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Bafve1ciıimlz Saray boMıadayketa 

Bulgar kraJı 
Başvekilimizin şerefine 

Bir ziyafet verdi 
ismet lnönü bu akşam saat 
beşe kadar Sofyada kalacak 
Sofya, 20 (Huırual muhabirimir.den, 

telefonla) - Başvekil lsmet İnönü 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, 
bu abah &a&t onda Soü ııl ol-

Türk heyeti Türk ve Bulgar bay
rıklariyle donatılmış olan istasyon. 
da Bulgar Başvekili Köseivanof, harf. 
ciye vekaleti, Türk sefiri ve sefaret 

erkanı ve kral namına da saray nazı. 
rı tarafından karşılanmıştır. 

lamet lnönU ve Tevfik Rüştü Araa 
istasyondan doğruca Türk elçiliğine 

gitmiılerdir. Biraz sonra resmi ziya
retler yapılacak, İsmet İnönü saraya 

gidecektir. Görüşmelerin sefarette ya
pılması muhtemel görülUyor. Başvekil 

akpm saat ı 1 de ı.tanbula hareket 
edecektir. 

Kralın ziyaleti 
IWva.. ~ rHımı81 m.µJıabirimJlıden 
~ i'UHlia uqyftüı &NfCUU 

öğle yemefini :Viranya sarayında Kral 
B(>riıin miaatiri olarak yemektedir. 
Sarayda büyük bir siyaf et tertip ediL 
miştir. Ziyafette Bqvekil Köeeivanof, 
nazırlar, TUkiye aefiri ile aef aret er
kanı Türk heyeti izaıı zulunmakta
dır. 

Heyetim iz yann lstanbulda 
Yugoslavya ve Bulgariıtanı ziyaret 

eden Batvekil İsmet İnönü ile refikala. 
rı, Tevfik Rüttü Aras. diğer h:yet aza· 
11 ve 1ueteıi alkadaşlarımız yarın u . 

(D!Vamı 6 ınc,.,da) 

Vugoslavyan ın Bulgar hududu nda 

Askeri tel örg.üler 
kaldırlldı 

B ulgaristanda bu hareket 
iyJ bir tesir uyandırdı 

SoEya 19 (Hususi) - Birkaç 
ıündenberi Yugoslav hükumeti ta -
rafından tatbik edilmekte olan bir 
karar Bulgar efkarıumumiyesini 
ıon derece memnun etmiı bulun· 
maktadır. 

Gazeteler Yu~oslav . Bulgar 
münasebetleri etrafında hararetli 
yazılar nqretmektedirler. Bunun ıe. 
bebi ıudur: 

Yugoslavya ile Bulgı\ristan ara· 
ıında hududun Yugoslavya tarafın· 
da gayet mühirr. müdc::aa tedbirleri 
alınmıftı. 450 kilometre uzunluğun. 
da kuvvetli bir demir tel hattı, hen· 

dckler ve diğer tahkimat 19 yıldan· 
beri Bulgaristana kartı tam bir teh· 
dit halinde durmakta idi. 

Buna mukabil Bulgar hududun· 
da en ufak bir tahkimat yapılma· 
sı muahedclerle menedilmiıti. Yu· 
ııoılav hükumeti it~ bu tahkima • 
tın kaldırılmasına karar vennit ve 
bu karar derhal tatbik mevkiinc kon· 
muf, demir teller kaldırılmııtır. 

Bulgar hükumetinin .fikirlerini 
neıreden Dnes gazetesi bu münaae· 
betle yazdığı makalede diyor ki: 

"Artık iki kardet milletin m~· 
nuebetlerini ihW edecek en afak bir 
mani bile kalmamıtbl'·,, 

işe girm~k için 
tavsiye mecburiyeti 
imza t aklldinl mObah 

b ir h ale mi getirir? 
er amı 6 ınctdaJ 

Utanmazlığın derecesine bakınız: 
Suriyeyi haydutlarla 
dolduruyormuşuz ! 

S urigeden hududumuza çete sevkedildiği ispat 
olunmuş bir vakıadır; acaba Vatani/eri de 

oraya biz mi sevkettik ? 

ataya mukabil petrol 
istediğimiz yalandır 1 

Suriyeden gelen haberler Fransız 
mll8temlekecilerinin durmadan aley. 
himi7.e tezvirlerde bulunduklarını gös
termektedir. Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayanın Meclis kUrsUsünden bahsetti
ği haydutluk vakalarını müstemlekeci 
Franaa baştan başa inkir etmekte ve 
hattı fazla olarak "bizim Suriyeyi 
haydutlarla doldurduğumuzu iddia et. 
mektedir.,. Cilretin, utanmamazhğm, 
aiyaa! terbiyeden mahrumiyetin bu de. 
receai timdiye kadar hiçbir yerde gö. 
..- n1ilıi 
iddialara en 8Ulturucu cevaplan ver-
mek imklnlarma malik bulunduğunu 
biz biliriz. 

Bundan bqka, Suriye hUkümeti de 
bizim Hatayda gilttilğümUz milli da
vanın temizliğini, her tUrlU maddi ih. 
tiraslardan uade oluşunu bilmiyor. 
mU§ gibi siyaat fırıldaklar çevirmek. 
te ve Hataylı TUrkiln anavatana kar
şı olan muhabbetini Çocukça manev
ralarla aoğutmağa çalışmaktadır. Biz 
g\ı.ya petrol hiasesi arıyormU§UZ. Yüz. 
de sekiu mukabil Hataydaki dava. 
mır.dan vazgeçebileceğimizi gösteren 

-··-··-·--··--............ ~---..... .._ ....... 
Irak Hariciye 

Veziri 

pazarlıklara girmişmitiz. Bu sefil id
dialan Haber tekzibe kendini mezun 
addeder. Şu iki telgrafı okuyunuz: 

Petroldan hiase vermiyorlarmış 
Şam, 19 (Arap ajansı bildiriyor) -

Suriye hUk\Uneti, Hataydaki Türk da. 
vasından vazgeçme.si için Ankara hü· 
kfıınetine Suriye petrollarmdan yüzde 
8 hisse teklif edildığine dair olan §ı. 

(Devamı 6 tncıda > 

General Göring 
_xarın Romada 
uşnfg mulAkatından önce 

Musolini ile 
görüşecek 

Morning Poat gazete.rinde okun
muştur: 

Alman hava nazırı general Görin. 
gin önümüzdeki halta başında Roma. 
yı ziyareti ve Musolininin perşembe 
günü .Avuaturya beşvekili Şuşning i
le görüşmek üzere çarşamba günü Ve. 
nediğe hareket etmesinden evvel ken
diaile bir görüşmede bulunma~ıı muh
temeldir. Bununla beraber, general 
Göringin Avusturya işlerini görü§. 
mek niyetinde olmadığı söyleniyor. 

(Devamı 6 ıncıda) 
Mu~olini t1e Göring bundan ~ıw 

• Roma mültikatı e.tna8ında 

i
l Gelecek pazartesi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

=·1~{!ıH~~~;::;ı ldmanh taç giyme merasimi 1 
Dr. Naci Afil hUkı1metimize resmi 
bir ziyarette bulunmak Uzere 26 Ni •• 

1 

un pazartesi günü Ankaraya gele- f 
cek ve 29 niaana kadar şehrimir.de ı 
kaldıktan sonra Bağdada dönecek. ! • 
tir. 1 ................... -............................. -..... 
Cont Çiyano 

Tiranaya gidiyor 
Yugoslav anlaşması· 

nın t esl rlerl 
gUrUIUyor 

Roma, 20 (A. A.) - Kont Çi
ano'nun, mayısın ilk günlerinde ya· 
hut nisanın son günlerinde Tirana· 
ya gideceği tahakkuk etmektedir. 
Yan resmi mahafil, vaktiyle yalan· 
lanan bu haberi ıimdi teyid eyle· 
mektedir. ltalyanın Tirana elçisi, 
ziyaret teferruatını tesbit maksadiy· 
le son günlerde Roma ya gelmiştir. 
Kont Çiano, Tiranada üç giin kala
caktır. Bu ziyaret Yugoslavya ile 
tam bir anlaıma halinde yapılmak· 
tadır. 

lngilterede kralın tac giyme meraalml yal<lacııyor tn"'lliz t 1 rl • · gazc e c ve mecmuaıan 
bu hAdi.9eye dair bir çok yazılar yazdıkları gibı bununla mUnaseb ttar 
tUrler de neıretmektedlrler. ' a resimler \'e karlka 

İngiltere hllkQmetı, bir taraftan da, Ytlcut sağlamlığını temln 1 1 miı bulunmaktadır. BUtUn milleti, sistemli bir idmanla sağı bl ç n bir harekete girlı 
Uzere her tarafta jlmnaaUk aalonlan açma~a hususi auret~m ji r halde muhafaza edebılmek 
te bqlamıılardır. c mnaaUk hocaları ~eUı.;Urme 

lngillzce "Na.ah,, mecmuası hUkQmeUn bu "idman 
azalarının l•Urak ettı.w "idmanlı bi t 1 pro-ramı,,ndan ilham alarak kabine 

"' b• r ac g yme mer imf ta ı 
merulmin pro\'umı gösterir bir resim neşretmııtır. " sar amıı 'e bu muhayyel 

Yukarda Baş\'ekil Baldvlni, kral arab8.Slnın 6n inci b 
birlikte elleri üzerinde akrohaal yaparken P6rUyorsunu A kil muavini Makdonald lle 
k bı in r :.nm önUnde iae, yaya oıarak 

a nt'n diğer azaları, bllhıuıaa maliye harlcive ,. mUdaf • ,, " aa nazırlarını g6rUyorınmuz. 
Geçit reamlne lıUrak eden diğer k!maeler de &yıı.1 jl.nuı.uUk fikriııe u 
mlo ve öylece hareket etmektedirler • ygwı bir tarllda li)'IQ 



n~ J'ditifuı 

Inönü Bulgar 
sarayında misafir 

Vaızaıliıl : Şek.ip Gündüz 
Belgrad konuşmalarından sonra Vajova güzellerinin çiçekledikleri yollar. 

dan geçerek ve dost Yugoslavyanm gönlünü gönüllerine basarak anavatana 
doğru yola çıkan Bayan 1smet İnönü, Başvekil İnönü ve Dış Bakan Dr. Aras 
§U satırların okunduğu anda Bulgar topraklarında Çar Boris'in misafiri ola. 
rak bulunmaktadırlar. 

.. ~~s: ve m~~tefik ~ugosalvyanın dostu ve bizim komşumuz Bulgaryada 
lnonunun en yuksek mılli saygılara muhatap oluşu ile Doktor Stoyadinoviçin 
geçen yılın sonbaharında ayni iyi kabule muhatap oluşu arasında bir münase
bet bulmamak mümkün değildir. 

lnönü ile Kral Boris'in karşdaşmasmı yalnız, komşu .memleket reisinin Tür 
kiye Cumhuriyeti Hükumet reisini tanımak arzusuna hamletmek ve şu anda 
Bulgar toprağında yapılan temasları yalnız hissi bakımdan tefsir ile iktifa et
mek kabil olamaz. 

. Doktor Stoyadinoviçin Ankara ziyaretinden avdet ederken Bulgarlar Çan 
ile konuşmasında olduğu gibi Türkiye hilkfunet reisinin Belgrad ziyaretinden 
sonra Kral Borise misafir olmasında da siyasi 'bir mana aramak lazımdır. 

1nönünün Bosna, Hersek, Hırvatistan, Dalmaçya,Slovenya ve Sırbiyeyi 
baştan başa vecde ve cuşu huruşa garkederek ayrıldığı müttefik diyardan Bul. 
garyaya vardığı gün Sofyadan dünyaya şu haber yayılmaktadır: 

''Yugoslav hükfımeti 18 yıldanberi Bulgar - Yugoslav hududunda olan 
tahkimatı, tel örgüleri kaldırmaya karar vermiştir. Bu karar derhal tatbik 
mevkiine konmuş ve Qaribrot • Dıragoman hudud istasyonları arasındaki tel 
örgülerin kaldırılması her iki taraf halkı tarafından bayramlarla tes'id edil
miştir. Yugoslavya 450 kilometre uzunluğundaki tel örgü hattını bu hafta 
içinde ortadan kaldırmış bulunacaktır.,, 

M'.ahlmdur ki umumi harp mütarekesinden sonra yapılan muahede mucibin. 
ce Bulgaristan, Yugoslavya hududunda tahkimat yapmak hakkından mahrum 
edilmişti. Yugoslavya ise bilhassa Makedonya çetelerinin cenubt Sırbistanda 

giriştikleri tahrikata ve Bulgaristandald dahili isyanların serpintilerine mani 
olmak için bütün hududu tel örgülerle kapamıştı. 

Her iki millet arasında uzun zaman mi.icadele mevzuu olan lbu "bir taraflı 

tahkimat,, m kaldınlması Bulgar - Yugoslav münasebetlerindeki müspet in. 
kişafm çok manidar bir delilidir. Bu jest !nönünün Bulgar sarayına misafir 
oluşuna tesadüf etmekle. bilhassa ehemmiyet almakta ve Balkan paktının kök
leştikçe, genişleyip yayıldıkça ne derece insani, ne derece sulhçü bir ehemmi. 
yet ve kıymet kazanmakta bulunduğunu tebarüz ettinnektedir. . 

Biz !nönünün Belgrad ziyareti kadar Sofyadaki misafirliğini de Balkan 
paktı, Balbnlarda komşuluk, dostluk münasebetleri, Balkan milletlerinin ik. 
trsa.dt, içtim:ıt, ııiy:-ısi inkişafları ve cenubu şarki Avnıpada sulhün kökleşmesi 
namına selamlamaktayız. ŞEKlP GÜNDÜZ 

-·------------------------

Lord Loyd Başveki
li mizle görüşecek 

ıngiHz diplomatı beyanatında Türk·lnglllz 
dostluğunun inkişaf ettiğini s6yledi 
lngilterenin eski Mısır fevkala · İngiliz hükfımeti birkaç sene evvel 

de komiseri ve Nafiz siyasi ricalin· ' silahlarını tamamiyle bırakmıştı. 
den Lord Loyd şehrimizde iki gün Fakat, maalesef kimse İngiltereyi 
kaldıktan sonra dün akşamki eks· bu hareketinde takip etmediğinden, 
presle Loni:lraya hareket etmiştir. Londra hükfuneti silahlanmağa ka-

Lord Loyd hareketinden evvel rar verdi. Şimdi kuvvetleniyoruz. 
§U beyanatta bulunmuştur: Ve kuvvetleneceğiz. İngilterenin 

''- Martın 13 ünde Londradan bu hattı hareketi dünya efkan umu
bir İngiliz askeri tayyareaiyle hare- miyesi tarafından takdir edilmekte· 
ket ederek doğru lakenderiyeye, ora. dir, zira, İngiltere sırf sulhu koru· 
dan Maverayi Erdüne, Filistine, Su· mak için silahlanıyor.,, 
riyeye, Kıbnaa gittikten sonra tek- Lord, Londraya giderken Belg· 
rar Mısıra döndüm ve oradan da raddan dönen başvekil lsmet lnönü 
:Yunanistana uğnyarak lstanbula ile trenin telaki edeceği bir istasyon· , 
geldim.. da velevki birkaç dakika da olsa gö· 

Bu seyahatim esnasında hariçte· r~~e .. rek tazi.m~erini sun~ak istediği· 
ki İngiliz mekteplerinin vaziyeti nı ılave etmışhr. Bu mulakatm Sof. 
hakkında tetkiklerde bulundum. Tür ya ile Filibe arasında olacağı umul· 
kiyede daha uzun müddet kalamadı- maktadır. ------------------------ğıma müteeasifim. Maalesef der-
hal Londraya dönmek mecburiye· 
tinde olduğumdan, Ankaraya ka· 
dar gidemiyeceğim. 

Bununla beraber, Türk . lngi· 
liz münasebatmm dostane bir §ekil
de terakki ve inkitafmı gönnekle bü
yük bir memnuniyet hissediyorum. 
Bu münaaebatın gittikçe daha ziya
de inkişaf edeceği tabiidir. Bu, an
cak zaman meselesidir. Türkiye 
Cumhuriyetinin bütçesini mükem -
mel bir surette tevzin ettiği görül . 
mektedir. Kemalist Türkiyede, di· 
ğer sahalarda da elde edilen muvaf· 
fakıyetler fevkalade ,ayanı takdir. 
dir. 

Memleketinizi daha yakından 
tanımak üzere önümüzdeki yaz 
mevsiminde lstanbula gelerek, bir 
müddet kalacağnn. Deniz aporlannı 
çok sevdiğim için şehrinizin tabii 
güzelliklerinden de istifade etmek ı 
istiyorum. 

Dünyanın umumi siyasi vaziye
ti "fevkalade,, değildir. Akdenizde
ki vaziyete gelince, eskisine nisbe
ten daha iyiceclir. 

Dünya sülhunu korumak üzere, 

Kumutayda dünktt 
müzakereler 

Kamutayın dünkü celsesinde 
Nafia vekili Ali Çetin Kaya beya· 
natta bulunarak şark demiryolları· 
nm hükumetçe nasıl satm alındığı
m anlatmış, bu şirketin memleket 
ıktisadiyatı zararına nasıl çalıştığım 
izah ederek şiddetle alkışlanmıştır. 

Plaka borçları 
Bir çok tB'kstler 
satılığa çıkarıldı 
Şoförlerin plaka borçlarının hazirana 

kadar verilmesi, aksi takdirde otomobil. 
lerin satılacağına dair Belediyece yapı
lan tebligat iızerine bir kısım otomobil 
sahipleri arabalarını şimdiden satılığa 

çıkarmışlardır. 

Bunlar arasında Nişantaşı taksisinde 
bulunan on araba birden satılığa çıkarıl 
mıştır. Arabalara sahibi tarafından muh 
telif fiyatlar konmuştur. 

Bunlar arasında 931 senesinde 2500 
liraya alman yeni bir arabanın arka ta
rafına ''900,, liraya satılık olduğunu 

gösteren bir kağıt yapıştırılmıştır. 

HABER - Akşam postast 

ı:aı~.,.ı ni6ô~YA 
~ -'u~dJ.A,?,.c6l·~· 

Viyana harpleri 
esnasında Sırp 

çeteleri ••• 
" A vusturyaoıo anasından emdiği süt 

burnundan gelmlşti." 
Yazan: N. N. Tepedelenli -
-8 

Türk ordularının ilerleyişleri de. 
vam ediyordu. Türkler Dalroaçyayı, 

Likayı, Kırlavayı her taraftan tazyik 
etmekteydiler. Macarlar Hırvatlara 

belki yardım etrneğe çabaladılar ve 
Kırbavsko Poliye muharebesinde Hır. 
vatalr cidden büyük bir mukavemet 
gösterdiler. Lakin Türk orduları pek 
amansız h:arbediyorlardı ve Kırbavsko 
Poliye harbini büyük bir muzafferi
yetle bitirerek Hırvatistana daldılar 

(1493). Bunu Belgradın zaptı takip 
etti (1521). Artık Türk orduları Ma
car ovalarına dayanmış bulunuyorlar. 
dı. Bir zamanlar Yugosalv alemini 
mütemadi entrikalarla tefrikalara dü
şürerek siyasi emellerine bazice et. 
miş olan Macarlar artık kendi kendi. 
lerini korumağa mecbur ediliyorlar. 
dı. Nihayet mukadder akıbet gelip 
çattr: 

1526 da meşhur Muhaç meydan 
muharebesini kazanan Türkler Macar 
istiklaline son verdiler ve bu zengin 
ovalarda da at oynatma.ğa başladı
lar. 

( Raya = Reaya ) lar ve 
( Haydut = Hayduk ) lar ... 
Koskoca bir :milletin istiklaiinden 

mahrum kalmaya kolay kolay taham... 
mül edemiyeceği şüphesizdir. Osman_ 
lı İmparatorluğu Bizanstan sonra :Mo
ra, Boşnak, Sırp, Hırvat, Macar ve 
:Arnavut topraklarını zaptedince bura. 
tarda ya.şıyanlar (Raya= raaya) ha.. 
:-A o+rr1i1",.. ·-- • 1.;u.,- u..n. '-Vl.u. o.n. eı:>c.uuır 

!erinin emri altında çalışmağa biı.şla. 
dılar. 

Hersek'in Türkler tarafından zaptı. 
nı müteakip ileri gelenlerden birçok
ları Dalmaçyada Kilis kalesine kaç. 
nuşlardı. Az sonra burası da Türkle
rin eline geçince Senyeye kaçtılar, o
radan da Türklerle harbetmek şartiy. 
le Avusturya hizmetine girdiler. 

