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Başveklllmiztn şahsında Tilrkiyeye göste
r-ilen muhabbet eseri balkanlarda 

en büyük bir kardeşlik tezahürü oluyor 
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Ingiliz Kabinesi f evkalttde 
bir içtima yaptı 

Başveldlimiziıı ziyaret edeceği . Dubrovııik şehrinden bir manzara 
(Yazısı, 2 incide) 

Moskovada bir 
hükômet darbesi! 
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Bu ~abah gelen bütün Avrupa ga.: Başkumandanı Mare§al Voroşilof de-- 1920 senesind.e tamam1.anmış o?.an Huq. mevcut harp gemilerin»ı en büyiiğüd'ür. 41 bin ton hacmina~ olduğıma 
zetelerı son üç g(in içinde birçok Av- ruhde etmİ§tir.'' göre bizim Yavuz'd.an aşağı yukan bir misli büyüktür. Altı milyon ingiliz 1lmsın.a mal olnıU§tur. Sctıelik i~letmo 
rupa merkezlerinin fevkalade heye- Bu haber Faris, Londra, Berlin ve rnasrafı, mühimmatı 1ııariç, iki buçıı,k milyoıı türk lirasıdır. , , ll 

canlı bir haberle allak bullak oldukla- Romada Varşovadan bildirilerek ak- ---------------
nru ·· gostermektedir. Hiçbir esasa da- setmiş ve derecesi ko]aylıkla tasavvur 
yanmadı~ t . 1 k b. 1 ~ . Fransada gı, arnamıle yalan ve müret. 

1
. edilebilece ır ace ~ ve. telaş ıl: yapr-

tep olduğu da yine ayni gazetele t - lan araştırmalar netıcesınd~ dogru ol. 
rafından ispat ve neşredilmiş b 1 r a madığı derhal anl<•}ılmıştır. hadiseler 
bu haber şudur: u unan Son }amanlaraa ~İmal devletlerin-

"10 ınilyon Fransız Era '- den birinde, Alman erkantharbiyesinin Faşistler sosyalist- . 
bül ed b' ngına teua- d 11 . . . 

en ır parayı devi t b'.t • bazr Kızıl-0r u mareşa en ıle sıkı bır )ere sa(dırdtJar . a• ki . e u çesınden 1 k t . . 
,.ırma a ıtham. edilerek t k'f 1 alaka ve dost u cmın etml"ı bulundu- ' 

P ev ı o unan F 2 (A osta ve Telgraf K . . g~u şayi olmuş ve ransız membalan Montpellier, 1 .A.) - Dün 
dah ornıserı Yagoda ·ı k ı· 1 

a evvel Troçki hafi k' ~ 1 e bunu kelime e ıme tekzip etmişlcrrli. nasyonalistlerin top anmış olduğu 
ı teş ılatına d l ·ı· d hil olmakla 'th . a.. Dost Sovyet er 1 ın e Stalin'in gi- bir kahveye Fransız halk partisi 

ı am edılıniı 1 G 
Putna'nın tarafını tuta 0 an enera] riştiği tasfiyeden memnun olmryanlar (Doryo partisi) azalanndan kırk ki-
,_~ h b' • n Kızdordu er- bulunduğu muhakkaktır. Fakat bütün §i kadar hücum ederek sosyalistlere 
-nı ar ıyesı Moskovad • . . ·1·1 . 
k·met darb . a anı bır hü- siyasi ve ıhtı acı hayatlarr beraber karşı ateş etmişler ve muhtelif mer· 
~. ı lın esı yaparak devletin idare- geçmiş olan Voroşi1of ile Stalin ara. miler atmışlardır. Birkaç kişi hafif 

slıntlJ e. e. a krı ve Sovyetler BirJigv i mil srn"'a bir rekabet tasavvuru mantı kan surette yaralanmıştır. 
e erımn onı·· · - >U 

kudret ve salah ~nıst lideri ., StaJin'i mümkün değildir. Polis otomatik tabancalar taşıyan 
kil e 1 . . ıyetlerinden tecrit ve Bu yalan haberi, f stanbuldaki Sov- iki Doryo partisi azasını tevkif et-

tev Y enııştır fT .. h . 1 
D 1 t • .... • yet maha ı ı muste zı kahkahalarla miştir. 

ev e ltl ali k d - lltnan f\sını Kızılordu 1 karşılamışlardır. , __________ ...,._,_ 

ispanya sularına 
41 bin tonluk zırhlıdan başka 

Yeniden lngiliz harp gemileri 
sevk edildi 

Cumhuriyet ordularının yıldırım gi
bi saldırışları karşısında İspanyada 
a.siler serseme dönmüşlerdir. HükO.-

met. ordularının devamlı zaferleri ile 
bir an içinde bozulan ''beynelmilel şe.. 
ref!,, lerini kurtarmak endişe.sine dü. 

şen asiler bir ta.raftan şimalde Bilbao
ya, diğer taraftan da Madride hesa~ 
sız ve plansız birer hücum yapmışlar. 

dır .• Bundan maksatları, dilnyanm 
her tarafındaki taraftarlarına "h~ 

(Dcuamı 4 iltıciide) 

Şam civarında 
isyan başlangıcı 
Köylüler Suriye 
bayragını yırttılar 

Şam 11 (Hususi) - Bu aym 17 
sinde açılacak olan Suriye meclisinin 
çok hararetli celselere sahne olacağı 
anlaşrlmaktadrr. ;r4ecliste Başvekil ve 
Saldullah Cabiri son seyahatlerinin ne
ticeleri hakknıda izahat verecekler ve 
Cebelidüruz hadisesi mevzuu bahsola
caktır. 

göndermişlerdir. Bunlar, çapulcu ve 
soyguncu jandarmaların refaaktlerinde 
oldukları halde köy köy dolaşmakta ve 
Türkiye aleyhinde akla, hayale gelmi· 
yen herzeler yumurtlamaktadırkı. 

Geçenlerde Eleyyam gazetesi Ayasof 
yanm resmini basarak altma: 

"Türkler müslümanlığı terkettiler. 
Şimdi camileri müze yapıyorlar,. ibare
sini yazmıştı. Gazetelerin bu nfü-haları 
köylere mec:anen ldağıtılmıştrr. 

Hatay Türk köylerine 18 senedcnbe. 
ri bir defa bile doktor uğramamış ve 
halkın sıhhatile kat'iyyen alakadar olun 
mamıştır. 

numaraların tam listesi 6 ncıda 



Atatürk - Karajorjeviç ittifakı 
ismet lnönU ve Arasın Belgrat ziyareti mUnasebetlle 

Başvekil İsmet İnönü ile Dış Bakan Jeti arasındaki anlaşma (ve bilhassa 
Dr. Aras ~u anda dost ve müttefik Yu- Türk ve Yugosalv milletleri arasın· 
goslavyanm misafiri olarak Karajorj daki anlaşma) dört devletin veya bu 
oğullarının payitahtında bulunmakta.' son iki devletin yalnız dııı politikala
dırlar. rının bir eseri değildir. Uzun bir be. 
Balkanların Ad:ılardenizi, Marmara r:ıber ya.şama esnasında. biribirlerini 

ve Karadenizle yalanan kıyılarında gayet iyi tanıdıkları halde büyük garp 
ya.,ıyan Türk milletinin büyük itima. devletlerinin entrikalarına alet olarak 
dını temsil eden İnönü, Balkan yarı. biribirlerine saldıran ve bu saldırışın 
madasınm Adriya.tik dalgalariyle ya- hiçbir karı olmadığım, aldatıldıkları. 
lanan kıyılarındaki mcro Yugoslav m sayısız acı tecrübelerle anladıktan 
milletinin dost kolları arasında geçen sonra; kin, intikam, menfaat ve ihti. 
ilk günü ile Balkan Antantı vo Küçük raslarda hadiselerin hakemliği ile 
Antant arasındaki eşsiz sempatiye ve meydana gelen umumi tasfiyeyi kabul 
bu iki anlaşmanın biribirine muvazi eden dört Balkan milleti biribirleriyle 
iki siyasi hat resmeden arsıulusal birle.şmeyi istemif}lerdir. Ne büyük 
manalarına yeni bir tezahür ve yeni tali eseridir ki bu tarihi ve psikolojik 
bir nümayiş imkanı verdi. anda gerek Türkiye ve Yugoslavyada, 

!nönünün Bclgrada yollandığı gün, ve gerek Romanya ve Yunanistanda · 
(Ankara •. İstanbul • Edime) yolun- milletler arasındaki bu duygu akraba· 
daki Türkiye köyleri, kasa.balan ve şe. lığını, bütün kıymeUerilc ihata. edebi
hirlcri, Romanya, Yunanistan Çekos- len, anlıyan ve devlet idaresini bildik
lovakya, Türkiye ve Yugoslavyanın leri kadar insanlığın yiiksek ranalı ta.. 
bir ideal, bir düşünce ve bir hedef jfa_ bakalarma da ulaşmış olan liderler ve 
'de eden ve bir hayli tecrUbc edilmiş dovlet adamları bulunabilmiştir. 
olan birliklerine Türk milletinin yük. Bilhassa Tiirkiyede Ata.türkün ve 
sek bağlılığını nasıl göze vurduysa müttefik Yngoslavyada devrinin en 
lnönüniln Belgrada ayak bastığı an da asil, en merd ve en ileriyi gören (hU
Yugoslav milleti He Til.rk milleti ara- kilmdar - lider • devlet adamı idealist) 
smda. ayni mevzualr üzerinde tam bir bir Kral Aleksandr bulunabilmiştir. 

HABER-J\litam postası~ 

U rf anın istilAdan 
kurtulduğu gün 

Dün şehrimizde heyecanh 
merasimle tesit edildi 

Fransız istilacı ordualrmdan ken
dini tam bir kahramanlıkla kurtaran 
Urfanın bu kurtuluşunun yıl dönümü 
dün Eminönü halkevinde tes'it edil -
miştir. 

Urfalılar, Urfayı sevenler ve Urfa 
savaşına girmiş gaz.ilerin bulunduğu 
toplantıda evvela istiklal marşı hep 
bir ağızdan söylenmiştir. 

Marştan sonra Aziz Moltay kürsü
ye gelerek 17 sencdenberi İstanbulda 
yapılmıyan bu büyük günün tes'idi 
dolayısiyle ihtisaslarını anlatmıştır. 

Bundan sonra Urfalı münevverıer. 
den Mithat Ömer Karakoyunlu, Urfa. 
nın kurtuluşu hakkında bir hasbıhal
de bulunmuş, Türk tarihinin §anlı 

menkrbelerle dolu olduğunu, eğer bü
tün bu zaferleri tes'id etmek lazrmgel
se senenin 360 gününde merasim yapıl 
ma.sı icap ettiğini, fakat Türklerdeki 
teva.zuun buna hacet bırakmadığım 

söylemiştir. 

Mithat Ömer I<arakoyunlu sözleri. 
ni §Öyle bitirmiştir: 

"- Türk gençliği, hudutlanmızm 
biraz i:ersinde bir Türk yiğitin meza.. 
rmda dalgalanan §anlı bayrağımızı 
unutmamalıdır.,, 

Aziz Moltay; Karakoyunlunun Ur
fa için yazmış olduğu şiiri okumuş, 
genç üniversitelilerden Hikmet Urfa 
savaşma ait çocukluk hatıralarını an
latmıştır. 

Urfalı şair Huhisinin şehitler için 

yazdığı şiiri okunduktan sonra harb 

zamanında Urf ada harekatı idare et

miş olan kaymakam Ali Rıza Urfa 
harbini anlatmıştır. 

Üniversite talebelerinden Abdülka.. 

dir Karahan bir hitabede bulunmuş 
ve bilhassa son hudud meselelerine 
temas ederek: 

"- Türk askerlikte şanlı bir tart. 
he maliktir; her zaman Büyük Şe!in 
işaretile bizler hazırız.,. demi§tir. 

Muallim Nahid Cemal Urfa tarihin
den, savaşından, gUzcl san'atlarından 
bahsetmiştir. 

Hatiblerin nutukları bittikten son
ra, Urfalı üniversite talebeleri tara
fından milli havalar çalnımış, tilrkU. 

ler söylenmiştir. Bilh::ıssa Urfalı bir 
gencin söylediği Urfa sava.' tilrkUsU 

merasimde bulunanları çok miltehaa. 
sis etmiştir. 

anlaşma mevcut bulunduğunu ispat et İstanbul, hiı.ll, bir gizli komite ve 
~ bulunmaktadır. siyasanın namertliğine ve bir geri 

Devletlerin dış politikaları, hiçbir sistemli devlet emniyeti umumiyesinin 
aevirde milletlerin biribiriyle kaynaş- lakaytliğine kurban giden yüksek şe
ması manasına. gelmemiştir. Dış poli. refli, fakat talisiz Aleksandr'ın Dol
tikaların ustaca telif ettikleri menfa- mabahçe sarayında Milli Şefimize mi. 
atlerin elde edilmesi ile veya elde edi- safir olduğu gilnti hilzn ile karışık bir 
lememesi ile yapılan anlaşmalar, uyuş- gururla hatırlamaktadır. Türkiye ve 
malar ve ittifaklar daima bir sona Yugoslavya arasında.ki dostluk ebedt. 
ula§mıt ve be~ yıl önce müttefik dir. Çilnldl o, bir taraftan, Yugoslav 
olan iki devletin beş yıl sonra düşman milletinin en iyi duygularını zamanm
oldukla.rı çok görülmUştUr. İktidar da sezmiş ve ona en güzel şekilde tcr
mevkilerine gelmiş olan hUkflmetlerin cilman olmakta tcreddüd etmemiş 

milletleri dostluktan düşmanlığa ve olan· ~~n iıem :mmt, hem at .. 
dilşm~hktan dostluğa süratle fatih:ılc yasi bir -v.asjyetUUr'* diğer Lant!t~ da 
ettirebilmeleri dı'.j poliÜlfanın daima dostluklarına sarsılmaz bir fedakarlık 
satıhlarda. çalışm.13 olmasının bir ne. ve eşsiz bir feragatle bağlı olan Ata. 
ti~idir. Balkan paktının diğer: bütün tUrk'ün Balkanlarda, Akdeniroe ve Or. 
siyasi anlaşmalar üstündeki kıymeti ta Avrupadaki ana. rotasıdır. 

Kapitül8syoolar 
Kardeş Mısırı bu dertten kurtara
cak konferans bugün toplanıyor 

i§te burada. başlar. Dfirt Balkan mil. Şekip GÜNDOZ ------
Belgrat "Türk 

günleri,, yaşıyor 
Belgrat, 12 (Hususi) - Başve

kilimiz ismet lnönü, Hariciye Veki
limiz Tevfik Rü§tÜ Arasla birlikte 
kendisini Ni§te kar§ılıyan büyük el· 
çi Ali Haydar Aktay ve Yugoslav
yanın Ankara elçisiyle beraber dün 
akşam saat 21,40 ·da Belgrata vasıl 
olmuştur. 

Büyük Belgrat garı Türk -Yu
goslav bayraklariyle 8Üslenmişti. 
Bir Yugo!lav piyade miifrezesi ile 
mızika garda yer almıştı. 

··- Allah sana yardım etsin.,, 
Bundan sonra asker teftiş edildi 

ve hükumet erkanı ile sefirler Başve
kilimize takdim edildi. Gardan çıkm· 
ca lia!K misafirleri sürekli bir şekil
de alki§Iamağa... 'Saşladr. Bu alkış 
tufanı, b1'rinci otomobile Baş
vekilimizle Yugoslav Başvekili ve 
ikinci otomobile bayan ismet İnönü 
ile bayan Stoyadinoviç binip otomo· 
bil kafilesi hareket edinciye kadar 
bütün şiddetiyle devam etti. 

Kardeş Mısırda da kapitülasyonların mutabık kalmaları lazım gelmc.ktedir. 
kaldınlması için Montröde bugün bir Bu müddet hakkında yapılan teklifler 
konferans açılmaktadır. Konferans ts. altı sene ile yirmi sene arasında tehalüf 

viçre Cumhurreisi Mottanın fahri riya- etmektedir. Bu müddet zarfında muhte· 
ıeti altında toplanacak ve cumhurreiıi lif mahkemelerin teşkilat ve hakkı ka-
açılıs nutkunu söyled,ikten sonr!l bunu 
Naıı'is paşanın konferansını toP,lan. zast hakkında da bir karar verilmesi 
...... .,..ııeple1 ~ ...... 6CLT•o:.Lal.~.J-.t.1 .-utku 1azrmqtr. Mrc:T.... ~ .. rt. •• ;... .... • .... ~ 
takip edecektir. hikimiyeti altında ve devletle c~has a. 

ZannediHiğine göre murahha'J heyet. :rasında ihtilaf vukunda hususi zaman· 
ler kapitülasyonlar rejiminin ilgası için lar temin edebilecek mahkemeler tesis 
Mısır hükumeti tarafından vukubulan etmesi teklif eldilecektir. 
talebi kabul ederek prensip itibarile ko
layca bir itilafa varacaklar, fakat bir· 
çok tcferrüat noktaları nazik müzake. 
relere yol açacaktır. 

Murahhaslar bütün ecnebiler hakkın· 
Cla kabili tatbik olacak bir birle3me mu
Ahedesile seri halinde iki taarflı itilaflar 
liidi §Iklarından birini tercih etmek ız. 
brarında kalacaklardır. 

"Ecnebi,, tabirinin tarifi meseleıinde 
çıkacak müşküllerden ide korkulmakta
'drr. Mısır murahhas heyeti "tebaa,, ta. 
birinin muhtelif memleketlere rnensup 
vatandaşlar hakkında kullanılmasını 
ve bu tabirin mahmilerle Ceza} irli ve 
Tunuslular hakkında kullanılmu:nı tek 
lif etmiştir. 

Murahhasların bundan maada muvak 
kat rejimin devam müddeti hakkında da 

sonraki istikameti henüz bilinmiyor. 

Sureti umumiyede konferansın müı
külleri yenerek büyük zahmetlere kat. 

lanmadan bir itilafa varacağı ümit edil-
mektedir. 

Almanya 
Sovyetlerle olhayet 
ı anlaşıyor mu? 

Londra: 11 (A.A.) - Bir Alman· 
Sovyet ittifakına doğru mu gi 1iliyor? 

''Sunday Kronik!,, gazetesine göre 

Yugoslav başvekil ve hariciye na· 
zrrı Stoyadinoviç ile refikası başta 
olmak üzere hükumet erkanı, Ro
men, Yunan, Bulgar, Çekoslovak 
elçileri, elçiliğimiz memurları ile ka
labalık bir karşılayıcı grupu garda 
hazır bulunuyordu. 

Başvekilimiz yollarda mütema
diyen alkı§lanıyordu. Bu şekilde 
Başvekilimizin misafir edildiği hu
susi villaya kadar gidildi. 

Belgrat "Tiirk giinleri,, l'tu~ıyor 

bazı Alman zabitleri gizlice So•ıyet za. 
bitlerile görUştükten sonra gidip Hitle

re bu mülakatın neticesini b'.ldi,mişler
dir. Hitler ile general Ludend:>rf, Blum 

berg ve Göring arasında vuku'.>t!lan bir 
mülakat esnasın!da askeri ~efler Sovyet. 

ler birliği Almanyaya karşı c~:->hc aldı· 
ğı müddetçe memleketin emniıetini :am 
olarak temin etmeğe imkan o~:T'adıgını 

Tren gara girerken askeri bando 
Türk 'stiklal marşını ~almağa başla
dı. Biraz sonra duran trenin arka
sındaki hususi vagondan Türkiye 
Başvekili ismet lnönünün mütebes
sim çehresi ~öründü. Yugoslav baş
vekili tehalükle vagona doğru iler
ledi. İsmet 1nöni.inü hararetli bir şe
k.ilde karşıladı. 

Ba~vekilimizin rcfikalarına mu· 
azzam bir büket Bayan St0yadin0Yiç 
tarafmdan verildi. Başvel~il, Tevfik 
RüıllÜ Aras ve harbive nazırı Mnric
le birlikte asker:i mÜfrezcyi tcftiŞe 
başladı. Harbiye nazın müfreze 
kumandanını bizzat takdim etti. 

Bu sırada beklenmiyen bir sür
priz oldu. Başvekilimiz Yugoslav 
lisaniyle Yugo!lav ordusunun ana· 
nevi selamını gür bir sesle nskere 
bağırdı: 

ti: 

"- Allah ynrdımcmız olsun .. 
Asker buna derhal mukabele et· 

Ziyaretler 
Belgrat, 12 (Telefonla) Başve· 

kilimiz yanında Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras bulunduğu hal
de saraya giderek Naib Prens Pol' Ü 
ziyaret etmi~tir. Bu resmi ziyaret u· 
zun sürmüş ve mülakat esnasında 
Yugoslav başvekili Stoyadinoviç ile 
Bel~rat sefirimiz Haydar ve Yugos· ı 
lavyanm Ankara elçisi bulunmuş· 

tur. 1 
Mülakatı müteakip Kral Naibi 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimizi 
öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Bu akşam Yur.toslav baFekili 
tarafından Başvekilimiz şerefine bir 
resmi ziyafet verilecektir. 

Başvekilimiz ismet lnönü c;ar ı 
şnmba güniine kadar Belgratta kala
cak ve muhtelif temaslarda buluna
caktır. Buradn Başvekilimizin kar 
şılanısı her türlü tnhminin ve teşrifat 
kaidcl~rinin üstündedir. 

Başvekilimiz cnrı:ı:1mba günü bir 
seyahate çıkacaktrr. Bu seyahatin 
Dubrovnik'e kadar olan kısmı ma· 
lumdur. Fakat seyahatin buradan 

Belgrat, 1 2 (l lususi muhabiri
mizden) - Yugoslavya bugünler, 
tamamen "Ti.irk gi.inleri,, yaşıyor 
denilebilir. General lnönünün kar 
şılanması için yapılan tasavvurun 
fevkinde muazzam merasimden son
ra her dilde Türk arkadaşlığı 111eV" 
zuu bahsedilmekte, her tarafta Yu
goslavlarmki ile birlikte Türk bay· 
rakları görülmektedir. 

Gazete ve mecmualar adeta hu
susi birer Türk nüshası çıkarmakta· 
dırlar. Türkiye Cumhuriyeti ve o· 
nun §eflerine geni§ yerler tahsis edi
liyor. Radyo merkezi, Türkiye ls· 
tiklal mar~ını çalmakta, Türk dili Ü· 
zere hitabeler vermektedir. 

Ankarada, dost millet mümessil
lerine yapılan emsalsiz merasim ay
rı konulacak olursa, Belgratta İsmet 
İnönü icin yapılan merasimi, son 
~eneler içinde, Balkanlarm "Birinci 
derecede samimiyet tezahürü,', diye 
tarif etmek hiç de hata olmaz.e 

Gazetelerin nc~riyatı 
Bulgar ve Yugoslav matbuatı 

Başvekilimizin bu seyahati miinase· 
betiyle dostane nC§riyatlarına de· 
vam etmektedirler. 

sövlemislerdir. Hitler ise bun ı mukabil 

Aiman :__ Japon ittifakını tercih ettiği 
hakkındaki kanaatini teyit ~ckrek bu 
takdirde Sovyetlcrin faaliyetine set çc· 

kilmiş olacağını ilave etmişti ... Bu~u~
la beraber Sunday Kronikl ga:r.etesının 
yazdığına göre Hitler neticede ask.eri 
rüesamn fikrini l:abul etmek m<rburıye 
tin1e kalacaktır. 

Eğer bilseydim 
Musol~ni ile 
anlaşırdım! 

