arkadqlar 

SANCAK t 

(EskJ A.storya) 
<JU!\IUIUYET ı 

ş1rıey asi. İnUkaın sesi 
DUnY& havadisi 
Esrarengiz tayyare. Yıl· 

dırım bölük ı 

ISTANBUL 

FERAH Kör ebe. Hod Gllsonun 
intikamı 

• 1 BUlbüller öterken. I).nç 

kanunu 
Bağdat bülbülü 

1 Sözde kı7.lar. Koua.n krz 
serveti. 1936 olimpiyatları 

ALEltIDAR ı Altın kelebek, mumyalar 
Kl!:~L\l.BEY ı Eskimo. Çöl serserileri 

KADI KOY 
1 şovbot. Hafiyeler kral. 

OSKUDAR 

1 Yıkılan belde San Fra.nsıs 
ko 

BAKIRKÖY 
&ı:tLTfY ADI : Bir mayıs gecesı 

'(Cemil) Küçük ), Beyaz1tta 
' pazarda (Necatl Ahmet), E· d (HUs • .ı .. Hüs:n 

yüpte (Hikmet Atlamaz) Şeh -•-•- • şmda (Kinyoli), Gala.ta a eJ.... U), 
ZJm Sadık) • re"4Uillilde (NA Taksimde (Llmonciyan), Şişlide (Nargtıecı. 

İstihkam taburunun kışl"mda ya. 
pılacak elektrik teaisatmm a.çık ek
siltme ile ihalesi 16/ 4/ 937 cuma giL 
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 200 lira 5 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 15 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarilc ihale gUnünden evvel 9 uncu 
inşaat şubesinden alacakalrı vesika. 
la.rla beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelm~leri (1780) 

lstanbut Le\'azıın rııır ıgı 
Satın.a_!.IJl.a , Kvmis~oı:n• . ılfmlaıı 

Ordu hastaneleri için 4000 a.det yüz 
havlusu 13 Nisan 937 salı günü sa.at 
14,30 da. Tophanede satmalma komis
yonunda pazarlıkla yapılacaktır. Ta.h. 
min bedeli 3200 liradır. tlk teminatı 
240 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda, görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

''414" "1960'' 

Malt.epe piyade atış okulunda yapı
lacak elektrik tesisa,tmın pazarlığı 
13 Nisan 937 ~alt günü sa.at 14 de 
Tophanede satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif bedeli 1495 lira 30 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülcbilir. İst.eklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. llk temina.t 112 
lira 15 kuruştur. "415'' ''1961" 

Salıpazarında !stanbul Deniz YoL 
le.nıa Müdürlğüünde mevcut köhne 
halı parçaları ile bir adet sandal 14 
Nisan 937 Çarşamba günil s~t 14,30 

da Tophanede satmalma konıisyonıuı
da pazarlıkla satılacaktır. Tahmin be. 
deli 24 buçuk liradır. Teminatı 3 lira 
75 kuruştur. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ''419" "1963" 

yada (P. d ' KaragUmrükte (Kemal), Samat· yan), Hasköyde (Barbut). Kasrmpaşadı.ı 
• '1 vo.n), Şehzadctaşmda l!small (VA.art), DeşilctaıJta (Nail Hallt), Sarıyerde Kuleli Askeri lisesi için 4000 adet 
Hııkl-:t), Aksarayda (Sarım). Fenerde (Vitıı• (Osmn"), 11 ...... yüz havlusu 12 Nisan 937 pazartesi 

), Alemdarda (Abdülkadir), Baklrköyde üııkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: günü saat 14,30 da. Tophanede Satmal-
(Merkezı. Üsküdar çarşıboyunda (Ömer Kenan), Beyoğlu cihetındekll ~r: ma komisyonunda. açık eksiltme ile 

Kadılt./ly Modada (Sıhhat), BUyükadada i tahm · bed }' 
_bUklAl caddesinde (Del\a. Svda), Tepebfl.• (Halk) Hcytıellde (Ta.na~ ), alınacaktır. Hepsin n ın e ı 

bin liradır. nk teminatı 75 liradır. 