Bunlara tarihte Uskok adı veril. 
miştir. Uskoklara Venedik cumhuriye
ti ve Avusturya her türlü yardımda 
bulunuyor ve bunlar Türklerin jdare. 
si altında bulunan yerlere girip hay. 
dutluk, eşkıyalık yapıyorlar, kervan
ları vuruyorlardı. Yani gerilla yapı. 
yorlardı. Çalıştıkları araziyi iyice ta_ 
nıdıkları için ve bu havali hep ken
di millettaşları ile mesklın bulunduğu 
için bu gn·illada muvaffak olmuyor 
değillerdi. Maamafih zamanla bu teş. 
kilat işi azıttı ve Adriyatikte korsan. 
hk yapm.ıya da başalyınca Venedikli
ler tara.fmdan imha edildi. (On yedin. 
ci asır). 

Sırp Patrikliği 

Bununla beraber Sırpların Osmanlı 
ordusuna. karşı olan isyanları, daha u. 
zun müddet devam etti durdu. On al
tıncı asrın sonlarıyla on yedinci asrın 
ilk yıllarında Hayduk tarafmdan ya. 
pılan çele harplerinden başka Sırpla. 
rın 1566 da Viyanaya yiirüyen Kanu
ni Süleyman ordularını taciz edişleri 

de zikre değer. Bilhassa Kont Zirims. 
ki adlı bir Hırvat a..cıilzadesinin Siget 
civarında Kanuni Süleyman orduları_ 
nm ağırlıklarına ve levazım kollarına 
verdiği zararalr ihmal edilemez. Türk 
ordusunun dehşetli kudreti karşısın

da bu nevi hareketlerin devamina 
' hiç şüphesiz, imkan yoktu. Netekim 

biz çok geçmeden Siget'i aldık. Fakat 
Zirimski ile adamları bize teslim oL 
madılar ve hıre kadar elde kılınG hnr_ 
bederek öldüler. Yugoı::lav ı·etclerine, 

fedailerine ve istiklalcilerine bu de. 
virde yardım edenler şunlardır: 
1- İspanya. 
...._İtalya. 

3 - Papalık. 

Bilhassa Papalık ııe İspanya Bal. 
kanlan ne pahasına olursa olsun Türk 

Yugoslavlar Kralı Alcksaıulr 

nüiuzundan almak endişe ve emeli ile 
yanıp tutuşuyorlardı. Belgradr ele ge. 
çirdikten sonra Türk ordularının Tu
na havzasındaki stratejik kıymetleri 
artmıştı. Belgrad Orta A vrupanın a_ 
nahtan idi. Eğer bu anahtarla Türk 
orduları Viyana kalesinin kapılarını 

açabilmiş olsalardı artık Türk akınla. 
nnı Gaskonya körfezine kadar, Atlas 
denizine kadar durdurmaya imkan bu 
1 unamıyacaktı. 

Maamafih garbi Avrupanm tam bir 
anlaşamamazlık içinde bulunması Yu
ıroı:ı.1.ı;ıvlpnn tPk "~"'"'" ln1rmı:ılı:ı,rrn~ 
ıınkan t>ıraknuyordu. Osmanlı ıaare. 

sine asi her Yugoslav şefi, kendisine 
yardım eden devletin arzusuna göre 
çalışıyor ve bu yüzden sistematik bir 
isyan cephesi kuramıyorlardı. 1593 te 
Avusturyanm tahrikiyle Hırvatlar Si. 
sakla Hasan paşa kumandasındaki bir 
Osmanlı kuvvetini ansızın basıp mağ
lup ettiler; bu muharebede kumandan 
da şehit düşmtiştü ki, akabinde Türk 
orduları Viyanaya doğru yürümeğe 

başladılar. 
Avusturya garptan yardım bekledi. 

Bu yardım gelmeyince Türk ordusu_ 
nun geçtiği yerlerdeki Yugoslavları 

isy.ana tahrik etti. Bu isyan Banat, 
Peç, Hersek'i sardı. Lakin Türkler 
bu mevzii: isyanları kolaylıkla ezdiler 
ve Viyanayı zaptedememelerine rağ. 
men 1606 da Avusturya ile yaptıkla
rı muahedede Avusturya Yugoslav. 
yada bir daha tahrikat yapmamaya 
and içti. Zira Viyana kapılarındaki 
harpler anusuıdan emdiği südü bur. 
nundan getirmişti. 

(Devam ederek) 

Yeni camiin 
perdesinden 

yorgan! 
Bir,ihtlyar yakalana

rak mahkemeye 
verildi 

Dün iki garip hırsızlık vakası olmuş
tur: 

1 - Dün gece Yenicamiin önünden 
geçen polis devriye memurları camiin 
içinden doğru bir kumaıın kesilmesine 

benzer bir ses işitmişlerdir. Memurlar 
sesin geldiği tarafa gidinci camiin dış 

kapısı önünde bir adamın elin.deki bıçak 
la perdeyi ortasından kesmekte olduğu
nu görmüşlerdir. 

Bu adam elindeki bıçağı ile yakalan. 
mış, Eminönü merkezine götiirülmüş

tür. Bu adam isminin Halil ve 68 yaşın 

da olduğunu, İncboludan sabahleyin 
geldiğini söylemiştir. 

Halil perıdeyi neden kestiği sualine J 
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:Hayata daic 
~-

Anlamak 
Anlamak, alışmakla kabil olur. 

"Ben bunu anlamıyorum,, demek, "Bu, 
benim ötedenberi bildiğim, alışık ol. 
duğum şeylerden değildir,, demektir. 
Bunu:ı içindir ki herhangi bir şeyi an.. 
lamak, bir cehit sarfına:-ı mütevak
kıftır. Hiç bir gayret göstermeden de 
anladığımız şeyler vardır: bunlar za
ten bildiğimiz, bizim için hiç de yeni 
olmıyan şeylerdir. Blrçok kimsele:r, 
fikri bir gayret sarfından kaçındık_ 
ları için, bunlarla iktifa eder, yeni 
bir şey öğrenmek, ona alışmak iste
mezler. "Ne yapalım? anlamıyoruz,, 
derler ve bunu, o yeni şeyle me._:gul ol_ 
mamak için, bir mazeret sayarlar. 
Halbuki anlamalarına mani olan şey, 
zekalarının kıtlığı değil, tembellikle.. 
ri, hüsnüniyet sahibi olmamalarıdır. 

Bunun içindir ki mutasalli!i, gös
teriş yapmak istiyen adamı, "Anlamı
yorum!" diye yeniliğin önünde du. 
dak bükenlere tercih ederim. Zaten 
mutasallife t~ atmak daima. tehlike
lidir, çünkü atacağınız taşın onunla 
beraber hakikaten anlıyanı da yarala. 
ması kabildir. 

Hem yepyeni bir işin karşısında 

gerçekten anlıyanla anlar gibi gözü. 
ken adam biribirinden pek ayırd edi
lemez: ikisinde de anlamak, alışmak 
cehdi vardır. Aralarındaki fark sade
cebir zaman farkıdır: biri, samimt 
olan adaı:n·. anl~dıktan, alıştıktan ;;on.. 
ra o yemyı begendiğini söyler; öteki 
ise önce beğendiğini iddia edip sonra
dan anlamak ister. 

Bu fark çok büyüktür ama sadece 
bunun için mutasallifi büsbütün hor 
göremeyiz. Onun birçok hizmetleri de 
vardır: yeninin üzerine dikkati çeke. 
bilir; bazan, gerçekten anhyan adamı 
harekete getiren odur. Bir Fransız 

ressamı: ''Mutasallif bizim velinime. 
timizdir,, diyordu. 

Anne, çocuğu yaramazlık edince 
veya pis bir söz söyleyince: "Yanlış 

görmüşsünüz, yanlış duymuşsunuz; 

benim çocuğum cicidir, öyle şey yap. 
maz,, der. Çocuğundan böyle cici diye 
bahsetm:si, ~ çocuğ~ da öyle olduğu 

mutasallifi olur, sonra - biraz isticta.. 
dr varsa - gerçekten cici olur ve et. 
rafındaki "kaka çocukları" da ıslah 

edebilir. Biz de karilere: ''Siz anlıyor_ 
sunuz, en yüksek şeyleri de anlıvabi
lirsiniz, cici karilersiniz,. demeliYiz ki 
onlara da yüksek fikirlerden, en ağır 
eserlerden anladtkları kanaati gelsin. 
Belki önce sırf gösteris olsun diye. an
lamadıkları, canlarım sıkan eserleri 
okumağa kalkarlar; sonra da alışır, 
yani hakikaten anlarlar. 

Bugün Türk edebiyatı, Türk resmi, 
Türk sanatı bizde kalabalık bir muta
sallif kütlesi olmadığı ic;in sıkıntı ı.-e. 
kiyor. Ah! onu bir meydana getirebil
sek! ... 

____ N_ uru11ah AT AÇ 

, Donanmayı 
· teftiş 

GenE>ral Kazım Özalp 
bu işle meş2ul 

Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 
Vekili Kazım Özalp İngiltere kralının 
tac giyme merasimini müteakip yapıla. 
cak deniz şenliğinde bulunacak olan Ko 
catepe muhribinin hazırlıklarını yakın· 
dan takip etmektedir. 

Yakrnda harp filosu da limanımıza 

gelecek ve Milli Müdafaa vekili umumt 
bir teftiş yapacaktır. 

--------
de şöyle cevap vermistir: 

.. y - organım yok, perdenin yansını 
kesip kendime yorgan yapacak~ım .. 

Halil bu sabah müddeiumumil!ğe 

verilmiştir. Oradan cürmümeşhut mah
kemesine sevkolunacaktır. 

2 - Aksarayda Haseki hastanesi 
civarında oturan boşta gezer takımın. 
dan 26 yaşında ihsan dün Kadıköy va· 
purunda halaya girmiş, kurşun boruları 
kesmiştir. Bu iş hayli uzun sürünce dı· 
şartla apdesthaneye girmek istiyenler 
şüphelenmişler, vapur tayfalarına ha. 
her vermişlerdir. Tayfalar denize bakan 
pencereden içeri bakınca ihsanın kur
şun boruları kesmekte olduğunu göre
rek kapıyı açtırmışlar, hırsızı yakalamış 
lardır. 
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!Buıim. q&iişiim : 
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ıcoD<tcırDa rro lf1l o lf1l 
kıymettft ?aaa 

Otcdenberi, doktorlarımız aley· 
hinde bir propaganda vardır: 

_ Çok kazanıyorlar ... Yeni ya-
pılan ekser apartmanlar onların ma· 
Iıl • derler ..• 

yahut da, meselea, şöyle bir 
macera anlatırlar: 

- Adamm birinin tek gözünde 
bir arıza peydalanmış. Bizimkiler 
bakmışlar. içlerinden en alimi şöyle 
ıöylemi~: Bu illet sağ g.özd~ ~ör~· 
nüyor ama, asıl mcnba şımdi hiç hır 
ağrısı falan olmıyan soldadır. Maa· 
lcsef onu çıkarmamız lazım geliyor 
ki, bari bu sayede sağ kurtulsun 1 

"Aman bre!... Hasta ve akraba
sı telaşa düşmüş. Neleri var, neleri 
yoksa satarak zavallı işkence mah
kumunu alıp Viyanaya götürmüşler. 
Orada bir mütehassıs "göz roma tiz· 
masıdır !,, diyerek birkaç aspirinle 
adamı iyi etmiş ... 

Bu, bir aspirinin reklamı mıdır, 
bilmiyorum. Fakat, birçok memleket 
lerimizde, birçok ağızlardan ayni 
hikaye tekrarlandığını işittim. Dok· 
tarlarımız aleyhinde propaganda 
silsilesindendir diye kani oldum. Ve 
bu telkinler hayli ilerlemiştir. 

Kanaatim sorulursa, bizim muh. 
telif meslek erbabımız arasında en 
ileri gidenler doktorlardır. Onlar, 
hakikaten iftihar vesilemizdir. Bey
nelmilel meslek edebiyatında bir 
çoklannm defatla adı geçtiğini ben 
gözlerimle gördüm. Gerek hürriyet 
fikirleri, gerek bütün ileri hamleler 
için, tıbbiye, en mükemmel kay· 
naklardan biri olmuştur. Hastaha· 
nelerimizin resmileri de, hususileri 
de koltuklarımızı kabartacak gibidir; 
İşte Cerrahpaşa, fşte Ortaköy şifa 
yurdu. Vilayetlerimizde de, bu, 
böyledir. 

Hem, sonra • ve en mühimi · bi
zim doktorlarda insaniyet fikri "ha· 
]a devam etmektedir. Ôğreniyo · 
T' :~ J.r.; bi_r cYa~lr rniit•b•ClcQ."rQ. h;,.. 
cnmag amelıyaunın yapılması ıçın 
bin !ngiliz lirası istemiş. Zira bu 
işi becerecekler, dünyada üç beş ki· 
ti imiş... Monopolu almışcasına kı· 
rıyorlar ortalığı! Veyl o kadar pa· 
rası olmayıp da hastalanana! 

Mademki bizimkiler aleyhine 
yukarıda anlattığım bir efsaneyi an
latıyorlar, ben de garplı profesörle· 
re dair hakikaten olmuş ve benim 
pek yakınım olan bir bayanın başın· 
dan geçmiş bir vakayı anlatayım: 

Bu kadıncağız, Alman senator
yumlarmdan birinde istirahat eder· 
ken parmağından ufak bir arızaya 
uğrar. Müessesenin hekimi, yarayı 
işletecek yerde, yanlışlıkla kapatır. 
Parmak, davullar gibi şişer. Bunun 
üzerine, Berlin'in en meşhur bir c~r. 
rah profesörüne baş vururlar: 

- Hemen şimdi, dakika fevtet
meden kesmek lazım; - der .. Yok
sa, bütün el, bütün kol gider ... 

Eyvahlar olsun ... 
- Bari anneme sorayım ... 
- 01.maz !... Hemen şimdi ... 
Bu kadar aceleye razı olmazlar 

ve profesörün kızmasına rağmen, 
çıkarlar, arkalarından kapı, gümme· 
dek kapanır. 

O gece, matem içinde oturup ko. 
nuşurlarken, bizim Hilaliahmerde 
hizmet etmiş bir bayan: 

- Şu parmak nasıl olsa kesile· 
cek değil mil Bir de benim dediğimi 
yapın! . dedi .. alaturka bildiğimiz 
sabun var sizde değil mi? onu sıcak 
suda eritiniz. İcine (bir de hamızlı 
basit bir terkip~ söyler) onu da ko· 
yunuz. Elinizi sokun. Müteaddit 
defalar buna devam edin. 

Sabaha kadar bu tedaviyi yap· 
mışlar. Zonklama hafiflemiş, yara 
işlemiş. Şimdi, bahsettiğim baya· 
nm iki elinde hala on parmak vardır. 
Ne buyrulur? 

Garptaki ekser doktorlar hak· 
kındaki dedikodu da "iş çıkarıp pa· 
ra kazanmak istiyorlar!,. suretinde· 
dir. Londra hekimlerinden de bu 
hususta bizzat lngilizlerin pek çok 
§ikayet ettiklerini okudum. Fakat, 

(Va-Nil) 
{Devarııı 4 üncüde) 

lkı sarhoşun 
marifetleri 

I 1380 kuruşluk / Seferber!ikte . 
bir define! halkın vazıfelerı 

Biri keramet diğeri 
maharet göstermek 

· f stedi 
.. .. .. eşbut mahkemesine ke-

Dun curmu m . . 'ki 
h t göstermek ıstıyen ı ramet ve ma are 

sarhoş verilmiştir. d . r n 
ı b lla Yalova arasın a ış ıye 
stan u k V ı· 

. .. melelik eden balı çı e ı bır motorde a .. .. .. da 
.... kar~ırmıŞ ve teessurunu • dün motoru ,, 

w k . . sabahın altısında rıhtım 
gıtma ıçın rakı içmeğe koyul. 
kenarında ol~u;u! 9 saat içmiş ve doku
muştur. Ve ı, a 

1 
o o 

b 'ridenbire fır ayıp nötd zuncu saatte ı . . .. . 
w "b kın beni denızın uzerın-atmaga ve ıra w. d 

.. .. .. motöre yetişecegım,, eme_ 
~e yuruyuıp ve olisler tarafından yaka· ı 
ge başla~. ş .. p şhut mahkemesine ve-
lanarak curmume 

1 
rilmiştir. 

Maharet 
. malardan birine ııarhoı 

Sirkecide ıııne .. · 
21 aşlarında Huseyın a. 

olarak giren ~ 
1 

seyrederken 
d b. enç sıneınay 

dm a ır g tabanca çıkar-
.k koboylarının 

Amen an ettiklerini görünce he-
dıklarını ve ateş • 

. . b r e atmış ve. 
men elını e ın ilah öyle atzlmaz, 

" Anam, babam s ... 
.. - . di erek tecrübe yapmaga 

boyle atılır., . Yürü saçmalarla ortalığı 
kalkmış ve hır s 

1 
·· .. 

. w. den yaka arup curmu 
velveleye verdıgını_ kedilmiştir. 
meşhut mahkemesıne sev 

Fakir c;ocuklar men
faa tına mUsamere 

.. .. Robert Kollej milsamerc 
Pazar gunu . k .. 

1 R elihisar ılkme tebı ı e 
salonunda um ow• ·ı k 1 

'h' "drnan birlıgı temsı o u Rumelı ısar l 
.. k 1 k fakir çocuklar menfaa. 

muştere o ara d' B .. 
. b' .. ere vermişler ır. u mu 
tıne ır musam 

d ra degwil mi uydur, uyldur samcre e arap::s . . 
.. 1 komedisi ile "Zaferın yası,. isım 

soy e,. .. ok 
1i piyes oynanmıştır .. ~usa~e;e ç 

.> 

bi
0

r menfaat temin edilmiştir • 

Eroin kaçakçısı 
Fen erde Akif paşa sokağın· 

da oturan meşhur Heroin kaçakçı • 
larmdan Safer dün aya kabı civarın· 
da şi.ipheli ~aziyette dolaşırke? çev· 
rilmiş, üzerınde on gram Eroın bu
lunmuştur. 

Safer ihtisas mah.kemesine ve· 

iÇERiDE: 
* şehir meclisinden ııeçllen komisyon ma 

yrs birden itibart'n yeni zabıtai belediye trı.ll 

matnamesinin hazrrla.nma..sr için tetkiklerine 
başlayacaktır. 
* sırt hamallığının kaldınlma.aı için olan 

proje birkaç gUnc kadar daimJ encümene 

verilt'ccktir. 
• Belediyede "Vakıf bUrosu,, namlle blr 

bOro teşkil edilmiştir. 

* Nisan devresinde olgunluk imtihanına. 

girmlycnler Haziran ve eylQl devresi imtihan 
!arına girebileceklerdir . 

* Denizyollarmın yeni tenzilA.tlI tarifesi 
ay başından itibaren tatbik edilecektir · 

• üniversitede askerlik dersleri ııntıhant 
na 17 mayısta başlanacak, 25 mayısta niha 
yet verilecektir. Faktilte kampları bir tem 

muzda başlayacaktır. 

• !nkıHl.p eruıtitllsU lmtıhıınları 24 mayısta 
başlayacak ve 29 mayısa kadar devanı ede-

ce ktir. ! 
• l{onservat-..ıvhr mlldOrli Yusuf Ziya es 

Ya gidecektir. 
tival işi için haziranda. Avrupa ıarmı 

-ıst Jcıyas * Ticaret odası kazanç ve • ., "ef •im 
tır Oda mec....., ~ bir kitap halinde toplamış · 

k Yapmıştır. diye kadar 473 ıyas rıunnır ha.zırlayan 
• 19 ma.yuı, şenlik prog kezinde toplana 

tali komite bugün parti mer 

caktrr. ki gıdasız çocuklara yar 
* tıkmekteplerde kkUl etml§tir. Bu he 

. heyetler teşe 
dım !çın kabllinde her evden yar 
yeUer makbuz mu 
dım ısUyeceltJerdir. 

.. HükOmetlmizin mUsaadesllc müzeleri 
·•· t 25 kadar eserin mulA.jları a• 

m.izdc mevcu . ti 
ve diln Romaya gönderilmış r. 