Habeş imparatoru 
böyle di~' or 

Hali hazırda Londradan iki günlük 
yolda "BoQth" da münzevi bir hayat 
yaşıyan Habeş İmparatoru, Lentransi
jan gazetesi muhabirlerinden birisine 
verdiği uzun mülakatta ezcümle de. 

miştir ki: 
"- Eğer Cemiyeti Akvamın bana 

hiyanet edeceğini bilseydim Mussolini 
ile uyuJmağa çall§Irdım." 
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Veremle 
mücadele 
t ..---1 ... ;w~'"ı 
c;.•,ııo, 

Cemiye~ faaliyetlol 
geolşletmeğe 

çalışıyor ---İstanbul veremle mücadele ce· 
miyetinin senelik kongresi 24 nisaf1 
cumartesi günü yapılacaktır. Etib~ 
odasında yapılacak olan bu seneki 
kongreye biiyük bir ehemmiyet at• 
fedilmektedir. 

Ekseri azası doktorlardan mürek• 
kep olan veremle mücadele cemiyeti 
bu sene, senelerdenbcri takip edilCf1 
bir hamleyi yapmak istemekteciir· 
O da lstanbul muhitine sıktşan ve 
dar bir çerçeve içinde çah§mak mee
buriyetinde kalan veremle mücadele 
cemiyeti ötedenheri verem gibi müt 
hiş bir aftle mücadele edebilmek içiıı 
bütün memlekete şamil bir cemiyet 
mahiyetini almak istemektedir · 
Memleketimiz, verem vukuatı eti 

çok görülen memleketlerin bat mda 
gelmektedir. 

Bu defaki kongrede cemiyetin 
bu §ekli alması ve her §eyden evvel 
'l~natoryomlann çoğaltılması içiıs 
müzakereler yapılacaktır. 

Bu meyanda talebe ve muallim • 
ler için Valde bağında pervantoryotıl 
yanında bir sanatoryom vücude ge
tiren maarif vekB.letine tqekkür e
C:lilecektir. 

Valde bağı sanatoryomu 50 ya .. 
taklı olacaktır. 

Bedbaht 
bir yavru 

Orta mektebi bitirebilmek için 
Garsonluk yapmağa 

bile razı 
Tahsil aşkiyle yanan bir ya 

..ıuu uır meK1UIJ a.,uı .... ':ıf'>JJ .... ~..Jb' • 

"Gümü~aneliyim. Annemi, babamı 
kaybettikten sonra bir yandan tahsi-
le devam edip diğer yandan iki kü· 
_çük kardeşime baktım. Geçen sene 
onları da kaybedince tahsilime de-
vam edemedim. Yedinci sınıftan ta• 
Clikname alabildim. lstanbula gelip 
tahsilime devam etmek imkanlarını 
araştırdım. Maalesef müracaat et• 
tiğim bütün müessese ve zevat ka" 
pılarmı kapadılar, arkalarını döndü· 
ler. Maksadım bir işe girerek bir ta• 
raftan da hiç değilse orta mektep 
diploması almaktır. Hususi surette 
derslerime çalıştım. Eğer İ§ bula• 
bilirsem bu yıl imtihana girer ve mu· 
vaffak olabilirim. Böylece bir ıene 
daha okursam orta mektep mezund 
olacağım. Otel, kahve ve apartman 
k~p:cıhğı gibi işler de yapabilirim· 
Yalnız yanmda çalışacağım adar.ıı:n 
Türk ve miislüman olması şarttır. 
Bana işi vermek, himaye etmek ıu• 
retiyle bütün istikbalimi kurtaracak 
olan insana ömrümün sonuna kadar 
en yüksek minnettarlıkla bağlı ka .. 
lacağım. Bu dileğimi yazmanızı ri• 
ca ediyorum.,, 

Bu küçük okuyucumuzun adı 
Necdet Yalçındır. Adresi de f~ıdur: 
Tahta kale deve oplu yokuşu 31 mı· 
marada kömürcü lbrahim eliyle. 
Okuyucularımız an~sm::a kcnditir.e 
bu yardımı ynpabi!e:e!< vaziyetl~ o· 
lanlardan biri bu zavallı yavru) ıı 
elini uzatırsa <;ok büyük bir hr.yır 
işlemiş, meml~1tete de ohumu~ !J:r in
san kazandırmış olacaktır. 

Diğer taraftan, hiç ümit etmÇ"' 
mekle beraber, Tiirk mnarif ce::ıiye• 
tinin bu kabiliye~li yavruyu hi-il··e 
etmesi dileğini knydctn:c~:tc:1 C.e 
vaz geçcmiyeceğiz. 

Bir s!nema artisti 
şehrlm~ze geliyor 
Sinema nrtisti Don Joşe Mojika b\J 

'yaz tekrar E;ehrlmize gelecektir. Yeni 
evlenen Mojikn, Avrupanın şarkında.. 
bir balayı ~yahatinc çıkacak \'C ts
tanbulda il:i hafta kadar kalacakt:t• 
Burada birkaç temsil vermesi de ibtf.. 
mal dahilindedir. 
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93aıim ~: 
Z&~ifö=nnernmnti 

bftOe feınıa 
· yaşoycr 

Türkiyede büyük §ehirlerin ve 
büyük servet pınarı ba§lannm .. zen

gin adam,. tipine olduğunu herkes bi. 
lir, tanır. Onun için bu çeşidi 
mevzubahs ebniyeceğirn. Kasaba ve 
köylerimizde (hususiyle Karadeniz 
kasaba ve köylerinde) zengin adam 
nedir} Bunu, görebildiğim kadar 
anlatayım. 

• • • 
Rusyada , Bolşevik ihtilalinden 

sonra, zenginlere mahsus emlaki' 
müsadere ederek bunları kah mek
tep sayfiyesi, kah istirahat evi, sa
natoryom falan yapmışlardı B · _ 
naenaleyh, içlerinde oturmak· ban~ 
da nasip oldu. Ozaman orada • 
ginle fakirin, büyük t~prak ~a~b· 
ile aleJ~de köylünün hayatı arasınd~ 
nasıl bır fark hasıl oldugu"" n .. _ 

•• t" ' u gor mu§ um. 

Köylü, "izbe" denen fak t T·· k 
_..,.ı ki ... ı_ _ •• • a ur . 
~e ızoe sözünün 

8
.. . ... 

de çizdiği kötü tablodan epeoyz ofnukn· 
I b. ce ar • 

kı ır manzarali arzcden ahşap, muh _ 
em pencere ' pencerelen· d 1· h li per e ı, 
ay muntazam bir evde oturur. Be-

hemehal bir semaveri ve her 'ht" 
tekabül ede · ı ıyaca 
du. Laki cek b~sı_t ev ~şyası var -
, n, zengının evı, onunkin-
Clen çob~ ~ha başkadır. Burası, bir 
§&to, ır kaşancd.ir. 

Ziraat~ değil, zevke tahsis edi-
~ela ba~~~ınin bir kısmı nadide ağaç. 
ar suslu_ park, bir kısmı çiçek 
tarhlan, bır kısmı meyv b böl""V•·d.. e ve se zc 

ugu ur. Binası şeddadi k" . 
Usta bir mimarın eseri oldu" baglıl~· 
Eşyası ·· gu e ı. 

ona gore: tablolar, kıymettar 
tahtadan oyma hüf eler ~ ·· ·· 

l , ~umuş ve 
pors en taknnlan, ipekliler ..• 
.. y ~ni öyle ki. bir köyün camii, 

kılıscsı, diğer binalardan nasıl ayrı 
~anzara}ar arzederse, bu zengilerin 
ık~metgahlan da, öylece, köylü ev
lennden ayn ve bambaşka birer ma-
1ika~edir. 
k"" r·~-- --~ .. ~ı-.u cıucue n:u;::ı 

oy usune bir bakıma zarar vermiş-
ler. Fakat bir bakıma da elbette 
faydalı olmuşlar Çünk ·· 'I ' 
bahçe, ziraat tC§kilatı bu:. ot.~ aRrın ev, 
~ . b. .. • u un usya 
ıç_ın Iır numune meşheri olmus: işi· 
nı yo una koy d ~ 

l ana amın parasını ne· 
re ere sarf edec ... · 1 
lene .... egıne, ne ere heves-

cegıne d · b" 
Bunlara kal ır ır model teşkil etmiş 
' Ya aşa Yak.la .. t d b de umran h k . ~a o e e eri. 

ar~ etı dogmuş ... 
lf. "' Bizde bu gibi b · 

ıebcplerdcn d 1 ır sınıf farkı tarihi 
,ahlık, dcrebeyol~bolamaınış. Padi~ 

dı ... ıgı atın batı 
ma gı, vilayetlerd' . . n Yaşat-
birer bahane ile bo ': dsı~rıl~~ aileleri 
taki aJilzade serve~e~gu ıçın, garp
bizde tcessi..is etrnem. 

1 
Be Yuvaları 

ra da edemez B'lAk.ı§ · undan son-
11.h . ı a ıs , mevc d 

mütega ı e sayıyor l u unu 
lik bakayası olmakt~:n kn derebey 
ri, müreffah birer vat çı dararak, as. 
eokmak istiyoruz.. an aş haline 

Bunlar, modern 
mel yaşayış teşkilat manad~ mükem 
lar ve diğer Yurtda lına dsahıp olsun 

l . 1 ş ara a .. tetki ..etsın er.. T . numune 
' ~ki .t. f errıennı b d L.cı n. ı ıra etme]· ki u ur .. 
Jer bile bunu Yap~ak• zenginleşen
trr. tan çok uzak-

Bina YaPtnınak 
tiplemek, sofra k ' ev eşyası ter-
tirmek, çoluğunu urına~ Yemek pi
me~, ?ahçe Yapın Çocug~nu giydir 
yetı§hrtnek · ak, nadıde yemiş 

' cıns haYv b 
çalıştırdığı adaını ~n eslemek, 
üslup vennek h ara hır muayyen 
ı;engin hayatın i Ususlaı:m~. hül~~a 
lü hu•u l d cap cttırdıgı her tur· " sar a ... 
nerdir l eli ışte şu aile milyo-
J • • .. Ye Parmak} .. · ı 
enmı:z bile a gosterı en 

Orta ha ~ayadırlar .. . 
.,. b Ilı bir Bulet k .. l·· .. b" nzcr aycan b· e?-r oy usu, ır 

1 b. • • ır Surıye köylüsü bi
e, ızıın k b 

kat kat dah as_a . a . zenginlerimizden 
tadır} a ıyı hır hayat yaşamak-ar. 

18 !~~klann zihniyetine göre, paha 1 udaklı bir ihtiyaç, bir ''baş
•ıt nud~atıp kendi de yaşama,, va-
.. ası egıl v • • 1 ... k Al .di • Yigma, çom ege oyma 
Keti r... Üstüne otur, kımıldatma. 
trnıldatmaymca da ne sana, ne ha-

( Va-Nt1) 
(Davamı 4 1iıncüde) 

lzmitte bir 
orman yandı 

Kasten yangın 
çıkaranlar yakalandı 

!zmitte Karasu kazasının Kuyum
cu köyü civarındaki TB.§lıdere ornıa_ 
nında büyülC bir yangın çıkmış, orma. 
mn mühim bir kısmı yandıktan sonra 
güçlükle söndüri.ilebilmi~tir: 

Yapılan tahruka.t netıcesınde yan • 
grnın Kuyumcu köyünden Fatma ile 
Receb taraf mdan tarlalık boş bir yer 
edinmek üzere kasten çıkarıldığı anla.. 

lm l llar adliyeye teslim cdil-şı ış, su~ l 

miştir. 

Bisikletler de 
Otomobiller gibi 

Adam çiğoemeğe 
başladılar 

Dün blr genç, çok ihtiyar bir adam. 
cağıza bisikletle çarparak onu ölüm ha
linde yaralamıştır. 

Mühürdarda oturan talebe Ferit, A. 
cıbademde bisikletle gezerken önünde 
giden ihtiyar bir şahsa hızını alamıya
rak çarpmıştır. İsmet adınd:_ki çok ihti
yar bu zavallı yere düşüp agır yaralan. 
mış ve ifade veremiyecck bir ha!'de has
taneye kaldırılmıştır. 

Ferit yakalanmıştır. 

Bu sabah 
iki yangın oldu 

Bu sabah şehrimizde iki yangın ol· 
muştur. Birinci yangın sabaha karıı 
saat 4,13 de Samatyada fırın ~ckağında 

bir işçinin evinden çıknuş ve evin üst 
katı kısmen yanmıştır. İkinci yangın 
Bcvoğ;lu kumbaracı yoku§unc~ olmus 
ve tutuşan oaca aerhal söndürütmilştür. 

Bir Alman milhendf
sin komik bir plAnı 
lımir belediyesinin inşa ettireceği 

büyük hal binası müsabakasına gelen 

planlar arasında bir Almanın şayanı 
hayret bir cehaleti d~ görülmüştür. 

Almanyadan bir mühendis de müsa
bakaya iştirak etmiştir. Şark memle. 
ketlerinden yalnız Suriyeyi dola.şlığı 
anlaşılan bu mühendis, planrnm ic:in. 
de Türkiye için gülünç telikki celile- . 
bilecek bazı şekiller, mesela, ~kler. 
le dolaşan entarili insanlar, yarı çıp
lak çocuklar göstermiştir. 

Kendisine cevap veril.nıiş ve Tür· 
kiyeyi tanımadığına göre böyle bir 
planın . kabul cdilemiyeceği bildiril. 
miştir. 

iÇ E RiDE : 
• çocukları himaye kurumu 23 nisanda 

yapııacnk büyük çocuk resmi g<'çidi Jçln ht:• 

sus! otomobil ııahiplerfne ve çok e.rabası olan 
tııksi sahiplerine müracaat ed~rck o glln 
öğleye kadar arabalıı.rmı çocul{ eslrgeme ku 
ruınuna bırakmalarını rica etmiştir. 

• A\'ctlar kurumunun senelik toplanttsı 
dUn halkevlndc yapılmış ve Nezihe Aut e.luıe 
riyetıe reisli~e. Ahmet Rrza, Mwtafa Asım, 
l{alecl. Hal.il Nazmi, Şükrü Yağan idare h~ 
yctiDe seçilmişlerdir. 

• !stanbul emniyet mlldllrlUğüne bağlı c
Je.rak bir kriminoloji l!bore.tuvarı kunıtmaııı 

takarrür etmiştir. 
• Konya Akşehirinln Tozlukçu köyü halkı 

hava kurumuna bu yrl dokuz vagon buğday 

hedyie etmiştir. 
* Maden tetkik ıı.ramıı. enstitusUne bu se

neki bütçeden bir milyon llrıı. verilecektir. 
Bu para llE' bllha:osa petrol arama i~ne ae
vam t>dilecE>lfür. 

• Kalp para sUrenler hakkında daha sıkı 
takibat yaprtarnk bu !§in yuvalan buluna• 

caktrr. * !hrııcatı kontrol işine hazirandan ttlbF· 
rE'n geniş mikyasta başlaı:ıe.c!ıktır. 

• Kapalıçarşmm tamiri için plAn ve keşif 
nameler yapılmıştır Yakmdn. tamire başla• 

nacaktır. 

* Şarap cinslerinin uılahmı temin için 

Pazar günü 
çahşan berber 

Suratının yansı sakallı 
şahitlerin iladesile 
Beş Jfraya 

mabk-Qm oldu 
Dün Beyoğlu cürmUmeşhut mahke. 

mesinde garip bir dava görülmüştür. 
Davanın garabeti şahitlerin vaziyetiy
le büsbiitiln artmaktaydı. 

Mesele şudur: 
Beyoğlunda Laundras adında bir 

berber dün dükkanının kepenklerini 
kapıyarak içeride müşteri tra.5 etme. 
ğe ba.şlam1ştır. Polis bunun farkma 
varmış ve dükkanda yapıaln araştır
mada dükkanının içinde ikisi kadın, 
ikisi erkek olmak üzere dört müşteri 
bulmuştur. Kadınlardan biri ondüle 
yaptırıyor, erkeklerden biri de sakn
lm.ı tıraş ettiriyormuş. 

Hafta tatiline muhalif harekette 
bulunan berber derhal Beyoğlu cürmü 
me.şhud mahkemesine götürülmüş ve 
müşteriler de şahid olaxa.k dinlen. 
miştir. Şahidlerden birinin sakalı ya. 
rrm kesilmiş olarak mahkemede ;;eha
det etmesi çok eğlenceli olmuş ve ka. 
dmm da yarı düz, yan ondüleli saçları 
samiin arasmda gülüşmeyi mucfö ol
muştur. Neticede berber 5 lira para 
cezasına mahkfun olmuştur. 

işlerinden çık arılan 
hamallar 

Galata ve Sirkeci yolcu salonları da 
Liman idaresine devredildiği cihetle 
aalonlar için yeni bir kadro yapılmış. 
tır: Bu kadrolda salon bamallannın a
dedi de fazla görülmüş olduğundan -24 
h amal çıkarılmı~ ve bunların işten çıka
nldıklarr kendilerine Emniyet müdür. 
lüğü tarafından bildirilmiştir. Hamalla-
ra bu sabah gene Emniyet müdürlüğü 
vaıııtasile Liman tarafından 65 t!"l" lira 
ikramiye venımıştır. 

Wftlftllf TAMflMl 

12 
PAZARTESİ 

1''1SAN - 1937 
Hlcrl: 1356 - Sefer: ı 

'~ 3,59 12,15 15,57 18,44 20,20 5,41 

GE ÇEN SENE BUGUN ~ OLDTJ 'l' 
He.beşistands. müteı:nadiyen 11erllyen ttaı. 

yanle.r Habeflerin sulh tekliflerine aldınş et 
m!yorlar. 

Fransadan bir mtitcha391S getlrtilcc<'ktir. 1 
• Dahiliye vek!letl merkez teşkilô.tı kac:. 

rosunun kanun IA.ylhası hazırlanmıştır. 
* TUrkoflsin iktisat vekılleti tcşkllll tile tev 

hit edilerek bir iç ticaret müstc,arlTğı kımıl 
maııt cıheti tetkik eclilmekteclir. 

• J3ir ecnebi grup Saray bumunda bl' • 
ytik eğlence tesisatı vilcuda getil"mt'l\ için 
belediyeye müracaat etmiştir. 

• Pul mll!ettl;ı ve ı:nemurlart bundan sor.
ra tcra dalreterindc tetkikat yap:ıbllt'cekl<'r 
dlr. 

• Tapu umum mUdtirti Cemal Ank.aradan 
lzmlre gitmiştir. 

• SUtçlllerle inekı;:ilcr a~asındaki ihtillı.f 
tedrict bir ııekilde yatışmış ve anlaşma ol 
muştur. sut perakende oln.rıı.k ıs kuruşa sa 
blacaktır. 

DI Ş ARIDA: 
• Sovyet hariciye komiser muavinliğine 

tayin edilmiş olan Paris sefiri Potemkln şe 
refine dün Fran:ırz hariclya nazrn bir ziyafet 
vermiş ve mütekabil nutuklar söylenmiştir. 

• Avusturya cumburreisi Mikt:\s mayısta 
üçünde Budapeşteye gidecektir. 

• Hanedan meyanından lı!kat edilen Rc
ına.nya kralının kardeşi Prens Nllto1a 1talya 
da ikamet edecektir. 

• Be:,"llelın1lel mesai bürosunun son ııta• 

t1stlklerine göre bUtun dUnyadıı işslzlllk art 
maktadır. 

Yalova 
su şehri 

Bu sene çok teozlUith 
tarife tat blk 

edilece k 
Bu sene l 5 mayısta açılacak o

lan Yalova kablıcaları i~in büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Akay ida
resi bütün kış çalışarak bu sene kah· 
lıcalann çehresini çok değiştinniŞtir. 
inşaatı hemen hemen bitmiş olan 
büyük yeni otel bu cümledendir. A
kay idaresi memleketimizin değil bir 
çok su şehirlerinde eşi bulunmryan 
bu otel için 29.000 lira sarfiyle yeni 
mobilye yaptırmaktadır. 

Akay idaresi bu sene .. Köylii 
hamamı., ile "Üç kardeşler gazino· 
su., nu ve dükkanları kira ile başka
larına verecektir. Bu hamam ve ga· 
zinonun en ucuz tarife ile halka açıl· 
masr meşruttur. 

Bu sene de geçen sene olduğu 
gibi 12 mayıstan itibaren ·başlryarak 
tedavi için geleceklere on beş gün
lük müstesna tenzilatlı bir tarife tat· 
biki düşünülmektedir. Geçen ~ene 
yapılan böyle bir tenzilath tarifeden 
hastalıklı olanlar çok istifade etmiş· 
lerdi. Maamafih, bu sene gerek kah 
hca. gerek otel ve gerekse yol ücret
leri ı;teçen senelere nazaran çok daha 
düşüktür. ~ 

Bahkçdarı 
seyrederken 

Ceblndekicilzdanıoı 
kaptırmış 

Tahtakalede oturan ve köyünden ye
ni gelen Eyüp, dün bir pazar seyranı 

yapmağa karar vererek Karaköy köp. 
rlimüne sitmi~ ve balıkçıları seyre ba§
lamıştır. Balıkçıların olta ile tuttukları 
balıklann hoplayıp zıplayışlarmı seyre 
dalan Yusuf o sırada cebinde cilzdam· 
mn da harekete geçtiğini fark~dcr gibi 
olmuş ve başını çevirince cüzdanın baş. 
ka birisinin elinde uzaklaştığını görmüş 
tür. Eyübün feryaıdı üzerine polisler 
yetişmiş ve cüzdanı çalan s<ı;bık:ılı yan· 
kesici Halili yakalamışlardır. İçinde 270 
kuruş bulunan cüzdan Eyübe i.de edil· 
miştir. 

Kamyon altında bir 
çocuk yaralandı 

Dün küçücük bir kız bir kamyon al. 
tında kalarak yaralanmıştır. 

Fındtklıda oturan altı yaşlanr da Gü· 
le, Hilminin idare ettiği kamyon çarp· 
mış ve kız başmdan ağır surette yara. 
lanmıştır. Küçük Gül hastane}•e kaldı· 
rılmıştır. 

•" Allah rtizgı'lrı .. tayyareslle uzun mesafe 1 

rckonınu kıran Japon tayya.l"ecUert Londra ı 
radycıaundan Tol<yoya hitaben birer nutuk 
söylf'miş'erdlr. j 

• Kudüstc uzıınr.a ~üren bir ııtiktin de\'n· ı 
sı.ıidt'n sonra liç A rabın öldilrülme.sile yeni j 
hiclhı>lere yol ar,ılmışbr. 

• T•'ransız Afrikasmda Mataganende zirıt 
at işlerinde çalışan 300 yerli ile Faslı lşçi.lc-r 
arasında işF"lzlik dolayısile bir çarpışma 0 :. 

muş, l<'a.<ılılardan 14 kişi yaralanmıştır. 

• .Tozc!t Szcıı. M de Kozmanın yerine 
Mıı.carislanda dahiliye nazırı tayin edilmiştir. 

• Felemf'nk ticaret !ilosunu.n en bUyUk 
gemisi olan 36 bin tonluk N!euv Amsterdam 
\•apuru dün kraliçe hazır olduğu halde deni 
ze indirilmiştir. Vapur 1938 senesi başında 
Hola.nda - Amerika denl:z: kumpanyasının 
şimal attantl~i hattında çalışrnağa başlıya· 
caktrr. 

• Lebistanda Blalistokt& beış bin ntensuce.t 
amelesi ücretlerinin arttmlmasmı temin 
için grev yapmıştır. 