Devlet ___ Öemi;y~lTarı .. Umu mi ____ , :~::'i~.v~s~::~:i ı!~:is::: 
Müdürlüğünden: komisyona gelmeleri. "404,. ''1713,, 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize elverişli 
çntma.k, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geçmemek şartile idaremiz, 
A~rada çalıştırılmak üzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacına göre liizum gö· 
riilecck mahallerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizme
te alınacaktır. 

Ressamlık ve kısım sefliği için Ankarada Yol ıdairesinde, İstanbulda Hay-
darpaşa işletme · d t .' - 4 l g ·· , sın e, zmırde de Işletme merkezinde 28- - 3 7 çarşamba gu-
nhilanlmtisaba~a imtihanı yapdacaktu·. Ancak şube şefi olarak alınacaklarm imti -

arı aynı ·· d ın olan ü ~un .e yalnız Ankarada yapdacağmdan bu istekt: olanlan11 muay -
yl k al g n e bızıat Ankara.la Yol \dairesine müracaatları lazımdır. Şube şefi 
o. ara ınl acakların yüksek tahsil görm üı;ı olması )aıımdır. Mühendis olanlar im· 
tibansız a mır gig~ t ı· 1 ı • er a ıp er ve Nafia Fen Okulu mezun arı arasınd-ı imtihan 
yapılır. 

Kısım şefi ve ressa lık . . - t h ·ı . f m ı:ntihanına gireceklerin en aşagı a sı şartı orta -
dır. Nafıa en okulu mczunl b . . al n· ~ . . . an u hızmetler i in imtıhansız mır. ıgerlerı ara-
ıım~a y.apkılaclak_ ımtıhanda san'at okulları ile li=e mezunları tercih edilir. istekli -
lenn ldıle çe erıne a~ağıda .. · · 1 k · · · 

1 
gosterilen ve~~iki de eksiksız o ara ılıştnerek en 

geç 2~4-A93k7 tarihine kadar dog-rud:
0

0 
dog-ruya adı geçen İşletme Müdür -

1 '"kl ne ve n ar d "' ~ en "h a a yol ldairtsi Reislig- ine müracaat etmiş bulunmaları gerek-
tır Bu tarı ten sonra y ı ·1 . n· 1 apı acak müraca tlar kabul edı mez. . 

ı. - .1p oma (veya Noterlikten suret). 
2 - Hızmet ves ·k· · · ) · p l' aı 1 (En son ve evvelki hizmetler ıçın • 
3, - o ısten tasd"kl" . . 1 1 ıyı ahlaAk b 1 · 
A H" · c gesı. 
.,, - uvıyet cüzdan ( ·· 
5 - Aske r I nüfustan tas dikli). 
· ) r ık vesikası (Askerlig-ini bitirmi§ olmak veya ats.kası bulunma -

mak şarttır. 

Şube şefi olanlardan yük~ek okul mezunlarına bidayette 97, yüksek bir 
mektepten mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek bir ihtisas 
dJploması bulunanı . · d . . d . ar 130 lıra üc•etl h'z:nete alınır. Ve tatbık olunan esaslar a-
ırcsın e tcrfı eder ve · e 1 

• 
zam aörür' 

Kısım f b •er. 
. şe _1 . ve ressam ola.rak alınacaklardan yüksek tahsil görenlere 97, 
ııse ve~~ muadılı meslek okulu mez olasına 6 7, orta tahsil görenlere 57 lira üc-
ret verılır. Garp lis ı 'i · · "h 1 b 11· ı 1 b" de an arından b; · · b"ld' -· ayrı bır ımtı ana e ı o an ar ır • 
rece daha yuk .. .rını ı ıgı 

. . arı ucretle alınabilirler. ı 
Hızmetımize gireceklerin t r·ı . ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz 

'dn tatbik ol er ı erı . 1:ı Unan kanunu mahsus hükümlerine tevfıkan yapılır. 
~nkarada kendilerine vazı"f ı·ıenlerin alacakları mesken bedeli yukarıda 