Jınmış . de bulunduğunu yazdığımız Bi 
• Clhaı:1gır it mermer IA.hit müzeye getiri 

znns devrıne a 

Jecektlr. . . d bUtlln yerlerin tutul 
• İzmir sergısın e 

ldu ıı-.. dUn bildlrllml§tlr. Bunun için 
muş o .s~ 

Y dik leyi Vekalet seferberlik 

b e 
0 

verdi dairelerl hazırlık eyecana 
Fahri adında on beş yaşlarında bir y 8p1 y O r 

k lk' ·· Yedikulede surun Bir harbe ve hava hücumuna hazır· 
çocu evve ı gun b. kuruş lanmak üzere kazalarda açılacak 48 
üzerinde gezerken yerde ır on • kurs için hazırlıklar devam etmektedir. 
luk bulmuştur. Çocuk bu on kuruşlu- Vekalet seferberlik müdürlükleri bu 
ğun yerini tetkik ederken bir on kuruş· işi ehemmiyetli bir surette takip etmek. 
luk daha bulmuş ve toprağı biraz eşele. tedir. Bir seferberlik vukuu karşısında 
vince bir on kuruşluğa daha tesadüf et- şehirlerimizin alacağı vaziyetler ve 
" 1 -dönmüş bilhassa açılacak hastaneler, tedaviha-miştir. Çocuk sevinçten çı gına .. k 

k neler, toplanılacak mahallerin tesbit ve ko""a ko""a eve giderek kazma ure k 
,, :ı d nına katarak ve tayini hakkında icap eden mu arre-

almış, arkadaşlarını a ya . . rat ittihaz edilmekte ve herhangi bir 
. . · l!arareth bır 

tekrar sura gıtmıştır. k hareket karşısında kadm ve erkeklerin 
b 1 on kuruşlu 

hafriyattan sonra u unan alacakları vaziyet tesbit olunmaktadır. 
bronzlann adedi 45 şe baliğ olmuşt~r. Bu meyanda bilhassa hükumet muame. 

Bu sırada, surda define bulund~gu latının durmaması için askeri vazife ile 

haberi etrafa yayılmış ve kazmayı kurc· mükellef bulunan memurlann yerlerini 

ık a koşmuştur. işgal edecek cahıslara varıncaya kadar ği kapan civar ha ı sur :ı 

d d 93 tane daha vazifedarlar tesb:t edilecektir. Bu şekilde aramalar a a 

on kuruşluk bulunmuştur. 
Fakat iş :ıabıtaya aksedince a~aştirm~ 

l müddeıumumı. 
durdurulmuş ve mese e . ~ 

. . . Müddeıumumı 
liğe haber verılmıştır. . 
muavinlerinden Hikmet Sonel Ycdıku· 

11. d tetkikat yap· leye giderek maha ın e w 

1 k' eserlerden olmadıgı mıştır. Para ar es ı 
.1 ·ş sadece kimle. için müsadere ech memı ' . . 

rin para bulduğu tesbit cdilmıştır. 

~ 3,45 12,13 16,00 18,112 20,13 3,25 

GEÇEN SENE BUOUN NE OLDU 'l 

Feniks sigorta şirketinin tasfiyesine ba5• 

la.ndt. 
Hltlerin .(7 inci doğum yıldönUmU 

Almanyada kutıuıana.cakt?r. 
bugUn 

1 

sergl sahası biraz daha genişletilecektir. 
• Eskişehirin Mahmudiye postanesinde 

lllOO liralık bir suListımal meydana çıkarıl 
mıştır. Posta şefi Kadri tevkif edilmiştir. 

• İstanbul vna.yet ve belediyesinin 1937 

1 ri Dahiliye vekA.letine geldi. Belediye 
bU tçe e 1 ·ıa. . 
bütçesi 6.337.333 1 ra, vı yet btitçesı 

4.622.585 Hradır. . 
• Vekiller heyeti demir ve bcnzerı madde 

ıerln ihracını menetmiştir 
11 Ziraat vekA.lcti iki orman mtitehassrnr 

angaje etmiştir. 
* Hicret ve iltica surctllc mt'rnleketımlze 

1_53 ki"i Türk vatandaşlığına kabul 
gelen ı " 
edilmiştir · 

akamlar arasında yapılacak geniş 
•Kaynı . 

. ·t kararname projeın hazırlan· değlşıkllğe aı 

mıştır. M J'ye 
• Yeni on para.lıkların kalıpları a ı 
kA.l tine g1Sndcrilmlştlr. 

ve e üdafa.a veklı.lcti askerlikle talim 
11< Millim . 

d vresindcn sonra biltUn meslek ve terbiye e 
ihtisasları dahilinde istifade edil erbabının 

mesi için bir proje ha.ztrlanmaktadır. 

* 15 şubat tarihine kadar gilmrUklcre 
gelmiş olan bUtun mallar ithal edilecektir. 

• Yeni asri antreponun yapılacağı Mum 
hane antreposu yıkılmağa başlanmrşlır. 

* Şimdi muvakkat idare tarafından işle 
tilen Ereğli kömür ocakları l mayısta tama. 

men hilkOmet eline geçecektir · 

* 1800 lirayı çaldırdıktan sonra garip bal 
ler gösterdiği için Tıbbı adliye gönderilen 
posta müvezzii Orhanın hallı.da sar'ası tuta 
rak dUştUğU ve başmı taşa çarptığı için ka 
i'atasmm çatladığı anlaşılmıştır. 

11 Şeker fabrikaları şirketi A ~rupadan 
iki şeker pancarı mUteha.qsı~ı getırtmel<Le· 

dir. 
• Arazi tahrir komisyonlarının miktarı 

784 de çıkarılarak tahrir bu sene bitirilecek 

tir. 

"Samatyahları 
v ' yakacagım . ,, 

14 yaşında bir çocuk 
Mahkemeye verlldl 

Yedikulcde bir bahçıvan ~an~nda Ç~
lışan 14 yaşında Lambo ısmınde bır 
Rum çocuğu dün gece sarhoş olmuş, 
Samatyada dörtyol ağz~nda durarak 
bağırıp çağınnış, civardaki uyuyan hal

kı yataklarından fırlatmıştır. .. 
Lambo hakimin suallerine şoyle ce-

vap vermiştir: 
"- Bir yerden bedava rakı buld~m. 

Nekadar olduğunu bilmiyorum. lçtım. 
Geceyarısr da bağırıp çağırd1ğımdan 
haberim yok!,, 

İki şahit dinlenmis, bunlar çocueun 
gece saat ikiıCle avaz ava•: 

- Samatyalıları yakacağım. önüme 
kimse çıkmasın! diye bağırdığını, ka. 
dnıların fena halde korktuklarım söyle-

mişlerdir. .. .. .. v •• 

Neticede Lambo yaşının kuçuklugu 
noktasından iki lira para cezasına mah· 
k(ım olmuştur. 

Hakim kendisine rakı içmemesini, bir 
daha mahkemeye düşerse hapisle ceze. 
landınlacağmı ihtar ederek serbest bı· 

rakmıştır. 

ı;: Ziraat vekA.letl hayvancılık 
tetkikat yapmak Uzerc bir heyet A vrupaya 
gönderecektir . 

• Belediye Haliç vapurlarının kat'! şekli 
için iktisat vckA.letine mUraca.at etmiştir. 

• TUrk - Japon tlcllret anlaşması bugün 
!erde imzalanacaktır. 

DIŞARIDA: 
.;c Hitler İngiliz işçi liderlerinden Lansbury 

yl Jrnbul etmiş ve iki buçuk saat kadar gö 
rllşmüşUtr. 

• Almanyanın meşhur generallerind«'n, 
Umııınlharrte l l inci ordu ile Sırbıstanı isti 
U\ <'den Von Gallvlntz !<5 yaşında olduğu hal 
dr. ölmüştür. 

• Cenubi Afrika hilkômcti nazHer aley''li 
ne bir beyanname neşretmiştir. 

·;: Hindlstanın şimalinde Veziristan asile 
rinln İngiliz kıtaatınıı. karşt yeni bir taarruz 
hıı.zırladrkiarı tesblt edilmiştir . 

• Yunanistanda memleketimizdeki tayya 
re plyangosul!un şeklinde bir piyanggo ter 
tıp edilmiştir. 

• Arjantin maliye nazırı gazetecilere bcya 
na.tında Arjantinin yakında parasını kıymet 
ten dilştireceğine dair çıkan baberlerin esas 
sız olduğUnu söylemiştir . 

• Pariste çıkan sosyalist Populrı.ire gazete 
si, İngiliz işçi partiııl eski reisi Lıınsburynin 
Berline seyahatini şiddetle tenkit ederek 
diyor ki: ''BeynE'lmilel sosyalist erklı.nı ve 
hattA Lansbury'ye karşı iyi hisler bcslly<'n 
ler bile mumaileyhin bu seyahatini n<'fretle 
karşılamışlardır.,, 

• Röyter ajansının BrUkselden aldığı be 
bere göre, Belçikayı Lokarno taabhUtlerln 
dr.n ibra eden Fransız - lngliiz notu:;ı Dd 
çika hükumetine tevdi edilmiştir. 

• İngiliz hariciye nazırı Eden, önUmUzdekl 
pazar günli Be!çikaya giderek Brükselde Uç 
gUn kalacak ve bu esnada Van Zeı>lıı.nrl ile 
görüşmelerde bulunacaktır. 

-·--... MIWIWiN........,.ttlUt.NUW-.~lllilllUJ---

. CUMHURIYET'tc: 

Akdenlzln emniyeti 
meselesi 

Yunus Nadi, ayni sfzahları kull.a
nan ilci taraf arasındaki bir harpte zıa. 
fcri>ı yine gelip "beşeri kahromıanlt. 
ğa,, dayandığını, tayyare ,tank, top ve 
tüf eği.n a~u><ık bıı sil-Ohlara nıalik ol. 
mıyan. beibalıt bir kavmi kolaylıkla 
nu:ığlüp ve esir edebildiğini söyledik
ten sonra Ak.den-izde statiı..k<nnrn de
vamını kabul eden lngil?z - ltalyaıı 
anlaşmasına temas ederek şunları ya. 
zıyor: 

"İtalya Akdeniz anlaşmasile lngil. 
terenin korkularını izale cttiklC'n 
başka statükonun muhafazası for_ 
millü ile Akdenizc sahildar diğer 

devletlere de teminat vermiştir. Bu
nun başka türlüsü zaten tasavvur 
bile edilemezdi. Çünkü Akdenizin. 
emniyeti işi yalnız İngiltere ile !tal· 
ya.yı alakadar eden bir mesele de
ğildir. 

Bütün denizler gibi Akdeniz dahi 
bütün millel!erl alakadar eden bir 
meseledir. Denizlerin seyir \'e sefer 
açıklığı milletlerarası hukukunun 
en başlı kaidelerinden biridir. Ak. 
deniz için bu kaidenin ihlali, değil 
bu denizin kıyısında ve etrafındaki 
memleketleri, Amerika gibi en u. 
zak memleketleri bile alakasız bı. 
rakamaz. Bu denizin emniyeti onun 
etrafında bulunan memleketler için
se ölüm dirim meselesidir. Jl.!arc 
nostrum (Bizim deniz) formülü bir 
dereceye kadar doğru sayılabilmek 
için onu Akdcnizle sahildar bütün 
memleketlere teşmil etmek lazımge
Jir. 
Filiyatm teminatı olarak günün bi
rinde Akdenizin emniyetini bozabi. 
Jecek mahiyetteki, bilhassa tecavü. 
zi, tedbirlerin yavaş yava§ tcrko. 
lunduğunu görebilmeliyiz. 
!nsanlığm Akdeniz.de tehlikeye de
ğil, tehdide dahi tahammülü yok
tur. 
Memnun olunacak iştir ki bir müd
dcttenberi Akdcnizin emniyeti etra • 
fında mHletlerjn sinirlerine yatış. 
kanlık veren serin bir meltem ha.. 
vası esrneğc başlamıştır. Bu hava
nın teyid \·e takriri insanlığın izzc>t 
ve şerefini arttıran bir himmet vo 
hizmet olur. 

AKŞAM'da: 

Alman-Sovyet anlaşması 
rlvayetlerl 

Bu. sabahki "A~am" m siya.<Ji ic
malin.de muharrir Almanya • Sovycf. 
ler anlaşnuumıın Japoııyadaki aki.slc. 
rindcn bahsrdcrck Tokyodaki Alman 
sefirinin bu rivayetleri resmen fcl\:;ip 
et tinini bildiriyor 1.ıe ila1ıc ediyor: 

Bu suretle izah ve tefsir edilerek 
canlandırılan şayialar bütün dünya. 
nın ve bahusus Bolşevikliğe karşı 
bir cephede mücadele etmek için 
Almanya ile ittifak yapan Japonya
nın ziyadesill! nazarı dikkatini cel
betmiştir. Bunun üzerine Almanya 
hükumeti ~ıkan şayiaların doğru 
olmadığını resmen Japonyaya bıl. 
dirmeğe lüzum görmüştür. Ayni 
zamanda bütün Alman matbuatı iki 
tarafın ordularına ve generallerine 
atfolunan ittifak \•e anlaşma tasav
vurları iddiasının b;r entrikadan 
ibaret oldu.Tunu ı-e Bolşeviklik ile 
milli sosvalistliğin anla~maları im. 
kan haricinde bulunduğunu yazı. 
:vorlar. 
Muhterem 1111'11.flrririn, "Bolşeviklik 

ile milli so.<:Jm.listlik .. arasmda bir an
la:inuıyı im.kôn h'Tricinde addedcrkcıı 
söyleme71i 1111ııttuqıı b;r nokta var. O
m" da biz ilcivc ed.elim: 

'' Alm,aııua{/.a drr1ıili vazi.yet öyle bir 
hrıl almıstır ki, 1>11 ?ırısyon.al so.<ıııa. 
li::nı ile Aln•tın a1·:Tı.<ıclimini temsil e
den Almanya er7•~imharbiyesiııin d~ 
dnha u::un müddet bağdaşmasma im. 
kan kalmam1ştır .• , 

TAN'da: 

lllm terbiyesi için 
1 stanb-ıtZ ü.niversitcsiııin eski re kıl ö

rü ve sabık Terbiye !füdcrrisi lsma. 
il Hakkı bılgiınkii mektep teşkiUitı

(Sayfayı çeviriniz) 

Kara Da~ 
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Valansiya, kontrola /~~Jii!!'.: Ihtiya~~k=a~d=ı~n=ı-
itiraz ediyor Dol!<itcırlarnnırıı Kezzap içirerek 

Asilerin elebaşlları biribirlerine D<•v~:ı!!,.?.:.::re) Kızı öldürmüş ! 
k • k ti b 1 d 1 bizimkilerde ekseriyetle - hem de 

.Vale~~~! (A.~UIİlpa~~ \~~~man de~! ~emi~"~d~l bir :~! ~f;.:J:~~=~~~e~ ~:il..°~~: Tevkif edilen katil maznunu 
riye nezareti neşrettiği tebliğde ademi melce bulmaktadır. Buraya lda bir çok lar "medeniyet" in bu lekesiyle le- karısını itham ediyor 
mlldahale komitesinin İspanyaya harp 1.s luk bataryalar konulmuştur. kelenmemişlerdir çok şükür ... 
malzemesi gelmesine mani olmak iddia- Melillada ise şimdi 20 İtalyan deniz. Olsa olsa kendilerinde11 §U ~ika-
aile bahri bir kontrol ihdasını "beynel. tayyaresi bulunmaktadır. Tahkimat yette bulunabiliriz: Kalabalık mer-
milel hukuka muhalif,, telakki etmekte· Ceutadakinden çok daha mühirr.dir. Ar- kezlerde pek fazla temerküz ediyor-
dir. zilanın metha1indeki tahkimat henüz lar. Memleketin geri parçaları cid-

Kontrol başladı bitmemiştir. Bütün bu inşaatı Alman den hekimsizdir. Bir de bu kötü 
Londra, 19 (A.A.) - Şimdi İspanyol mühendisleri ve ajanları idare etmekte- huylarından vaz geçseler, Türk 

sularında bulunan İngiliz harp gemile- dir. Bu ajanı.r arasıra Fransız Fasma doktorunun üstüne (bütün milli te· 
rinin, bu gece saat 12 de meriyete gire. lda giderek orada propaganda yapmakta nasübümüzü nazarı itibara alırsak) 
cek olan ademi müdahale kontrol planı dır. hekim yoktur ve doktorlar, söyledi. 
mucibince İngiltereye tahsis edilen mm Kontrol başladı ğim gibi, bütün diğer smıflarunız er. 

Bakrrköyün Feriş köyünde kaynana. 
sını öldürmekten zan altında bulunan 
Ramazan dün adliyeye teslim edilmiş

tir. 
Ramazan dün üçüncü sulh ecza mah 

kemesinde bütün iddialan inkar ederek 
lclemiştir ki: 

"- Yalan söylüyorhr. Ben Ayşeyi 
dövmedim. Bunda benim kabahatim 
yoktur. Kaynanam Ayşenin, karım Emi 

ne ile yani kendi kı:zı ile arasr açıktı, 
Emine de annesini istemiyordu. Bunun 
için annesine ke.zzap içirerek öldürdü. 
Karnını açsınl.r da baksınlar. Kezzap
la yanmış olduğunu göreceklerdir. Asıl 
katil benim karım Emincdir. Eğer kay. 
nanamın karnmda kezzap çıkmana ben 
cezama razıyım.,, 

Ramazan kahkcme kararile tevkif e
dilmiştir. 

takaların nezaret altına alınmasına kafi babına kendi şubelerinde faiktir-
Cebelüttank 20 (A. A.) - A- 1 

geleceği zannedilmektedir. Şimal mm- d er. emi müdahale kontrolü bu gece O takasında iki kruvazör ile altı torpito nun için, en zengı"nin de onlar 
başlamıştır. Cebelüttarık'tc:.n geçen l 

muhribi bulunmaktadır. Cenup mınta- l o masr, apartman yaptırmalanm 
ve spanya'ya giden her gemi bir kası Cebelüttankda bulunan bir kru. çok görmemeliyiz;. Daha çoğuna bi-
mü~ahid tarafından muayene edile- 1 L vazör ile dokuz torpito muhribi tara· c layiktirıer ... Ke•ke di:?er meslek cektir. ~ ~ fından nezaret altına alınacaktır. müntesipleri de o kadar mevcudi -

Astı er birbirlerini yemeğe Leh· ısta n da yet gösterse ... Onlar da o zaman ce-

Romanyada vaziyet 
Müfrit sağ partilerin bir 

manevrası akim kaldı 
başladılar miyetten ayni suretle mükafatını 

saıamanka: 19 (A.A.) - Nc.syona- hadiseler göreceklerdir. 
list sendika partisi reislifine Hedilla (Va - Nu) 
intihap edilmiştir. Polis iki ntlmayişçlyl M d . . 

Bu partinin bazı rüesası Hedillaya öldUrdU a am Lıtvınof 
kar§t ıuikaste teıebbüs etmi~lenıe de 
yakalanmışlardır. Bu esnada bir kişi Varşova 19 (A. A.) - Havas sürülmedı• 
ölmÜ§ ve bir kişi de ağır surette yaralan Ajansının muhabiri bildiriyor: 
mı§tır. Birkaç kişi de hafif surette yara. Halkçı köylü partisi tarafından 
lanmıştır. yapılmak istenilen bir nümayişin 

Cebelüttank karşısında menedilmesi üzerine çıkan bir arbe-
Alman tahkimatı de neticesinde polis nümayişçiler-

Londra: 19 (A.A.) - "Niyuz Kro· den iki kişiyi öldürmüştür. Bu kan
nikl,, gazetesi Tancadaki husu!i muha- lı hadiseler efkarı umumiyeyi pek 
birinin Almanya tarafından İspanyol müteessir etmiştir. Hükumet halk
Fası sahillerinde yapılan tahkimata da. çı köylü partisinin içtimalarını me-

Verilen haberlerin 
do~ru oımadıQı 

anı aşılıyor 

ir bazı ifşaatını neşretmektedir. nederken komünist elemanların hu-
Buna nazaran Almanyanın Fasta yap lulü dolayısiyle böyle tedbirler al-

makta olduğu küçük mikyasta Maginot mak mecburiyetinde kaldığını ileri 
hattı bittiği vakit Lean burnundan Şaf· sürmüştür. Muhalif gazeteler ise 
ferin adalarında Benzou ve Cebelütta. bu tedbirlerin mahallL partileri göz
rık karşısında bulunan Kısar şehre ka- den düşürmek ve faaliyetlerine ma
dar, ve garp sahillerinde de Tanca civa- ni olmak maksadiyle ittihaz edilmiş 
i"ııMalH Atziladan Laraşa kadar imtidat olduğunu iddia"Ctrnektcdirler. 
edecektir. 8drhu9lu~la 

Daha ıimdiden Cebelilttarık, boğa. Y edikulede istasyon caddesinde 
zından geçiş serbest değildir. Benzoua 6 numaralı evde oturan lstelyo dün 
Almanlar 45,S lik bir top yerleştirmiş- gece sarhoş olmuş, evine gidip cam-
lerdir. Bu topun İspanya istikametinde farı kırmıştır. Bu sırada kırılan 
yapılan tecrübeleri iyi neticeler vermiş. cam parçaları ellerini kesmiştir. is-
tir. telyo ha~tahaneye kaldırılmıştır. 