• Paraguvaym yeni Roma elçisi Juan Le 
ary dUn Roma.da kral üçüncU Viktor Ema 
nüel tara.fmdıı.n kabul edilerek İtalya kralr 
ve Habeşistan imparatoruna bitap eden iti• 
mat mektubunu takdim ctml~Ur. Pe.raguvay 
bu suretle İtalya imparatorluğunu resmen 
tanımış bulunmaktadır. 
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TAN'da . ----· 
Ammenin zevkine 

hizmet 1 
, .. Burhaneddin Felek, c c1.iıı oğ1ıt §U 

su.ali sonnu.ş: 
- Kı::ım::ııı oo1meye ç-ıkmasrna ra=ı 

m ısrn ı:; 1,, 
Burhan şöy~e cevap veriyor: 

"Evvla kızım yok! Bugün olmıy:ı. 

başlasa sahneye çıkıncıya kadar n. 
radan 25 sene geçecek demektir. Ya· 
şadığrmız devirde kanaat Ye telak. 
kilcrih değişme süratine bakarak 
yirmi beş sene sonra da benim bu· 
günkü telakkimin değişmiyeccğini 

iddia edemem. Eğer şimdi bir kızını 
olsa ve yaşı sahneye çıkınıya. mü
sait b\.(lunsaydr, buna müsaade et. 
mezdim. Neden mi diyeceksiniz? Bu. 
nun sebebini pek kat'i olarak tayin 
edemiyeceğim. Fakat zannederim 
kızımın bir san'atkar olmasına de· 
ğil, 8.mme zevk ve eğlencesine hiz. 
met etmesine tahammül edemiye
ceğim. 

Gariptir ki, bm bugihrn 1.vulaı· Bur
h.aıı Fcleh'iıı tiyatroyu. "ômmc ::cvk ve 
cfflencesi,, suretinde tefsir cdcnlcrdcıı 
ol11uul1yınG 7Jrınidim. 

CUMHURIYET'te : 

Bekliyor ve heklemeslnl 
iyi biliyoruz 

Yunus Nadi Hatay dat':zsımn <'ııiıt. 
de sonunda mtıtlaTcrı Tiirkiiıı istediği. 
şekilde biteccği1ıi bir daha tcbani:: 
ettiriyor. Ytmus Naili hM.<ı>a.~ olmak 
f aka.t asabi ve telii.şlı olmamak taraf· 
tarıd1r. Hdc Suriycye kızılmasmı (pek 
kaklı olarak) hiç de doğru görmiiyor: 

"- Zira ... • diyor - hıulutlarırm::da. 
ki çete teşkiUitı ile Tiirk~yeııhı hu::ur 
ve rahatını bo:;mlı.ğa ta.saddi edenler 
yabancı ve yerli politikacılardır. Suri. 
ye halk taba.kalarıııııı btt fena hare. 
ketlerde biiyiik bir me.s'uliyet hissele
ri olmadığına kanootimıi;: vardır. Ve 
ilcfoe cdiyo,.: 

"Bugün maatteessüf Suriye mılleL 
çe istiklaline değil, insan olarak 
iradesine bile malik değildir. Suri
yenin istiklali?.. O şimdiki halde 
sadece bir laftan başka bir şey de
ğildir. Hududumuzun öte yanında.. 
ki Suriye alabildiğine kaynıyacak 
bir kazan haline konulmuştur. o ka. 
dar. 

Hiç acelem.iz yok, bakıyor, görü
yor, bekliyor ve bilhassa bekleme. 
sini pek iyi biliyoru~ . 

I<URUN'da : 

Arasın Moskova seyahati 
Sadri Etem, Türld.yc Dı§ Bak4m111ıı 

Moskovaya yapacağı seyahatten lıu
günkil Kurunda :;öyle bahsediyor: 

Moskova Rüştü Arası iyi t.anır. 

1920 dcnb2ri Ankara ve Moskova 
dünya sulhünün iki yılmaz bekçisi. 
dir. Rüştü Arasın Kemalist Türki. 
yenin sulh yolundaki mesaisine ha. 
yatmı katmrş ve Ankara - Mosko_ 
va arasındaki sarsılmaz dostluğun 
yapıcıları arasına girmiştir. 

Bu itibarla Rüştü Arasın Moskova 
seyahatini alelade diplomat ziyaret· 
lt'ri kadrosunda değil, tahakkuk ct
mi& bir politikanın. idealin muvaf_ 
fakıyetini temsil ecl.en insanların 
ka.rşllaşınası şckl!ndc düşünmelidir. 
Scıdri Etem bııf]ünkii Tiirkiyc il~ bıı 

giinkii Sot'?'C'ler ilinin ayni ~~rtlar 1·c 
Şckillrr İfiııd" tcşckkiil otmi.ş .~iyasi 
hifriyct o'rlıı{rıııııt 1'C lmıılrzrııı ?kiısadi 
t'C içfiıwd in1..-i5a/l~rı için :mllıe fura.f. 
farl1k etmekte olduklarını t'a be<-crı 
lıi.slcrT.c harcl<ct cdcrcl~ sullııln cb~di. 
lcşnıcsini de candan ı~c yürel:tcıı istc
dıldrrini söylüyor 1•0 diyor 1.-i: 

"Biz sulh ün dünyayı bir gün~ş gibi 
kaplamasını istiyoruz.., 

~ . . 
Ben görmiycli bir hayli ,:ııam(l.n oldu~ 

Bu müddet i~inde Sadrinin cpc:ı ro. 
mantikıc..1fiği anla.şil1yor. 

Kara Davud 

Ölüm 
Kurun refikimizin spor muharriri es

ki F~nerbahçe birinci takım futbolcula. 
rmldan arkadaşımız Seda.dm annesi ve· 
fat etmiştir. Arkadaşımıza beyanı tazi
yet ederiz. 



Frankonun tehdidi 
ve lngiltere 

Bu mıntakada yollarla demiryollan 
lamamiyle tahlis edilmittir. 

Casa de Campoda milisler, top
çu kuvvetinin müzaheretiyle, düş· 
manm mukavemetine rağmen yeni 
bir talmn siper hatlarını i~gal etmiş
lerdir. 

( Ba§tarafı 1 incide) 1 
i§te biz.Imkilcr de harekete geçtiler!,, 
dedirtmekten ibarettir. Fakat bu mez
buhanc hücumlar dehşetli de bir ta. 
lisi.zliğe uğramışlardır. Şimalde Bil. 
bao mükemmelen dayanmakta ve 
:\!adrid kendisine saldıran her ıisi ka
fayı rahat rah::ı.t paramparça etmek
tedir. 

Dünün ve bugünün en mühim mesc. 
lesi Bilbaoyu denizden abluka etmiş 
olan asilerin İngiliz gemilerini tevkife 
ve içlerinde araştırmalar yapmıya 

kalkmalarından doğmuştur. İngiltere 
Hud saffı harp gemisini derhal tahrik 
etmiş ve Gaskonya körfezindeki filo
sunu takviyeye memur eylemiştir. 

Hud yold::ı.dır. Bakalım Gaskonya kör. 
fczine ulaştığı anda Franko dünkü 
blöfünü tekrar edebilecek mi? Malum. 
dur ki asi, dün "İngiliz gemilerini f n
giltereyle bozuşmak pahasına da olsa 
Bilbaoya yakl~tırmıyacağım!,, diyor
du. Telgraf haberleri şunlardır: 

Merkez cephesinin her tarafında 
dehşetli bir harp başladı 

lngilterenin resmi tebliği 
Londra, 11 ( A.A.) - Röyter

den: 
İngiliz hükUmetinin lngiliz tica

ret gemilerini himaye hakkındaki sİ· 
ya.etinde hi~ bir deği§iklik yoktur 
ve bunu yapmak için icap eden kuv
vet fazla.siyle mevcuttur. Bilbaonun 
karadan ve denizden filen ablukası 
İspanya harbinde tamamen yeni bir 
vaziyet teıkiJ ettiği ve bunun tetkiki 
icap edeceği kanaati mevcuttur. ln
giliz hükumeti, bu dört gemiye, veri
lecek karara İnlizaren Saint Jan de 
Luz' de beklemelerini bildinniıtir. 
Bahriye Lortıuğunun bir tebliği 

J,ondra: 11 (A.A.) - Bahriye 
bakanlığım bir tcbliğir.lde, Hood, zırh-

Madrit 12, (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri, Jean Rollin'in bildir. 
iliğine göre Madrit cephesinde ve h:J
hasıa Cassa del Campo'ya bakim bu
lunan ve ormanlık bir tepe olan "Mon
te garabitas'' ve ''Cuesta de Las Pcr. 
diceıı, Ccrro de Deaguila" ve ''Caraban
chel" mıntakalarında öğleden sonra da 
muharebe §İıddetle devam etmiı~tir. 

Madrit öglcdcn sonra 
bombardıman edildi 

Saat 20 de Cas a Del Campo'da mu
harebe bütün §İddetile devam etmekte 
idi. Bu mıntakadaki faaliyet Cerro de 
Acuila'da tekessüf etmi~ ve cümhuri
yetçiler bu mevkiin birkaç noktasını 
zaptetmişlerdir. Öğleden sonra lı:.iku. 
met merkezi fasıla ile bombardıman 

«lilmiştir. Obüslerden birkaç tanesi 
'Jn~inwfinp ;up;{;tl"et{lml z;l{J;W U!Jt{;~ 
Grauvia kahvesine de bir obüs isabet 
etmi§ ve be§ ki§i ölmü§tür. 

Bombardımanm neticesi : 
iki masum yolcu öldii 

Madrit (A.A.) - Payitahtın bom
bardımanı sona ermi~ gibidir. Bir çey
rektenberi infilaklar i§itilmemektedir. 

En ziyade La Gran Via 'ya isabet va
ki olmuştur. Bu binanın balkonu yıkıl. 
mıştır. Cephenin dıvarlan, kalınlrğına 

rağmen, delikdeşik olmuştur. 

Bir otomobil harap olmuıtur, bere
ket versin ki için<le kimse bulunmu
yordu. 

lrsrnın dün akşam Cebelüttanktan, ha
reket ettiği teyit edilmektedir. 

Asileı· bir gemiyi çevirdiler Cenup cephesinde 
He:ıdayc: 11 (A.A.) - Sevensastra. 

den ismindeki bir İngiliz kargo~u daha 
Bilbao a~ık:annd:ı bir asi harp gemisi 
tamfıı:d:-.."1.ı clt!rdurulmuştur. Yapılan 

müzak:rcle:clcn sonra kargo bir Fransız 
limanma bi~mcğe muvafakat etmiştir. 

Sen Jan c:.: L ı-:: 11 (A.A.) - Bil
baoya ı;"t ·.';.c olan yiyecek yüklü in. 
giliz kargosu Mac Gregon buraya gel
miştir. 

Gaskonya körfezindeki filo 
takviye edilecek 

Londra 11 (A.A.) - Cebelüttarıktan 
ı:elen bir telgrafa, 42 bin tonluk ingi. 
liz Hood ldretnotunun tahmin edildiği
ne göre ıimal ispanyasına hareket et
tiği bUdirilmektedir. 

Londra İngiliz mahfelleri şimal İspan 
yasına nezaret eden İngiliz kuvvetleri. 
nin takviye edileceğini bildiriyorlar. 
Halen bu sahillerdeki İngiliz kuvvetleri 
Blanche Brillantc, Brizen ve Beagle 
Destroyerlerinden ibarettir. 

" "Vaziyet gergindir! ,, 
Londra, 11 ( A.A.) - Röyter 

ajansına Cebelütt.anktan bildirili
yor: 

İngiliz drestotu Hood Bilbao ci
vanna gitmiştir. Orada vaziyet ger
gindir. 

Kabine fevkalade 
bir toplantı yaptı 

Londra, 11 (A.A.) - Kabine in 
ti zar hilaf ma olarak bugün toplan
mışbr. Bütün knbine azası toplan· 
lrya İ§tİrak etmiıtir. Ne görütüldü
ğü h::müz belli değildir. 

.Wadrit cephesi 
Madrit bombardıman ediliyor .. 

Mad:-it: I1 (A.A.) - Ağır topçu 
bu :ıabah saat 10,45 payitahtı bombar
clı=nan etmeğe başlamıştır. Bataryalar 
şehrin en yüksek bi:ıdarından birinin 

civarında kain evlerin üzerine on beş 
kadnr obüs atmıştlr. Civardaki sokak. 
larda kimı:cler yoktur. Yukarı katlar
daki insanlar, zemin katlarına ve mah
zenlere iltica etmektedirler. 

... Fakat milisler durmadan 
ilerliyorlar 

Milisler, Manzanaresin garbinde 
fethetmiı oldukları yeni mevzileri 
tahkim etınitler ve "Fransız köprü- 1 
ıü,, mıntakumda uilerin birçok şid 
detli taarruzlarını püskürtınii§lerdir. 

Hiikfirnet orduları son siiratle 
ilerlemektedir.Jer ! 

Cordoun 1 t, (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabiri cepheden bildiriyor: 

Hükumet ordusu bir taraftan Fun
te - Ovejuna'ya üç kilometre kadar 
yaklaşmış, bir taraftan Penarroya'nın ı 

üç kilometre yakınına gelmi~tir. Hü
kfımetçiler bir tevakkuf devresinden 
sonra <lün tekrar taarruza geçerek düş
manın muannidane mukavemetine 
rağmen Funte • Ovejuna'ya hakim 
ola sırtları işgal etmiıj1e:-dir. 

Bilbaoda 
Bilbao 11, (A.A.) - Milisler, kuv. 

vetli bir harp malzemesini faaliyete 
getirmişler ve Cibar mıntakasındaki 

d:.işman mevzilerini şiddetle ezmeğe 

başlamışlardır. 

Asturies mıntakasında milisler, üç 
kilometde ilerlemişler ve Campiella 
kasabasını i!gal etmi§lerdir. 

ZAYt - 1977 sicil ehliyetimi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağım:ian eskisi
nin hükmü yoktur. ' 

Unkapanında Sandalcı İbrahim 

oğlu Behlül 

İatanbul aıt.mcı icra memurluğundan: 
l!ahcuz ve paraya c;cvrilmcst mukarrer 

ev efY8SI Galata Tophane tramvay caddesin 
de 173 numarall apartrmanm nst katmda 
15-4-937 tarihinde saat J2 den 18 e kadar 
açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin ma 
hallinde hazır bulunacak memuruna mUraca 
aUan llAn olunur. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıt• kutusu~ lstanbul 214 

Telgraf ecıresı. ıstanbul HABER 
Yazı lşterı telefonu • 2:1R72 
idare ve ll!n .. : 2.ı37t> -... 

, ABONE ŞARTLAR! 
r,,,,,,,, c .. ,,rbı 

Senelik lAOO Kr 2700 Kr. 
6 aylık 730 .. 14~ .. 
3 ayhk 400 .. 800 ,. 
, evı.k ıso .. 300 .. 

Salııln v~ Nıtşrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldıjı v•r (YAKIT) matbaa•• 

rtABEK - AKşam postası 

~eıngınnoeırDmDz 
ıonoe 'ffena 
yaşoy~ır 

(Baş tarafı S üncüde) 
na ... Muamele olmuyor.. Tedavül 
hareketi ve sa'y temposu düşüyor .. 
iktisadi hareket batileşiyor .. Kültü
rel tezahürler belirmiyor, medeni 
seviye yiikselmiyor.. · 

Yahut da kumar ... "En edna., en 
kaba eğlenceler ... Maazallah, hafa
zanallah!. .. 

Çok fena ya.şıyoruz: En fakiri· 
mizden, en zenginimize kadar .. Ele 
hayırımız olmadığı gibi, nefsimize 
de olmuyor! 

• • • 
Öyleyse ne yapmalı?.. Başka 

memleketlerde ferdi teşebbüslerin 
başardığı bu işi de bizde gene dev· 
letçilik mi üzerine alacok? .. Belki de 
ciyle icap ediyor: 

1 - Gayet biiyük bir konfor 
içindeki mekteplerde yetiştirilen, 
ıoıonra, hayata atılınca bütiin bu çir
kinliklere tahammül edcmiyen, on
ları değiştirmek istiyen bir nesil 1 
(Fakat. dikkat, ha ... Sakın, bu mü· 
nevverler de konforlu merkezlere 
toplanarak, koskoca Fatsa şehri ec· 
zacıs!z kalmasın.. Biraz da idea
lizm!) 

2 - Zonguldaktaki gibi mede
niyet seviyesi yiiksek istihsal tiple
rinin çoğaltılrpasr. 

3 - Heı; Halkevi nezdinde, Is· 
tanbuldaki Halk sanat mektepleri ne
vinden, dikiş, yemek, ev döşemek 
ve saire öğreten mekteplerin açıl
ması ...• 

(Va-Ntl) 

Boğazdan 
geçen havuz 
10 bin mil mesafe 

katedecek 
Dün, Boğazda gezmeğe gidenlerle 

J>.ııa.Iolu v• Rumeli J aıı:asınoıuu 

halk, iki romorkör tarafından takip 
edilen ve iki küçük §ilebin çektiği mu
azzam bir ubih havuzun aheste 
aheste Marmaraya doğru açıldığını 

görmüşlerdir. 

Odcsadan gelmekte olan bu ha
vuz Vladiv;stoka gidecektir. On bin 
mil tutan bu mesafe arada, İstanbul -
Portsait - Aden - Singapur - Hong 
Kong limanlarındaki te' akkuflarla be· 
rabcr 120 .günde kat'edilecektir. 

Yahudilere 
boykot 

Leblstanda Yahudi 
aleybterhğı gittikçe 

büyüyor 
Varşova 2, (A.A.) - Lipsk'de Ya

hudiler aleyhinde bazı hadiseler ecre. 
yan etmektedir. Ahalinin bir kısmı 

Yahu<li mağazalarından alı§ veriş et
memektedirler. Birkaç Yahudi mağa

zası yağma edilmi§ ve 10 kadar Yahu
di de taarruza uğra~trr. Polis dört 
nasyonalist tevkif etmiştir. 

ZA Yt - Sarıyer ondördüncii ilkmek 
tcpten 1929.1930 ders senesi nihayetin 

de almış olduğum şahadetnameyi zayi 
ettiğimden hükmü yoktur. 
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ZAYİ - 5637 sicil numaralı moto
sikletime ait ehliyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 

l2 l\'ISAN - 1937 

Belçika faşistleri 
hezimete uğradılar 

Degrel, rakibinin dörtte biri 
kadar bile rey alamadı 

Aylardanberi mücadelesi devam 
etmekte olan Belçika intihabı diin 
nihayet yapılmış ve intihabı başve
kil bulunan Von Zecland kazanmıs
tır. Gelen telgraflar, seçimin ne ş~
kilde olduğunu göstermektedir: 

Katt netice 
Briikscl, 11 (A.A.) - Kısmi sc

cimin resmi neticesi şudur: 
~ Van Zccland 275.840 rey. 

Dcgrcllc 69.242 rey. 
Seçim bitti 

Driiksel, 11 (A.A.) - Rey ver 

Lehistan 1 

Hariciye Nazırı 
Bük reş, Londra, Par:s 
ve Romaya gidecek 
Varşova 12, (A.A.) - Ekspres Po

ranni gazetesi, Dış Bakam Bck'in ma. 
yıs sonunda Cenevreuen dönerken 
Bükreşe giderek mukabil ziyarette bu

lunacağını bildiriyor. 
Bundan başka Bek'in yazdan evvel 

Romaya da gideceği biıdirilmektedir. 
Hüklimetin naşiri efkarı olan "Ex

press Proanny,, gazetesi hariciye na
zırı Beck'in yaz esnasmda Londra, Pa
ris ve Cenevreye yapacağı seyahatler
den ve Bükreşe yapacağı resmi ziya· 
retten sonra Romaya gideceğ:ni teyit 
etmektedir. 

Hindistan 
isyanı 

(Ba~ trıra/ı 1 incide) 
şey, ısyanı idare eden fakir lpi'nin 
"cihadı mukaddes" ilan etmesidir. 

New. Delhi'den alman habcrle-
·.o f>:.;•'-'t 1-l;nrl:ı-•.,.tını h'":lt~;_.. 1 ı . • 
dudunda cuma giinü şiddetli muha
rebeler olmuş, 6 İngiliz zabiti ölmüş 
ve 5 zabit yaralanmıştır. 

Kongre partisi, merkezi icra ko· 
mitesinin bugün yapacağı toplantı -
yı 26 nisana talik etmiştir. 

Yeni çarpışmalar 
Londra 11, (A.A.) - Yeni Delhi'den 

gelen son haberlere ıöre, Vazirist'lerle 
olan oon muharebelerde İngilizler 29 
ölü ve 45 yaralı vermişlerdir. 

Gandi yeni bir teklifte 
bulundu 

. \Vardha 11 (A. A.) - Gandhi, 
Royter ajansına yaptığı beyan~tta, 
Hind kongre partisi tarafından ıste· 
nen teminatı vermek hususunun va· 
!ilerin salahiyeti dahilinde olup ol
madığı hakkında bir karar vermek 
üzere üç hakimden mürekkep bir ha
kem mahkemesinin teskili fikrini ile. 

:ı: b. 
ri sürmü~t\ir. Parti, vilayet ka ıne· 
lerinin teşkilini teminata bağlı bu
lundurmaktadır. 

Teklif kabul edildi 
\Vardha 11 (A.A.) - lngiliz 

hi.ikameti ve kongre partisi birer ha. 
kem seçmi!lerdir. Bu iki hakem de 
üçüncü hakemi seçecektir. 

me işleri, hiç bir hadise c;ıkmadall 
saat 13 te sona ermiştir. Mühürle# 
miş olan rey sandıklariyle tutulıtı~ 
olan zabıt varakalnn, reylerin tastll' 
fi bürölanna müteveccihen yola ÇI' 
karılmıştır. 

Müntehiplerin tehacümü, saba' 
lıın son saatlerinde mühim miktarda 
artmıştır. Belc;ihada rey itası me'" 
huri olup müstenkifler de boş puSlf 
la vermektedirler. 

Van Zeeland, saat 8, 15 te Baitt' 
Ford'da reyini vermiş ve çok alkır 
lanmıştır. 

Dev cüsseli 
adam 

Bu genç Amerikan gazetecisi, Ne\'• 
york sirklerinden birısinin başlıca tc
maJj:ı mevzuu olan 19 yaşındaki de" 
clissPJi artistle rahatça mülakat yap
mak için, bir merdiven kullanma!' 
mecburiyetinde kalıyor. Görüyorsunu21 
ki, gazetecilik mes!eği öyle kolay bif 
iş değil... 

i ..... - .................. ·-··· ..................... ] . \ 

~ HABER . 
~ lttanbulun en cok satılan ha"I 
i kiki llkıam gazet~sidir. ilanla " 
! rmı HABER'e verenler kare" 
j derler. 1 
'. ··········-····················-··-·······-········ .. 

Veni nesriya~ 

Baba Hindi 
(Baba Hınd!) l&nl altında, önUmUzdeıd 

Çaf§:ımbıı gtlnUnden itibaren, haftalık, sl)"ll• 
si bir mizah gazetesinin ı;:ka.nlacağmı mctı' 
nunıyeUo hllbcr aldılc. Mlzahm, zarı:,(etitl• 

sanatln ne olduğunu çok iyi bilen tanmmıf 
muharrlrlcrlmiz1n idare edeceği bu gazete. 
§akadan anlayan, herkesin gazetesi olacB" 
tır. Zen&in mUnderccatı ve ucuz fiyatı fllJ 
azız okuyuculnnn rağbetini kazanacağtfl4 

emin olduğumuz (Baba HJndi) ye ~md!dt# 
muvaffaklyctıcr temenni ederiz. ____ ....,.,.. 