österilen ile 1 e ver 
g ret erden hari~tir. (853) (1967) 

Nafia Vekaletinden: 
17 Mayıs 937 pazartes· .. .. t 15 de ATikM"ada Nafia Vekaleti malze-

me ekqiltın k 1 gunu saa 11' (20) t 1 . ~ e omisyonu odas d (3000) lir:ı. muhammen bede ı on ama 
demm açık k ·ı ın a 

~ e 61 tıne ile satın alınacaktır. 
~a.rt.naıne ve bwıa m .. t r . d. - evrak parasız oalrak Ankarada malze. me :M"d" 1 .. w u e~eıTı ıger _ d . 

u ur tıgiind "::ı w Hn yd d Vekalet Tesellüm Memurlugun an verı-
lecektir. " · ar~apa a 

Muvakkat t eminat ('> <:>ı:: ) 1. dır · • "'-iJ ıra . 
. Eksitlme~e gireceklerin 17 Mayıs 937 pazartesi günü saat 15 de malzeme 

eksiltme komısyonunda bulunmaları ıazımdır. (736) (1753). 

Ordu hastaneleri için 500 adet tU. 
kürük hokkası 15 Nisan 937 pet'§em.
be günü saat 14 de Tophanede Satı
nalma Komisyonunda. pazarlıkla alı. 
nacaktır. Tahınin bedeli 350 liradır. 
!Ik teminatı 26 lira 25 kuruştur. Şart. 
name ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. 

"422" "2017'' 

Giilhane hastanesi müdiriyet bina. 
smm tamiri 12 Nisan 937 pazartesi 
günii sa.at 15,30 da Tophanede Satı
nalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 

13968 lira 92 kuruştur. İlk teminatı 
104 7 lira 58 kuruştur. Şartname ve 
k~i komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber tek-

lif mektupla.rıııı ihale saatinden bir 
saa.t evvel komisyona vermeleri 

(405) (1714) 

Diş Doktoru 

l1l beyi!: taD<;err 
Cumartesinden ınaada hergiln 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramva;y 

Durağ1 No. 95 

:d: ... _.. ....... -._ • .,. ... ,. ., ...•. __. ............ :::: ............. -............. . . -········ ·········· .. :: Doktor :: 

iiömer AbdU .. rahmanli .. .. 
H DERMAN il 
İ! Muayenehanesi - Eminönünde li 
:i V ALDE HANI içinde No. 21 !i 
•• •• 
;•·••=::::::::::::::::::m:c:::::::::::::=:=::::::::::ı 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: ·ı~ı: 41235 

Münir 
Nurettin 

Nr. 270902- Bestenigar şarkı - ÇiÇEKTEN NAGMEDEN 
Hüzzam §arkı - AŞKINLA SÜRÜNSEM 

Nr. 270900 - Uşak şarkı - DELlslN DELl GöNLOM 
Uşak tarkı - O BENlN SON EŞlMDl 

Nr. 270901 - Halk şarkısı - ESMER BUGÜN ACLAMIS 
Halk şarkısı - KARANFİL • 

Satışa çlkarılmıstır ___ 11&1 ______ , ____ _ 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukarJ 

' 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 1 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EB .. mar·J 
kasına dikkat ediniz. 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafia VekAletinden . 
20.4.1937 tarihli Salı günü saat 16 da Nafia VekAletinde şose ve köpriller 

reisliği odasında 31.00C lira keşif bedelli Kastamonu Vilayeti dahilinde ve 
Kastamonu - Boyabat yolundaki KI\.Tımçayı Betonarme köprüsü inşa.atı ka
palı zarf usuliyle eksih 'neye konulmuştur. 

Eksiltme fjartna.mesi ve buna. müteferri diğer evrak 155 !ctl!'41 mukabi
linde şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2325 liradır. E,ks\ltmey~ i~\Mlm•k i~i~ ift@klilerin yol 
\•e köprü in§aatmı yapabileceklerine dair. m\i~hhji\ii vesikaaı i\)faz etmele.. 
ri meşruttur. 