Benzou civarında Punta Blıınchaya Bir kabadayı 
Alman mühendisleri vaktiyle Vickers Galatada zurafa sokağında Ro-
fabrikaları tarafından İspanyol bahriye za ismindeki kadının işlettiği umu
ai için yapılınJJ olan daha k~ük çapta mi eve Cemal isminde birisi girmiş, 
bir batarya yerleıttirmişlerdir. Gene Donna, Marika, Rabia isminde üç 
böyle bir batarya Punta Carnero ve kadını döğmüş, ölümle tehdit etmiş, 
Kısar ıehre konulmu,tur. camları kırmıştır. Ev sahibinin şi· 

Septe hakiki bir Alman mür.tahkem kayeti üzerine Cemal yakalanmış • 
mevkii halini almııtır. Şehrin içinde br. 
dört tane 1 S,S luk toptan mürekkep bir 
batarya ve son sistem ldört tayyare to
pu, şehrin şarkında kain Hachoya 11 
top, ve hapishane civarına da tS,S luk 
üç ve yedi bu~ukluk da 8 top yerleş
tirilmiıı bulunmaktadır. Bütün bunlar 
en son sistem Alman mamulatındandır. 

Çok iyi bir menbadan öğren:ldiğine 
göre, memnu mıntaka olan Alhucemas 

... ıu""*' .._unnt:ıud •tıaıt'' 
mczla Mim. terbiyesi vernemiyeceğini 
bir "tez'' haltnde ortGYG atıyor. Ve 
terbiyenin ilmi manaıtm\ aıtıattıkta.n, 
1.ıe miifalıedeıJe, tetkike doyaılr.d.ığı an.
~n nxidi inık6118ız birtakım müta.. 
Jet.ı14r serdettikten 80tım diyar ki: 
Eğer bu dediklerim do~sa, prog
ramın dediği ıi.bi yapmakla çocuk. 
larm "ilmi bir kafada,. yetişmeleri
ne imkan yoktur. Çünkü ilmi kafa 
öğretmenin doğrudan doğruya olan, 
telkinci tesirleriyle teşekkül etmez. 
İlmi kafanın teşekkülü için üç çare 
vardır; 1 - Alimin muhiti, 2 -
Alimin çalışma tekniği, 3 - İlmi e. 
ser icat etmek. Eğer bu şartlar 
yoksa. ilmi kafa da yoktur. Müfre
dat programı çocuk terbiyesinde he. 
def olarak ilmi kafayı alsaydı. il
min tekniğini de birlikte alacaktı 
ve vaizin telkin şartlarından değil. 
ilimin istihsal şartlarından mi.ilhem 

olurdu. 
Bu işin de hazmedilmemiş olduğu. 
nu g~termekle kalıyorum. Şunu 
da söytiyeyim ki yüksek hedeflere 
ancak yüksek tekniklerle vanlabi. 
lir. llmJ tenkitten ürkmiyelim. 

Kara Davud 

Ceyhan taştı . 
Köylerle milnakalAt 

kesildi 
Adanadan gelen haberlere göre, 

Ceyhan nehri dün karların erimesi 
neticesi olarak birdenbire taşmıştır. 
Adananın kenar mahallelerini yeni
den su basmıştır. Köylerle müna· 
kalat kesilmiştir. 

Güzel bir 
reklam usulü 
Bulgar pulları afiş 

vazifesi görecek 
Bulgaristan yetiştirmekte oldu

ğu ve harice satmak istediği taze 
meyve ve sebze için yabancı mem· 
leketlerde çok geniş propagandalar 
yapmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere Bulgaristan posta pullarının 
üstüne meyve resimleri basılmasına 
karar vermiştir. Posta pulları bir 
memleket mahsulü için en iyi ilan 
vasıtası addedilmektedir. 

İstanbul beşinci icra 
dan: 

memurluğun. 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen oda takımı bir büfe, 26-4-
937 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat 9 dan 11 re kadar Karagüm
ı-ük Acıçeşme Sıhhat apartımanrnda en 
üst katında ilk aSjık arttırma ı;uretile 

satılacağından talip olanların mahallin. 
de hazır bulunacak memurunl müra· 
caatlan ilan olunur. 

Madam Litvinof 

Mosl•ovadaıt Niyu:: Kronikle ~te. 
sine biUliriliyor: 

Sovyet hariciye komiseri Litvinofun 
çekilmek üzere olduğu ve bir İngiliz 

olan karısı Madam Litvinof un ise 
Siberyada küçük bir §ehre sürüldüğü 

ve orada hocalık mesleğine devam et. 
mc.kte olduğu yolundaki haberleri. 

Sovyet hariciyesinin mes'ul bir me • 
muru "manasız ve tamamen asılsız,, 

diye tarif etmektedir. 
Madam Litvinofun, ~n kanunu

sanide on sene hapse mahkiım olan 
mıbık Londra sefiri Sokolnikof'un ka· 
rısı ile pek fazla. arkadaş olduğu sek-

linde uydurulan bir suçu da ayni şe. 
kilde saçma telakki edilmektedir. 

Litvinofun yirmi yaşındaki kızı 

Patiania da dahil olduğu halde, yaptı. 
ğımız rnuhteUf tahkikattan anladığı. 

mıza. göre, Madam Litvinofun Sibcr

yanın garbında Urallarda Verdlovsk 
üniversitesinde (8.50 kelime ile ingiliz
ce öğretmek (Basic English) usulünü 

tatbikan) ingilizce okutmakta devam 
etmektedir .. 

Madam Litvinof, kocasına ve çocuk
larına mülaki olmak üzere vakit va. 
kit Moskovaya gelmektedir. 

Cuma gfinll daireler 
tat il 

23 Nisan mil1i hakimiyetin ila · 
nına tesadÜf eden bu cuma günü 
bütün resmi daireler tatil edilecek· 
tir. 

Bükreş, 20 (A. A.) - Kral Ca
rol'un biraderi sabık prens Nicolas, 
otomobille Snagov şatosunu terket . 
miştir. Prensin hiikumet merkezin· 
de dostlarının yanında bulunduğu 
ve Nicolas Brana ismi altında bir ec
nebi memleketinde oturacağı riva
yet edilmektedir. 

Bazı mahfellcr, altı sene evvel 
akdedilmiş olan bir izdivaç için pren. 
si haklarından mahrum eden niya· 
bet meclisinin bu kararına hayret 
etmekte ve kararın siyasi sebeple
re istinad ettiği hakkındaki şayialara 
inanmaktadırlar. 

Bu mahfellere göre hadise haki· 
katta son zamanlarda vahim bir şe· 
kil alan bir aile ihtilafından doğmu§· 
tur. 

Prens, zevcesine prenses ünvanı 
verilmesinde ısrar ve ordu umumi 
m\.ifetti~i sıfatiyle kralın askeri ma· 
iyeti erkan ve zabitanına zevcHİ 
için hanedana mensup bir prensese 
.karşı ırası lazım gelen asken ıhtıra -
matın icrasını emretmi~tir. 

Müfrit sağ cenah paritleri vazi
yetten istifade ederek prens Nico
las hakkındaki teveccühlerini ve kral 
Carol'ün etrafındakilere karşı mem
nuniyetsizliklerini açıkça izhar et • 

İstanbul ikinci noterl.ğine: 
Beyoğlu birinci Noterliğ.nce musad. 

dak l 7-şubat-937 tarih ve 2291 nu
maralı senetle istanbulda Llngada Tu
lumba mcyda;11 sokağında 76 numaralı 
hanede Artin oğlu Serkis QuJayyana 

tediyesine borçlu bulunduğum (86) 

seksen altı liranın bermucibi senet ikin 
d taksiti bulunan yedi lirayı hüviyetini 

isbat ettiği takdirde kendisine verilmek 
üzere dairenize tevdi eylediğimi ve mü
teakip taksitleri dahi gene dairenize tev 

di edeceğimi beyan ve keyfiyet malumu 
olmak ve ana göre hareket etmesi için 
üs; nüshadan ibaret bulunan ihtarna

melerimden bir nüshasının ken<lisine 
tebliğini diğerinin daireniz dosyasında 
h~~ile ~çüncüsüniln tarafıma vtı ilmesL I 
nı ısterım. 

ADRES: Feriköy ikinci Baruthane 1 
caddesinde 42 sayılı dükkanda Tevfik 
oğlu Nazmi Attila. 

Yapılan tahkikat neticesinde mumai
leyhin ikametgahında bulunmadığı ve· 
sair ikametgahı meçhul bulunduğu an. 
Jaıplmakla keşidecinin talebi vakii üze· 
rine tebligat makamına kaim olmak üze 
re berayı neşir ve ilanı Cumhuriyet Ga
zete~i idarehanesine t;:kdim kılındı. 

1~4-937 

mişlerdir. Bununla beraber mese· 
lenin siyasi şeklinin ehemmiyetinin 
izam edildiği anla§ılmaktadır. Esa
sen demir muhafızlar te kilatının 
reisleri sabık prens Nicolas ile müna. 
sebatta bulunamadıklarını söylemiş· 
}erdir. 

istal')bul Levazım Amirhgi 
SatıJıalma Komisyonu. ılanları 

3. Kor i~ 30 adet yangın sdndür
ınc iı.leti 27.4-!>37 Salı günü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisy011unda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
960 liradır. İlk teminat 72 liradır. 
Şartnamesi komisyon.da görüle.bilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona gel 
melerL "428" "2201" 

Yedek subay okulu içf.n 50 adet çin. 
ko leğen '..?6 Nisan 937 Pazartesi giinü 
saat 14,30 da Tophanede Satınalma 

Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin b edeli 140 liradır. Teminatı -· .......... -.. ... "' . ... ~... ......... ...... .. _...,_.. __ .................. .... 
misyona gelmeleri. "429'' "2202" 

Harbiye okulu için karyola borusun
dan 200 adet altlı üstlü karyola 21-
4-1937 çarşamba. gUnü saat 14:,30 da 
Tophanede sa.tınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
3400 liradır. 