• 13 Nisan SALI giinii akşamı TURAN TiYATROSUNDA 

r 
YAVRUNUN GECESi 
)es kraliç.esi Bayan HAMiYET ~ I" 1 

<1e Y A V R U' yu seven saz 
ırkadaşlarının işlirakile san
itkflr NAŞiD ve arkadaşları 
tarafından KURT AGZINDA 

KUZU komedi 3 perde 
yoktur. 

Danyal oğlu Alber Ayrıca KALAYCI KUV ARTOSU umnrn şantözler tarafından 

·----~~---~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~ 
SAKARYA Sineması, bUyUk fllmler serisine devam ederek 

Bu akşamdaın DtDlb>aıreın 

ZEHiRLi SEVDA ( F:::,:~ca, 
isimli BUyUk A,k, Casusluk ve Heyecan tllmlnl takdim edecektir. 

GUzel ve fUsUnklr cıısus kadınların fllml 
Rene .. {)t. Cyr - Jules Berry ve Pie~re Reııoir tarafından 



... 
Tonton 
anıca 

ır n vaıtıroda 

Bir tuazk ... 
Yazan : Niyazi Ahmet 

733 sene evvel bugün 

Yine bu sefer de Nermin, Remziden 
ayrılmış, evine dönmüş, burada her· 
kea onun bµ a.vdetlerine alışmıştı. Her 
defasında gözyaşları içinde gelir ve 
vaziyetini mazur gösterecek bin bir 
behane bulurdu. ~'akat bu sözlere 
kimse in:ınınazdı. Çünkü Remzinin ne 
hodbın ve zayıf tabiatlı bir erkek ol. 
duğunu ilem öğrenmişti. 

o, genç kızla evlenmeye bir türlü 
karar veremiyor, zengin olan annesi
le babası?ı ~ızdırmakla;n çekiniyor _ 
du. Nermın ıse ona karşı öyle meclup. 
tu ki, ~~ yapsa sesini çıkara.mıyordu. 
Onun ıçın ıstırap çekmeyi, feda.karlık 
yapm~yı ta~i~ buluyordu. Erkeğin bir 
işaretıyle gıdıYor, bir işaretiyle tek _ 
rar geliyordu. Fakat son zamanlarda 
genç kızın içinde ufak bir şüphe u
yan~: Acaba Remzi ona sadık mıydı ? 
Bu ş~phe, kendiliğinden zuhur etme. 
di. Bunu genç kıza Remzinin bir ar. 
kadası aşıladı. O delikanlı sık sık on
la.ra gelip gider; Nermine dost görü. 
nerek sokulmak isterdi. 

Remzi ortalıktan kaybolduğu za -
ma.n, Rahmi derhal peydalanır, genç 
k7za ~kada§lık etmeyi, onu gezdirme
yı vazıfe bilirdi. 

~eıınin, onunla dertleşir ve böyle 
a~glam bir arkadaşı olduğundan içi 
bıra.z rahatlardı. Delikanlı, nasihatleri 
a.r~mda onun bu hayata layık olma_ 
dıgını, Remzinin evelnmc-mekle b" 
"k h ne u. 

yu ata ettiğini tekrarla söylerdi. 
Ktzm a.hbııpları ona hep Remziden 
vazgeçmesini söylerlerdi. Fakat o, mü 
temadiyen: 

. - Bütün tereddüdlerine rll.e~en be
nı seviyor. Eminim! • diye ısrar eder
di. 

Ve bu söz'erle de kendini kandırır
dı. 

O giin yine pek neşesi vardı. Sev. 
crili,"inn .. !" ~~ını~ ,.... .. ,. ... _ .-lınkll. 
Ogıan, çıftlıgınden, annesinin babası. 
nın yanındıı.n döneceğini haber veri -
yor. yine İstanbulda ktiçlik apartı -
mantarında yaşıyacaklannı bildiriyor 
du. Bu ilin.'~. genç kızın kalbini sevin~
le hoplatıyordu. Tam o sırada telefon 
çalındı ve Rahminin sesi. 

- Nermin hanım! G~lin beraber 
Taksim bah~esinde bir "ay i-1· ' 
dedi. "' "'~ ım · 

~nç kız, bunu memnuniyetle ka.bul 
ettı. O, arka.d~ına da mekt ald " 
nı mUjdeliyecekti. DlişUnce~~d ıgı. 
kadar yanıldığını işte, ispat ed eknt~ 

t d .. d d .. ece ı. 
S:ıa or e ogru, Taksim bahçesinde 
bir ma.,a kenannda oturdular 

11erde yanlarında bir m ad. 

k aa a iki 
kadın da a~ılıklı kahvn.Itr ed1 1 T • 1 yor ar. 
dr. Nenrun on arla hiç alakadar lm 
dı. Faka.t ~ahrninin kulakalrnu ~k~
ka:lınlan dınlcdiğini gö..ıın ıp 

.. 
4 

... ce ııordu. 
- Ne var? ne du''şünU . . yorsun? 
- Rahmı, Yavııa se 1 . . Dil.. ~ s e. 
- ~unmüyorum n· l' dedi. · ın ıyorum! _ 

Bu söz Uz.erine N erm. 
verdi. Komşu rnasad ın de kulak 
kadar edecek b' . ~ genç kadını aıa.. 

ır ısım g · d Kadrnın biri eçıyor u. 
derdini anlatı ' arkadaşına, tatlı tatlı 

Yordu o n· 
geliyormus. <B · • ı an yerden 
duğu memİek t~rada Rem1inin bulun-

e ın adı g . 
zi ile gayet h . eçıyordu). Rem 
sevimli bir d ~\\:akıt. g~irmiş. Pek 
çılcmıca seviy~ 1 anlı ımiş. Kendisini 
yap;ı:ıka.n b' rınuş. Fakat lstanbulda 

:; ır kız -ı 
rakmıyorın ' og anın yakasını bı-

~mu:m,ıııı;, Ufuııtı/ 1~ 1 · ,,,. ' J;~"~ .. 
kat'iyetle kesecekmiş. Baş bruja ga
~et tatlı bir ha.yat yaşıyacakalrınış. 
Artık bu derece açık açık anlaWan 

bir işte. Şüphe yoktu. İşte her şey mey 
dana çıkmıştı. Remzi onu aldatıyor- l 
du. Hem de alçakça! Hem de bu adi 
kılıklı kadınla... üstelik de kendisini 
yapşkna bir kız diye terzil ediyordu. 

Beyni döndü, bütün vüc~d.u sarsıldı. 
o an için bayılacakmış gıbı oldu. 

Bütün kuvvetiyle kendini zaptetme
ğe çalıştı. Gözlerinden dolan yaşları 
akıtmamak için çabalıyordu. 

Fakat ne garip! Bu ne biçim tesa-
dUftU. Onların bulunduğu yere gelip 
de böyle açıktan açığa konuşmaları 
neydi böyle ... Ne olursa olsun tered. 
dilde mahal yoktu. Bu kadar izahat. 

tan sonra şüpheye mahal mı var? ... 
Bütün bu tafsilat nereden bilinir?~. 

Ra.hmi de bu muhavereye şahit ol
muştu. Genç kıza. müşfik bir eda ile: 

- Kalk yavrum, kalk... Buradan 
gidelim ... Za.vaJiıcık ... • dedi. 

Demek sahiydl. .. Demek o, arkada. 
şınm merhametini bu derece uyandı
racak kadar zavallıydı? ... 

Yerinden kalktı. Göz yaşlarını gös. 
termek istemiyordu. Fakat onlar, gay. 

riihtiyari akıyorlardı: .zav~llı yüzü 
sapsarı kesilmişti. YürUmege başla -
yınca Nermin sordu: 

_ Ne yapayını? Mektup mu yaza. 
ynn? Alçakhğmt, beni a.ldattığmı an. 

latayrm mı? 
Rahmi, 8 a.mtmt ve kat'i bir karar-

la: 
- Yok, olmaz ... Size yakışacak şey, 

hiç izahat vermeden kendisile alaka. 
n.rzı ke.~mek ve bunu kısacık bir tez. 
kereyle ona bildirmektir. 

Nermin kendinde bunu yapacak 
u V'Vt:~4 ... .,~wu~.ııı:;1n1 "oyııyecegı es-

nada masa komşuları olan iki kadın, 
koşarak yanlarına geldi. 

Yanıla. yakıla aşk macerasını anla
tan Nermine hitaben: 

_ İstemiyorum, istemiyorum .•. Bu 
role devam edemiyeceğim ... İğrenç bir 
şey .• dedi. - Erkeklerin kadınlara 
yaptıkları fen alıklar yetişir. Bir de biz 

kadınlar biribirimizi mahvetmiyelim .. 
Kilçük hanım! Söylediğim sözlerin 
bir ta.nesi bile doğru değildir. Bana 
bunları öğreten işte bu beydir. 

Ve pa.rınağıyla. Rahmiyi göstere • 
rek: · '~ 

_ lşte bu ... Bu sözleri aöylemem 
için 'bana para v~rdi. Fakat sizin yU
zünUzde öyle derın bir keder okudum 

ki, na!ıl alt Ust olduğumuzu gördüm 
ve yaptığnn bu hareketten dolayı ken. 
di kendimden iğrendim. 

çantasını açtı. İçinden ol lira çı • 
kararak delikanlıya fırlattı: 

_ Al pis paranı ... 

Nermin, şaşkın bir halde, nefretle 
Rahmiye bakıyordu. 

Delikanlı ise, kurduğu mükemmel 
planın bozulmasından dolayı fena 

halde sinirlenmiş, sapsarı kesilmişti. 

Artık kadınlar gitmişti. Genç kız ise M 
1
• k .

1 sevinçle evine doğru koşuyor, yıkıl -

ma.mış ilmidini sıkı, ıukı, bir servet v e d •. 1 e r 
muhafaza eder gibi kalbinde Baklıyor· 

du. 0 1 ne pahasına olursa olsun, ıstı. n d a 
rab çektiği bu aşktan kurtulmak is- a r a s 1 
tcmiyordu ki!... ı· · .._ 76 -

Nakelden: Hatice Süreyya 

Venedik donanması 
Bizansı zaptetti 

Papas, ellerini gUkUn hoşluğuna doğru 
uzattı fakat hır şey sUyllyemedi. Bir 
kaynaşma başlamıştı, imparator Aleksi 
çadırını bile alamadan kaçıyordu. Cilp· 

peslnl fırlattıktan sonra kendisi de 
koşmağa başlamıştı 

1204 yılı 12 nisan günü. 
7 33 sene evvel bugün. 
V enedik donanması Bizansr muhasa. 

ra etmişti. 

Kumandan Henri Danduto: 
- Dünyanın en zengin memleketle

rinden biri işte burasıdır. Şehirde hazi. 
neler ve sonu gelmez servet doludur. 
Hepsini ele geçireceğiz. 

Bizans İmparatoru beşinci Aleksi 
umumi kararglhını, "her şeyi gören ki
lise,, nin yanında kurmuştu. 

Bu kilisenin sonsuz yardımı olacak
tı. 

Aleksi, yanında bulunan kumandan
lara şöyle diyordu: 

- Pantepopto (her şeyi gören) nin 
ne demek olduğunu biliyorsunuz tabii. 
Aleksi Kamnem'in annesi Ana Dalascn 

tarafından tamir edildi. Tahtıru oğlu 
ile beraber yirmi sene idare ettikten 
ıonra buraya gömilldü. Biz karargt -
hnruzı buraya kurduk. Hiç bir kuvvet, 
Binzans ordusunun mukaddes kilisenin 

SnUnden uzaklaştıramaz. Venedikli
lerin donanması bizi yıldırmıyacaktır. 

Aleksi, b:itün bunları söylerken 
korku içinde idi. Venedik donanması • 
na kar§t durmanın kolay olmadığını an
lıyordu. 

Kilise papasını çağırdı: 
- Papas efendi, dedi. Kaç ecncdir bu 

kilisede papaslık yapttğuu ıoratak deği.. 
lim. Fakat allah size insanlardan fazla 
kuvvet vermiıtir. Onu burada göstere
ceksin ... 

Papas §aşırmıştı. 
- Kuvvetimi mi göstereceğim? 
- Evet ..... 
- Fakat biz dilnyanm en Aciz insa~ 

larıyız ... Ne yapabiliriz. 
- Papas efendi, Bizans tehdit edili

yor. Dilı1man donanması kar§ısındayız .. 
Bizans ordusu itte şurada .... Bu ordu. 
nun her ıeyden evvel manevi kuvvetini 
artırmak lazım ... 

Papas kurnaz ve Alim bir adamdı: 
- Manevi kuvvet .. Diye söylendi ve 

il~ve etti: 

garip bir uğultu geliyordu. Dinledi.: 
Dindaşları bağırıyorlardı: 

- Geliyorlar .. 
- İmparator, İmparator kaçıyor .. 

Papaa yıldmmla vurulmuşa döndü. 
Başını ağrr ağır İmparator çadırına 

doğru çevirdi. Çadır yerinde idi . 

Etrafına bakındı. Kendisini dinliye • 
cck kimse kalmamqtr. Herkes kurtu. 
luş yolunu anyordu. Papasın yüzü ge
rildi. GüXiyordu. Acı acı gülüyordu. 

Flandra ıüvarileri yıldmm gibi ilerli. 
yorlardr. Bunlar ne vakit gemilerden 
çıkrruşlari:lı? 

Papas, süratle cübbesini çıkarıp bir ta. 

rafı fırlattı. Sonra süratle koşmağa ba§· 
ladı. • 

• • • 
İmparator Alekıi, çadrnnı bile be

raberine almağa vakit bulamamıştı. 

Dördüncü ehli salip donanın.ası kuman
danı Dandulo bu çadın uzun müddet 
kullandı. "Her şeyi gören kilise,, tam 
5 7 sene la tin mezhebine hizmet etti. 
İçinde bulunan mukaddes metrukattan 
"Çarmıh" a ait çöplerle diğer eşya Ve
ncdiğe gönderildi. Nehrin kutbundan 
sonra Aya~ofya da dahil olmak üure 
32 kilise l!ti nmezhcbine tahsis edil-
m~ti. 

• •• •• 
htanbulun fethinderı sonra bu Jdli

ıe caın.I haline getirildi. Adı "Eski ima. 
ret camii,, oldu. 

Gaızftaılli1tepte 
taırnlhl eseırıeırn 

l\; . 

- Bu kuvvet kendilerini zevke bağlı. 
yanlar için hiç bir ıey ifade etmez ... Fa- Gazi Antep (Hususi) - Gazi 
kat mademki İmparator emrediyor, o Antebin Ani ve Güneyse köylerinde 
halde tcrübe edeyim. çok kıymetli tarihi asar bulunmu§ • 

Papas ağır adımlariyle orduya doğ- tur. Bunlar arasında binlerce sene 
nı ilerledi. evvel birer büyük ıehir olan bu köy-

Hürmetle ıelamlıyorlardr. lerde teessüs etmiş medeniyetlere a-
"Büyük peder ı,, it eserler de vardır. 
"Muhterem pederi Gönderdiğim resim Güneyse kö. 
Diyorlardı. yünde bulunan tarihi küp gösteri .. 
Papas ürperiyordu. Gözlerinin içi yor. 

----------------------~--~ yanıyordu ve dil;ı'.inüyordu: "Kral K 
tahtını kaybedecek fakat gene yaşıya. 1 m y ager ~ 
çak bundan ne çıkar. Biz, millet herteyi H • • d d • 
kaybedecek, huzurunu, dinini, her şeyi- usa m e 1 n 
ni.,, Bu buhranlarla karargahın içine Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
girmişti. Yüksek bir yere çıktı. Elle. 1 umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
rini gökün boşluğun~ d-oğru uzattı: ı Eytam Bankası karşısında tızet 

- Evlatlanm ... Bız... Bev Hanı. 

Sözünü tamamhyamadı. Kulaklarına ı---------------
mişler. Ren~· F.akat şimdi karar ver
yarm gelec-ek ~Un gelmiş. Remzi de 
--- nu~. Genç kızla aHikasmı 

-------...:..:.:..:..:::=-:::.:==~..'..--~~----~--...-~------~ 

~U H.~~_!~U1)U AL. ><~Df_ 
..se 6oTvR ... ~eN ŞıMOi 
beL\ R. 90L1s tvt000R0-
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t...~R.\ N.b. S\L YA\{~
LA0161M\ iZ.A\.L. 
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. f; HABER - ~ poetuİ · 

Kazanan numaralar 
200.000 
Lira kazanan 

22.046 

3148 33U5 25274: 7763 89 29201 
2027 1331 38729 23044 550 202 
8730 1487516280 13765 21803 36606 

2314139262 30882412040 8998 21243 
38082 36278 29766 3464 7 24957 344 
177 45 971 1026 21851 18860 18017 
7306 32533 32896 13180 26244 4443 

37855 25480 13930 29012 37363 38864 
10482 34009 30437 32434 38255 187 4 7 
18673 21756 21814 27012 8627 22930 
17329 35414 12361 24001 19205 33426 

Futbol federasyonu reisile 
uyuşamıyan 

Nasuhi Baydar 
istifa etti 

Sorıla.rı (046) ile nihayetlenen bi- 20965 14443 6155 1549 24145 3976 
Jetler yüzer lira mü.k.lfat alacaklar. 30326 25040 6087 18118 18268 28009 
Aynca: (0, 2, 4, 6, 8) ile nihayetlenen 30l55 31845 39580 23310 12340 5064 
biletler ikiler Ura amorti alaca.tıar. , 11167 23584 22518 436 18512 31919 
dır 26103 30755 38180 34662 26270 23195 

. 13302 2856 4640 29272 15238 31732 

40 000 38903 32347 39976 172118979 35935 
• 18.103 35091 150097 15737 6348 19303 

Futbol federasyonu reisi Sedat Rıza 
ile ikinci reis Nasuhi Baydar be}r.inde
ki ihtilifın mevcudiyeti, bilhaasa milli 
küme müsabakalanrun hakemlik itleri 
dolayısile bir türlü anlapmadrkları için 
reis veya ikinci reisten birinin iıtifa et. 
mesi ihtimal dahilinde oJduğunu geçen
lerde yazmııtık. 

Lira kazanan 

30.937 
aonları 937 ile biten biletler yll7.er 

lira mUkAfat alacaklar. 

20.000 
Lira kazanan 
10.88! 

Sonian 832 ile biten biletler ytızer 
lira mükAf at alırlar. 

15.000 
27.480 

Son Uç rakamları 430 l8ı biten bilet. 
ler yüzer lira alırlar. 

3.000 
Lira kazanan 
21.381 

1500 Lira kazananlar 
36.469 9,608 

6.589 35.937 
11.031 23.950 

30.002 
ıooo Ura kazananlar 

32.215 9.918 
27.208 4.646 
28.478 37.121 
11.830 7.896 
32.290 25.212 

200 llra kazananlar 
11635637396 3644 .11012 30353 

3580 21782 13861 1231 30958 
1445710411160111975418343 
21413 21699 21212 

1335 10408 t2632 37827 31520 
31478 11039 18266 35595 39427 
23709 32834 20097 35369 25915 
33441 29732 18628 22873 

70 lira kazananla 
11544527511 48041 35907 5775 
32147 9140 20868 34527 6030 
39152 5841 12393 28851 21908 
30657 5423 21780 36972 36143 

7136 10618 2460125620 21599 
13441 13476 3576 391 415 
28410 16698 25582 23529 5267 
13268 26939 37468 27214 10679 
20.987 4814 
34108 37689 28135 25917 10583 
1565132677 14039 7155 39617 
9565 3146 16456 17870 4915 

15553 10874 13820 38287 17196 
35056 24510 18358 5191 18549 
20138 2318 3368 36401 11706 

933 37008 20785 19247 29142 
26479 13603 6741 18454 18716 
20629 24858 23133 13932 10569 
14761 38757 27545 26412 27771 
1870 988 22367 20265 9277 

24916 21920 4041 21110 3881 
27471 10174 30967 8250 3604 

398 16975 15851 9528 38914 
27306 27050 11145 20027 30081 
12424 28124 14468 12525 18599 
13435 2833S 36503 6705 6010 
31803 36340 37011 17258 33924 
GO llra kazQoanlar 
1853 7128 '18°' .. 18926 14781 

18081 31118'1 4MO ll9'lO 20Z12 ,387 

32140 331 8750 29309 15126 29414 
16522 13939 10354 3445 5389 22894 
28342 34858 33980 3944 7 24664 33286 
17364 21198 29460 9773 10629 32415 
18117 26368 19178 2749112334 22457 
33725 8340 39687 24992 20659 5366 
7007 8898 31129 22271 18488 681 
6062 11722 7714 23679 23829 16009 
9195 12209 1669 12018 23768 21572 

35932 

40 llra kazananlar 
31322 34871 21062 32302 23109 18543 
26848 14097 28908 7029 35286 12171 
380 91 29772 22203 7452 37585 23725 
33636 6084 22286 38594 13415 1100 
17429 6467 20202 17297 7739 29712 
34031 31705 24915 6135 3473.'; 12049 

3954 3154 37024 16881 5184 14098 
32867 21797 8785 28601 15276 12070 
25048 9615 16691 37697 34866 9365 
34092 29010 147 54 17998 11216 847 

3058 37984 13689 7758 6615 20500 
17098 27203 17889 13632 22885 27304 
36671 33150 19899 1072 3255'1 31137 
39791 39622 28651 9761 5328 39390 
34623 28188 726 35167 19589 13373 
33404 19764 3831g 30794 1645 26610 
37794 11361 38393 8772 3036 10132 
15233 37532 16030 32114 34317 18101 
39268 21997 1153 10375 11162 2365 
8122 344Ş7 3~JU 11~..\ ~98.l.U324 

10036 29169 36112 14117 5367 12978 
·. 6540 8659 25435 6027 4605 38ooe 
8921 2496 22739 3835 13206 18351 

21435 8821 29280 39572 3884 6386 
7253 28414 22764 30814 10986 15973 

9 12890 16137 13296 19356 11346 
19858 12852 75 5771 16730 11079 
1426 34207 29031 39019 3800 
6420 2332 22173 36054 39984 16268 

20613 22928 1420 37168 4900 27423 
31509 13106 3289 3352 1150 24075 
22383 31139 7665 5421 15945 26891 
31994 14422 76 20727 12296 37260 

4587 12514 26838 25926 36013 12462 
20107 8869 5503 16338 20225 25886 

7698 2954 32131 35948 3418 12207 
7551 17145 11106 2862 28460 32393 

29163 32866 15022 25092 30449 22223 
1924 18881 19380 746 37148 29992 

39609 2845 31311 2543 26273 28290 
1971 9073 3547 "31153 34186 990 

15797 26428 2165 26234 22131 1084 
32091 37891 18192 39186 22599 15734 
39011 11939 21080 16761 2566 38510 

2566 38510 39769 35522 34022 36725 

Bugün Ankaradan verilen bir habe
re göre, ikinci reis Nasuhi Bıtydann 

devamlı surette reisin talimatı billfma 
hareket etmesi üzerine fikir ayrılığı 

had bir şekil alnuı ıreticede de ikinci 
reis istifaya mecbur olmuıtur. 