Teklif mektuplarının 20.4-1937 Sah g;Jnil i§~i li ff kadar kQlllisyon Re-
isliğine verilmesi laınndır. (782) (1811). 

• • •• • • ~ • • ... • J 

ı s t ' a n b u ı .. , B ~d e t1 • .'!' d ~ ı ı I a n ı a r..ı: 
- . ·- --_., ·-
Madde • :ııı . ]!Jt}el'İfi üzerınc madeni varakalar veyahut süs makamında. 

renkli kajrtlıw yapıştırdma.mahdu-. Tamamen veya parça halinde bulunan 
bilcj.imle etlerin üzerine kOYll.ll, keçi, sığır dişi veya erkek eti olduğunu 
gösHınwek ufak ve \?OYal! çinko yaftal ar konacaktır. Az veya :çok keçi eti sa
tan k~a.Pl!H' bu etin dükkanlarında sa tıldığıru göstermek üzere ~21ediyece 
yaptırılım levhayı bedeli mukabilinde alrp halkın kolaylıkla görebileceği bir 
yere asacak. etrafında veya üzerinde görünmesine mani olabilecek hiçbir şey 
bulundurulmıyacağı gibi daima temiz tutacaktır. 

Belediye zabıta talimatnamesinin 411 inci maddesi yukarda. yazılı olduğu 
gibi değiştirilmiştir. !lgili olanların malumu olmak üzere ilan olunur. 

(B) (2018) 

lVl. 1\1. Vekaletinden: 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine karar vetilmit 

ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz askerliklerini 
yapmamış olan ihtiyat subayı yeti§etek kısa hizmetlet1den deniz smıfına ayn • 
lanlardan gayrisi ehliyetnamelcri derecelerine göre aşağıda yazılı tarihlerde as
kerliğini yapmağa başhyacaklatdır. 936-937 ders yılında lise ve muadili ile 
daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan lazım gelen evsafı taşıyanların da 
yoklamaları yapılarak askere gönderileceklerdir. Yukarıda yazılı §artları ta§ıyan· 
lann sevkedilmek üzere bu tarihlerden evvel bu!unduklan yerlerdeki aakcrlik 
§Ubelerine müracatları ilan olur..ur. 

1-Mayıs-937 Askeri ehiiyetnamcsi olmıyanlar. 
1-Temmuz-937 orta ehliyetnamesi olan. 
1-Eylül-937 tam ehliyc•namesi olan. 
1-lkinciteşrin-937 Yüksek askeriebliyetnamesi olan. '(664) (1965). 



HER -----~' 
Baya 

VE 
Bayanlar : Falde, ŞUkran, Radife, Mukadder, Birsen 

Memleketin tanınmış ve çok sevilen saz heyeti 

LOND Birahanesinde 
~ .... •. ' . ,, . · ... Telefon : 40227 . . • r • · l. . 4' ' • w 

SENENiN 
~lill ~lUıylYık MY"~lfffaı~oy<®'l'cUlfilU 

KAZANAN 
Sinema K A D R A N L I 

ERLAYN 
D 

~O~=~~~ Galata VoyvodaN. 26 

••=-•cfliırrk~a~ lbokaınıta ve Vaıryete SaUoınu -. 
Beyoğlu istiklal caddesi - Galata Saray No. 220 

BUGÜNDEN lTlBAREN: Avrupanın en tanınmış 14 kişilik ARBO MURAYI 
BALETi diğer artistlerin iştirakiyle zengin programlarına başlamışlardır. 

m rvis -
c z . 

Her cumartesi ve pazar günleri saat 1 7 den 20 ye kadar matine cumartesi geceleri: Fevkalade olarak 
Kotion, Serpantin ve muhtelif eğlence ve sürprizler • mütenevvi parasız hediyeler. 