tık teminatı 255 liradır. Şartname. 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(427) (2166) 
~~~~~~~~~ 

Kadıköy birinci suUı hukuk hükim· 
liğinden: 

Beyoğlunda Balıkpazarında. Dudu. 
lar sokağında 10 numaralı kasab Ni. 
konun dükkanında iken elyevm ika • 
metgihı meçhul bulunan Vasile: 

Un tüccarı Ali Fuat tarafından a
leyhinize açılan Kadıköyünde Zühtü 
paşa mahallesinde 1' ... ener sokağında 
eski 11 ve 11 ve yeni 34 ve 36 ve 38 
ve 40 numaralı bostanın izalci şUyuu 
taleb davasına dair namınıza. gönde
rilen davetiye ikametg:lhmızın meç • 
huliyctinden bahisle geri gönderilmiş 
ve bittalcp 20 gün müddetle ilanen teb 
ligat icrasına karar verilmiş olduğun. 
dan mahkemenizin icrası için tayin kı
lınan 17-5.937 pazartesi günü saat 
10.30 da mahkemede bilasale veya ta_ 
rafınızdan vekaletname ile bir vekil 
göndermek suretiyle hazır bulunmadı
ğınız takdirde hasmın talebi ile hak. 
kınızda gıyap kararı ittihaz olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak Uze. 
re ilan olunur. 

Yarın ak,am Sc. MER Sinemasında 

1 
1 

LEO SLEZAH - ADELE - SANDROCK -
HANS MOSER ve PA 1 PA 7 AŞON 

gibi 5 mükemmel komiğin ilk olarak 
beraber oynadıklan 

PAT ve PATAŞON SiRKTE 
Nükte. Kahkaha . Fantezi ve musikili komediyi göreceksiniz. 

MlYlsftkD: ROBIERT S'TOLZ 
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Aşl< ugru na 
d · ı . ' ı encı .. 

Artık hiç elbise diktirtmez oldu .. ı 
Mevcutlar eskidi, kolları örselendi ve 
genç kadın onları öylece giyip dolaş-

tı. 
MihrUmah çiftlikteki adamlarını 

savdı, hayvanlarını sattı, topraklar, e. 
kimsiz, bakımsız kaldı. Komşular 

hayretle: 
- Bu kıza. ne oldu? • diyorlardı. 

O, lakayt gülüyor; pılıpırtı kıya 
fetiyle dolaşıyor, her önüne gelene: 

- Bakın, vefasız bir erkek seven 
blı' kadını ne hale sokabilir .... diyor. 
du. 

Nasihatler hiç para etmedi; bilakis 
kızın inadını takviye etti. O, yaşıya.
rak, kendini günden güne perişan et
mek istiyordu. Annesinin bir ahbabı, 
sevabına evine kadar gitti. Onun ha. 
Jeti ruhiyesini değiştirmek istedi. Ka. 
dm, evde gördüğü sefalete hayret et· 
miş. Her yer toz içinde... Ocakta o • 
dun yok. Kız yalınayak. Önünde bir 
tabak yeşil salata, onu yiyor. 

Bir saat kadar konuşmuşlar. !hti. 
yar kadın, sözlerinin kar etıniyecec'Ti• 

• b 

~ anlıyarak dönmüş. Kız, nakarat gi' 
bı, şunları söylermiş: 

- Gelip de benim bu halimi gördü. 
ğü zaman1 bakalım ne yapacak? ... 

- Nereden görecek? Yengesi öldü. 
- Zıs.rar yok. Elbet bir gün duya. 

caktır, görecektir. İşte o gün onun en 
§iddetli cehennem azabı olacaktır. 

İşte böyle, hiçbir söz, hiçbir nasi
hat fayda vermedi. M:ihrümah, yavaş 
yavaş, her şeyi satmağa basladı. Gü, 
nün birinde, elinde avucund~ metel ;ı 
kalmadı. Servetini nakte ('.evirdikçe 
fıkaralara dağıtırmış. Başım sokacak, 
küçük, ahır gibi bir yeri muhafaza et, 
tikten sonra, genç kız arkasına torba 
vurarak, sokrık sokak dilenmeğe baş• 
la.mış ... 

Kırk sene, anlıyor musunuz, kırk 

sene bu hayatı yaşamış ... Kaderin, te-
rsfıy~~"k~ar~·1iTe:.~ -- - w~ 

Rahata alışmış olan o narin vücu 
du, b~ zorluklara karşı, kimbilir neka. 
dar isyan etmişti. İlk zamanlar kim· 
bilir ne kadar ıstırap çekmiştir. Fakat 
sonra, acaba alışmış mıdır J Bu iğrenç 
hayat., qenelerden sonra temessül et. 
miş iTl:8Jr? Bı.ı-ır..tj yaptığından do. 
layı kendi • line hak mı veriyor, 
yoksa nefs. 'lanet mi ediyor? 

- - :3irka.~ kere ona mecerayı sor. 
mak ı.stedim; mütemadiyen beni an· 
lamamazhğa geldi. İşi aptallığa vur. 
du. Fakat ben yemin ederken akh ta.. 
n:amiyle a.bşındadır. İşte mesela, de
nız.e sık sık girip yıkanmak Ad t' ~ e ı o. 
nun ha.nımlığmdan kalına bir ihtiyaç 
neticesidir. 

Arkadaşımın sözünü kestim. 
- Pek alA, söyle 'bakalım Pertev 

O sevdiği delikanlı, sonra, bu işe v~ 
k.ıf ~lmuş mu? Mihrüma.h umduğu gi. 
bı vıcdan azabı çekmiş mi? 

- y ooo, canını, ne münasebet" 
Bülend o zaman bu zamandır bura.İ~: 
~a ayak ibile ibasmamış... Kızcağızla 

ir da.ha ~ yüze gelmemişler. 
Pertev, asaıbi asabi başını sallıyor. 

du Sonr• ·~·ı · . ~ ~~erek, gfı.ya bu ıssız yer. 
lerde bızı ışıtecek insan varını ibi 
yavaşça.: ş g ' 

. - N~ dersin? Aklıma şöyle blı' fi
~ır gelıyor. Kaderi biz biraz sevk ve 
ı~dare etsek ... Billendin nerelerde oldu. 
gun~ öğrenmek güç bir şey değil ...• 
Şehırde onu tanıyanlar :nrdır. Birkaç 
kere bu t'-"=bb.. ·· ku k ~ "'Y" usu vveden fiile çı-
a.rınaga hazırlandım. Fakat bilmem 

her ned:DBe tereddüt ettim. Şimdi sa. 
na b~ hıka.yeyi anlatırken içimde bir
denbıre "şu işi yapaynn ! " arzusunu 
kuvvetle duydum. 

Sonra mariz ve asabi bir hareketle 
tekrarladı: 

- Hayır, hayır... Hiç tereddüt et. 
miyeceğim! 

Yüzüne baktım ve itirazla: 
- Hayır, hayır... Bunu yapma 

Pertev! ... İyi düşün ... Bu. ~ek iğrenç 
ve feci 'bir şey oluı·. 

Ned f''?Hcli d' - en ecımış .... ay , sen e .. 
Bil aktl!I ~ok enteresan! ... 

Ve yüzünde yine dalgın bir istihza 
ve merak ala.imi görülüyordu. 

Üç dört gün sonra Pertev, otele gel. 
di. Halinde öyle bir muzafferiyet var
dı ki, teşebbüsünü kuvveden fille çı. 
karmak üzere olduğunu derhal anla
dım. Bunun böyle oluşuna kızmam lfı.. 
zımgelirken memnun kaldığıma hay-

ret ediyordum. 
Arkadaşım, hazırladığı planı bana 

anlattı: 
Gayet basit bir şey! Bülendin o cL 

varlarda arazisi varmış. Onları alma. 
ma Pertevin zaten niyeti vardı. Bu 
suretle kendisiyle görüşmek için da-

vet etmiş. 
Bülend, birkaç senedenberi İzmirde 

yaşıyormuş. Evlenmiş. Dört çocuğu 
varmış. Rahat ve mes'utmuş. Hüsnü 
ahlak sahibiymiş, hala o hassasiyeti 

devam ediyormuş. 
Mülkat günü üçümüz buluştuk. Bü. 

lend altmışına gelmiş, muntazam gi
yinmiş bir adamdı. İçimde bir tereci. 
dilt vardı. Perteve baktım. Yavaşça: 

- Gel şu işten vazgeçelim!- dedim. 

Kaşlarını çattı: 
- Deli misin? Tam yoluna koydu. 

ğum zaman mı vazgeçeceğiz? 
Alım satım muhavereleri bittikten 

sonra, arkadaşım misafirine: 
- Buyrun, biraz bahçede dolaşalım 

• dedi.- Eğer yürümeği eeverseniz, 
daha ileri de gideriz. 

Ve sonra, sahte bir safiyetle ilave 

etti: 
_Galiba civan bilirsiniz? ... Vakti. 

le burada bulunmuşsunuz ... 
Bülend, lakayt bir sesle: 
- o ... Pek az! - dedi. - Pek genç

tim. !yi hatırlamıyorum... Mevıim 
yaz mıydı, kış mıydı? ... Buyrun, ba. 
kalım, çıkalım ... 

Usulla Perteve: 
- Ya Mihrümaha raslamazsa.k .... 

dedim. 
- K::1,hi1 mi? RııcrHn r'11mo...+<>c:ıl 

Hem saoahleyin onu gözetledim. Ko-
nuştum. Kendisine akşam üstü güzel 
bir paket sigara vereceğimi vaadet. 
tim. Mutlak gelir. 

Çıktık. Yürümeğe başladık. Derken 
uzaktan, tozlar içinde, torbası omzun: 
da bizimki göründü. Pertev hemen o. 
na hürmetle seslendi: 

- Vay ... Mihrümah hanım ... Vaa-
dettiğim sigaralarx mı almağa geldi. 
niz? 

Ve paketi misafirin eline sıkıştıra
rak; kadına işittirecek şekilde: 

- Bülend bey ... Siz veriniz ... Ya. 
bancı insanlardan hazzeder! • dedi. 

Bülend bey, hayretle ve iğrenerek 
arkadaşımın tavsiyesini yerine getir
di. 'l{adrna baktı. Mavi gözler onu iyi. 
den iyiye tetkik ediyordu. 

Pertevle benim kalbimz çarpıyor, 
boğazımız tıkanacak gibi oluyordu. 
Filhakika kadın tanınacak vaziyette 
değildi. Fakat Pertev, onun ismini ve 
Bülendinkini, sanki takdim merasimi 
yapıyormuş gibi söylemişti. Araların
da. nasıl bir !bakışma olaca.k? Nasıl 
bir ürkeklik? Nasıl feryatlar kopa. 

cak? 
Likin, ihtiyar kadın, muta.d ne.. 

zaketiyel teşekkür ederek sigaralarını 
aldı. BUlend de saatine !bakarak: 

- Müsaade edin beyler ... Geç kal. 
dmı. Ben gideyim! • dedi. 

1 . 
i 

(Devamı 11 incide) 
Nakleden: (Hatice Süreyya) 
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!°-2 !!ne_ e_vv_el_ b~gün 
Dominiken papasları-Gaial8" 
kil isesine bütün emlaki ile 

beraber sahip oldular 
t\nc~ıo Zakarya, h~nd ı ıuımın a ffi U h 

di kilmesi, ruhu i ~ln ay in 
şart ı ilP hüt il n Pm ali l nS 

ya pı l mas 
h fhP PtU 

Ancelo Zakarya, Galata ve ci· t 
varının yegane hakimi ve en mu· 
kaddes insanıydı. Bütün kiliseler 
onun himayesinde olduğu gibi Sen 
Pol Piyer ve kilisesinin civarındaki 
bütün arazi de onundu. 

1535 yılında bütün Dominiken 
papaslar Gonatadan gelen Araplar 
tarafından Sen Pol kilisesinden ko· 
vulmuşlardı. 

Nereye gideceklerdi?. 
Kime sığınacaklardı?. · 
Bilmiyorlardı. 
Uzun araştırmalardan sonra en 

ihtiyar papası Ancelo Zakaryaya 
gönderdiler. 

Papas 
- Muhterem, peder, dedi. yer-

siz, yurteuz kaldık ... 
Zakarya sordu : 
- Benden ne istiyoJllllnuzT 
- Size sığmıyoruz muhterem 

peder ... Yersiz, yurteuz kaldık. 
Zakarya düşündü: 
Kilise kendi himayesindeydi. 

Emlaki ve arazisinin miktarını bilmi. 
yordu. Papaslara yetecek her şeyi 
vermeğe kadirdi. 

- Bir şartla hepinizi himaye e· 
derim ... dedi. 

Papas eevinçle ellerine sarıldı: 
- Bin şartı kabule razıyız. 
- ftayır bir şart ... 
Ve ilave etti: 
- Hem çok kolay bir şart... 
- Söyleyiniz .. Bütün şartlan ka 

bul edeceğiz ... 
- Peki öyle ise dinleyiniz. Ben 

öldükten sonra tebriyei Meryem 
bortısmda benim namıma bir mum 
diker ve her hafta gerek benim ge· 
rek akrabamın ruhu için ayin yapar· 
sanız kiliseyi ve bütün emlaki size 
ter kederim ... 

Papas, heyecandan cevap ve . 
remedi. Bütün işleri dua değil miy
di? Kendilerine en büyük iyiJiği ya-
pan adam için dua etmek zaten va· 
zifeleri oluyordu. 

- Kabul, kabul, hepsini kabul 
ediyoruz ... Diyerek sevinçle uzaklaı
tı ve arkadaşlarına müjde götürdü. 

Anceloz Zakarya, 1535 yılı 20 
nisan günü, 402 sene evvel bugün, 
bütün şartlarşnı kabul eden Domini
ken papaslarma kilise ve emlakini 
ter ketti. 

* 
Galata kulesinin kapısı karşısrl'l· 

ki kule dibi sokağının biraz aşağı
sında ~da ve yolun dönek nokta -
smda bulunan bu kilise, papaslara 
hibe edildikten sonra birçok macc· 
ralar daha yaşadı. 

1603 - 1604 yılında her tarafı 
yeniden tamir edildi. Birinci Ah· 

met zamanında 1608 yılında bir Lr· 
man ile kilise, F ransanın himayesir..e 
verildi. 

.. 16?0 yılında çıkan bir yangın, 
kılıseyı harabe haline getirince: 

- Galiba papaslar duayı eksik 
ettiler .... 

Diye dedi kodu çıktı ve her tara
fa yayıldı. Birçok kimseler: 

- Onu unutarak ayin yapma , 
dılar .... 

- Kilise onun için yandı. 
- Eğer bu kilise tamir edilmez· 

se büsbütün fena olur ... 
Diyorlardı. 

Sen Piyer ve Pol kilisenin tarihi
e~emmiyeti çok büyüktü. Burada 
bırçok azizlerin metrukatı bulunu· 
yordu . 

Tarihi kilise harap bir halde bı
rakılamazdı. Yeniden yapılmağa bz.ş 
landı. İkmal edildikten sonra Gala· 
ta F ransızlarına tahsis edildi. 

* * * 
Kilise, bugünkü halini 1841 yı· 

lmda aldı. İsviçreli mimar F osati 
tarafından yapıldı. Avlunun sağ 

tarafındaki avluda, F ransanın üç 
zambak çiçeğinden mürekkep olan 
arması ile bazı mezar tatları ve vak

tiyle ölülerin gömülmesine mahsus 
Ialıid görülmektedir. 

Zakarya'nm ruhu, herhalde şad 
olmuştur. Çünkü papaslar munta
zaman dualarını yapıyorlar. 

Kimyager~ 

Hüsameddin ı 
Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. Bil· ı 
umum tahlilat. Eminönil Emllk ve 
Eytam Bankası kar~rsında tzzet 
Bev Hanı. ........................... 

HABER 
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lstanbul Ankara Caddesi 11 
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Roma bu hafta içinde bir çok 
siyasi müzakerelere sahne olacak 

Akdeniz, Orta Avrupa 
ve Balkanlarda · Italya ... 

Romada dehşetli bir dış politika 
faaliyeti görülmektedir. Akdeniz, 
Şimali Afrika, Balkanlar ve orta Av. 
rupada Romanın giriştiği müzakere· 
ler ve pazarlıklar Berlin, Paris, 
Londra ve Moskovada büyük bir 
dikkatle takip edilmektedir. Ro· 
ma İspanyadaki hadiselerde hala fa. 
al bir rol oynamaktadır. Ve Akdeniz 
deki çalışmaları gün geçtikçe inkişaf 
etmektedir. İtalyanın hedefi nedir? 

* ... * 

na dair verilen teminat, İtalyada Fa- mahirane idare etmekte devam edi· 
şist hiç kimse tarafından kabul edil- yor. Montrödeki kapitülasyonlar 
memektedir. Zira İtalyanlar diyor· konferasmda Mısır noktai nazarına 
lar ki: müzaheret ederek Kahire de ken-

"Bizim oradaki kuvvetlerimiz bir disine taraftar bir hava uyandırma
kül halindedir. Çekile bilirler. Fa- ğa çalışmıştır. Gerek Nahas paşa· 
kat muhtelif yerlere dağılmış o ka· nm gerek Yugoslavya başvekilinin 
dar gayri muntazam yabancı gönül- Romayı ziyaretlerine azami bir 
lüler vardır ki bunların ellerine bir debdebe vermek için ~urada hazırla
çok yerlerde İspanyol pasaportları nılmaktadır. 
da verilmiştir. Bu gönüllüleri ls - Stoyadinoviçe gösterilecek deb
panyada taramak, bulmak ve çrkar· debenin kastı İtalyanın orta Avru-

Entransijan gazetesinin Roma mak imkansızdrr. Romadaki ltal. padaki yeni dostluk siyasetini istis· 
muhabiri bildiriyor: yan mahafilinin kanaatine göre ls- mar etmektir. Türkiye ve Roman. 

Nisan ayı bitmeden Venedikte panya meselesi kolay kolay bitmiye. ya ile İtalya arasındaki müzakereler 
Avusturya başvekili Şuşnig ile Mu- cek ve Avrupa sulhunu tehdit eden henüz bitmemiştir. Fakat İtalya bu 
selini arasmda bir mülakat olacak ve dehşetli bir tehlike olmak İstidadını iki devletle de Yugoslavya ile oldu-
ağlebi ihtimal bundan evvel Muso· muhafaza edecektir. ğu gibi bir an evvel anlaşmağa ve a-
lini ile Kont Çiano Goring ile konu- Akdeniz meselesi radaki pürüzlü mevzuları kaldırma-
şacaktır. İtalya Akdenizdeki politik~ ğa çabalamaktadır. 

Montrö konferansından Kahire· 1-----------------------------
ye avdet ederken Mısır bakvekili 
Nahas paşa Venedik sarayına ve Şi· 
gi sarayına ayrı ayn ziyaretlerf yapa
caktır. Bir haftadanberi Türkiye 
başvekilini misafir etmiş olan Yu • 
goslav başvekili Stoyadinoviç ise şu 
günlerde Romada beklenmektedir. 

Bundan sonra ltalya kral ve kra
liçesi Budapeşteye giderek 1936 
ikinciteşrininde Macar naibi ile zev· 
cesi tarafından yapılan ziyareti ia· 
de edeceklerdir. 

İtalyan hükumdarı Budapeştede 
debdebe ile karşılanacaktır. Bu sı
rada ltalya ile Romanya ve ltalya i· 
le Türkiye arasında ciddi müza
kerelere devam edilmektedir. Buna 
son günlerde İngiliz • İtalyan müna· 
sebetlerinde hissedilen salahı da ila
ve edersek ltalyan dış siyasasmdaki 
faç.liyetin derecesini anlarız. 

ltalyan gazeteleri 22 nisanda Ve 
nedikte Avusturya ile yapılacak te . 
masları büyük bir nikbinlikle karşı
lamaktadır. 

Bu gazeteler diyorlar ki: 
"Avusturya Roma protokoluna 

sadık kalmaktadır. Viyana gazete· 
!erinden birçoğunun Şuşnig . Muso· 
lini mülakatı etrafında hararetli 
neşriyat yapmakta olması Avustur
ya efkarıumumiyesinin Avusturya 
• ltalya anlaşmasına verdiği ehemmi. 
yeti göze vurmaktadır.,, 

Avusturya başvekilinin Musoli· 
niye "bir taraftan Almanyanın A · 
vusturyaya karşı olan vaziyetini, di
ğer taraftan da İtalya ile Almanya 
arasındaki münasebetleri,, Avustur
ya noktai nazarına göre izah edece· 
ği söyleniyor. Bu konuşmalarda 
Habsburglann tekrar tahta oturma
ları mevzuunun bir hayli münaka
§alara sebep olacağı sanılmaktadır. 
Zira İtalya Habsburgların tekrar sal. 
tanata geçmelerine açıkça aleyhtar 
bir vaziyet almış bulunmaktadır. 

Ceneral Göring'in çarşamba gü
nü (yarın) Romaya gelmesi beklen· 
mektedir. Bu takdirde Musolini, 
Avusturya başvekili ile temastan ev. 
vel Almanyanm Avusturya hakkın
daki son fikirlerini öğrenmiş olacak· 
tır. Maamafih Habsburglarm tah· 
ta çıkmalarına muvafakat etse de 
etmese de ltalya Avusturyanm İstik
lalini temin ve müdafaada devam e· 
decektir. 

Musolini . Göring mülakatında 
tetkik edilecek en mühim mesele 
ispanya işleri olacaktır. Alman 
gazetelerinin "Alman hükumeti İs· 
panya işleriyle yakından alakadar · 
dır,, demelerine rağmen son günler· 
de Alman hükumetinin İspanya iş
leri ile olan maddi bağları tamamiyle 
aksamıştır. Buna mukabil ltalya 
hala Franko taraftarlarına azami 
yardımlar göstermekte berdevam· 
dır. 

Gırandi tarafından ademi mü· 
daha le konferansına bir takım şart
lar mukabilinde İtalyan gönüllüleri· 
nin ispanyadan geriye alınacakları· 

Bşvekil 
(Ba§tarafı 1 incide) 

bahki ekspresle şehrimize dönecekler. 
dir. Ba§vekilimiz istasyonda resmi me· 
rasimle karşılanacaktrr. Bu merasim 
Ankaraya haeket ederlerken de tekrar
lanacaktır. 

BeJgrattan hareket 
Belgrat, 20 (hususi) - Başnkili. 

miz İsmet İnönü ve refikaları ile hari
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras, diğer 
Türk heyeti azaları dün gece saat 23 
te Belgrattan görülmemiş derecede sa
mimi ve muhte§em merasim içinde ay. 
rılmışlardrr. 

Başvekilimiz1e diğer zevat Türk rica
li şerefine Yugoslavya başvekili tara
fından verilen ziyafeti müteakip istas. 
yona inmişlerair. Bu ziyafette Türk 
gazetecileri de hazır bulunuyordu. 

istasyonda Yugoslav başvekili ile 
bütün diğer nazırlar hazrr bulunuyor, 
başta alay sancağmı ta§ıyan bir kıta ve 
müzika resmi selamı ifa ediyordu. Vak
tin ge(i olmasma rağmen büyük bir ka
labalık istasyonu sarmıştı. 

Sof yada 
Herkes Yugoslavyanın siyasi tarihin. 

de böyle candan kopan bir istikbal ve 
teşyi merasimine şahit olmadığında 

müttefikti. 

Vaktin geç olmasına rağmen, büyük 
bir kalabalık, Türk devlet adamlarım 

hareketlerinde şiddetle alkışlamış ve 
dost ve müttefik Türkiyenin başvekili 
ile hariciye vekilini Sofyaya götürecek 

olan hususi tren, alkışlar ve "Yaşasın 
Atatürk,, ve "Yaşasın Türkiye,, ve "Ya 
şasın Türk - Yugoslav dostluğu,, nida· 

larr arasında Belgrattan saat 23 te hare. 
ket etmiştir. 

Başvekilimizin beyanatı 
Belgrat 20 (Hususi) - Başvekilimiz 

Vreme gazetesine §U beyanatta bulun· 

''- Yugoslavya sahillerini ziyaret 
ettikten sonra, Yugoslavyanm Adriya· 
tik denizindeki haşmet ve kudretini ve 

ldolayısile Akdenizde pek büyük bir a. 
mil olduğunu bizzat görmekle fevkala
de memnun oldum.,, 

;il' 
General Göring 

~ yarın Romada 
~-, - (B~ tarafı 1 incide) l göre Şuşning - Musolini mülakatı Ve-
Romada başka devlet adamlarının nedik önlerinde Santa Maria. Della 

da millikat yapacı\.ğından bahsedili • Salute de demirliyecek olan Duçenin 
yor. Türkiye hariciye vekilinin, kon- hususi Lam.ora yatında cereyan ede-

feransı müteakip Montröden dönerken cektir. Avusturya heyetini, Kont Çia-
Musolini ile görüşmek üzere Romaya no ve Alfıeriyi kabul için hlikumC't 
uğrıyacağl söyleniyor. sarayında ve şehrin büyük otellerinde 

Haber: lngiliz gazetesi burada ya. hazırlıklara başlanmıştır. 
nılmt.ş. Çiin'/cü, H.ıriciye Vekili Mısmn 
Morı.trödeki kapit'Ulcisyonlar kon/e
ransma <Uğil, Başvekilimiz ile birlik
te Ytıgos1avyaya gitmiş bı'1unmakta. 
<Zır. lng(liz gazctc.-;i, lJfoııtrö deyince 
aklına Boğazlar kon/eransı gelmi§ o. 

la.cak k'i, onun da zamanı geldi geçti.,, 
Yugoslavya Başvekil ve Hariciye 

Nazırı Stoya.dınoviçin de Nisan so
nunda Kont Çiyanonuıı Belgrad ziya.. 
retini iade etmek üzere Romaya gide· 
ceği bildirilmektedir. 

Üçler konFeransı ? 
Niyıtz Kronikl yazıyor: 
Hitlerin ''itimat ettiği şahsiyet,, 

Hava nazm general Göringin gelecek 
hafta Musoliniyi görmek üzere Roma

işe girmek için 
tavsiye 

mecburiyeti 
Evvelce polis olduğu halde bu vazife

den ayrrlan ve bundan bir müddet ev. 
vel polis ikinci şube müdürü Necatinin 
imzasını taklit ederek kendisini Bey· 
koz merkezine memur tayin ettiren 
Mehmet Alinin duruşması dün yapıl-

mıştır. 

Dünkü duruşmada müddeiumumi fik 
rini söylemiş ve bundan sonra söz alan 
suçlu vekili Etem Ruhi şu şayanı dikkat 
sözleri söyliyerek müdafaasını yapmış. 

ya geleceği şimdi tceyyüd etmiş bulu. tır: 
"- Bir genç uzun müddet iş arryor. 

nuyor. 
Papanın n3.şiri efkarı olan "Oster. 

vatore Romano" general Göringin 
çarşamba günü Romaya geleceğini 

yazıyor. 