Türkiye baş 
pehlivanllk 
müsabakası 

21 mayısta Ankarada 
yapılacak 

Çocuk Esirgeme kurumu umumt mer 
kezi tarafından her sene tertip edilmek. 
te olan ve stadyomun bitmeı;inc inti-

zaren biı: iki senedir yapılamıyan Tür
kiye baıpehlivanmı atçme müsabakalan 

bu sene 21 mayıs cuma günU Ankara 
ıtadyomunda baılayacak ve güreıler 

üç gün sürecektir. Baıpehlivana 500 
lira ile bir madalya diierlerine derece 

ile 700 lira mükifat verilecektir. Bu 
milli güreıe bütün Türkiye pehlivanla. 
n davet edilmiılerdir. 

Almen Harbiye 
N l zırı 

803 k bir askeri 
he ,etle 

Romaya gidiyor 
"Newı Cbronicle" pzeteai Beri.in 

muhabiri yazıyor: 

Bugün Berlinde deveran eden ha
berlere göre Alman Harbiye Nann 
Marepl Fon Plomberg, İtalyan Ma
repli Badoglio'nun phst misafiri ola. 
rak İtalyaya davet edilmittir. 

Alman harbiye nazın bu daveti ka· 
bul edene, mayıs veya temmuz ayın
da, Alman ordusu yUbek zabitlerin· 

den ıuJrekkep bir heyetle Romaya ci
decektir ve orada İtalyanın askeri ma-
kanimıaamm hakikt kuvvetini tecrilbe 
etmeleri muhtemeldir. Munolininin de 
Hitler tarafından Atmanyaya davet 
edildiği rivayeti ısrarla devam etmek
tedir. 

20809 546 26454 38784 34047 1513 34880 840 16815 26043 17768 30432 
3719 18719 23280 4668 20536 11051 38842 17924 9567 22957 30275 6769 
5059 2870 25686 1767 27623 34802 10383 25476 6736 4995 39641 4721 

29014 6406 2558 845 14474 17318 21801 11812 26931 13887 14890 36703 
31841 31209 24491 37671 5274 39219 31858 38688 17969 4272 3127 31399 
26706 29509 30498 18607 36272 13961 
16099 31218 26564 26902 17 527 786 Son 50.000 liralık mükafat, beher 

numara 500 lira kazanacaktır. 
34245 15555 22699 31686 23855 435 

32579 21538 18055 15154 15713 
22081 17102 6911 165 36691 39655 17295 8410 1943 34956 29149 
13976 25647 7279 36058 10797 35606 36766 1088 24608 28386 937 
30230 32938 31851 16710 9901 31515 52508 4553 1439931308 13485 
245!M 572 929 18649 15632 1541 7905 24868 34381 9997 22510 
30216 28749 774 31329 19829 32538 16083 3421 o 10861 12779 31874 
12850 8710 44 26859 19998 19770 10319 8188 26932 19802 30894 
1151 24705 23462 32198 26495 26221 11316 3188 29611 9305 16248 
8394 23068 27483 10788 22366 38038 5246 37398 18308 11678 25749 
1967 21283 38984 28454 14046 23235 25311 5198 26776 10544 19706 

10723 25049 13348 12159 5094 6164 34087 17151 7612 15585 15206 
29793 1260 2505 2669 3722 35639 
35146 16432 31264 20839 37233 8479 18538 29708 36699 39075 29304 

4697 28221 16632 4279 23780 14893 32231 15 22037 17662 34544 
481 29924 349 17851 28981 

3'5870 32408 33101 21398 16748 3428 10009 30229 5804 3411 669 
19859 37603 14434 10188 31473 37815 386.S2 37615 30327 1979 39306 

1777 2'2402 36516 29933 5447 8294 
6369 8409 29690 10439 22719 177321 9613 11035 15094 30101 17316 

33485 6236 17644 35706 18754 8317 24654 19895 26007 1095 13880 
3982 22984 12639 31112 26647 11259 15283 36292 29985 19096 13494 

23192 28481 11378 32629 36240 18652 17719 14703 18363 30680 22157 
245 34586 9256 6519 24434 13437 C DUn çe~'len num•r•-

22629 10456 13787 4153 14456 9975

1

, ların r-ıraya l'onmuf lam 
35001 31533 9616 22209 5356 31909 llsteeı 1t ine. Arfadedır) 
10011 21961 18780 33112 34590 15152 

Anadoluda spor 

iz mir DUn Ankarada 

At yarışları ı 
İzmir: 11 (A.A.) - Yüksek yanı ve 

ıslah encümeninin ilkbahar at yarıılan

nın ikinci hafta koıuları bugün Buca 
alamndaki koıu sahasında yaprlmııtır. 

Mesafesi 1000 metre olan bu kOfuya 
dört tay ittirak etmiıtir. Muzaffer E. 
kerin Simseği birinci, Ahmet Atmanın 
Matkabı ikinci gelmittir. 

İkinci koıu halis kan İngiliz at ve 
kısraklanna mahaus idi. Mesafesi 1400 

metre olan, bu koıuya yedi hayvan it

tirak etmiştir. Prens Halimin Novisi 

birinci, Mükerremin Resteakası ikinci 
gelmi,tir. 

Uçüncil koıu yerli yarım karı İngiliz 
at ve kııraklanna mahsus idi. Mesafesi 

1600 metre olan bu koıuya 9 hayvan 
iftirak etmittir. Rüstem Vorugun Ay

hanı birinci, Mareıal Fevzi Çakmaiın 
Bayburdu ikinci gelmittir· 

Dördilncil koıu dört ve dah.t yukarı 
yaıtaki halis kan İngiliz at ve kısrakla. 

nna mahsuı idL Mesafesi 2000 metre 

yapılan 

Güreş 
müsabakalar 

Antalya, lzmit ve Denlzlid 
· Bfslklet 
mOsabakaları 

Antalya: 11 (A.A.) - Fedu~ı 
ca tertip ct:iilen bisiklet yanJlan s 
sinin ilki olarak Antalyada bugün 

olan bu koıuya ild ıt ittirak ctmftdr. lınan milsabüaya Antalya Akd 
Prenı Hallmht SOnnenerl blrlnel r:el- ... -- f ••·• •• ~-- -'•· -A-- :-.ı ... l. 
mittir. - · ~ n bunlardan 30 kilometrelik m 

Beıinci koıu yerli yanın bn Anp ve 50 dakikada tutan Sllleyman 
halis kan Arap at ve laaraklanna mah· Fehmi ikinci ge1miftir. 
sus idi. Mesafesi 2400 metre olan bu hmit, 11 (A.A.) - Bisiklet fed 
koıuya altı hayvan lttirak etmiıtir. A. yonunun mmtakamuda tertip e 

B 1• B birinci F. XaraOL ıerl yanılan bugiln mmtaka rel 
Bozun en ı ozası • b" "kl • nlı&-- ida · d ı.... 

1 ö ü ü "k" • getmittir ve ısı et aJa &.._... resın e us 
man oğ un~n~ 1 ıncı • mııtır. 30 kilometre mesafe Uzeri 

Ankaradakl ikinci maçında yapılan ilk yarıp Akyeıilden 4, ıA 
spoıidan 3 müsabık ittirak etmiı. f lstanbul spor Xandire, Yılmuspor ve Sapanca Y. 

1 d yurt bisikletçileri yetitcmediklerin 
1-1 berabere 1<a 1 girememitJerdir. Yanı düz yolda y• 

Ankara, ıı _ tstanbulsPOr tallımı makta beraber yollann fazla çam 
bugün ikinci maçım Demirsporla yap. bulunması dolayısile oldukça zah 
tı. Bir gün evvel Altmoröuyu 3 . - O olmuftUr. Netice ıu suretle tesbit 

yenen İstanbullu gençler. bu maçla- mi§tir: 
nnda ı . ı berabere kaldılar· Birinci Kadri Akyeıilden 54-45 

b, koıu harici olarall, 

--~----------------ı Lisan derslerimi% 1 
için E 

Yenide abonn• 
olacaklar• 

Geçmif dil clenleri fonnalan bir 
ay müdetle ikifer kuruta 

Y dbqmdanberi, okuyucu~n
mız tarafından büyük bir a~ 
ile takip edilen liaan denlenmız 
devam etmektedir. 

Bugüne kadar okuyu~ulamru. 
za verdiğimiz deralep takip ~n
ler hiç ıüphe yok ki ıunda mutte. 
fildir: .b. 

Daha fimc:liye kadar taki ı ve 
anlatıhtı bu derece kolay bir dil 
deni verilmemiıtir. 

Derslerimizi henüz takip im· 
kirum bulamıyanlar vakit kay
betmit cleiilc:lirler. 

Gazetemiz dersleriyle bu • 
·· den itibaren ali.kadar olarak 

gun --!~- .-!!LuJet abone olacaklara yeıuucn •wı 
göstermeyi kararlatbrlmfbr. 

Bugünden itibaren 11 mayg 
937 tarihine kadar abo•a olacak· 
1ara ıimc:liye kadar ~ dersle
rin formaları ikifer kW'Ufa ıönde
rilir. 

Oç dene abone o1acaklar da 
ayni zaman da pardiyanlar eeri
ainden Horthyan F a\f\ıata romanı- ] 
nı da temin etmit olurlar. 

ikinci: Kadri Akyeıilden 54.45 
b yanpn birincisi. 

Vahdet Akyeıilden 57-50 daki 
yanıın ikincisi, 

Seyit Ahmet, Adaspordan 52·52 
kikada yanım üçilncüsil. 

Denizli: 11, (A.A.) - Bisiklet f 
raayonunun tertip etitği seri m·aıı· Pm 

yanıına bugün baıtanmıt ve ilk 30 
lometrelik koıu Denizli - Suay 
pesi üzerinde yapılmıttır.. • 

Menderesten Ali Oren 55 daki 
birinci, idmandan Mehmet ikinci, 
dayet ü~ilncU gelmitlerdir. 
Havanın rUzgirll olmasına ra 

birinci bu meaafeyt vasati 32,700 

bitirmittir· 

.. 

ıstanbulda 

Bisiklet 
Mukavemet 
masa bakası 



~ -::... -~ ... --..... ıç. • 

Dün yapılan Milli Küme maçlarının dördüncü haftasında 

Beşiktaşlılar Ankara gücünü 3 -1 yendiler 
Ankara gençler birliği de lzmir Üçok takımına 2 -1 galip geldi 

Cwnartesi günü Güneşi 2 • ı ma<r- dakikada ~rcfle Muzaffer yaptıkla
lf.ıp eden Ankara.gücü ikinci maçını da rı müşterek bir akında Muzaffer sL 
dün ~ef. ~~~?ında beş bini mütcc:ı. yalı beyazlıların ikinci sayısını da 
vız seyırcı onunde Bcşikta.s klübü ile kaydetti. 
yaptı. 25 inci dakikada Ankara kalecisi 

Bir gün evv~ı sıkı bir oyundan yo. Osman muhakkak bir gole mani ola. 
rulduklar.~ b~llı .olan Ankara!ılar Şe- bilmek için yaptığı bir plonjonla ka
re! ve Husnu gıbi en kıymetli ıkı 0 _ le direğine çarparak sakatlandıysa da 
yuncusundan mahrum olan siyah be- ovuna devam etti. 
yazlıla.ra 3 - 1 yenildi. · 30 uncu dakikadan sonra oyun baş. 

Ankar<i.lılnr b:r .. · · k bcd 'bl ı . ~un evvelki k:!dro. lnn.gıçta.ki stiratını ·ay er gı o -
ııı:rında~ ? nlnız solıç lsmailin yerine du. !ki sayı çıkarmış olan Beşiktaş
Şınasiyı ıkame etmiı:;ti. B,.,.,1·kta- ı·.,.,,.. lılar '-'avac:ladılar. İki yan muavinin 
:Mehmed Al· ~ $l -= · .J " 

.. , 
1 ~ Enver, Faruk _ Fuat, ortaya kaçmaları da Ankara açıklan. 

Bu.cnd, Feyzı • Hayati, Rıdvan Mu- nm • bilhass sol açığın - işini rahat. 
za[f er, Hakkı ~ ... efte .. ' . 

. k J . ' -· n muteşekkıl la"=tırmış oldu. 
b:r a ro ık .~abaya çıktı. Hakem Ga. Devrenin neticesine 4 dakik[' kala 
]ata.saraylı Nıhn.d. En\'erin sebebiyet verdiği bir fnvul-
Kurayı knzan Be · ··.., 1 b · k f an sıktas güneşi ar dan Ankaralı Ya.<ıar guze ır a a vu-

kasına aldı, oyun An - - ~ t 
1 

İk' .. a karalılar başla- ruşiyle bir gol yap ı. 
dı ar. ı uç daltika kadar ortalarda Tekrar parlıyan siyah beyazlılar ; 
d.ola.şanbe ~P •. siyah beyazlıların gayre. vaziyeti değiştirmeye vakit bulama -
tıyle şıncı dak'k t' 1 d' 1k' · ıf 1 adan sonra Anka- dan ilk kısım 2 • 1 ne ıce en ı. ıncı 
ra rus. ~ahasına geçti. haftaymm ilk dakikasında Hakkının 

Yedıncı dakikada Ankaralılar sol- attığı tutulmaz bir şilt, Ankara kalesi 

An1ıxiragıücü - Be§iktaş 
de,ıı.'blr akm Yaptılar ve sol açıgvm ciL 
7'81 bir vu1•,,au k l . . 1:>-

:....., a en.m. Ustünden avta 
gitti Bu ı~ tehlike Beşikta§Iıları ha... 
rekete getınney · 
~- t.:kada R d e vesile oldu. 10 uncu 
o.ıa.ıu ı vanın kal .. .. w·· to 'U'-'- e onune havale 
e gı pu .1.~kt sıkı bir '\nn•nal An 
kara kalesine .. · - ...., a -
ilk golU kazanf>ndererek Bcşiktaşa 

Irml§ odlu 
Bu golden sonra A k. 
n-ıln b' . n aragUcünün 

dUD!!>-· ır hUcunıu gorüldU 18 
içinden Yaşarın VUnI§u ·İt pas 
ıesinin zaviyesinden i"eri Beşgı·r ı kta§ ka. 

ı Ş. . ::s er enAn 
kara ı ınasıye ~arparak -

k 
. avuta ç1ı_..._ oyun zev li, SÜratJi . • ALI. 

ustünlilğü ile cc '~ Bcşıkt~m 
- reya'l ederken 16 mcr 

Sukst sütıuı -Öğrenmek 
istiyoruz 

Dün oynanan B . 
eU nı.açınm birin ~kfa.J - An1oaragü
uncu daki~ cı devresin.de ııe 30 
dikkat ~ nda olan bir vaziyet 
Zerinde ı..... • . ıu.k"~1zı çekti. Futbol kaide-

vu ~ ıl bi 
dığım1z irin bı r atı...,'ff.ı mstlıyama. 
ııoya ~rrı.' m.u ~ hakeminden 
fufbol ajanlı ~ıtcstndcn veyahut da 

Ol.an !l1ndan 80rtt1ıoruz. 
(/ey §Udur· • B,,_,.;1rl,,._ • 

~···"""I 8ol a .. 
'ladı. Beşi çıgl E~cf tapu ortlV 
fer ele ge~ orta muhacinıi Jiu::a~
ne Yakın • topu Anktıragiicü 7:nlesi
Ankarag .. ~!' 'mesafeden haval.e etti. 
pl<nıforıkı, UCü kalecisi Osman, yapttfjt 
kJ dire... topu tuttu, ve fal:at beli T-.-a
oldufiugı::ı:-rptığı 1.çin, top elinde 

Bikl· ... . bayıldı, düştü. 
Oyuna, ~ı:::e göre bu, bir inkıtaaır. 
llalb .bir hal:em atışı ile ba§Zanır. 
ÔJ/I. Ulcı hakem hiç de böyle yaprr.adı. 

,,'na bir .serbest vurıı.~ıa 1..,. .. lanıldı. 
q.nl • """".i 

• ıyamdilığ;m1z nalda iste b!.!ra.~ı-
aır • -· llcaba bay hal:cm bu serbest vu. ;::u beynelmilel bı•tbol 1;aülclcrinüı 

ngi nıa!ldes'nc uydurarak ııcrdi. 
Bunu IJ4ntn~k istiyoruz1 .... 

1K. Akyar 

maçım.Uın bir göril>IÜ§ 

üstünden aştı. Akabinde bir Ankara 
hücumu göriildü. Enverin yanlış vuru 
§U kendi kalesine büyük bir tehlike 
geçirttiyse de, Ankaralı sol için topu 
kafayla Mehmet Alinin eline bırak
ma.siyle a.tlatıldı. 

Beş_inci dakik8:.d~n sonra siyah be. 
yazhalrın açık hakımiyeti gfur.e çarpı
yordu . .Ankaralılar sert ve favullü 

Rıdvamn Anl~ra miidaf aasmda 
kcsücn bir hücumu 

oynam:ı.ğa başladılar, 14 üncü daki. 
katla Anltara kalesine girmek üır.ere 
olan Rıdvanı Gilç müdnfii fnvulle dur. 

durdu. 
E 1ref vasıtasiylc çekilen bu penaltı, 

üçüncü defa Ankara kalesine girdi. 
'Gç golü kfıfi gördükleri zannedilen 

siyah beyazlılar Hakk1yı geriye çek
mek hatasını yine. i~lediler, oyunun 
sonuna kadar zaman zaman ellerinde 
tuttukları hı11dmiyeUeri esnasıda 
Hakkısız hücum hattı birçok defa gir· 
dikleri gol \'aziyetlerinden istifade e
demediler. 20 inci dakikada Ankara 

kalesi bombardıman edildi, fa.kat orta. 
da gol atabilecek birinin bulunmama. 
sı ve kaleci Osmanm fedakar müda
haleleri yüzünden vaziyet değişmedi. 
İki tarafın da durgun ve zevksiz ge. 
çen oyunu birçok fırsatlar kaçtıktan 
sonra ikinci kırk beş dakikanın sonu
n:ı kadar devam etti. Hakemin düdü
ğü maçın sonunu ilan ettiği zaman 
Ankaragücü 1stanbuldaki ikinci mü -
sabakasında 3 • 1 mağlup vaziyette 
idi.. 

Ankaralıların bir gün evvelki sıkı 
oyundan yorgun olduğu açıkça görül
dü. Gfu,~şe galibiyetleri dolayısiylc 

keııdilerine güvenen Güçlüler Beşikta
~a karşı ümit etmedikleri bir mağliL 
biycte uğradılar. 

Hücum hatlarında sağ açık ve soliç 
çok fena idiler. Sola.çık Hamdi ile Ya. 
şar vazifelerini kusursuz yaptılar. Mu 
avin hattında Musa ve Semih, müda
faada da Ali Rıza rnuvaff ak oldular. 

Siyah beyazlılar ise: Kalede Meh
met Ali iyi; müdafaada Faruk isabet
siz, Enver çok sertti. Muavin hattı bir 
türlü anlaşamadr. 
Hayatı: ve Muzafferin bozuk oyunu. 

na rağmen Hakkı, bütün hücum haL 
tını yürütmek kabiliyetini gösterdi. 
Siyah beyazlıların dünkü oyunda en 
mühim hataları üç gollük galibiyeti 
kafi görerek fevkalade bir akıncı ol
masına rağmen müdafaada lüzumsuz 
bir uzuv olan Hakkıyı geri almaları
dır, 

O. M. KUTNAK 
Izmirdeki maç 

Ankara Gcnçlerbirliği takımı ile tz
mlrln ttçok taimtı da diln İzmir stadın. 
da karıilaşmışlardır. 8000 seyircinin 
çevrelediği stadda seyirciler arc:ısında 

vali ve belediye reisleri de bulunuyor
klu .. 

Maça Şazi Tezcarun hakemliği altın
da baılandı. 

t Gençlerbirliğinin bir gün evvelki aıaç 
ta oynadığı takımla çıkmasına mukabil 
üçoklular da gu şekilde bir takım yap. 
mışlardı: 

Nejat - Ziya,, Ali - Namık, .Enver, 
Necdet - Basri, Şükrü, Adil, Sait, Sa
im. 

üçokçulann Beşiktaş oyununda sa
katlanan Basriyi takımlarına ithalleri 
Gençlerbirliği için bir avantaj teıkil et. 

Yeni rekorlar : 

Havacılık 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan 

tayyarecisi Niclot, yeni bir tek satıh
lı askeri tayyare ile saatte 4 7 5 kilo
metre mesafe katederek bin kilomet 
re sürat cihan rökorunu kırmıştır. 

Eski rökor, 450 kilometre ile 
Fransız tayyarecisi Delmotte' da idi. 

atlama 

ti. Bu yüzden Ankaralılar bütün birin
ci devre imtidadınca rahat ve nisbeten 
hakim bir oyun oynadılar. Buna muka. 
bil Üçoklular Basrinin takıma ithalin
den başka fena teşkil olunduklarından 

çok bozuk oynadılar. 
Yedinci dakikada Gençlerbirliği sol 

içi kaleci Nejadın elinden kaçır\:iığı to
pu kaparak üçoka birinci golü yaptı. 
Bu golden hız alan Ankaralılar devre 
sonuna kadar güzel anlaşmalarla müte. 
madiyen akın yaptılarsa da şüt atama
maları yüzünden daha fazla gol çıkara
madılar. Bunlardan başka dört muhte. 
!if vaziyette yakaladıkları fırdatlatl:fan 

da istifade edemediler. 
ikinci devrede Üçoklular Şükrüyü sol 

hafa, Namığı sol açığa, Basriyi ide ıol 
içe almış bulunuyorlardı. Bu değişiklik 
oyun üzerinde kendini göstermeğe, Üç 
ok takımı yavaı yavaş açılmağa başla
dı. 

Dokuzuncu dakikada Adil topu kapa
rak şahsi bir sürüşle Üçokun beraberlik 
ıayınru yapmağa muvaffak oldu. Bera. 
berliği temin eden İzmirlilerin oyunla
rında nisbi bir hakimiyet görülüyordu. 
Fakat mütemadiyen soll:Jan hücum te
gebbüsleri bir netice almalarına mani 
oluyordu. 

Bir aralık Salahaddin kalecilc kargı 
karııya geldiği halde gol yapamadı. iz. 
mirlilerin bu arada kaçırdıkları birkaç 
fırsat ıar.ssı.z olduklarını gösteriyordu. 

Otuz yedinci dakikada kale!erini bir 
korner atışından kurtaran Gençlerbir
liği takımı ani bir akın yaptı. Top der
hal Üçok kalesinin önüne kadar götü. 
rüldü. Kargaşalık arasında Üçok ikinci 
ıolli de yiyerek tekrar mağlup vaziye 
te düıtü ve oyun netıce değiımeden 
2-1 üçokun mağlitbiyetine bitti. 

Uçoklular bilhassa birinci !devrede 
çok fena oynadılar. Gençlerbirliği ise 
düne nazaran daha iyidi. Yalnız anlaı-

987 senesi yOrOyUş 
mUsabakası 

l - Beyoğlu halkevi spor ııutıcsınce terUp 
edilen 937 senesi yUrUyUıı müsabakası, Şlş!I 
- BUyUkdere - Yenimahalle arasrnda gi
dip gelme 32 kilometrelik bir mesate üzerin 
de 18--4-937 pazar gUnU yapılacaktır. 

2 - M:U...bakaya saat 9 da Şlııll tramvay 
depoau önUnden bqlanacak, otomobil ıosesl 
tıatUndcn, BlfyUkdcre uçak istasyonundan 
gettlerck, Yenime.halle otobüs durak mahal 
llne varılacaktır. D!Snüıte de ayni yol takJp 
edilerek, Şlılldeltl baflangıo yerinde yanıı 
nlhayetelenecekUr. 