, 
' MIDENiZE( 

dikkat ve İYİ RAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 
yiyenler, fazla baharatlı ve bL 
berli yiyenler, bilhassa. içki içen. 
ler midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞ1L!K, HAZIMSIZLIK, a. 
gırlık ve baş dönmeleri hisse. 
derler. ~ f' 

-/~ 

:MAZON isim, HOROS markasına. dikk at 

MAZON MEYV A TUZU HA. 
ZIMSIZI.J(;I, 14fDE EKŞ1L1R 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
İNKlBAZI defeder. Bugünden ' 
bir şişe M.AZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstah.zarla. kıyas ka. 
bul etmez. 

E 
Saçları 

iZAM 
besler 

Kuvvetlendirir. 
....... - -~· 

AIJJ:l_S.:tLERI ff El>E N 8~zj_ _·SİNEM~ Dökülmesini 
keser H 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 

yalnız klasik güzellik 
kifayet etmiyor 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
diyor ve ilave ediyor: ••zamanımızda 

günde 8 "lolar ve zeki 100 dolar kıy

mettedir. GUzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, lOQO 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerin!o yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
ı:ıertleştireD ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gU· 

zcllik müeseeselerinde bütün servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessill ede
~eği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

Aylık hesaplarında kolaybk 
Her muhasebeciye, müdüre · faydalı 

ve lüzumludur. !Kitapçılarda satılmak. 
ta.dır. 

Dr. Nihad Tözg~ 
1 inci sınıf ,91lt • Frengt ve dı{ler 
Zührevi hastalıklar mutahassısı 

hbıiU T•)'J8,.. Cemlr•ll kertıaı No. H 
T•lafonı ••••• 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Sair gOnferı parasız 

5: Deniz Hastanesi Cerrah! Şe!i 
İl Operatör 

U Dr. Salah· Sun 

:r=============:.-::::::::::m=r:r.:mm:ı· 

nln taravetini viklye edebilirler. Vt 55 Diş tablbl • 

yana ilniversiesı profesöru doktor i! Ot K l S . I! 
Stesj tarafından keşif ve genç hay- ıı ~ em a U O ıi 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi' 1 • !ati~Aı ca.ddeal 322 . ii 
i 1 t . · i B' el cevheri ı:ıim· 1 Beyoglu Yerlı Mallar Pazarı Ustil ~! 

c ve genç eş ıı:ıc ıoc !>{ il Te!P.fon: 43667 IS 
di pembe rengındeki Tokalon kremlD· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::=:::::::::::::::i 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel ------------
kullandıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10--15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler' 
ri ise (yağsız} beyaz rengindeki Toka· 
lon kremi kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kaps 
tır vp cildi bevazlatn:ı gençleştirir. 

10 NISAN - 1937 J 
. . .. ,. . : .. 

. . . . . 

uyr<usuz geçen gece 

'

Ne beyhude yere ıztırap çekiyor. ~ir. tek kate GR1P1N bu tahamm .. 
edilmez ağrıYı dindırmeğe kafi idi. 

C)GRlPIN: En ıiddetli bat ve dit O ~~iPiN: Gripe, baş nezles.~ 
ağrılarını keser. , dıger nezlelere karşı çok mue 

O }RİPİN: Soğ\ık algınlığından dir. 
mütevellit bütün ağrı, sızı, ve O GRIP1N: Bel, ·sinir, romaf 
sancılan aüratle geçirir. ağrılarında harcetle tavsiye 

.· · mektedir. 

• • 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

. ............... !?..Q.~~.~~~~.r.~ ......... XQ.!.~.~.~ .. : ...... __ ..... .. 
i GRIPlN, Radyolin Dit Macunu fa!>rikaamm mütehassıs kimya 
; gerleri tarafmdan ımal edilmektedit. =·············-······· .......................................................................................... . 

Her eczanede bulunur. fiyab 7,5 kuruştur. 

r 1 . 
Cemiyeti Balosu 

İstanbul garsonlar cemiyetinin tertip ettiği mevsimin büyük ve eğl 
celi balosu 10 Nisan cumartesi günü akşamı Maksim salonlarında s 
21 den sabaha kadar pek zengin programla devam edecektir. 
Biletler balo gecesi Maksim. kişesinde satılır. 

EvEr· c'ıciM .' 
PERLODENT oi~ MAcunu· 
5AYESINOEDİR.j 