Bu takdirde general Göringin Mu
solini ile Avusturya meselelerini gö. 
rüştükten sonra Avusturya Başvekili

nin de iştirakiyle üç devlet konferan
sı hRlini alar,a k bir toplantıda bulun. 
mak i.izere Musolini ile birlikte Vene. 
diğc gitmesi muhtemC'ldir ... 

Şuşnig mülakatı 
Venedik, 20 (A. A.) - Sanıldığına 

Nihayet İnhisarlarda bir münha!in bu· 
lunduğunu duyuyor. 

İnhisar idaresine müracaat ediyor. 
Tanmmrş bir saylavdan bir tavsiye gö
türüyor. 

Genç işe alınıyor. Ve bir gün inhisa. 
ra mensup bir zat bu sayla va: 
''- Emriniz mucibince tavsiye ede

rek gönderdiğiniz genci işe aldrk,, di. 

yor. 
Saylav hayret içinde, Çünkü hiç kim· 

seye İnhisarlar idaresine girrr. ek için 
tavsiye vermemiştir. 

Nihayet delikanlı yakalanıyor. O bi-

20 NISAN - 19937 

Suriyeye, haydut 
gönderiyormuşuz ! 

· (B~ tarafı 1 incide) 
yiaları tekzip etmektedir. Suriye hü. 
kiım.eti bu şayiaların fikirleri karıştır. 
mak için uydtirulduğunu bildirmekte. 
dir. 

Cüret diye buna derler! 
Haleb, 19 (Hususi) - Berut gaze

teleri "Suriyedeki Fransız manda hü
kiımetine atfen Türkiyeden Suriye 

topraklarına geçen çetecielre Türk hü
kümeti tarafından yardım edildiğini 

ve fransız hükumetinin Ankaradaki 
sefirini bu hususta siyasi teşebbüs. 
!erde bulunmağa memur ettiğini ,, yaz. 
maktadırlar. 

• • • 
Kırıkhan kaymakamının, Türklere 

cebir ve şiddet siyasetine ~Jet olmak is
temediği için azledildiğini yazmıştık . 

Paris radyosu bu sabahki neşr:yatmda 

bu haberi verirken şu şayanı dikkat ifa
deyi kullanmıştır: 

"Antakya, 19 - Kmkhan kcıymaka. 
mr azledilmiş, yerine Kmkhan jandar· 
ma kumandanı tayin e'dilmiştir. Kırık· 

han Türkleri bu hareketi kendilerine 
karşı bir tazyik hareketinin başlayaca. 
ğına delil telakki etmektedirler.,. 

Kiliste çrkan "Kilis,, gazetesi yazı· 
yor: 

Cenupta yapxlan ve Fransanm Anka
ra büyük elçisi tarafından kendisinin 
haberdar olmadığı beyan olunan askeri 
manevralar esnasında dostlarımızın tay 
yareleri bizim Tibil köyü üzerine kadar 
gelip gitmiştir. 

Halep valisinin herzeleri 
Şamdan gelen haberlere göre Suriye 

para ile tutulmu§ bir takım yobazların 
telkinile tahakkuk ettirilmek istenmek. 
tedir. Mesela Şeyh Ahmet isminde bir 

1 serseri Sancak mutasarrıfı Hüsr.ü Bara

zi ve Antakya kaymakamı Abdülkadir 
tarafından himaye görmekte ve bu mül 

•kiye memurlarından aldığı direktif dai· 

resinde Türkler aleyhinde propaganda 
. yapmaktadır. 

Şeyh Ahmet aldığı direktifle halkın 
dini hissiyatına müracaat etmektedir. 

Ezcümle Türkler aleyhine tahrikat yap. 

mak için şu gülünç sözleri söylemekte· 
dir: 

"- Artrk Türkler Amerika ile ittifak 
ettiler, protestanlığı kabul ve müslü-

manlığl mahvettiler, Kur'an tahrif olun 
du!,, 

Mahalli hükumet tarafından azami 
himaye gören Şeyh Ahmet muhitinde 
bir vaaz vermiştir. Bu vaızda Türklerin 

karılarının boş olduğunu söylemek su. 
retini halkı kandırmak istemi§tir. Fakat 

halk softayı kürsüden sopalarla indir· 
miştir. 

Türklere taraftar olanlann 
katli helalmış ı 

HaJepte Babülhadi, Bivaze, Osmani· 
ye camilerinde medrese talebesi tarafın 
dan varzlar verilmektedir. Bu varzlara 

mukabil softalara hükumet tarafından 
ikramiyeler dağıtxlmaktadır. Camiteııde 

verilen bu vaızların hedefi Türkiye aley 

hine telkinler yapmaktır. Softalar cami. 

lerde alenen şu cümleyi kullanmaktadır ,- • 
lar: 

ve Hatayda Türkleri takip işi şiddetlen ''Türkiyeye taraftar olan islamların 
miştir. Türk taraftarlığrnın alameti şap . katli helaldır . ., 
kadır. Şapka giyenlerin cinayet işlemiı 
insanlar gibi takibi resmi makamlar ta. 
rafından da tasvip edilmektedir. Halep 
valisi Emir Mustafa El-Şahab Azaz, 
Kürddağı, İskenderun mıntaka?arında 
yaptığr bir seyahatte bizzat şapka mese 
lelerile meşgul olmu§tur. Vali bu mın· 
takada yaptığı seyahatlerde miiteaddit 
nutuklar sövlcmistir. Bu .nutukların he 
men hepsinde Türklere şıddetle nıuame 
le edilmesini tavsiye etmiştir. • , 
Bir softanın hezeyanı ve akibetı 

Türkler aleyhine yaprlan hareketler 

Sovyet Rusyada 

Casuslar 
Bir alay teşkil edecek 

kadar çok 
yakalanıyormuş 
Deyli Herald yazıyor: 
Bir Sovyet müessesesinde çalı

şrp, kendisinin tedhişçi bir teşkilata 
!Jlensup olduğu söylenen ve yaban· 
cı bir casus teşkilatına gizli maltı · 
mat tevdi etmek üzere memleket dı
şına kaçmağa teşebbüs eden biri 
yakalanmıştır. 

Bu adamın, T roçki ile bulu~mak 
üzere olduğu v~ ondan daha başka 
tedhiş hareketleri ve suikast yapmak 
hususunda talimat alacağı yolunda 
itirafta bulunduğu söylenmektedir. 

Son defa gazetelerin haberlerin· 
den anlaşıldığına göre, Sibiryadaki 
Sovyet hudut muhafızlarndan yal • 
nız bir tek alay, "bir alay teşkil ede· 
cek kadar çok casus yakalamış,, ve 
100,000 lngiHz lirası müsadere et -
miştir. 

perva yaptığrm iti raf ediyor: 
-Ne yapayım diyor. 1şs1.:dim, aç 

kaldım. Bana inhisarlara girmek için 
nüfuzlu bir şahsiyetin tavsiy~ini gö. 
tür dediler. Bu saylavr tanımıyordum. 

istesem de belki tavsiye etmiyecekti. 
Oturdum imzasınr taklit ettim ve bu sa 
yede de birçok talibin arasında bu işe 
ben tayin edildim. 

Saylav çocuğu çağırtmış ve ken~i 
imzasını, açlığını gidermek için taklit 
eden genci affetmiş. Bu gence kanun 
da ceza vermedi vt delikanlı şi~di işin
de noksansrz çalışarak nafakasını teı:nin 
etmektedir. 

Görülüyor ki muhterem hcy~ti haki
me, bu i§ler kanunun cezalandırdığı 
suçlar meyanına ithal edilemiyor. Hiç 
şüphe yok ki bu hareket dürüst değil. 
dir. Fakat bu nevi çocukluklar da ceza
yr mucip değildir . ., 
Duruşma bagka bir güne kalmI§tır. 

Kışın dört dıvar arasında buna
lan kadınlar, baharın aldatıcı ve mu
vakkat sıcaklarını bile fırsat bilerek 
hemen dışarıya fırlamışlar ve aylar· 
danberi özledikleri denize koşmu§
lardır. 

Gördüğünüz bayanlar İngiltere 
gibi olduk-:;a soğuk bir memlekette 
nisan ayında denizin doyum olmı • 

· yan zevkine kavuşmaktadırlar. 

Muhtelif memleketlerde futbol -..------Bu hafta muhtelif Avrupa mem-
leketlerinde yapılan futbol maçları 
şu neticeleri vermiştir: 

Macaris tand a 
Budapeştc, 19 (A. A.) -
Budapeşte, 19 nisan 19 3 7. 

Hungaria - Boçkny 4-2 
F erenç Varoş - Budafok 8-0 
Uypeşt - Memzeti 2-0 
Kispeşt - Föbuş 2-3 
Elektromos - Haladaşb 2-0 
Seget - Hofner 1 1-0 
Çekos ıovakyada 

Prug, 19 nisan 1937 
Presburg . Viktoria fil en 2-1 
Liben . Kladnov 2-1 
Avusturyad a 
Viyana, 19 nisan 

Vakcr • Viena 
Libertas . Admira 
Post Spor. Avstria 

1937 

F avoritner - Floridsdorf 
Sporklup. Futbolklup 
Hakoah . Rapid 

2-1 
3-f 
1-0 
4-3 
2-2 
2-0 



Halit Bay~ağa 
Türk spor kurumunda yaptığı 

hizmetlerden dolayı 

Şllkrü Kaya tarafıo
dao teşekkilr edild i 

Ankara 19 - Dahiliye vekili ve parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya spor kuru. 
mu ikinci başkanlığından istifast müna
sebetile Beyazıt mebusu Halit Bayrağa 
§ umektubu göndermiştir: 

"Kamutay idare heyetinde idare a
mirliğinden size verilen yeni vazifeden 
dolayı Türk Spor kurumunda uzun 
zamandanberi ıdevam eden ve son beş 
altı ay içindeki başkanlık vekaletinizde · 
Türk sporu için canlı ve faydab geçen 
idare mesainizden çekilmek hususunda. 
ki mecburiyetinizi bizzarur telakki edi
yorum. Şimdiye kadar edindiğiniz tec
rübe ve fikirlerden kurumu mahrum et. 
memek için genel merkezdeki üyeliği 
ve bağınızı kesmiycceğinizi umarak sa
mimi teşekkürlerimi sunarım.,, 

Türk spor kurumu genel merkezi de 
son içtimaında 32 yıhndanberi gerek 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı ve 
gerekse Türk spor kurumundaki başa
rılı çalışmasından dolayı Halit Bayrağa 
genel merkez namına teşekkür edilme. 
sini karar altına almıştır. 

Galatasaray 
takımı 

Bugün lzmire g it t i 
Bu hafta tzmirde milli küme için iki 

maç yapacak olan Galatasaray futbolcu 
lan bugün tzmire hareket etmişlerdir. 

Galatasaray takımı yol yorgunluğu
nu hesap ederek seyahati bir parça er
ken yapmağı tercih etmiştir. Takim, 
Avni, Saeit, LUtfi, Reşat, Refik, Ekrem, 
Salim, Metin, Necdet, Süleyman. Eş. 
vak, Haşim, Danyal, Bülent, Şevket ve 
Hayrullahtan mürekkep bir kadro ile 
.,cyahato 911.r..-lct:a.cbr. 

Kafileye veznedar ve futbol şubesi 
kaptanı Muslihiddin riyaset etmekte, 
Macar antrenör Zabo da takımla bera
ber İzmire ,Jitmektedir. 

Galatasaray 
atletleri 

8urs aya g idiyorlar 
Galatasaray atletizm takımı Acarspor 

klübile bir maç yapmak üzere 23 nisan 
cuma günü Bursaya gidecektir. Galata
earay atletleri Bursada cumartesi günü 
Atatürk stadında müsabaka yapacaklar, 
pazar günü İstanbula döneceklerdir. 

GUoeş takımı geldi 
Dün izmirden hareket eden Güneş 

takımı bu sabah Bandırma tarikile şehri 
mize gelmiştir. 

Eminönü Halkevinin 

Yeni futbol 
maçları 

Eminönü halkevinden: 
Evimiz tarafmdan yeni tertip edile. 

cek lik ve şilt maçlarile yeni faaliyet 
programı hakkında görüşmek üzere 
spor klüplerinin 20-4-937 tarihine te 
aadüf eden sah günü saat (lS) de be
hemehal mürahhaslannı göndermeleri 
rica olunur. 

Ankaradaki Ilkbahar at 
yanşlanna 

Komşu mllletler de 
girecekler 

Ankara, 19 - İlkbahar at koşuları 
örıüm.Uzdeki mayısın sekizinde başlı
yacaktır. Bu seneki koşulara dost 
Balkan koşucularırun da iştirak etti. 
rilmesi düşünülmektedir. 

Hippodrom müdiriyeti bu hususta 
Balkan atlı spor klüplcri ile temasa 
girişmek Ü7.eredir. 

Alman boks6ril 
Amerikada galip 

Nevyork, 19 - Mekey Salem ile 
karşılaşan Alman Alfrcd Kater altın
cı ravnd neticesinde rakibini sayı h e.. 
S&bBe e tir. 

Benim gözümle: 
Galatasaray 

Fener 
K®ık)jy stadında seneni1ı milr 

Mm 8'Jf!l'llJZn fufbol maçların.dam. birini 
d41ıa seyrettik. Fenerbah.çe ve Gaıa
tasaray gibi isimelri her zaman Türk 
futbolfüıiln ba.Şıtıdtı bulunan iki bü
yük klıiibiüı diin1cii. maçını görmeğe ge. 
Zenler on bine yakın bir kalabalık 
kiiflesi teşlcil ettikl.eri halde (ne ya1ıı.>ı 
söylem.eli) ilci. takımın çıkardığı oyun 
on para değerinde bile değildi. 

Bir buçttk saat zarfında (Galata
sarayın 01'taclan yaptığı birkaç hü. 
cum denemesini isHsna edecek olıtr _ 
sak) ne Jı,esatp'lı bir akın, ne de güzel 
bir şüt seyredemedik. 

Genç ve ateşli. çooµk1ardan kurıtL 
mıl§ olan Galatasaray tah."tmı daha fa
al bir oyun çıkarmasına rağ~n oyun
cuların tecrii~sizliği yüzün.den sar. 

· f ettiği enerjinin miikô.fatmı göreme
di. Fakat hi.f olma~ sahada her oo. 
m.an (dinç ve diri) bir taktm gibi 
durdu,. Ve aslo. ezilmedi, hırpalanma.. 
dı. HaTbulci faaliyetini yalnız futbole 
hasretmri§ ozmasın.a; her yıl l ngiliz an. 
trenöriim.e binlerce lira ye4irmesine ve 
1 stanbulwn en trvükem:mel stadına ma
Tıi.k bulunmasına rağmen Fenerba.Jıçe 
takımı ad,etd. bir (hiçti)· 1 çinde Fik
ret gibi 1n.emleketi1ı en eşsiz bir oyun. 
cu.su bultı?Wın Fener takımı için bıı 
(hiçti!) kıelim.esini · kttllanmak belki 
biraz acıdır. Fakat tıe yapalım ki bun
dan anJı,a, yerinde b-ir tabir bul.ama.. 

dık. 
i ki seneden fazla bir zamanda lnqi. 

liz antrenöril tarafından çalt~tırılan 
MN ldcivert tak1m her gWn mraz daha 
çökmekte, değerinden bir lro.t daha 

lro.ybetmektedJir. 
Senelerdenbeti Ci!JntfJ'J oynıya mü. 

0

8aba1oa kabilıiıyeflerini arlık tamamen 
kaybetmi§ Cevad, Esat, Naci, Angeli
d!&a gibi ~ bir tiirlü takım.. 
dan o.tmrvıyarak Biüend, 8edoil, Or
hcın, Fikret gibi genç kabiliyetleri 
çürü.trnekte t.srar eden FenerbaJıçenin 
bu gidişi rMmleket sporu n.amtna hiç 
de ümit verici sayılmnaz. 

Fener idareciler'inin oyu"t-C'Ul.a.rı bu 
'/oa,d,a,r i hmal etmeleri ve takırm4 bu de. 
r~ yüzüsfii bımkmaları şimdiye ka.. 
dar belm ilk cle/a vaki oluyor. 

Bunwn en basit bir misali şudur: 
Tak:ımdG mm-kez muhacim yeri bir 
tilrlü <J,o7durulamadığı halik şimdiye 
kıailar b1ı mcvlci. irm ne genç bir ~ 
cu aramlmn~, ne de 8ekiz aydanberi 
Bey1cozda çalı§11Wkta olan M«~ffere 
egzersiZ temin edilmiştir. 

Bize Ö'IJ7.e geliy01' kıi Fenerbahçe iQ,a,. 

recileri biraz zahmet edip oyuncuıa
riylc dJJ,h.a ya.7mula.n aM.kadar olmcız
larsa çok ya.km bir i.stikb<:ılde diin1cii. 
bcra:berliği b-iZe hasretle anacaklardır. 

Osman KAVRAK 

Ankarada atletizm teşvik 
miisabakası 

_.,, HABER - ~ posfan 

Romanya- Çek 
takımları 

1-1 berabere kaldı 
Bükreş: 19 (A.A.) - (Rador ajansı 

bildiriyor:) Romanya - Çekoslovakya 
milli maçı kral, veliaht ve 35 bin seyir· 
ci huzurunda dün İtalyan hakem Bar. 
lassinaın idaresi altında yapılmıştır. Çok 

mücadele ile geçmiş olan bu maç 1-1 bera 
berlikle bitmiş ve birinci devrede iki ta 
kım da sayı çıkaramamıştır. Romanya 
gölü ikinci devrenin 2 Dinci dakikasında 
Ciolac tarafından yapılmış ve Çekoslo
vakya takımı 15 dakika sonra buna 
Nejedly'nin ayağile mukabele ederek 
beraberliği temin etmiştir. Bu maç rei
sicumhur Benes tarafından konulmuş 
bir kupa üzerine ihdas edilmiş olan Kü. 
çük antant müsabakalarına dal.ildir. 

Güreşte 

Almanlar 
Fransızları 
yendiler 

Almanyanın orta Ren güreş ekibi, 
Fransanın şampiyon ekibi olan Bordo 
nun Olimpik takımını aralarında üç de 
şampiyon bulunmasına rağnıen sıfıra 
karşı yedi puvanla yenmiştir. 

lsviçreliler 
Belçikalıtan 1-2 

yendi 
Brüksel 19 (A. A.) - Bugün 

burada 15,000 seyirci önünde kar
şılaşan Belçika . lsviçre milli futbol 
takımları maçında lsviçreliler, Bel· 
çikalılan bire karşı iki sayı ile yen
diler. İsviçre takımı gollerini Ksam 
A beglan ve Bekel'in ayağiyle kay. 
detti. Belçikalıların sayısını Vor • 

hof yaptı. 
Belçika talCırru kendisinden bek· 

lenilen oyunu gösterememiş buna 
mukabil İsviçre muhacirnleri fev • 
kalade mükemmel bir şekilde işle • 
mişlerdir. 

Belçikalılar gelecek hafta 
Almanlarla karşılaşacak 
Belçika milli takımı gelecek pa· 

zar H amov ve Alman milli takı· 
m iyle karşılaşacaktır. 

Prag takımı 
Bertin takımını 

4 - 2 yendi 
P rag, 19 (A. A.) - Bugün bu· 

rada 20,000 seyirci önünde karşı
laşmış olan Prag - Berlin muhtelit 

takımları futbol maçında, Prag 
muhteliti Berlin. muhtelitini ikiye 
karşı dört sayı ıle yenmiştir. Bi • 
rinci haftayımdaki vaziyet bire kar-

şı iki idi. B~~lin m~hteliti çok gÜ· 
zel bir oyun gostermış olmasına rağ. 
men , sayI adedi ni yükseltmeye mu 

7 , ............................................................ . ! · Söz söglem~k·· .. ;-;;;~ı~········· .......... j 
:...... ... ........................................................... 1 Herkes h8tlP .............. . 

olabilir , fakat ... 
Esash ve metot dahilinde 

ciddi çahşmak şartile 
~<e\fftıralii1: Ertuğrul Muhsin 

NOKTA 21: - Gırtlaktan ko · kaparken mırıltı sesinizi deg~iştirme• 
nu•n1ayınız w• .. w ~:-- ' megı ogrenmeniz lazrmdrr 

Papas kısıklığı,. denen bir nevi NOKTA 22· S · : k"f' d 
k k

l - dı B · - esınız a 1 e-
ses ısı ıgı var r. una çok defa recede yüksek çıkm lıclı 
iyi ve doğru konuşma bilmiyen ha - Bir hatibin sesı· ad r. k . 1 d 1 F n e en ço . ara-
tıp er e rast anır. ena ses çıkardık- nacak hususiyet s s· · k~ fi d ı 1 . . b' r . b'l e ının a erece-
:~ıv~ s~~ erını lte~ \;.~ ıs~ın; ı me. de yüksek olmasıdır. Nutkunuz ne B .erı T~ sds t;ı . o! ~ ı~~ mıştır. k~dar güzel olursa olsun eğer işidil-
·~: rrt a . ~ e e erın.ın ıie~ en tc:r mıyorsa bu sizin için bir muvaffakı-

yık ıy e sesı ançerenın at ısmm a yetsizliktir. Onun için en geride du· 
sı ıştırmasmda ve akaltmasından ran dinleyicinize bak k · · 
h ] 1 b

. · · b - l ara ve ona ışıt 
usu e ge en ır nevı ses ogu ması tirerek konuşunuz. 

ve kISilmasıdır. Daima en ark d ki d l G 1 k b 1 a sıra a a am a· 
ı{~a s~. es~ ok~alı~ır'. sıkıl - ra bakarak onlara hitap ediniz. Sesi 

man:ıkalı ~r. 'b' ~rço ımsle_:rıln kzan~ nizi kuvvetlendirmek için sık sık 
nettı erı gı ı ınsan gırt agıy e o - beşinci tecrübeyı" t k d" · A 

S k
. · l · h e rar e ınız. ra 

nuşmaz. es ırış erı ancak am sıra, lazım oldukca b w U k 
d k B

.. l k' ~ , agırmız. za 
ses mey ana çı arır. oy e ses ı · bir yere gidiniz Ve k d 1 
· \ · · 'h · · l d _10 • ar a aşınız a 

rış erının ı tızazıy e mey ana ÇIAan elli veya yetmiş b t f 
ham ses; ağız, dil, dudaklar, dişler den konuşmayı t eş.:nbe red.~esaK~." 

b l kı · ı ~ b' ecru e e ınız. u· 
ve o~ u ar vasıtasıy e tannan ır çük bir salond , b' ı· · 'd h l · T S · · · w b . a ' eya ır mec ısı ı a-
la_ e g~tırı ır. d esınız~ ~g~mıH kş. re toplantısında kafi gelen ses, bü· 
~g~n h Tel kana ~.~ı~nız. er~es yüg bir yerde gayet zayıf kalır. Bin-

d~r. ~çb a pta ı teckru klıe ~mhsonral w en lerce kişi tarafından işidilebilmelC 
ısını u apas ısı gı asta ıgm· için h h b " k h' 

d k t b·ı· emen emen agırara ıtap 
an ur ara 1 ır. etm k l" d B 'lh h l f 

SEKlZlNCl TECRÜBE: - Ka- .. ~ .. az~m ır. 1 ~ssa mu te i 

1 ıd gurultulerın de aynı zamanda ka· 
pah dudaklar a mırı anırken mırıl- rıştı w k l d h · · · 

d 
. d w• • d gı açı yer er e atıp ıster ıste-

txyı kesme en ve sesı egıştırme en mek b w k b · · d d" - k k agırma mec urıyetın e ır. 
yavaş yavallşkagzmızıl açıpb ltke. rbar a- Dikkat etmişsinizdir ki en tesirli ha· 
payınız. zaman ar e ı u ko- tip . k k k' · · l l l k 
1 1 k B lki d 

w , ısa ve es ın cum e er e, ço 
ay 0 mıyaca tır. e e agız açı- d f h" · ı l " k k b k 

l k h 
.. e a ıcıv er e, yu se ve erra • 

lınca mm tının şar ıya ta avvul et- bir s l k '"tl ·· ·· li b'l d' ..... . d k · · F k ese ·u eve soz soy ye ı en ır. 
tıgını zann~ ece sı_n~z. ~a at mu - DOKUZUNCU TECRÜBE: - · 
vaffak olabılmek ıcın agzınızı açıp Agyzı .. k" ld w k d k 
---------·------ mum un o ugu a ar co 
Mlllt takım maçlar ı açmayı öğrenmek için bu heceleri 

lskoçya milli 
takımı · 

lngiltereyr' 
3 -1 yendi 

Hamden park stadnıda, bir rekor teş
kil eden 150.000 kişilik bir seyirci küt. 
lesi önünde İngiltere ve İskoçya milli 
takımları 61 inci defa olmak ÜT.ere kar
şılaştılar. Şimdiye kadar yapılmış olan 
maçlarda iskoçya milli takımı 28 defa 
İngiltere milli takımı ise 18 defa galip 
gelmiştir. 

Bu defaki karşılaşma, sağnak halinde 
yağan bir yağmur altında cereyan et· 
miş ve iskoçya milli takımı İngiltere 
milli takımını bire karşı üç golle yen. 
miştir. Birinci haftaym nihayetinde İn
giltere sıhra karşı bir sayı ile galip va· 
ziyetinde idi. İngiliz takımının bu sa. 
yısını Steele yapmı~trr. 

Fakat ikinci haftaym başlar başlamaz 
İskoçya hücum vaziyetine geçmiş ve 
daha ikinci dakikada Donnellin ayağile 
beraberlik sayısını kaydetmiştir. Bu sa
yıdan sonra 1skoçya takımı gittikçe açıl 
mış, ve arka arkaya yaptığı akınlar es
nasında Mac Phail ayağile diğer iki sa. 
yı daha çıkararak maçı 3-1 ~azanmış-

ağzınızı çok acarak tekrarlayınız: 
Cam .. ÇAM •. DAM.. HAM .. 

TAM .. ZAM ... 
Her hece arasında biraz sükut 

durağı bırakınız. Yüksek sesle söy
leyiniz ve sesi ağız boşlugunufda 
meydana çıkardıktan sonra ağzını 
zı da mümkün olduğu kadar açı-

nız. 

NOKTA 23: Her günkü konuş. 
manızda sarih ve açık olmaya çalı· 
şmız. 

Birçok kimseler zaten böyle ko
nuşur. Fakat bazıları da homur 
danıyormuş gibi, anlaşılmaz bir 
tarzda, karış1k, nefes almadan Yeya 
gırtlaklarını sıkarak konuşurlar. Bü 
tün bir ömiir bu kötü tarza alışıl· 
mış ohıabile bunları tashih etmek 
gene kabildir. Doğru, kati, rahat, 
yuvarlak ve acık ahenkle bir konuş· 
ma tarzı vardır. 

Eğer sesinizi şimdiye kadar ih
mal ettinizse. bütün ömrüni.izce ke· 
limelerin ahengine ehemmiyet ver
meden konuştunuzsa, bugtinden 
itibaren artrk konuşma tarzınıza ve 
tavrınıza dikkat etmeye, ve şimdiye 
kadar sizde kökleşmiş olan hataları 
tashihe başlaymız. 

An.kara, 19 - Önüınü?..deki pazar 
gilnil Gazi terbiye enstitilsil spor sa~ 
hasında. mevsim.in en büyük atletizm 
teŞVik müsabakası yapılacaktır. Mü

sabakaya Ankarada bulunan bütün 
atletler iştirak edecektir .. 