3 - Hakemlerin kontrolUnU teııhll için, 
her müsabık, komitenin vereceği numarayı 
göğsüne ıııııurmesl ll.zımdır. Mllsabakada 
koşarak yarı§acaklar veya .kestirmeden yU 
rUyecckler, diakallfiye edlleceklerdlr. 

• - Bir takımda, on yürUyUcUyo kadar 
müsabakaya i§tlrak edeblllr. On müsabıktan 
fazlası ferden dahil olur. Birinci çıkacak ta• 
kımın teabltlnde. muvasalatta en iyi derece 
alm!J iki müsabık eaaa tutulacaktır. Şöyle 
ki: Blrln~lye ı, ikinciye 2, üçüncüye 3 Ruvan 
verilecek, bu suretle en az puvan almıı ta 
kım blriAcl addedilecektir. 

Hata yapmadan yanııı bltımıeğe muvaffak 
olacak birinci, ikinci ve üçüncüye madalya 
birinci çıkacak takıma da ayrıca kupa verl
ıecektlr. 

Los - Angelos, 11 (A.A.) - Ka· 
lifomiya üniversitesinden Billsefton 
isminde bir genç 448 santimetre at
lamak suretiyle dünya smk atlama 
rökorunu kırmıştır. Bundan evvelki 
rökor 446 santimetre idi. 

15 - KaY1t muamelesi 12-4-937 tarihin 
de kapanacaktır. Müsabakaya l§Urak edecek 
sporcuların her~n saat 17 den 20 ye kadar 
BeyoÇtlu halkevlntle spor 1<omitcs1ne mUracnt 
etmeleri 1'1zımdır. 

Bir sovyet 
haltercisinin 

3 rekoru 
Kievde yapılan müsabakalarda, t 

yarı hafif ağırlıkta Sovyet atletçi 
Popov, iki elle 105, 1 kilogram ağır 
lık kaldırarak Alman W al ter tara
fından kurulmuş olan dünya rekoru
nu kırmıştır. Popov, gene iki elle 
135 kilogram sürükliyerek Avustur
yalı Richter'in dünya rekorunu da 
krrmıştrr. Triethle'de, iki elle kü
rükleme, kaldırma ve develope etme 
suretiyle, 320,5 kilogramı bulmuş
tur ki bu şimdiye kadar yarı hafif 
sıklette hiç bir atletin muvaffak ola· 
madığı bir neticedir. (Tas) 

malı oyunlarından şütsüzlük yüzünden 
daha farklı bir netice alamadılar. 

İzmir takımlarının bazı hakem hata. 
lan yüzünden milli küme maçlarından 
çekilecekleri hakkında deveran eden şa 
yialar gayrivarittir. Alakaı:Iarlar bu hu• 
susta: "Böyle birşey ne düşünülmüştür, 
ne de mevzuu bahsolabilir,,. dediler.An
cak İzmirli hakemlerin de milli küme 
maçlarını idareye çağrılmalan istenecek 
tir. 

Hususi maçlar 

Stadyum kupası 

Futbol 
müsabakaları 

Taksim stadı tarafından tertip 
edilen "stadyom kupası,, maçlarına 
dün devam edilmiştir. Şişli takımı, 
Taksim Y eniyıldız takımını güzel 
bir oyundan sonra 5 - 2 mağlup 
etmiştir. 

Pera - Kurtuluş arasındaki ma• 
çıda 5 - 2 Pera takımı kazanmıf• 
tır. 

Akınspor - Fener 
yılmaz 

Dün Karagümrük stadında Akın· 
ı:ıpor ve Feneryılmaz takımları karşı
laşmışlardır. Sahaya kuwetli bir kııd. 
ro ile çıkan Akınsporlular maçın ilk 
devresini gayet hakim oynndıkları 
halde, talisizlik yüzünden ancak bir 
sayı yapabildiler. Penaltıdan bu 8ole 
cevap veren Yılmazlılii"Jn k · t 
üste bUyük tehlikelere maruz kaldıysa 
da topun dört kere direğe çarpmasile 
gold~n kurtuldualr. İkinci haftayma 
daha sıkı ba.şhyan Akıngporlular ye. 
dinci dakikada galibiyet gollerini yap
tılar. Ve maçın bundan sonrası Yıl .. 
mazın mağlubiyetten kurtulmak için 
sarfettiği gayretlerle geçti ve Akm
sporun galibiyeti ile nihayet buldu. 

Akmsporda başta sol açık Muam
mer olmak tizere Faruk, Habip, Ittiş. 
tü, çok muvaffak oldular. Yılmazlıla. 
ra gelince, kuwetli rakiplerine mağ-
1\ıp olmakla beraber hepsi de çok mu. 
vaffak oldular ve Mukadder ile Refik 
bilhassa göze çarptılar. 

Galatasarayın 
ekzers~zı 

Galatasaray takımı dün Süley
maniye ile hususi bir maç yap:nış 
bu maçı 5 - 1 kaz.anmıştır. Bu maç 
tan evvel Galatasaraym başka bir ta 
kımı da fstanbulspor senç tabmiyle 
karşılaşmış ve 4 - 1 galip ge!miş
tir. 

Anadolu hisar 
Üskildarspora yenirdi 

Diln Anadoluhisar sahasında Uııkü
dar spor klübile Anadoluhisarıı'ar ara
sında bir müsabaka yapılmış ve Uskü.. 
dar sporlular kuvvetli rakiplerini 2-1 
mağlüp etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
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-Yazıınlar: ı çesterton - 2 Saycra - 3 Agata KrlıU - 4. Vilı Kiro!ts - 15. Vaytçörc -
6. Henrl Ved - 7. C. D. H. ve M RQJ - 8 Mllvard Kennedt - 9. Con Royd - 10 Ronald 
:Aknoka - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 10 -

- Otele ne zaman ~eldiniz? ! 
- Vinmuta saat dokuza doğru gel .. 

diın. • 
- Ekspresle mi? 

mazel Fitzgerald de Marlovodaki İJ 
müessesesine müracaat etmiş, müstacel 
bir oda hizmetçisi aramış. O aralık mü
essesede oda hizmetçisi yokmuJ. Bana 
müracaat ettiler. Ben eskiden oda hiz. 
metçisi idim. Fakat annem hastalandığı 

1çın vazgeçtim, yanma, ona hakmağa 

gittim. Lakin ısrarları üzerine bu işi ka· 
bul ettim ve buraya geldim. 

Hadım olduğumu yalnız ben değil, vücudum 
-Evet. 
-Nereden? 
- Londradan. 
- Akşam nerelde 1dtnlz? 
- Vinmuttal 
- Ni§anlmm görmek için tıuraya 

gelmediniz mi? 
- Ak§am yemeğine ba;ka yere da

vetli oldufunu biliyordum. Ge)medim. 
- tyi etmişsiniz. Otelde mi kaldınız? 
- Yemekten sonra deniz kenannda 

bi:az dolaştım. Erkenden yattım. 

- Sizin nasıl vakit geçirdiğinizi gö
r en bir kimse var mı? 

Hollandın bakışları sertle§ti. Ters 
ters soz1du: 

- Beni amirali öldürmekle mi itham 
ediyorsunuz? 

- Oh hayır ... Ne münasebet. Daha 
yanm saat evvel ıizin mcvcud!yctiniz. 
den bile haberim yoktu. Tuhif değil 
mi? Sualim sadece uıulen ıorulan bir 
sualdir. Maksadım maktulle uzaktan ve 
ya yakından alakadar olan kimselerin 
cinayet saatindeki hareketlerini teıbit 

etmektir. Sözlerinizi teyit elecck bir 
kimse var nu, yok mu, onu bilmek isti
yordum. 

- Erken yatıp yatmadığımı nasıl is
bat e?ebiliripı; Maalesef yalnıı: yata
rım. Tuhaf değil mi? 

Ve Holland acı acr gUldil. Lakin mü
fettiJ: 

- Ya, dedi, demek cinayetin siz yat
tıktan sonra yapıldığını biliyoreıınuz. 

Holland dikdik baktı: 
- Nasıl bilirim ki, cinayetin vuku

undan daha demin haberdar oldum. 
- Tabii, tabii. Na.sıl ben iımınızi 

!daha rlcmin duydum, siz de öyle, defil 
mi? .. Şimdi bu noktayı bırakalım da 
matmazel Fitzgeralde &ele,lim, Nereye 
gittiğini biliyor musunuz? 

- Hayır. 

- Ukin demin gitmek istediğiniz 
vakit onu bulmağa gideceğinizi söyle
miıtiniz. 

- Herhalde Londraya gitmiştir. 
- Onu Londrada bulabilir misiniz? 
-Belki def 
- O halde kendisine biran evvel 

buraya !dönmesini söylerseniz iyi olur. 
Holland başını salladı: 
- Peki, dedi. Söylerim. Fakat o, ge. 

ne kendi bildiğini yapacaktır. 

- Mister Holland, Matmazel Fitz
geraldın eve gelmesi lizımdır. Herhal
de bizimle temas halinde kalacaksınız. 

- Yani nezaret altında mı bulunuyo. 
rum demek istiyorsunuz. 

- Peşinize bir a1dam takacak deği

lim. Lakin aradığım zaman sizi bulmak 
isterim. 

Holland homurdanarak çıkıp gitti. 
Müfetti~ zile bıı.sarak, aptal uşağt çağır 
dr ve gidip matmazel FitzgeralC,ın oda 
hizmetçisi Mertonu getirmesini söyledi. 

Bir dakika sonra, Merton gelip, mü
fettişin karşısına oturmuştu. Yirmi altı 
yaşlarında, hoş bir kızdı. Müfettiş onu 
sorguya çekmek için en iyi yolun cm. 
niyet telkini olduğunu anlamı~tı. Onun 
için, tatlı bir tebessümle: 

- isminiz, !dedi, Mcrton d~il mi? 
Herhalde bu çok ciddi bir isim. Küçük 
isminizi öğrene bilir miyim? 

- Küçük ismim Cennidir, mö&yö 1 
- Cenni mi? Bu daha ho§uma gitti. 

Eğer müsaade ederseniz size Ccnni di
yeceğim. Sizden öğrenmek istediğim 

ıcy, dendileriniz hakkında ttıa\umattır. 
Ben ken':iilerini tanımıyorum. Buraya 
yeni gelmiıler. 

- Evet. Bir ay oluyor. 
- Ne zamandır onların yanındası· 

ıuz? 

- Ben mi? tls haftadanberi. 
- Ya! Matmazel Fit.ıgeraldın baıka 

oda hizmetçisi yok muydu? 

- Vardı. 'Bir Franıtz kadnı. Matma 
ul Blın. Likin matmazel Jl'itzgerdd o 
ııu Sell diye çağmrmıt. Buraya bera 
ber ge.lmigle:-, f akc.t kalmamış. Burasını 
befenmemiı. Öteki hizmetçilere, bura. 
aını Adeta bir mezarlık gibi bulduğunu 
ıöylemtı ve ay baıını bekleyip pıı.rumı 
bile alma!dan eıyaaını alıp ıitmiJ. Mat· 

da unutuyordu. Kalbim hızh hızh atıyor, 
Kanım hızh hızh dönüyordu 

Müfettiş "garip bir fedakarlık,. diye 
bu son cümleyi not etti. Fakat kıza kar
ı hoı muamelesini bozmadan dev&m et. 

ti. 
- Demek. efendinizi pek fazla tanı

mıyorsunuz. 

- Evet. Fakat kör de değilim. 
- Tabii. Eminim. Güzel gföleriniz 

var. Ne gördünüz? 
- Bence hi~ dayı ile yeğene benze

miyorlardı. 

- Ya? Niçin? 
· - Amiral matmazele sert sert söz 

söylüyordu. Adeta bir erkeğin karısına 

hitap e!diti gibi. Fena ıeylcr ~öylemek 
istemiyorum ama. 

- Öyle ama amiral oldukça ihtiyar. 
dı. Peki11i dayısı olacak bir yaşta değil· 
miydi? 

- Bundan ne çıkar? 
(Devamı oor) 

Geçen kısımlann hüluuı ~ 
Sünbiil ağa, sahte bir 1ıadımağa.<n- ı 

dır. Omııı ne m.üthi.J bir erke1~ oldu. 
fjııınıı anladım. Hallniki "ben hadım 
edilmiş bir batlxıht mus~ki!'in.asım. 

Onun ::.el'k ve .'Y.1.f cı meclilılerinc i§ti. 
rak ediyorum. Bir yandan <W, Tii"ı'k 
oasusları, bcııi onım aleyhi;ul~ ralı§. 

mnfja scvke<liyorlar. 
:(. 1/- • 

O gün, f ev kala.de hadiseler başım

dan geçtiği ve esasen ondan ev-\·elki 
günlerde casusların evinde pe-k o ka

dar rahat edemediğim için, kaba bir 
döşeği, kuştüyü ipek yorganlar, yum-

şak yastıkları bulunca ölil gibi seril
dim. :Mışıl mışıl uyudum. 

İkindiden biraz sonra beni uyandır. 
dılar. Mükemmel bir kahvaltı hazrrla. 

mışlar. Ne yemekler, ne yemekler ... 

Yedim ... Sonradan öğrendim ki, SUn
bUl ağa, meşhur Safiye ııultanm usta. 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 

-63-

lığıyla tanmmı3 olan ahçıb~ılarınn 
tovarüs etmiş. (Daha pek çok şeyle· 
rine tevarüs ettiği gibi ... ) Bütün Os· 
manlı sarayı içinde, Venedikli Snfiyc 
sultan, boğazına en düşkün şahsiyet. 
ti. Onunla düşe kalka, bu zevk, hare. 
mağasına da nşılanm?ş. lı:ıtc bana ik· 
ram edilen yemekler onun hususi mut. 
fağındandı. 

Fakat, ayrıca minimini bir kupa İ· 
çinde yumurta akları da var. Onlar 
da hususi bir surette terbiye edilmiş. 
Sesimi açmak için ... 

·Yedim, içtim. Vücudumun orta yer
lerinde hal:1 mahud ameliyattan müte. 
vellit ıstıranlar hissctıneme rağmen. 
nispeten iyı vaziyetteydim. Eendimc 
_gelmiştim. Yalnız, bir heyecanla k:uıı. 
lıp k::.\Tuluyordum: 

"-Sesim ... , 
Yarabbi! ... Sesimi kaybetmi!l miy-

dim acaba.? .. . 
Karnı tokken şarkı söylememek u. 

Birdenbire büyük bir patlama 
oldu, kamaranın tavanı uçtu 
ve havaya siyah bir duman 

sütunu yükseldi 
karşı karııya bulunuyoruz. Bun~ 
dan ba~ka gemide ikinci bir patla-Bu felaket olur olmaz güvertede 1 

bir kargnşnlık ha§ gösterdi. Ormn· 
nın azgın canavarları hiç görmedik
leri bu korkunç hadiseden ürkerek 
güvertede aşağı yukarı koşmağa, 
hrrlamağa, haykrrmağa başladılar. 

Pars ~itanın ürkmesi hepsiden 
kötü olmuştu. Hayvan tüyleri ür. 
permiş, sıçrıyor, bir gölge gibi öteye 
beriye atılıyor, ağzından çıkan kes 
kin titretici haykırışlar bütün gemi· 
cileri korkudan buz gibi donduru
yordu. 

Afrikalı yiğit Mugambi bile tit
reyordu. Baltadan, mızraktan, bı
çaktan ve Afrika ormanlarının cana. 
varlarmdan korkmıyan bu cesur a· 
dam için bu patlama ve hiç akıl er
miyecek esrarlı, büyük bir bela gibi 
görünüyordu. 

Bu korkunun, kargaşalığın, ba
ğırıp haykırmalarrn içinde kendileri 
ni kaybetmiyen iki kişi vardı; Bun 
lar da T arzan ile karısı Ce~ idi. 

Patlama yüzünden havay uçan 
tahta, demir parcaları g~ne yere 
döküldii. Sarsıntı kesilir kesilmez, 
maymunların oğlu T a r z a n 

hemen ürken hayvanların ara 
sına atıldr, onlara yava§ yavaş yu
muşatıcı sesle bir ~eyler söylemeğe, 
boyunlarından tutup, parmaklariyle 
t\iylerini okşamağa başladı. Deli -
kanlının bu hareketi canavar yol -
daşları üstünde çok iyi bir tesir gÖs· 
terdi. Onların bayağı çılğmlığa 
benziyen korkularını yatı§tırmağa 
yaradı. 

Hayvanlar yatıştıktan ve gemi
cilerin §aşkmlıklan geçtikten sonra 
hemen, gemiyi sarsan büyük fela 
~etin derecesini anlamak için ara§ • 
tırma ynpzlmağa başlandı. T nrzan 
gemideki patlamanın vukua gelen 
yerlerini şöylece gö%den geçırınce 
korkecaklnrı §eyin yangın tehlikesi 
olabileceğini anladı. Cehennem 

bombası kamaradaki ağaç tahta par
çalarını tutu§turmuf, yatak ile yük 
örtüler de hızla yanmağa baılamıt • 
ti. 

T arzan gemi tulumbasını kulla
narak gemicilerin yardımiyle deniz
den su alarak küçük kamaradaki ate. 
şi söndi.irmeğe koştuğu sırada kötü 
bir vaziyetle daha karşılaştı: Bomba 
patlayınca masanın yakın bulundu
ğu kamaranın yan odasında büyü -
cek bir delik açılmış, ateş oradan 
geminin alt güvertesine, yani ambar 
kısmına da sirayet etmişti. 

Memnun olunacak bir cihet var
dı. Bu çok zorlu patlama gemideki 
insan veya hayvanlardan hiç birini 
öldürmemi§, hatta yaralamamıştı. 

Dinamitin zoru önünde öteye beri
ye aaçılan tahta, çivi, demir parça· 
Jarı ile geminin direğinde daha yu 
karı fırlayıp tekrar aşağı dök\ilen 
enkaz yağmurundan kimsenin bur 
nu bile kanamamıştı, bu ancak mu 
cize sayılabilirdi. 

Gemideki yangın çabuk büyii
müştü. Yangını söndürmek ıçın 
döki.ilen su sanki alevleri büsbütün 

yükseltiyordu. Patlamadan sonra 
daha on beş dakika geçmeden gemi
nin anbannda çıkan kara duman bu
lutları her tarnfJ 1·· pbmış Kinkayt 
vapurunu suda yüzer bir cehennem 
haline getirmiıti. 

T arzanm, Mugambinin ve bü· 
tiin v,emicilerin ateşi söndürmek i· 
çin uğraşmaları hiç para etmiyordu. 

Rokof ile Pavloviç gibi iki al· 
çağın kötülük ve cinayet yuvası yap
tıkları Kinkayt vapurunun artık fa. 
cialı bir nkibetle ortadan kaybolaca
ğı anlaşılmıştı. 

Az sonra yangının alevleri ma
kine dairesine vardı. Makineler 
durdu, vapurdn uzakta görünen 
ıssız adayn artık ilerilemcz oldu . 

T arzan vaziyeti uzun uzadıya 
gözden geçirdikten sonra yanmdn 
duran ikinci kaptana döndü ve: 

- Kaptan - dedi. - artık iş iş· 
ten geçti. Bundan sonra ne kadar 
çalışsak bu gemide kalabilemekliği
mizin imkanı kalmadı. Her dakika 
ateşle derin denizin arasında, ölümle 

'l ı bT manın olmıyacağını nerr.:..cn 1 ıyo. 

ruz? Az sonra kendimizi kurtarmak 
"' ıT fırsatını da elden kaçıracagız. uta-

cağımız en akıllıca yol bir an evvel 
ıssız ada kıyısna yeti,meğe ç.alşmak-
tır. 

T arzanm dediği çok doğruy~u: 
ikinci kaptanla gemıciler de. gemıyı 
bırakıp canlarını kurtarmaktan baş· 
ka yapılacak iş olmadığını anlamış· 
lardı. Alevler yüzlerine doğru uza. 
narak derilerini yakıyor, canavarlar 
büsbütün çıldırıyor, geminin sandal 

larr da yanmak tehlikesine yaklaşıyor 
du. Gemiciler yalnız eşyalarını ala· 
bileceklerdi; çünkü geminin kıç ta
rafı ve oradaki kamaralar bütün e§· 
yalariyle birlikte yanmıştı. 

T arzanın verdiği bir emir üzeri
ne gemiciler vapurun iki büy~k 
sandalını denize indirdiler. Denız 
durgun olduğundan bu i§ kohııyhk-
la yapılmış, T arzi!nm kumandası al· 
tında, maymunlnr, Şika ve Mugam 
bi ile Ceyn bir sandala, kaptanla tay 
falar ikinci sandala girmişlerdi. Kuv. 

vetli kollarla çekilen kürekler ihi 
s:mdalı kırk be§ dakika içinde ıssız 
adanın kıyısına çıkarmı§tı. 

T arzan ve karısiyle canavarları 
ta§ıyan sandalın ha§ tarafı kuma do· 
kunur dokunmaz Pars Sita büyük 
bir atılışla kendini kıyıda buldu. O 
nun arkasından da Akut ile kocaman 
maymunları sıçrayıp kumhırm üstü 
ne çıktılar ve hep birc!en ötede göri.i 
nen sık, loş ormanlara doğru ko~mn 
ğa başladılar. 

T arzan kıyıda durup onlara ba
karken açıklı bir ~i.ilümsemc dudak· 
larında göründü. Sonra biiyok. kuv
vetli elini o tarafa doP,ru uz.atıp .sal 
ladı ve haykırdı: 

-- Sizi tanrıya ısmarladım sev
gili yolda,larım 1 Bana karşı daima 
sadık ve yiğit bulundunuz.. Yürc· 
ğim sizin scvginiği, her gün duya
cak, sizi her aaat özliyecektir ! 

,.. ..Devamı var) 

ouldür. Aradnn bır bu1:uk, iki us' 
g-eçıueli. Ben de hunu heyecanla bekli• 
yordum. 

:Xihayct, Sünbül ağanın söylc<lili 
gibi "va!t~i kerııhat,. geldi. Sular ıca· 
rarmağa bo...ı:ıln.dı. Lakin urayın muh
teşem avizelerı yandı. 

B:ınn: 

- Buyrun ! • dediler. 

O güııltUndcn Uç kat daha mUkeıtı• 
mel bir salona girdim ... Billurlar ara
sından akseden ışıklar göılerimi k&' 
maştrrd'. .. Bir yanda bir saz heyeti "' 
tuI'l'l .. çtu ... Kızlar, içoğlnnları, nkord-

la tn<'sı.:.ldük.r ... Vaziyetinden anla • 
dtm kı, hanend:? vaziyetindekiler mi.in' 
h:ısıran kızlar ... 

B:!ni biribirlcrine 
daştılar. Pek fazla 
lard4: 

göstererek fısıl. 
alakadar oluyo~ 

- !şte Anber Mustnfa! - cediklerL. 
ni duydum. 

Bu takdirkar sözU, Ayıısofyada sa
natımı gösterirken de sık sık ~itir· 
dim. Koltuldarım kabarırdı. ŞöhreUsıJ 
demek ki saraya kadrır ııirayet etmit 
Şehrin en gUzcl sesli hafızları ara.eın

da olduğumu duymuşlar. Şimdi de be
ni bir üstad gibi seyrediyorlar. Amit 
bakalım, mahcup olmıyacak mıyım! 

&ni salona sokan delilim, u.zcılat 
tarafına doğru yUrUdU. Onlar da bi
na, kendi nralannda ihtiram mevkii• 
ni hazll'ladılar. Oturmam için davran
dılar. 

Fakat tn. öte yandan, sedirin Uetün· 
den bir ses duydum: 

- Yok ... Olmaz., olma.z... An~ 
MusWa.. .. 