~~~~~~-~~~~~~ ~-~-~-~~-~~~-~-R a g bide 
vaffak olamamıştır. tır. 

Bunun i-.;in tabii ki sade bir iki 
tecri.ibe kafi gclmiyecektir. Fakat 
evvela sesinize ehemmiyet vererek 
konuşmalısınız. Hataları daima göz 
önünde bulundurmalı ve tekrar et· 
memeye gayret etmeli. Sesi diizelt
meye en iyi çare mi.ikalemedir. Ken 
dinize yardımcı olarak karınızı, kız 
kardeşinizi veya bir arkadaşınızı se· 
çiniz. Yalnız bu yardımcı her ha
tanızı görerek, size söyliyecek ve 
onları düzeltecek kadar bitaraf ve 
dürüst olmalıdır. 

iki profesyonel 
Bulgar ~ilreşçi 

gellyor 
Bulgaristandan bildirildiğine göre, 

!sta.nbuldan profesyonel güreşçilerden 
bazıları tarafından yapılan bir davet 
üzerine Bulgar profesyonel güreşçi -
}erden Dimitar Stoyçef ve Evstati 
Georgiyef İstanbul, Bursa. !~ir ~e 
Ankarada Dinarlı Mehmet, Tekırdaglı 
Hüseyin Mülayim ve Kara Ali ile 
müteaddid güreşler yapmak üzere bu 
günlerde !stanbula geleceklerdir. Bu 
güreşlerde galip gele.ne Balkan pro. 
fcsyonel güreş şampıyonu unvanı ve-

rilecektir. ~~~-~-:--~~~~ 

- Fransız - Çek 
Amatörleri 2:2 berabere kaldı 

Pariste oynıyan Çekoslovcıkya -
Fransa amatörleri fut bol maçı 2· 2 bcra- l 
bere bitmi§tir. 

Avrupa ragbi 
şampiyonası 

Alman milli rağbi takımı ile Fransa 
milli takımının karşılaştığı gün, enter
nasyonal Rağbi federasyonu yıllrk top. 
lantısını da Pariste yaptı. Bu toplantıda 
yedi memleketin mümessilleri hazır bu-

lundular. 
Toplantıdaki görüşmelerin en ehem-

miyetli noktasını, Avrupa rağhi şampi. 
yonasınm Paris sergisi sıralannda ya· 
pılması teklifinin kabul edilmeıü teşkil 
etmiştir. 

Pariste yapılacak olan bu maçların 

tarihleri, 10 ilkteşrinden 17 ilkteşrin a
rasında tesbit edilmiştir. 

Turnuvanın programı şu şekilde ola. 
caktır: 

10 :Jkteşri günü, Romanya ile Holan
da , İtalya ile Belçika karşılaşacaktır. 

4 ilkteşrin~e. Fransa ilk maçın gali
bile, Almanya ise ikinci maçın galibile 
karşılaşaı:aktır. 

16 ve 17 ilkteşrin tarihlerinde de bu 
ma~Jarın finalleri yapılacaktır. 

Fransızlar 
Almanları 27-6 

yendiler 
On üçi.incü defa olmak üzere Fran. 

saya karşı oynıyan Alman rağbi milli 
takımının galibiyet ümitleri boşa çıkmış 
ve Fransız milli takımı, bu maçı, 6 sa
yıya karşı 27 sayr ile kazanmıştır. 

Belçika Atmanya 
hokey maçı 

Dördüncü defa olmak üzere, Brük. 
selde kar§ılaş:uı Almanya - Belçika 
milli hokey takımları, yağmurlu bir ha
vada ve hin kişi gibi az bir seyirci kütle 
si önünde maçlarını yapmı§lardır. Yağ
mur yüzünden saha çok çamurlu idi. Al 
man takımı Belçikalılardan daha enerjik 
ve i.istün bi'. oyun. n.efcesi.:de bire kar. , 
şı beş sayı ıle rakıbıne galıp gelmişler

dir. 

ONUNCU TECRÜBE: - Altı 
veya sekiz santimetre eninde bir 
kağıt parçasını ağzınızın önünde 
ve serbest kalan dudaklarınıza tama 
miyle değdirerek tutunuz. Ve ka-

ğıdı sal!~madan (Huh) deyiniz ..• 
Bu tecrubeden maksat sizi nefes is· 
rafm~an menetmektir. Çünkü bir· 
çok kımseler fena alı~tıkları için çok 

nefes sarfederler. Bu tecrübe sizin 
~?ş~~oşuna nefes israf edip etmedi
g~nızı gösterecektir. Ciğerlerinizde
kı bi.itün havayı bo~una israf etme· 
den sese inkilap t>ttirerek konuş
mak gayeniz olmalıdır. 

(Devamı gelecek Salıya) 
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Kim olsa bu akıntıya karşı kii· \ 
rek çekebilir. Vinmuttan geri dönmek 
içinde, bu şerait dahilinde, iki saat ka 
fidir. Sarih değil mi? 

Müfettiş çok ıdikkat ve alaka ile din
lediği için anlamrştı. 

- Tamamen sarih, dedi, yani, amiral 
kendi sandalında, ve evi ile Vinmut ara
srnda katledilmiş diyebiliriz. 

- Evet. Şimdi de öyle tahmin ediyo. 
rum ki, katil, cesedi, sular indiği zaman 
geri getirmiş, ve kayıkhaneye yanaşır
ken, papazın sandalını görmüştür. Gö
rünce de cesedi, papazın sandalına at. 
mak aklına gelmiş olabilir. Gider, cesedi 
oraya kor. Sonra ne yapacak? Sandalın 
ipini çözmek lhım. Nasıl çözer baka
lım? Siz söyleyiniz. 

- O kadar zor bir iş mi? Sandal zin
cirle bağlr değil ya. İpi çözüverir. 

- Anlamadınız. Düşününüz ki san. 
dair çözmek istediği zaman sular alçal
mıştı ve nehir üç, dört kadem daha aşa
ğı inmişti. Anladınız mı? Yani, ip, sular 
kabarık iken zaten de yukarı bağlandı. 
ğı için, onu çözmek için gayet uzun boy 
lu bir adamın kazığa sarılıp çıkması la
zımdı. Bu sebebten, bir tek çare vardı. 

İpi kesmek. Burada da bir şeye nazarı 
ıdikkatinizi çekmek isterim. Bilmem 
farkettiniz mi? İp, üç santimetre kalın
lığında yeni bir halattı. 

- Evet. Yeni olduğunu görmüştüm. 
Fakat bunu ne ehemmiyeti var? 

- Siz, hiç alelade bir bıçakla böyle 
yeni bir halatı kesmeği tecrübe ettiniz 
rai? Zannetmem. O halde bana inanınız 
bu çok güç bir işti. Hem muvaffak 
olsanız bile, ipin kesik yeri büzülmüş 
olur. Halbuki sabahleyin sandalda gör
ıdüm, ip, hır hamlede ve gayet bilenmiş 
bir bıçakla kesilmiş gibiydi. 

Neddi Varın piposu bitmişti. Cebin. 
den tütün kekesini çıkardı. İki üç yap
rak aldı, bıçağını çekti, doğramağa ha
zırlandı: 

- Bu bıçak, dedi, gayet iyi bilenmiş. 
tir. Fakat ben, bu ipi, bu bıçakla bile, 
bir vuruşta kesebileceğimi iddia ede
mem. Emin olunuz ki, o ipi kes:n bıçak 
çok kuvvetli ve çok keskin bir bıçak

mış. 

Rac ihtiyara dikkatle bakarken bir 
taraftan da düıünüyordu. Amiralin san. 
dalla Vinmuta inmit olmak ihtimali şim 
di çok kuvvetlenmişti. Bu takdirde Vin
mut civarında katledilmiş olması, ve 
cc:linin Neddi Varın bulunduğu nokta
ya kadar çıkmış olması tabiiydi. Fakat 
bunu tesbit etmek kabil miydi? Evvela, 
saat kaçta evden ayrılmı§tı? Doktor, 
cinayetin gece yarısından evvel olduğu. 
nu söylüyordu. Bundan başka, eğer 

Lord Ma1shall oteline uğramıı olan ha
kikaten amiral ise, demek Vinmutta 
saat onbirden biraz evvel bulunmuş o
luyordu. Evinden ise derhal hareket et. 
mişti. Esasen papazın evinden biran ev
vel gitmek istemesi de bunu izalı edi
yordu. Sonra, yeğeninden sigar:ı içece. 
ğini söyliyerek ayrılması, onunlct bera
ber eve dönmek istemediğini gösteri
yordu. Herhalde, biran evvel hareket 
etmek istiyordu. Lakin, eğer hakikat 
böyle ise, c;ardak altmıda saat ontı yirmi 
gec;eye kadar oturmuş olan papaz onu 
nasr olup da görmemişti? 

Racın birdenbire, papazın, cinayet ha 
berini alır almaz gösterdiği telaş aklına 
geldi. Acaba papaz, amiralin bu esrar. 
engiz yolculuğa çıktığını görmüştü de 
hangi bir sebepten bunu saklıyordu? 
Herhalde bu ihtimal dahilinde bir şeydi. 

Ne:idi Var nihayet piposunu doldur
muş. yakmıştı. Müfettişin düşünceleri
ni şu sözlerle kesti: 

- Tuhaf şey, amirali nasıl oldu da 
tanıyamadım. Ben bahriyede iken bu i.. 
simde bir tek zabit vardı ve kendisini 
birçok kere görmüştüm. 

- Ya? .• Nerede görmüştünüz? 
- Yirmi sene oluyor. Çinde gör:nüş-

tüm. Ben o aralık 'Rutlandshirr,, isim
li ü,. bacalı bir kruvazöroe idim. Müt. 
hiş bir gemiydi. Dehşetli muka" emeti 
va:dı (le:ıize. Hele bir defa, bir tayfuna 
yakalandık. Güvertede ne varsa süpür· 
mü .. tü işte. bakın, şu gemi. 

thtiyar, piposunun ucuyla du,·arda 
bi: foı o rafı gösterdi. Devam etti: 

- Bu kruvaz8r0n bir de e'i vardı. 
"Huntirf1onohire,, idi. Biribirinden 
Earketmek pek güçtü. Yalnız haraların-

Yazan: dan farkedilirdi. Bir de, bizim 6 lık top. 
!arımız, ötekinden biraz daha yüksek
ti. Bu kruvazörün kaptanı Peniston idi.. 
Gayet iyi bir zabit. Bütün tayfalar onu 
severlerdi. Güzel, iyi bakımlı bir gemi 
idi. Kaptan Peniston daha evvel atış 
mütehassısı idi vr bu gemide bulundu
ğu müddetçe atış şampiyonluğu hep 
onda idi. 

" Ben orospu değil!m. Orospu taklidi yapması 
lalim ed;tmiş bedbaht bir kızım. Ne yapayım ? 

Dayanamadım. Bu kadın avcısi 
- Sanddda cesedini gördüğünüz a

dam o muydu? 
zenciye vuru;dum ... ,, 

- Eğer şayet oysa, onu tanıdığım 

zamandanbcri çok değişmiş. Benim gör
düğüm cesedin boyu, amiralin boyu ka
dardı. Fakat eğer yüzü ide onun yüzü i. 
se, yirmi sene içinde çok değişmiş, de
ğişmek kasdetmek istediğim nokta, bil
hassa ifade değişmesidir. Benim tanıdı. 
ğım Peniston neşeli.güler yüzlü bir a
damdı. Bu sabah gördüğüm cesedin su. 
ratı ise bir iblis suratına benziyor. 

Geçen kıannlann hülisaaı f 
Hadım edilerek oomya alındım. Ni
şanlım. da saraydadır ve sahte ha. 
dımağası fümbüle abayı yakmıştır. 

Ben, bütün zevahire rağmen çok biça. kendinden ayırmak istiyordu. Bir bilk 
reyim... Oyuncağım. Hem de yalnız tU, iki bUktü, ayırdı. Bu sevda posa.sı-
Itendi nefsimin değ-il, başkalannın o. nı yerde duran bir beyaz ayı postu 
yun cağı... ilzerine atarak: 

Ban,a dert yamyor. Kaşlarımı ça ttrm: - Kaldırın! _ emrini verdi. 
- Gaye? ... Hani gaye kadını idin. Ş1mdi. musiki, şen bır havaya ba,ı,. 
Yüzünde üzüldüğünü gösteren bir lam ştı. Zenci, nikaplt kadının yanma. 

,,. ,,. . 
Ağlamakll bir hali vardı: 
- Ben mahvolmuş bir kadınım ... 

Cidden ... Artık o, bu zevkleri kendine 
tattıran elinden kurtulup bana dünmi. 
yecektir... Ben, onun yanında neyim 
ki. .. Neyim ki... 

ifade hasıl oldu: gitti... Sırtındaki hil'ati, Kanlandığı 
- Öyle olmasını istiyorum... Pek .ııiçin alarak, yerine gayet latif pembe 

istiyorum ... Hatta bu uğurda her şeyi 1 yeni bir hil'at verdiler... · 
göze aldım ... Muvaffakıyet de kfzana- 1 Yanımda, Ayşe: - Amma, oymuş. Size çok teşekkür 

ederim Var! Bana epeyce malfıınat ver
diniz. Tahkikat esnasında sizin de şaha
detinize müracaat edeceğiz. Şimdilik 

Allahaısmarladık. Birgün geçerken uğ. 
rarım da gene uzunboylu konuşuruz. 

Acı acı cevap verdi: 
caktım ... Zira, bütün imtiha:rl:ırla ivi 'ı _ Bu zenci ... Bu zenci ..• Bütün az. 
numara kazandım .. En son dakika:la · · k mımı l'"dı ... Beni doğru yoldan çıka. 

- İstidatlar inkişaf eder... Belki 
de sen ondan da, Safiye sultandan da, 
tarihin en meşhur, en hunhar kadınla
rından da daha müthiş olursun... Zi. 
ra, tutluğun yol, seni maksada ualştı
racak olan yoldur... Devam et... Va

rırsın! .. 

bu adam önUme çıktı. rıyor ... Korkarzm ki her deliliği bana 
Eliyle, Sünbülü gösterdi. irtikap ettirecek ... - dl':li .• Her delili. 
- Bu zenci... Ah .... dedi. ği ve her mel'aneti, her ihaneti ... 

- Hayhay ne zaman istersc.niz bu
yurunuz. Eğer balık merakınız vana, 
size kimsenin bilmcıdiği bir yer gösteri
rim. Oradan bol bol balık tutab:Jirsiniz. 

Sahte hadımağası, artrk kanlı aşk Elimi tuttu: 

Geçit yeridir. (Devamı var) - Mustafa, yapma. Böyle söyleme. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren : A. E. 
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Ceyn ile genç Afrikalı 

oyununu nihayete erdirmişti... Al 
kanlara b\jrünmüş ve son nefeste de 
devam eden ihtfrasın kıvrıntılariyle 

vUcuduna ke:1etlenmiş olan cesedi. 

kızı koru-
mağa çalışmak çok yorucu bir işti · 

Kinkayt gemicilerinin hergün Gemicilerin içinde en çok sızla- ciyle calı,mamaın bayağı delilik ol- 1 

büyük bir tekne yapmak için çalış - nrp homurdanan, bu haliyle öteki- maz mıydı? 
maktan ne kadar bıktıklarını, ara· leri de işten soğutan biri varsa, o da ikinci kaptan ile arkadaşı ger -
larında gürültülerin eksik olmadığı ikinci kaptan Şnaydcr idi. çekten yorucu olan işi bırakarak Ü -
nı yukarıda anlatmştık. Bu adam nihayet çalışamayı büs mitsizlik ve sinir buhranı icinde bir-

Maymunların oğlu T arzan çok bütün bırakmış, kendisine sıkı sıkı- kaç gün boş, somurtkan dolaşmış 
sıkıntılı bir vaziyet içindeydi. Bir ya yoldaş tuttuğu gemici Şmit ile lardı. Temiz hava ve sessiz yerlerde 
taraftan yanındakilerin yiyecekleri vaktini ormanda dolaşmakla geçir - düşünerek geçirdikleri vakit niha • 
eti avlanarak elde etmek, bir yandan meğe başlamıştı. yet sinirlerini yatıştırmış , akılları-
da Kinkayt gemicileri gibi haydut- Bu iki kötü herif ormana herke- nı başlarına getirmişti. 
l~r arasında karısı C:eyn ile genç Af- sin yemesi, içmesi için avlanmağa Maymunların oğlu T arzan işte 
rıkalı kı~ı .k~rumaga ç~lış.mak çok gittiklerini ileri sürmekte iseler de böyle düşündüğü için bugün öğle-
yorucu hır ıştı; Halbukı hır yandan akşamları elleri boş dönüyorlar, kim den sonra ormana avlanmağa gider-
d~ ne olur~~ olsun ellerin.deki tekne- seye bir faydaları olmuyordu. ken yüreği rahattı. Arkada bıraktr 
yı ya~ıp bıtırmek ~ere~tı. . , ikinci kaptan Şnayder kendisinin ğı karısı Ceyn için korkulu bir şey 

Eger Tarzan şımdı Afrıka kıt· istirahate muhtaç olduğunu da ileri düşünmi.iyordu. 
asında olsaydı, bulunduğu yer şehir sürüyordu. T arzan harifin sözleri- T k 'kı"nc"ı kaptan 
). · ı k d 1 1 arzana, o a şam ı 
ı ınsan ara ne a ar uzak o ursa o - ne inanmıyorsa da ona açıktan açı· ·ı ş ·ı '-1 k n bu"'yu""k .. ·· 1 k · 1 ı e mı ormanoa gezer e 

sun, gozu yı mıyaca , karısıy e genç gwa sert muamele göstermek istemi- b" k 'k .... ·· ·· d'"kl r'nı' fakat Af 'k 1 k ·· b" 1 w ır eyı surusu gor u e ı , 

krı a
1 

.. 1 ızı, yı!z. ın zko~ ugu yene- yordu. Kaptan Şnaydere sert mua· bu gibi avcılıkta ustalıkları olmadr 
re se amete erıştırece tı. . l"kl mele edince arkadaşları, kendileri· ğmdan onlardan, keyikleri ne ta · 

Ormanların karanlık derın ı e- nin T arzan elinde köle gibi kaldıkla- fl d .. d"'kl · · 1 · b" 1 1 d 1 ra ar a gor u erını sormuş, on ar 
rı, ın erce yırtıcı canavara o u rını düşüneceklerdi. Bundan ha•· d k k · d k b" · ı 
b kl 

· hl "} d 1 · -s a ona yerın en uza ca ır yer ta-
uca arı, tımsa ı go ve ere erı, ka konak yerindeki hayat o kadar · . · • 

göz yıldıracak şeyler değildi, fakat ne rıf etmışlerdı. T arzan adı~larını 
k d 1 tatsızlaşmıştı ki maymunların og~luu oray d ~ kl tırdr Delıkanlı a ar atik ne kadar kuvvet i ne ka- a ogru sı aş · 