Döndüm. 
Silnbül ağaydı bu ... 
- Efendimiz~ • dedim. 
- Ne mUnnsebct ? ... Nidn cra.ya "' 

turtuyorsnnuz. Getirin buraya... ~ 
yanum ... Şöyle yanımıza otur ... 

Mahcubanc yürüdüm. 
Doğrusu, k~m meclisine alışık de

ğildim. Bizim gördUklcrimiı maıu:oı: 
Evde filiın hep akraba kadınları ... 

Halbuki burası cenneti Aladan bit 
nümuneydi. 

SünbUl nğaya ~ata.faUı bir içki ına· 
sası kurulmuı;tu. Masa, sedirin önün
deydi. Ortaya kendi oturmu~tu ... Rd' 
gô.rcnk ipekli elbiseler, köpUk giblt 
bahar çiçeği gibi till hotozlar !~inde 
dünyanın en güzel kcdınlan ... Öyle!i
ne güzel ki, in~an bunları rU~·ads. bl• 
le göremez. 

Yürürken rüzgiırımla onları incit -
me!ttcn korl~nrnk, yak18.!jırken ha.yılı 
gibi dağılma1armdan ürkerek ta uzak• 
ta durdum. 

Sünbül: 
- Yürü ... yalda.s ! • dedi. 
Kızlnr, onunla beraber, şnnarılC• 

ı;ea, §uh, ~akralt: 
- Yaklaş! ya.lda.ş! - diye boyunta-

r;n c w h car. Ü el i:'lreti ya.ptıl:ır ... 
Y:ı:-abbi ... Bu ses ... 
Bu çafrırış ... 
Bu varken, muslk'yc ne hac!t !.• 

Rıı.ksa ne killfct ... 

Mütereddid. bir iki adım attım. Ar 
tik ı::tırn.b·mdan değil, hcyec:ınmı.daJS 
s~ndcliyordum. 

SilnbUI ağ:ı: 
- 'Kız'ar! • dedi. - Anber Musta.f• 

aramıza lmrıı:;tığı lcin bahtiyarız. .. 91S 
gece onun sesini dinliyeceğiz... yet 
nçm ortanızda ... En güzel yere onu o
turtun ... Kendisine i!rram edin. 

mzlar: 
- Buyrun. §Öyle, föyle gelin .. , 
Aman alla.h ... 

Aklım başımdan oynuyordu. HadJ1'I 
olduğumu unutuyordum. Yalnız -
deiil, vücudum da unutuyordu. ~ 
hızlı hızlı dönüyordu. Kalbim gümbU' 
gümbUr atıyordu. 
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'Ümle gülürnıedi. ki, açlık, susuzluk ve uykusuzluktan Ö· 

Juana, Parda 1 Ş'k ·· ·· lüyorum ... Çünkü on be• O'ürldenberi el r yan a 1 oyu gorunce, ~ • 
~rn 1 

gözlerinde bir kıvılcım belirdi, yemedim, içmedim ve uyumadım. 
10

11 g~n. Yanak!anna kan hücum etti ve Juana dehıet içinde bağırdı: e erın1 gö~ .. 
cand gsunde kavuşturarak. heye· - On beş gün! Buna imk1n mı var? 

an boğulan b" - • Ş"k kü ''k kt ır sesle bagıraı: ı o çu yumruklannı sı ı ve 
; Yarabbim! .. Mösyö şövalye!. . hiddetten titri yen bir ıe le: 

b. e &onra, sendeledi eğer Pardayan - Sizi açlık işkencesine mi maruz 
ır sıçra'"ıı.t" "a"'-a g'eıerek onu tut. bıraktılar, Ah! Ser·ıı ! tnasaydı ~·:s ... ( ..... • • ı er •. 

b" zava lr Juana !düşecekti. Ganp Ne Şiko, ne de Juana Pardayanın bu 
ı:ıtiey P~rdayanın nazan dikkatini cel· sözlerinden şüphe ettiler. Bunu Uf ol· 

d • ve kurnaz tebessümünü tekrarla· sun diye söylemiı olması ihtimali akıl. 
ı. Genç ktz· ''M" .. .. iye! diye 

ba~ • osyo şova " )arından bile geçmcıdi. 
Vcgı~ırken Şikonun yüzüne bakıyordu 

Şık Mademki on beı gün rdiyordu, 'demek onun yüzüne bakarak bayıldı. 
P d ki on beş gündü ve eğer, hergeyc rağ· a.r ayan onu bı"r tu··y g"ıbi kaldırdı 

\'e bır d. ra men hala kuvvetli, canlı ve atefli görü· 
• ıvanın üzerine uzattıktan son 

t1lerıni w ~ • nüyorduysa, bu da sırf, diğer insanların 
Ogtnaga başladr. 

'LY •• fevkinde ve insani zaafların Tanrısı bir 
1 :-. oa~di bakalım küçük ... Güzel goz 
trını a~. mevcudiyet oluşundandı. 
Daı.ı• d h Bunu anlayan Paı1dayan, bu aamimi ı v..ıı ve baygın yatan kızdan a a 

razla hürmet ve muhabbetten mütehasıis o. sararan Şikoya dönerek: 
- Bir §ey değil, dedi. Sevinç azizim. larak, onlara biran tatlı bir merhamet· 

.. V..c ınanalı manalı Şikoya bakarak le baktı. Fakat, hassas bir insan olan 
tulurnsedi ve ilave etti: Pardayan, aksi gibi hi siyatını göster. 

A beni mekten hiç de ho!tlanmazdı. Bunun için, • - ni tagayyübümden sonra . ~ 
bırdenb" .. ~· · h' klına getır. bı"rdcnbı"re tavrını devi..:tirdi ve gülerek ıre gorecegını ıç a . ., :o 

hlctni§ti. Doğrusu bu küçüğün benı bu bağırdı: 
kadar sevdiğini bilmiyorİ:l~m···.. .. U• - Evet! Tam on beş gün l Bu demek 

Baygınlık uzun ıürmedı. Kuç~k. J tir ki, güzel Juanacığım, yem'!klcrime 
ana kısa bir müddet sonra gözlerını aç· ve derhal yatacağım yatağıma son de
tı, lozararak !doğruldu, güzel ve mahcup rece ihtimam gö terilmelidir, çünkü ya. 
bir tebessümle: nn bütün kuvvetime ihtiyacım var. Yal 

- Bir ey değil... Sevinç... nız dostum Şikoyla, sizin küçük ve kt· 
Dedi ve, şüphesiz gayri ihtiyari göz. zarmış kulaklarınızdan başka, hiçbir in· 

leri Şikoya döndü. san kulağının !duymaması lazımgelen 
Pardayan Saf b"ır tavırla ve hiçbir k w • • w• • 

bazı şeyler ·onuşaeagım ıçın, yemegımı 

ıeyin farkında değilmiş gibi: [cnha bir yerde hamlatmamzı rica e. 
- Canım ben de biraz evvel ayni şeyi . 

· ı deceğım. 
ıöyledim, sevinçtir başka bir şey değı · 

Yenid'!n hayata atılmış gibi c:ınlanan Dedi ve hemen ilave etti: 
_Şimdi mademki artık gene sağl_a~ J Juana, neşeli bir tavırla: 

ve ıeytan gibi bir kızsınız, §Unu bılın - Şu halde, sizi kendi odama götü· 
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- Bu genç kır. son derece muhabbet 
beslediğim Don Se:r:arm ni~anlısıdır. 

Espinozı tatlı bir sesle: 
- Biliyorum, dedi. Belki öe nerede 

olduğunu öğrenmek istersiniz diye sor· 
dum. 

- Hakikaten bunu öğrenme!< iste
rim. Yok a onu Don Serarla beraber 
tevkif mi cttıler? 

E~pinora samimi bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hayır, Don Sezar tevkif edilmedi. 
Onu sak!ıyorlat. Zannediyorum ki, ar· 
tı~ siz serbest olduktan sonra, onu sak· 
)ayanlar artık hiçbir ey ümit cdemiyc. 
ccklcrini anlayacaklardır. Çünkü anlaş· 
mış bulunuyorur. Ve çünkü i:r: prensi 
kendinizle beraber Franııaya götilrüyor 
sunuz. Binaenaleyh, onu ı>erbest bırak· 
makta güçlük göstermiyecekleröir. O. 
nu kurtnrmı:k istiyorsunuz, ara§tırma· 
Juınm Servili köş tarafında yapınız. 

Par:iayan müthiş bir tavırla: 
- Fausta! 

Diye bağırdı. Eğer Fa usta. bunu duy. 
saydı, muhakkak ki deh~ctindcn ürpe. 
rirdi. 

Espinoza hafif çc gliliımsiyerek: 
- Onun ismini zikretmedim. 
Decii ve lakayt bir tavırla ilave etti: 

- Böylece, ebedi seyahatinizden ev. 
vel kendisine söyleyememekle hu kadar 
üzüldüğünüz o bir çift !!Özü söylemek 
fırsatını bulmuş olursunuz. Fakat tek· 
rar Jiraldaya avdet edelim. O da. bir ye. 

re kapatlmıştır. Eğer onu da bulmak 
• istiyorsam(. Bibi • Alfar kapısı civarı· 

na ghliniz. Me:r.arhğı geçin, biraz yürü
yün, müstahkem bir şato gör~ccksiniz 
Btt kralımızın yazlık ikametgihıdır. 
Y.:rm sabah, saat on birtjen evvel 
§atonun asma köpriisü önünde bulunun. 
Aradığlnız genç kızı orada börmekte 

gecikmiyecekıiniz:. Bu hususta bir söz: 
daha 1 Oraya birkaç kişinin refakatinde 
ı:itmeniz fena olmaz ve unutr.- ayın ki, 
ıaat on biri geçirirseniz geç kalmış olur 
sun uz:. 

.Pardayan, bu sözleri, büyük bir dik· 
katle dinlemi§ti. Başengi:ı:itör &ö:r:ünü 
bitirince.. övalyc. bu ana kadar olan 
müstehzi tavrile tamamile zıt tatlı ve 
samimi bir sesle: 

- Çok teıekkür ederim, mösyö, de. 
di .. fşte bir hareket ki bir çok ıeyleri 
birden affettir'di. 

Eıpinora hafif bir tebessümle baıını 
salladr, sonra ayni dostça sesle: 

- Bir ~ey daha söyliycceğim, dedi. 
Bu küçük sokaktan geçin. San - Fran· 
sisko :neydanına çıkacaksınız, zaten yo. 
lunuzun üstüdür. Fakat meydaM gelin 
ce biraz yolunuzdan dönün ve San • 
Poplo manastırının kapısına doğru yü· 
rüyün. Ora'da brisini görecel(siniz ve 
eminim ki, izi görmekle sonsuz bir se. 
\'inç ve saadet duyacaktır. Çünkü her· 
gün orava gelerek saatlerce manastıra 
bakmaktadır •.• Bilmem neden. 

Ve Espinoz:a, bu sözler üzerine Par• 
dayam selamladı, ve ağır adımlarla eve 
&irerc~ ark!'sından kapıv• kanadı. 

XIV 

HOR! 

Pardayan, E pinoza ile beraber bulun 
duğu müd'dctçe sakin bir halde bulunu. 
yordu. Ve, bin bir türlü İ§İ<enr.eltrden 

geçrrek tüyler ürpertici bir ölüm atla· 
tan bu adamın sakin hali, cesur ve kuv· 
vetli insanların presti kıin olan başengi 

zitörün takdirini birkat daha k:ızanmış. 
tı. Fakat §Övalye, kc;ndisini tenha ve 
küçük sokakta, yakıcı bir gUnc§in ha• 

ı:: -· 
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aşa~ı yukarı akşamın beşiydi - sıcak 

ve t • .lı havamn hepsini içine çekmek is 
;tiyörmuı gibi derin bir nefes aldı ve 
Eıpinozanın göstermiş ol<luğu tarafa 
doğru giderken bütün sevinç ve heyeca
nını meydana çıkarmıştı. Hem 61kı a. 
rlr:nlıırla ilerliyordu, hem dü§ünüyordu: 

- öf 1 Son dakikaya kadar, üzerime 
yeniden bir çok rahiplerin atılacakları. 
m zannettim. Vakia, mösyö Espinoza
nın sözünde tduracağını ümit ediyor
dum. Fakat doğrusu her şeye rafmen 
büyük bir heyecan içindeydim. Oh 1 Ni. 

hay et korkulu rüya geçti 1 Espinoza sÖ· ı 
zünde duracak. 

Ba,1ını kaldırıp, bulutsuz mavi se· 
mayı doya doya seyrederek: 

- Temiz havayı teneffüs etmek -
bilhassa hücrenin pis havasından sonra 
- nekadar iyi oluyor, ldiye mırıldandı. 

• Oh kızgın güneş! Eski bir yolcu olan 

bana kuvvet ver, beni canlandır 1 Sen 
can ve hayat veren hararetinlc bana bir 
çok defalar kuvvet verdin, fakat zanne. 
diyorum ki, beni hiç bir zaman bu ka· 

dar tcfkatle okpmadın ... Vakia btı1 anda 
fena halde yakıyorsun ama, ne de ol
sa ... gariptir, insan on bet gününü Az. 
raille başbaşa geçirdikten sonra, hayat 
nekadar da tatlı gözüküyor! .. 

Bir.:lenbire düşüncesini değiştirerek 

müthiş bir tebessümle: 

- Ah 1 Fausta ! dedi, zannediyorum 
ki, nihayet hesaplaıacağ1mız saat gel
di! 

Böyle dütünürken, San Ftansisko 
meydanına getmiıti. Şefkatli Hr tebes
sümle mınldandı: 

- Gidip şu zavallı Şikoyu bulalım. 

Zavallı küçük demek ki sözünü tuttu .. 
Hapishanenin kapısından ayrılmadı. E. 
icrı benim için bir tcY yapamadıysa, 

kML-:ıhat oo:la değil .. Ah 1 Küçük Şiko ! 
Sadakat ve muhabbetinin, kalbimi nasıl 
ısıttığını bir bilıen ! .. 

Birdenbire, alaycı bir kahkaha ata· 
rak: 

- Olur şey değil, şair olduk 1 .. Dos· 
tum Servantesin, "Don Kişot !,, diye ba. 
ğırdığını buradan duyuyorum, Gidip 

·öteki dostumuz Şikoya sürpriz yapalım. 

Pardayan, cücenin sadakat ve muhab 
betinden, zannettiğirl:len çok daha fazla 
mütehassis olarak, çocukça bir zihni· 
yetle, mantosuna bürünerek, Şikonun 

nazarı dikkatini celbetmeden yanma ka
dar sokulmağa karar verdi. Şimdi, için. 
de on beş gün geçirdiği - öyle bir on 
beş gün ki, ondan başkaıım çoktan mah 
vederdi - Manastırın kapııın;ı doğru 

yaklaşmıştr. Gözlerile Şikoyu arıyor 

fakat göremiyordu. Espinozan:'l yanıl· 
dığını veyahut da cücenin uzaklaştığı
nı zannettiği bir sırada, çok iyi tanıdr. 
ğı bir ses, ona esrarengiz bir tavırla 
~öyle fısıldadı: 

- Beni takip ediniz. 

O, cüceyi gafil avh:mak zevkini tat· 
mak isterken, cüce onu gafil avlamu•tı. 

• Geriye döndü ye Şikonun lakayt bir ta
vırla, fakat süratle manaGtırın kapısın. 
dan uzaklaştığını gördü. Par•layan. o· 
nun ne diye bu şekilde tedbirli hareket 
ettiğini ker~:li kendine sordu ve onu ta· 
kip etti. 

Cüce, başını çevirmeden, seri ve ha. 
fif adımlarla manastırın duvarı etrafın· 
dan döndü ve dar sokaklardan biris:ne 
saptı. Nihayet orad1 durdu ve hayret 
içinde duran Pa::4:iayanm elini tutarak· 
dudaklarına götürdü ve gözyaşlı::rı için 
da: 

- Ah! biliyordum, dedi. Onl~,.ın hep 
sile baıa çıkacağınızı biliyordum. iste· 
diğiniz anda onlarla alay edeceğinizi 
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ide biliyordum 1 Şimdi çabuk, vakit kay. 
betmiyclim 1 Beni takip edin 1 

Küçük adam yür\imek istedi. Fakat 
Pardayan onu durdurdu ve gülümsiye· 

' rek: 
- Canım dur bakalım, dedi. Demek 

ki beni hemen tanıdın öyle mi? .• Halbu
ki ben, iyice mantoma sarılmıştım. 

Şiko da güzel bir tebessümle gülüm. 
sedi. 

- Mantonuza nasıl sarılırsanız sa· 
nlın, nasıl elbiseler giyerseniz t,iyin si
zi her zarcan tanırım. Gözlerim yanılsa 
bile, kalbim yanılamaz... F'akat şirr.ldi 
bunları bırakalım! Çabuk gelin. Burada 
durmıyalım. 

Pardayan son derece müteha'Ssis ola· 
rak, tasavvur edilemiyecek bir ıefkat. 

le ona bakıyordu. 
- Beni nereye götürmek isti yonun? 
Şiko gülmeğe ba§ladı. 
- Sizi saklamak sitiyorum. Emin o

lunuz ki, sizi sakhyacağım yeri katiy
~·en bulamazlar. 

- Beni saklamak mı? Nçin' 
- Sizi tekrar yakalamasınlar diye! 
Bu defa Pardayan gülmeğe başladı. 
- Saklanmağa lüzum yok, dfdi. Me. 

ra ·~ etme, artık beni yakakmıyacaklar
ldır. 

Şiko ısrar etmedi, hiçbir sual sorma· 
dı, hayret ve endi~e eseri göste: medi. 

Pardc:yan saklanmağa lüzum olmadı. 
ğım ve onu bir daha yakalıyamıyacak· 
!arını söylüyordu. Bu, ona kafiydi. 

Küçük kalbi sevinç içinde taşarken, 
bir defa dcıha Pardayanın elini y~kala· 
-eh ve dudaklarına götürdü. Fakat Par. 
dayan eğilerek onu havaya kaldırdı ve: 

- Ne yapıyorsun küc:ük? .. öp baka· 
yır.1 b~ni !.. • 

Diye bağırarak onun kızarmış yanak· '( 
larını öptü. Şiko da, küçük kollarının 

bütün kuvvctilc onu kucakladı. 
Pardayan onu yere bıraktı ve heycca. 

nını gizlcmeğe çahıarak: 

- Haydi bakalım, §İmdi gidebiliriz! 
Ve mademki beni muhakkak bir yere 
götürmek istiyorsun beni ıu "Kule ote
li,. denilen yere götür, eminim ki, orada , 
her ikimiz de İspanyanın en i;Üzel, en 

Bir müddet sonra, otelin taraçasına 
çok iyi karşılanacağız. 

Bir müddet sonra, otelin taracaıına 
girmişlerdi. Pardayan öyle bir gürültü 
yapmağa batiadı ki, istediği oldu 1 Ya· 
ni, Juana, bu gürültüyü yapan azgın 
müşterinin kim olduğunu anlamak için 
kapıdan gözüktü. 

Zavallı Juana bir hayli değişmişti. 
Elemli, lakayt sakin bir hali vaı dı. Ya. 
nakları penbcliğini kaybetmiı1 onun ye
rine, kenı:Jisini daha güzel ve daha cid. 
di yapan hafif bir solgunluk kaim ol
muştu. Humma içinde yanan büyük 
siyah gözlerinin etrafı mavimtrak bir 
haleyle çevrilmiıti. 

Hastalıktan yeni kalkmış gibi bir hali 
vardı. Fakat, bu endişeli ve ümitsiz ha· 
line rağmen, onu bir tek müdekkik na. 
zarla süzen Pardayan, onun her zaman
ki gibi ve hatta her zamankiıiden daha 
fazla süse ve giyinişine itina ggösterdi
ğini gördü. Büyük bayramlarda giydiği 
en güzel elbiselerini giymiıti. 

Mühim bazı ziyaretleri kabul edecek. 
miş gibi hazırlanmıştı. Bütün bu zen
gin ve süslü kıyafeti, her ne pahasına 
olursa olsun, hoşa gitmek arzusunda 
olduğunu pekala gösteriyordu. 

Kimin hoşuna gitmek istiyo:-du? Ve 
hangi ziyareti bekliyordu? İşte Parda· 
yanın kendi kendine soılduğu sualler. 
Ve hiç şüphesiz bunun cevabını bul
muştu ki, prestişle sevgilisine bakan 
Şikoya göz kırparak kurnaz bir tebes· 

1 



U.msıM - 193) R"ABER - ~§am poıt.an 1r 

Ü kü Keş· dede Kazanan u 
No. Lira No. Lira 

6 4U 44g 50 
4V :Zö 516 40 

30 4U 519 1000 
88 40 527 1000 
90 70 574 40 

105 40 629 50 
158 40 647 40 
169 40 681 50 
306 200 720 20 
321 40 751 50 
348 50 777 40 
367 70 782 50 
368 70 785 40 
429 40 809 50 
497 50 839 50 
504 50 848 70 
515 50 887 40 
534 40 994 50 
.596 50 4008 40 
598 40 54 40 
635 70 56 40 
649 50 80 40 
763 40 93 70 
793 70 

133 40 
852 40 

158 40 
926 70 

198 200 

9155 209 50 
40 214 40 967 40 278 40 

993 40 310 40 
999 200 314 50 

1019 40 370 70 
7'1 50 378 50 
82 70 382 40 

158 40 506 40 
306 40 534 40 
324 40 1518 so 
325 70 651 50 
334 40 706 50 
sos 70 736 50 
522 50 754 50 
528 40 797 200 
60.~ 40 799 40 
741 50 879 200 
797 40 902 70 
919 40 

921 40 

921 40 
92Q 40 

934 40 
961 50 

936 200 
974 50 

2251 40 
5002 40 

2.55 40 14 40 

309 40 
42 50 

317 70 
66 70 

393 50 
95 40 

442 40 
178 70 

444 238 40 
50 296 50 491 70 

49.111 40 
364 70 

515 200 
376 40 

645 50 
378 40 

ISSR 200 480 40 
70R 40 

.514 50 

709 50 
586 70 

717 40 
l.'i22 50 

747 40 
624 40 

15~ 70 
6~R 40 

71.'i7 40 664 40 
802 50 831 200 
992 40 840 40 

3012 70 875 50 
34 50 6044 70 
3fi 50 57 40 
.5fi 40 91 50 
6R 25000 200 40 
95 40 245 40 

141 50 277 40 
144 70 319 40 
(55 50 

418 40 
162 .50 

4~0 40 
128 40 

51~ 50 
!3Q 40 

527 70 
!63 40 

59t5 40 
:17 50 622 40 
!79 50 

63~ 40 
114 40 

?29 40 
123 70 

743 40 
ıcıo 200 75~ 70 
193 50 

759 70 
413 40 

775 40 
440 200 

840 200 
862 50 

lSTA!\lHJL: 
14',30 PlAkla da 

avı hauraJnrı o- ruı ınuılkiıl, l9 so Afrika 
... • "'aft s 1 ' .... rafından "O a Ahadd!n Clhııno•ıu 

' .. F:.l!at · " 
dan TUrk ınustklııf 'e nrkad~lıı.rı, taratın 
öm,.r Rıı;a. t ''11 halk ·oarkıları 20 30 arafrnd • · 
Sa!iyf! \'e arkad lln arapça söylev, 20.'ll 
aildııt \'e halk &şlan ta"atuıdıı.n TUrk ınu 
ke!'ltra, 22,l.5 a§:rkıları 111.at ayarı, 21,HI Ol"" 

ten ı:iınu j ns ve horsa haberleri ,.e er ı 
n Pro 

ve operet I> g?aını, 22,30 ıololar, opera 
BERI.t.1": arçalan, 2.'3 ıon. 

l~,OIS kU Uk 
hat, 19 o~ ı; orkc!tra kon&eri, 18,3.5 seytı• 
pfyıuıcı' k graınoron ve saire, 20,1.5 keman ve 
betler 2~:ı.-ert, 20,45 günün ııkl&lerf, ve ha· 
be.rier' •15 ınuılklll revü, 23,0:5 hava, hl'• 
!>•ş ' tpor 23,35 gece mll8lkisl, 
~. TP.:: 
17,38 Vfv 1 

ıı 
65 

"o onııel kon1<ırl, 10,ll'i röportaj, 
r ' .Annonlk koıuıerl, 20,:?0 ı;lngene orkest 
;r,le birlikte konu~a. !?l,30 haberler, 22, 

KOYnodan 111.klrn: A YrUpa lıonaerf, 23,10 
hava, rnmo!on, nlmıı.ncıı. haberler, !?4,25 
aalon orke.ııtruı, l,10 aon haberler. 
B'Clm.r;ş: 

18,0li etıencell koııııer, 19,li~ kon!eranı, 

No. 

950 
7035 

80 
124 
135 
193 
268 
328 
460 
462 
481 
531 
585 
599 
604 
644 
682 
869 
895 
911 
945 
953 
970 
992 

8021 
23 
31 
68 
74 

102 
ııo 
139 
14\l 
16\l 
225 
266 
267 
299 
315 
367 
446 
450 
456 
542 
Stl.'i 
632 
670 
694 
789 
798 
805 
040 

9042 
163 
194 
206 
209 
267 
286 
334 
469 
536 
602 
1520 
1.'i40 
701 
714 
735 
777 
800 
8e0 
830 
833 
873 
908 
951 
968 

1002.~ 
ıoo 
15'9 
174 
380 
381 
38' 
39.' 
44Z 
518 
560 
748 
753 
903 

50 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

1000 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
70 
50 
50 

200 
70 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
70 
40 
70 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
50 
40 
70 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
.50 
40 
40 
.50 
70 
40 
50 
.50 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 

No. 

906 
916 
916 
939 
961 
980 
992 
!198 

11006 
43 
68 

113 
121 
182 
193 
232 
252 
317 
399 
451 
506 
217 
525 
591 
622 
643 
669 
683 
741 
754 
755 
864 
937 

12050 
68 
78 

121 
166 
183 
199 
227 
248 
32Q 
332 
385 
409 
41~ 
526 
576 
608 
638 
656 
699 
7(111 
70R 
1'40 
7.53 
766 
780 
792 
827 
840 
923 
95Z 
973 

1300~ 
3Q 
41' 

77 
142 
1 fi4 
1 fiQ 

19~ 
')?., 

255 
n11 
31?. 

n15 
447 
4M 
.'i24 
.'i~7 

ti 14 
f'i2.5 
ti~ .~ 
771 
781 
BO!i 
807 
R74 
949 

Lira No. 

40 14033 
40 64 
40 140 
40 159 
70 196 
40 212 

10000 287 
40 305 
50 332 
40 586 
50 623 
40 630 
40 668 
40 834 
40 864 
50 922 
40 956 
50 962 
50 989 
50 992 
50 15024 
40 116 
50 132 
70 196 
40 . 207 
40 226 
40 261 
50 281 
50 311 
70 428 
50 462 
70 473 

200 569 
40 599 
40 611 

200 753 
50 756 
40 761 
40 812 
40 843 
50 856 
40 877 
40 935 

200 980 
50 982 
40 16001 
50 7 
70 12 
50 85 
70 89 
70 159 
50 198 
40 244 
50 250 
50 262 
40 283 
70 479 
70 :'i04 
50 523 
50 603 
40 622 
40 649 
70 6!i7 
70 673 
40 700 
40 769 
70 774 
!iO 899 
50 941 
70 954 
40 972 
.'i () 978 
50 982 
50 995 

200 17038 
40 44 
40 .'i4 
70 90 
40 164 
.'iO 188 
40 204 
50 228 
40 1252 
40 306 
40 366 
40 394 
70 501 
40 503 
40 538 
50 581 
50 617 

Lira No. Lira No. 

50 643 40 30 
50 648 40 47 
50 688 40 100 
40 763 200 106 
40 786 40 141 
40 803 70 179 
40 860 40 244 
so 970 40 278 
40 18020 50 325 
50 58 70 338 
40 73 40 355 
70 93 50 359 
40 111 40 465 
40 124 200 485 
50 190 40 488 
40 194 40 529 
50 209 40 531 
70 212 1000 535 
70 220 200 644 
50 287 40 861 
40 294 40 884 
40 373 70 889 

1500 408 40 978 
50 474 50 22190 
50 478 40 205 

70 40 481 267 , 
50 50 498 321 

40 531 40 32~ 

50 606 40 330 
50 613 40 388 
50 650 " 40 411 
50 40 461 671 
40 805 40 485 
50 844 70 541 
70 848 40 542 
40 930 40 557 
40 960 200 576 

200 967 40 582 
40 973 50 610 
70 19167 50 707 
40 288 50 713 

1000 351 40 813 
40 393 40 823 
40 405 40 827 
50 440 40 970 
.co 460 40 23164 
40 494 50 246 
40 497 40 267 
50 608 40 349 

200 623 40 350 
50 623 40 355 
40 638 40 390 
40 655 40 390 
40 709 40 406 
40 719 40 428 
50 768 40 465 
50 843 05 588 
50 967 70 671 
70 976 40 677 
40 992 70 683 

200 200!i7 40 690 
50 145 40 738 
40 Hi9 40 763 
40 237 50 774 
70 240 40 801 

200 263 40 853 
40 290 50 935 
40 296 50 973 
40 34~ 40 975 
50 358 40 987 
70 387 40 999 
50 469 1000 24029 
70 49.'i 50 117 
40 524 50 140 
40 541 40 168 
40 621 70 287 
40 62fi 40 383 
50 647 40 397 
50 650 40 403 
40 f'i84 40 428 
40 7~1 40 439 

200 787 50 536 
40 799 200 549 
40 815 50 579 
40 81~ 200 1127 
40• 820 40 63 1 
.50 901 40 644 
40 050 40 720 
40 21000 70 784 
40 24 40 793 
40 27 40 852 

20,16 oda muılklıl, 20,415 e~ll'ncell konııer, 

21,40 konferans, 22,0IS Kovnodan naklen A'"' 
rupa konııorf, 2!,0IS hava, haberler, spor, ve 
ı;&IN, 23,20 gramofon, 23,ISO Cransızca, al 
manca hab!!rlcr, 2' eon haberler. 

KUcUkpıı.urdıı. (H. Cemli). Eytlpte (Hikmet 
AUama.z), Şehremininde CNAzım Sadık). 
Kıırıı.gUmrükte (Esat), Samatyada Tcofllos) 
Şehzııdeba§ında ( ünıvcraltc). Akııarnyda 
o(ZJya :r-:urt). Fenerde (HUaıı.mcddln), Alem• 
dardıı. (6ore! Ne~et), Bakırköyde {HU&!), J,O!"WDRA: 

17,M hıt!lt muıılkl, 18,315 l;T&moton, l9,0IS 
çocuktıırrn zıımıuıı, 20,0IS halt! musiki, 21,05 
havil, h&barl.,r ,.,.nlre, 21,311 piyano mıııılkl 
ti, 22,05 musiki ve ıarkılar, 22.50 damı muı~
kiıl, 23,0:S nrk11tra konHrl, 24,0IS hava, 
haberlıır, apar, konuıma. 24,30 danı orkestra 
er, 1,35 hn,·11, haberler, vcs:ı.Jre. l,41S gramo-

fon. 
RO:\J,\: 

ı~.:?O rğlrııcell konseri, 18,55 haberler, ve 
sal::-e, 21.411 kor.J: r. 22,0IS koro ,., mualkl kon 
seri, 23 OIS kitaplara dair, 23,l:S Şopenln esl'!r 
ıeri, 23,ISO danı muııi'klıl, 24,0IS haber!tr, hr· 

va. 2~.20 oans orkestrası, 
Bu ak,am Şl'hrln muhtelit :!!emtıerlndt 

nöbetti olan eczaneler ııunlardır: 

neyoğ'lu clheUndckiler: 
lsUklAl caddesinde ( Mıı.tkovlç), YUkseJ.r. 

kaldırtmdıı. (Vlngopulol. Galıı.tada <Merke:ı:ı 
Taksim Parmakkapıda (Kemal RcbUl), Şl§ 

ilde (Şark Merkez), Kasımpşadıı. o(VAatf), 
Huköyde (Barbut), Beoiktqta (Süleyman 
Re<'ep l. Sanyerde C Asaf), 

Üsküdar, H:adıköy ve Adıı.lardıı.kller: 
UskUdardıı (Ahmedlye), Kadıköy AltJyol 

de. (M'!rke:ı:), BUyUkadada (Halit), Heybeli~ 

de (TanAJl. 

81l'fll•AL~ır. 

BEYOr.LU 
SARAY ı Rüyalar diyarında. Dok .. 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Llnı 

40 878 50 
40 720 40 364 40 658 200 

905 so 
40 760 40 3S2 40 662 50 

919 40 828 50 383 40 657 50 40 984 50 865 40 398 50 660 40 
50 25012 
40 50 904 40 474 40 782 40 

87 50 909 40 40 480 40 808 40 
50 

105 70 920 50 ·512 200 823 200 
114 70 943 50 40 .534 200 907 40 

70 
309 40 947 1000 556 40 980 50 

70 
372 50 953 40 563 70 988 1000 

40 
432 70 957 50 571 50 37001 40 
509 

40 50 30049 40 646 40 7 40 
519 50 40 80 70 650 50 40 70 

50 
521 40 95 50 672 40 40 
596 70 41 

50 116 40 674 50 78 50 608 40 1:56 40 AO 688 70 so 50 
40 

616 40 232 50 40 182 70 
619 40 726 

40 261 50 19.5 40 
660 200 793 200 

40 309 40 
668 200 334 40 843 40 251 40 

40 6f!4 40 887 40 271 70 431 40 200 829 40 920 70 382 40 436 70 50 833 50 479 50 953 50 455 70 
40 950 so 510 40 983 50 483 50 
40 959 40 516 50 34008 70 490 40 
50 50 510 40 26124 50 522 40 63 
40 604 75 50 550 40 
40 230 40 40 

290 50 699 40 160 200 653 40 
40 

70 716 50 197 50 678 50 
50 415 

460 40 749 70 234 70 733 40 
40 
40 529 40 836 40 243 50 756 50 

5R6 40 915 40 291 70 774 70 
70 
50 548 50 936 40 337 200 829 50 

70 570 70 31033 50 362 50 865 40 

70 617 40 36 40 467 70 949 40 

50 818 40 86 40 475 40 978 50 

50 846 40 298 40 641 50 38016 40 
50 874 40 305 50 652 70 36 40 

200 914 40 357 50 722 40 40 50 
70 970 40 359 40 758 50 53 40 
50 974 40 384 40 774 40 209 50 
50 27020 so 401 50 788 70 279 200 
40 103 40 440 50 828 40 295 40 
50 112 40 531 40 830 40 334 70 

200 ı 13 50 585 200 849 40 400 50 
50 198 50 587 40 850 50 444 50 
50 343 50 663 50 888 40 473 200 
70 352 40 6M 50 904 200 477 40 
40 535 40 687 5C 949 50 

557 40 
40 539 40 692 50 965 40 

577 50 
70 550 70 767 40 971 40 

628 50 
70 573 40 866 40 35008 50 
70 655 40 869 70 29 40 644 50 

658 50 
70 706 40 879 50 52 70 
70 125 !O 906 50 143 50 692 40 

50 873 40 912 50 172 40 767 50 

40 901 70 928 40 212 40 787 40 

40 912 70 96R 50 239 50 852 50 

50 986 40 986 70 272 70 895 70 

70 28060 40 32025 50 307 30 899 40 

40 143 70 92 40 319 40 963 50 

40 165 40 116 40 332 70 39077 40 

40 176 40 160 40 438 70 138 50 

40 180 40 200 40 451 70 140 1500 
70 194 50 221 40 474 40 141 50 
70 20~ 50 243 70 40 144 40 491 
50 234 40 290 40 200 163 40 568 
50 27.'i 40 321 40 40 %01 1500 
40 282 40 419 50 516 

70 218 50 647 
70 392 40 548 40 40 235 70 
50 sı .r. 40 607 40 715 

592 40 633 50 757 40 296 70 
200 365 50 

70 756 40 645 50 783 70 
372 40 

50 863 50 663 40 790 40 

40 92fi 50 742 40 959 40 442 50 

40 934 40 895 40 985 40 489 40 
40 

40 961 50 905 50 999 70 510 
568 50 

50 29109 40 920 40 36003 200 

40 146 40 921 40 60 200 600 50 

40 196 70 954 40 94 40 615 40 

70 202 200 971 40 107 200 619 70 

40 240 200 972 50 220 40 631 50 

40 294 40 977 70 245 50 710 40 

50 323 40 1 
991 40 422 50 739 70 

70 324 50 33003 10 462 50 771 50 ' 40 379 40 153 50 486 50 788 50 
50 471 50 167 -40 520 40 860 40 
40 487 200 192 50 604 40 922 40 
40 566 40 311 50 620 70 969 200 
50 677 50 320 40 637 70 40000 40 

332 doğumlu ve bunlarla sc:ın yoklııma görüp askerliğine karar vcrilmi~ 
ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz askc:-liklerini 
} apmamış olan ihtiyat &ubayr yctiıccek kısa hizmetlel'den deniz sırufr:ıa ayrı -
lanlardan gayrisi ehliyctnamelcri dcrecelHine göre aşağıda yazıh tarih'trde as
kerliğini yapmağa ba~lıyacakla·dır. 936-937 ders yılında lise ve muadili ile 
daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan lbım gelen evsafı taşıyanların da 
yoklamaları .yapı!a:,ak askere gönderileceklerdir. Yukarıda yazılı şartlan ta§ıyan· 
ların sevkedılmek uzere bu tar~hlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik 
~ubelcrine müracaatları ilan oh•nur. 

1-Mayıs-937 Askeri ehliyetnamesi olmryanlar. 
1-Temmuz-937 orta ehliyetnamesi olan. 
1-Eylül-937 tam ehliyc•namesi olan. 
1-Temmuz-937 orta askeri ehliyetnamesi olan. 

ı Danı lçln yaratılınıı 
Romeo ve Julyet 
Zclllrll ı vdo. 

ŞARli 

(654) (196~) 

ı Sl.ngapur postuL Altın 
toplayan kızlar. 1936 Ati
nn B&lknn olln:ıplyaUa.n 

MEl.J:K 

lPliK 
8AKAltYA 
TIU>J:I, 
~tnn:n 

ı Bitmem!~ eenfonı 

ÖlUm euaı 
Tayfun 

ASRI ı GU:ı:eller resmigeçidi. Dert 

.\l,KA'l."11 

Nöhetet eczaneler tor Sol<rat r ,\,!'ıj ı Saadet. Moda çılgtnlıkları 
a Macar Rupodtal. Göeytl

zü ate§ler iç!ndr 

ANCAK ı 

CE,kl : ııtorya) 
lllJ)I U.IU l 0 El' J 

siz nrkııdıı.~lar 
Kleopatra. Kızıl aıev 
DUnya havadiııl 
Esrıı.re.ngtz tayyare. Yıl• 
dırtm bölük 

btanbul ciheUndekller: 
Em!n1Snllnde (Bqld Kemal), (Ha.yda.r), 

TOli& ı Dokuzuncu eeı:ı.!onl. Şehir· ~llL 
!er alev lçln~• J 
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MAZON MEYVA TUZU 
INK1BAZI, HAZIMSIZUCI, MlDE 

EKŞiLiK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararb ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalıiı olanlar bile alabilir 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. İçilmesi latif, teıiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON iaim HOROZ markasına 

dikkaL 

HABER - :O.kpm postası 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

7 inci kor için 1200 kilo siyah yağlı 
kösele, 1300 adet fırdöndü, 2600 adet 
dört köşe halka, 1300 adet toka, 15 
kilo keten bobin iplik, açık eksiltme ile 
ihalesi 13-4.1937 Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 2903 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli. 
terin 218 liralık ilk teminat makbuz 
veya mcktuplarile beraber ihale gU. 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda sa-
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

12 NISA..V - 1937 

Çünkü ... H .. - U l
liiii 5 um:::::m:=:::::c:::: •• :.-•••• :===:::::::::i! 

ergun !i 

. RADYOLiN IH 
ı· 

1 
· diı macuniyle iki defa diılerini 

fırçalıyor ve onlara ebedi g 
hayat, güzellik veriyor. :: .. .. .. 

::::m:=::::::::::n::· .. ••••••••• .. ························:: . .................................. . 
Daima Radyo/in 
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l P R POSTA S 1 ; =- Birinci •mı! Operatör - ------------------------....,,,. 

l ~Qor.CAFER TAVVARI HER AKŞAM 
~ Daha mütekamil bir şekilde ff Umumi cerrahi ve sinir, dimağ Bayan SAF ı· v E 
~ ~ cerrahisi mütehassısı • 

~ k . h l ~ Parla Tıp F akülteai S. Asistanı 
i Çl mıya azır anıyor ~ Erkek kadın ameliyatları, dimağ L o N D R A 
f: g estetik. "Yüz, meme, karın bu- Birahanes:nde 
ff "Spor Postası,, idaresinden: Mecmuamızm yazısı ve baskısı ~ ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 
= üzerinde yeniden bazı tekamül tebclirleri almaktayız. Bunların tat- = .. •••••• Telefon : 4022 7 1 bik etlilebilmesi için inlİfarIJll durdurmak zaruri oluyor. Bu sebep- ( o Muayene: ~~~h=ıMsı e c c ın • ı 
'i le Spor Postası bugün çıknnlmamı§tır. Yenileme hazırlığımızın = ft s den 10 a kadar u & 
~ bir haftadan fazla sürmiyeceğini umuyoruz. Bu gecikmeyi daha \ H öğleden sonra ücretlidir 
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Deniz Levazım Satınaıma . 
Komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez aatm~ komiayonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminab (675) lira olan on ton 

miktarında külçe balmm M. M. V. binamıda mütetekkil komisyonumuz . 
ca 29 nisan 937 pertembe günü saat 14 te kapalı zarfla eksilmıesi yapı
lacaktır. 
lacaktır. Şartnamesini görmek iatiyenlerin komizyonumuza müracaatlan. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayıh kanun gereğince velaik ve 
teminatlanm havi kapalı zarflanm mukarrer saate kadar komisyona ver· 
mit bulunmalan. Saat 13,30 dan sonraki müracaatlann kabul olunmıya. 
cağı. (1404) 

ı s tan b u ı e e ı e d iye s i i ı a n ı a ,.. ~ ·- . 
Senelik muhammen kirası 12 lira olan Kantarcılarda Kepenekçi Sinan 

mahallesinde Kepenekçi Sinan medresesinin 2 No. lu odası 938 ve 939 ser.c!c
ri mayıs sonuna. kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde göriilebilir. İstekli olanlar 90 kuruşluk ilk 
tem.inat mektup veya makbuzu ile 13-4. 937 salı günü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (i) (1770) 

lstanbul Defterdarlığından : 
• Lira Kuruş 

Üskildarda Karaca Ahmet caddesinde ki.in üstünde odaları bulunan 
eski 91 yeni 85 sayılı dükkanın beşte b lr ve eski 93 yeni 87 sayılı 

dükkanın nısıf hissesi: 
Galatada Zilrefa sokağında eski 2,5,7 yeni 5, 7 sayılı altında dilkki... 
nı olan evin 1 / 2 payı: 

123 06 

460 80 

Beyoğlunda Çayır sokağında eski 56 yeni 84 sayılı evin 2/6 payı 316 66 
Beyoğlu ıKamerhatun Fıçıcı sokak eski yeni 1 sayılı evin 1/ 2 payı: 425 20 
Aksaray Katip Kasım Yeni Yalı mahallesi AJ.boyacılar sokağında 
eski 36 yeni 48 sayılı 55 metre murabbaı arsanın tamamı: 
Kadıköy Yaverağa sokağında eski 1 yeni 9 sayılı evin 1/4 payı: 
Kumkapıda Şehsuvar mahallesinde Kil ise sokağında eski ve yeni 1 
sayılı evin 1/ 4 payı: 
Hasköyde Aynalıkavak caddesinde eski 12, 12 yeni 14, 16 sayılı iki 
evin 30 / 120 payı: 
Aksaray Yeni Yalı mahallesinde Mahramacı sokağında eski 9 yeni 

55 00 

400 00 

500 00 

250 00 

11 sayılı 46 metre mura.bbaı arsanın tamamı: 46 00 
Yukarda yazılı mallar 16/ 4/ 937 cuma günü saat 14 de peşin para ve açık 

arttırma ile satıalcaktır. Satı§ bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli 
hazine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini 
vakti muayyeninden ewel yatırarak Defterdarlık Mitli Emlak Müdürlüğün. 

de müteşekkil ıaU. komisyonuna mUracaa.tlan. (1765) 

istanbul Levazım Amiri iği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Ordu hastaneleri için 4000 adet yüz 
havlusu 13 Nisan 937 salı günü saat 
14,30 da Tophanede satınalma komis. 
yonunda pazarlıkla yapılacaktır. Tah. 
min bedeli 3200 liradır. tık teminatı 

240 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

"414" "1960" 

Maltepe piyade atı§ okulunda yapı
lacak elektrik tesisatının pazarlığı 

13 Nisan 937 Salı günü saat 14 de 
Tophanede satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif bedeli 1495 lira 30 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö- 1 

rülcbilir. İsteklilerin b~!li fl!.'.ıtte l:o. 
misyona gelmeleri. İlk teminat 112 
lira 15 kuruştur. "415" ''1961" 

Salıpazarında İstanbul Deniz YoL 
lama Müdürlğüünde mevcut köhne 
halı parçaları ile bir adet sandal 14 
Nisan 937 Çarşamba gllnU saat 14,30 
da Tophanede satınalma komisyonun
da pazarlıkla satılacaktır. Tahmin be. 
deli 24 buçuk liradır. Teminatı 3 lira 
75 kuruştur. !steklilerbı belli saatte 
komisyona gelmeleri. ''419" "1963" 

Ordu hastaneleri için 500 adet tU. 
kilrük hokkası 15 Nisan 937 perşem
be günü saat 14 de Tophanede Satı
nalma Komisyonunda pazarlıkla alı. 
nacaktır. Tahmin bedeli 350 liradır. 

tık teminatı 26 lira 25 kuruştur. Şart. 
name ve nilmunesi komisyonda görU
l~bilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. 

''422" "2017'' 
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ii Doktor fi u- n nomer AbdUrrahman& 
is DERMAN ii 
ii Muayenehanesi - Eminönilnde ii 
)
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Size : Aklslerl mUteharrlk ziyadar 
Parlak bir havuz r ~kllf eda.-... 

· Latif bir ziya altında hoı manza raL çiçekler.... · -
Gözlerin zevkiyle tenlenen bir mesken .... 
Camekinmız için dayanılmaz bir cazibe... ~ 

Fiyab, taksitle ödenmek pr"Jyle 325 URADIR. 
, 

. 
KURllN doktoru 
Necaeltln Atasagu, 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
muayene paruudır. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazıal' 
yanında. Her gl1n öğleden so 
2 den 8 e kadar: 'lel: 4 

' 