' ' hali büsbütün 1ıiddetlendirecek bir d d ki d k fl' b' ··1.. m dar usta olursa olsun şu ıssız ada- -s u a arın a ey ı ır gu umse e 
nm dört yanını kuşatmış, geniş ve vaka çıkarmaktan cekiniyor, her uy- olduğu halde ilerilerken gideceği ta-

gunsuzluğa biraz daha dayanmak f d 1 d · dalgalı denize karşı bir iş beceremi - ra ın, a anın o os yanına yanı ce-
yeceğini anlıyordu. ve her işi tatlıya bağlamak istiyor- nup garbi cihetine düştüğünü de he-

Bu ada T arzanm bile dıvarlarını du. saplıyordu. 
aşamıyacağı bir zmdan gibiydi. işte budüşüncelerle, ikinci kap - T arzan vakit vakit duruyor, bü· 

Bu zındandan kurtulmanın bir tanla Şmit'in istedikleri vakit orma- tün kuvvetini keskin kulaklarına 
yolu vardı: na cekilip gitmelerine göz yumdu. ormar.ın koyu yeşilliği içinde en u· 

Başladıkları tekneyi bitirmek 1 Fakat son günde iki kalpazan fak yabancı noktayı, en kücük kı· 
1 arkadaşta şaşılacak bir değişiklik 
şte bunun için T arzan her güç- oldu. pırtıyı seçmeğe alışkın gözlerine ve-

lüğü kendi omuzlarına yiikleniyor, rerek ikinci kaptanla gemici Smidin 
tembel, yorgun ve küskün gemici- ikinci kaptan Şnayder birdenbire söyledikleri geyik sürüsünden bir iz 
leri tatlı sözlerle çalıştmnağa uğra- yorgunluğunu biisbüti.in gidermiş, sezmeğe çalışıyordu. 

k · t ) l d A yahut yaptıklarına iyice pişman ol· şıyor, ço ına çı o an ara a, vru- Tarzan adanın lodos tarafına 
paya giderlerse büyük paralar vade- muş gibi bir biçimle sabahleyin er • doğru giderken ormanın başka bir 

d . d kenden, yapılan teknenin başına ıyor u. köşesınde on iki kaaar kötü yüzlü 
T b 1 k 1 geldi: Akşama kadar gayretle çalış· -arzanın u yoru ma ve yı - hir insan k\imesi ilerliyordu. Bu 

k t y 1 .. .. tı. Arkadaşı Şmit de tıpkı onun ma anımayan ugraşma arı yuzun- 1 ·n k' .. ··ı kt d ) 
d k ı 1 k b 

y b' gibi çalışmıştı. Bunları görenler, "U· nerı er san ı goru me en, uyu · 
en uru muş o an te ne ayagı ıt- "' • 1. k l k" 
· h l 1 · · ş d ·· l' ya birkaç vakitten beri yaptıkları tem ma ... an r.or uyor armış, san ı en 

mış a e ge mıştı. unu a soy ıye- k'' .. b" · y 'd' 1 
). k" B y • • b" ··k b' k belliğin titizliğin acısını çıkarmak otu ır ış yapmaga gı ıyor arrnıs 
ım ı; u agır ışın uyu ır ısmı· . . . .. .. w 

T ·1 •W•t M b" istiyorlar sanırdı. gıbı . ıne sıne vuruyorlar, daha c'og-
nl 1 daruTan ı e Y16:b .. ·~gam kı yk·apmışt- 1 ı ıısu bir ?dıme. haydud<i benzıyorlar-
ar ı. arzan gı ı ırı ve co uvve _ kisinin de etraflarındakilerle §a· d 
li olan Afrikalı hiç sızlanmıyarak, kalaşarak onlardan çok çalıştıklarını 1

• 

hiç bir dakika yorgunluk göstermi- gören T arzan bu hale son derece se· 
yerek günlerce, geceleri çalışmıştı. vinmiş. heriflerin nihayet akılları 
Kara gövdesiyle. iri kara bazosivle başlarına gelmiş olduğuna inanmıttı. 
onu makine ııibi çalı:ıır $?Örenler, Ve bundn da haklıydı. Adadan kur· 
demirden yapılmış ve kendi kendine tulma yolu olmadığını gören bir ada
işliyen bir heykele benzetebilirdi. mın tekneyi bitirmek için bütün gü-

Hu on :ki kişilik takım, yolculuk· 
)arının kimse tarafından görükme · 

diklerine kani olarak yaptıklarını 
sanıyorlardı. Halbuki İş böyle de
ğildi. 

(Devamı oor) 

- Fakat Mustafa... Vicdanına da. 
nış ... Doğru söyle ... Çok sevimli, çok 
cana yakı • cok kudretli bir insan de
ğil mi? ... Bak, ~en ki kadın değilsin, 
\'e sen ki Gok di.t"Ust, çok na.muskar, 
c;ok d'n~-ır bir insansın, onun ne ruh. 
ta olduğunu, ne hain olduğunu bi1e 
bile ke-rıdi">'ne bu kadar bağlanıyor. 
sun ... Onu seviyorsun, değil mi? ..• 

- ··· 
- Cevap Vf>rmivorsun, bak ... Demek 

ki. do~rn ... Övlevcıe. ben kadın oldu
ğuma göre. gecelerdenberi onun cö. 
mertçe ve he kadını c:ileden c:ıkara
cak tarzd'l. acık ziyafet erine nail oldu. 
ğum halde mı.,·J o1ur da mukavemet 
edeb'Ilrim ... Sarhoşum... Hayır. sar. 
hoşluk ne kelime ... Ondan da beter .. 
Esirim, carive •im ... Kulum, köpeiim. 

Ah. n rkek, görüyor musun? Gör
mekle de anlaşılmaz bu .. Onu yakın
dan bilmek lazım ... Kn.dm olup da t ·ı. 
mck ... Tatmak, revkine erişmek ... O 
zaman anlaşılır, hak verilir... O za • 
man mazur görülürüm ... Esasen, bil. 
tün tarihi m~hur kadınlar. bunca pa.. 
dicıahlann saraylarını dolduran şahsi
yetli hatunlar, hep onun nanna yan
madılar mı? ... Bu herif, tarihin aey. 
rini değiı:;tirdi ... Hı:ıreme {!İren devlet 
idaresini ellerine aldı... B kudrette 
bir adam, benim gibi daha dUn yetiş
miş bir krzı ne vapmazdı ... Biliyorsun 
anha minha ... Ben de kaşarlanmış bir 
orospu d<'ı!ilim ... Oroanu taklidi yan. 
ması icin talim ettirilmiş saf bir kı. 
zım ... Ma{Ylfıp oldum. ne yapavnn ... 

Aflamağ:ı. haFJamıık ;ı~erevdi. 
Btitlin sil' hl an tecrid edilmiş bir 

betbaht halindeydi. 
Birdenbire: 
- Sus: - dedim. 
- ? ... 
YUzilme baktı. 

- Dikkat ..• Ayşe ... Nikahlı kadm, 
Sünbüle bizi gösterdi. bir şeyler söy
lüyor... Eğer evvelden tanıştığımız 
belli olursa c;ok fena ... Üzerimize şüp. 
heleri çeviririz ... 
Ayşe: 

- Hakkın var! - diye mmldandı. 
Sünbülle nikaplı sultan, birkaç da.. 

kikadanb ri, yanyana oturmuı;ılar, 

canciğcr bir muhavereye dalınışlardL 
:Fakat muhaverenin son kısmının bi. 
zc taalluk ettiği belliydi. 

Sahte hadımağası, yüksek sesle de
di ki: 

- Mustafa ... Zaten odaya girer gir· 
mez anlamıştım ki Ayşe senin hoşu.. 
na gitti... Fakat ey zavallı hadımağa
sı... Onu ne yapacaksın... Hem senin 
ha •alinde vaı;ıyan bir ni~anlı var ki, 
onu kimbilir nereye asırdılar... Sen 

şimdilik onu düşüne düşüne biz.e bir 
yanık türlü söyle de efendimiz eğlen. 
sin ... Muvakkat gözden olan bu Ayşe. 
ye gelince, onu, (yanındaki nikaplıyı 
göstererek) efendimiz istedi, sultan 
İbrahim efendimize hediye edecekler
miq ... 
Yüreğimden bir ah ettim. 

(Devamı oor) 
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nin meşguliyetleri hakkmda verdiği 
izahatı dinler gibi yaparken, müteyak· 
kiz bulunuyor ve en küçük fırsattan 
bile istifade ctmeğe hazırlanıyordu. 

Onların bu vaziyette yanyana yürü· 
düklerini ve samimiyetle konuştukla
rını görenler, hiçbir zaman bunlardan 
birisinin diğerinin kurbanı olacağına 

ihtimal veremezlerdi. 

Pardayan, Espinozanın, sırf insanlık 
hislerinin tesirile kendisini bu güzel 
bahçelerde gezdir~cek bir adam olmadı· 
ğını düşünüyordu. Bunda başka bir 

maksat olacağını tahmin ediyordu. 

Fakat Espinoza gene başka şeyler· 
den bahsediyor ve Pardayan da, onun, 
ayrılmadan evvel kendisine bir oyun 

oynıyacağxnı bildiği için, bu oyunu heye 

canla bekliyordu. 
Bu aralık, basamaklardan int"rek. ge· 

ni§ bir dehlize girdiler,. B.ı dehliz 
timdi bulunduktan binanın boyunca 

uzanıyordu. Dehlizin bir tarafı Arap 
tarzı mimarisinde yaprlnuş ince ve kil· 

çük sütunlarla işgal edilmişti. Mukabil 
tarafa bir sürü, boy :;boy kaprlar var
dı: Herhalde hücreler, dehlizin nıetha· 
linde, onları bekler gibi duran rahip· 
ler, sessizce etraflarmı sarddar. Par.da. 
yan manevranın farkına vardı. Bu ra· 

hiplerin iri yan adamlar oldukları~ 
da gördü ve hafifçe gülürnsiyerek du· 

gündü.: 
- Anlaşıldı 1 Esrar çözülmek üzere 

1 

Fakat bana öyle geliyor ki, Mösyö Es. 

Jıinozaıuıı yapmak istediği şey onu en· 
dişede bulunduruyor da onun için bu 

'ir sürü rahibi etrafına topladr. Hele, 
bir şey.den haberleri yokmuş gibi ma· , 
ıum masum ötede duran rahiplere ne ı' 
'denir? Onlar da galiba parmaklıklara 

y.:ıklaştırmamak için oraya dizilmişler. 
Dikkatli davranmalı, ,çünkü vaziyet na. 
zik devresindedir. 

Filhakika, Pardayanm gördüğü veç· 
hile, dehliz baştan başa, bilha:;ı.a çıkI!j 
yerlerini bekliyen rahiplerle doJuydu. 

Espinoza tesadüf ettiği ilk kapının 

önünde durdu: 
- Mösyö şövalye, dedi, şah!an size 

karşı bir kin beslemem için hiçbir se
bep yoktur. Bana inanıyor musunuz? 

Pardayan soğuk bir sesle cevap ver. 

di: 
- Mademki bana bunu söylemek şe· 

refini bahşediyorsunuz, bundan şüphe 
edemem. 

Espinoza, başile bir tasdikten sonra, 

devam etti: 
- Fakat benim elimde müthiş ve 

büyük bir memuriyet var ve b'.l memu. 
riyetin icap ettirdiği vazifeleri yapar· 
ken, hakiki benliğim kaybolarak, yerini 
başengizitöre, yani merhamet ve insa
niyet gibi hislerden mahrum ve yalnız 
vazifesini yapmakla mükellef bir mah. 
ICıka terkediyor. Bu anda size hitap e· 

den başengizitördür. 
- Söyliyeceğiniz şeyler bu kadar 

güç mü mösyö? Neden çeki~i~orsu~u.z? 
Yalmzım, silahım yok ve sızın elınız
deyim. ister başengizitör olun, ister ol. 
mayın, şu baklayı ağzınızdan bir ıdefa 
tık çıkarın da bitsin. 

Bu sözler o kadar büyük bir istihza 
ile söylenmişti ki, Espinozadan başka 
birisi olsaydı buna tahammül edemez
di. Fakat, Espinoza, itiraf ettiği veçhile 
insan değil, idarelerin en zalimi ve en 
müthişinin canlı bir timsaliydi. Bunun 

için ayni sakin sesle devam ett!: 
- Siz Majeste kralı tahkir ettiniz. 

Mahkumsunuz. ölmeniz lazım. 
- Çok şükür: işte açıkça söylediniz. 
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~-----...------------- -------------------Espinozanın çehresi her zamanki gibi 
sakin ve hareketsizdi. Yüzünde ne bir 
zafer sevinci, ne de tehdit mevcuttu. 
Onda, resmi bir ziyarete gelrriiş kibar 
bir adam hali vardır. j 

Pardayan hapishaneye götürülünce 
Espinoza da doğru "Altın kulesi,.ne git 
mişti. Pardayana karşı birlikte hareket 
etmik üzere biribirlerile barışmış olan 
Karıdinal Montalt ile dük dö Macyore, 
Espinozanın emri üzerine orada rahip 
bir doktor tarafından tedavi ediliyorJar

dr. 
Espinoza, papahğa istediği adamı 

intihap ettirmek için, onları Romaya 
göndermeğe karar vermişti. Herhalde, 
Espinozanın istediğini yaptırmak için 
hususi bazı kabiliyet ve usulleri olacak. 

tı ki, kardinalle ıdük, her şeye rağmen, 
ona itaat etmek mecburiyetinde kaldı-

lar. 
Maamafih papaz olmıyan dük Mac

yore intihabatta papahğa seçilmiyece. 
ğini b;ldiği için Montalttan daha fazla 
mukavemet gösterdi. 

Espinoza bu son mukavemeti de kır
mak için, kıskanmakta mana clmadığı 
ve Pardayanın rekabetinden korkmıya

rak Faustayı emniyetle terkedebilecek. 
leri hususun•da kendilerini ikna etmek 

istedi,. 
Yaraları henüz kapanmış ve zayıf ol

mal:ırına rağmen, onları odalarmdan çı
karak San Pablo manastırına götür. 
müş ve, şaraba dökülmüş olan rarko· 
tiğin tesiri altında derin derin uyuyan 
Pardayanr göstermişti. Espirıoza, hiç 
şüpheı)ı~ onlara. kin ve nefretlerinin tat 
mini hususunda tasavvur ettik1erinden 
çok daha müthiş bir intikamdan bah
setmiş olacaktı ki, biribirlerinirı yüzüne 
ıdehşet içinde baktılar ve Pardayamn 
artık mevcut olmadığından emin bir 

vaziyette oradan ayrıldılar. Faustaya 
gelince, işlerini bitirdikten sonra onu 
nası]sa bulacaklarını ümit ediyorlardı. 

Fakat iki genç, Pardayandan kurtul. 
duklarma emin olunca, tekrar biribirle
rini müthiş surette ktskanmağa ve biri· 
birlerine tekrar kin beslemeğe başladı. 

lar. 
Espinoza içeriye girince, Paıdayamn 

yüzüne baktr ve kendisini affettirmek 
istiyormuş gibi tatlı bir sesle: 

- Mösyö şövalye, dedi, size karşı 
göstermek mecburiyetinde kaldığım 
sert muameleden dolayı cidden çok mü

teessirim. 
Pardayan nazik bir tavırla cevap ver· 

di: 

- Mösyö kardinal, sizin bu tcessüril. 
nüz de beni c~dden mütehassh ediyor. 

- Şunu kabul ediniz ki, mösyö, bu 
çareye baş vurmamak için elimden ge
len herşeyi yaptım. Size dost"a ve sa
mimiyetlı: memleketinize dönmenizi tav 

siye ettim. 
- Beni samimiyetle ikaz etmiş oldu. 

ğunuzu itiraf ederim. Fakat doğrusu 

ayni samimiyet ve erkekliği şahsımı ele 
geçirmek husustında başvurduğunuz 

çarede de arıyorum ama bulamıyorum,. 
Benim gibi basit ve saı:ie bir insanı ele 
geçirmek için koca bir orduyu ayaklan· 
dırdınız. Siz de kabul ediniz ki, bu pek 
mübalağalı ı. 

Espinoza ciddi bir tavırla: 
- Bu, sizin şahsınıza, kuvvet ve ce

saretinize verdiğim ehemmiyeti göster. 
mektcdir. 

Pardayan gülerek cevap verdi: 
- Doğrusu iltifatınız pek de yabana 

atılır şeyle[l:ien değil. Hem de böylelik
le, vatanımrn atisi için de şimdi büs
bütün müsterihim. Sizin efendiniz, yani 
kralınız, hiçbir zaman bizim memleket. 
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te hükümdarlık edemiyecek. Bu hayal
den vugeçmeal lbımchr. 

Eapinon gayri ilrtiyaı1 sordu: 
- Niçin, miSsyö? 

Parda~n gülümsiyerek cevap •mi: 
- Bir tek FranS1%1 yablımak için 

bin bpanyola ihtiyaç "t'al'la,, aiz de tak
'dir odersiniz ki müsterih olmakta hak. 

lıyım. İspanya lrrah Majeste Filip, en 
küçük vilayetimizin en küçilk bir kö
yünü dahi nptedecek: kadar kalabalık 

bir ordu toplayamaz 1 
Blpinoza ciddt bir tavırla: 

- Unutmayınız ki, dedi, bütiln Fran
sızlar mösyö dö Pardayanm kıymetinde 
değildirler. Hatta sizin kıymetinizde 

baJka bir insan daha bulunabileceğini 

doğrusu aklım kesmiyor. 

Pardayan eğilerek cevap •erdi: 
- Sizin gibi yüksek bir adaırun ağ. 

sından çıktığı için, bu sözler doğrusu 
çok kıymetlidir. Fakat dikkat ediniz 
mösyö, bu sözlerden gurur duyarak gü
nah işlemiyeyim l 

- Mademki öyle biliyorsunuz ki pa
puım ve günahının affettirebilirim. 
Fakat ben buraya rahat olup :llmadığı. 
nı:zı ve burada bulunduğunuz bir hafta-

lık müddet urfmda, size layık bir mu
amele yapıhp yapılmadığmı görmeğe 

reldim. Umit ederim ki, emirleıim icra 
edilmi1tir. Eğer, ~ikayetiniz varsa 

hi~ tereddüt etmoden söyleyin. Burada. 
ki ikametiniz esnasmda kat'iyyen sı
kılmamanız için elimden gelen herJeyi 
yapacağıma emin olabil.ininiz. 

- Teşekkür ederim, mösyö. Halim
den son derece memnunum. Ha~ti oka. 
dar ki, burasını terkederken - ki terk 
edeceğim muhakkaktır - son derece 
mUteessir ol.ıcağım. Fakat, ~demki 

\tenimle bu kaıdar alikadar oluyoraunu.1 
~ok rica edniın, alerinis ünı ine ben-

ele uyanan tereddüt ve karamzlıktan 

beni kurtardın. 
- Söyleyin mösy8 dö Pardayan. 
- Burada, bir haftadanberi bulun. 

duğumu söylediniz değı1 mi? 
-Tabii. 
- Şu halde bugün günlerden ne? 
- Cumartesi mösyö, bunu bilmiyor· 

muıunu.? Buraya pazartesi günü gel
diniz. Burada bir haftadanberi bulun. 
duğunU%u söylerken pek de mübalağa 

etmiyorum. 

- Israr ettiğim için kusura bakma
yın mösyö. Bugün cumartesi olduğuna 
tama mile emin misiniz? 

Espinoza gitgide büyüyen bir hayret 
ve endişeyle onun yüzüne baktı. Sonra 
cebinden küçük gümilş bir düdük çıka
rarak öttürdü. Bunun üzerine iki rahip 
derhal içeriye girdiler ve eğilerek bek. 
lediler. 

Espinoza onlara bakarak sordu: 
-Bugün günlerden ne? 
iki rahip bir ağızdan cevap nrdiler: 
- Cumartesi monsenyör. 

Espinonnın amirane bir işareti üze-
rine iki rahip gene eğilerek d:~rıy; 
çıktılar. 

Espino.ıa Pardayana döndü ve: 
- Görüyor musunuz, dedi. 
Pardayan bunun üzerine hayretle 

t(>yle dü~ündü: 

- Demek ki hiç farkında olmadan 
iki gün iki gece uyumuşum. Garip şey 1 
Bu can sıkıcı papaz acaba bana nasıl 
bir zehir içirdi? Maksadı nedir ve bana 
nasıl bir işkence ha.zı:lıyor? 

Onun sustuğunu görünce. Lspinoza 
samimi bir şefkat ve merhametle Par• 
dayanın yüzüne bakarak sordu. 

- Vakti şaşıracak kadar müteessir 
olmanız kabil mi? Burada kaç günden. 
beri bulunduğunuıu zannediyonlunuz? 
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Pardayan dikkatle onun yüzüne ba-
karak cevap verdi: 

- Yalnız üç gündenberi. 
Eıpinoza ayni samimi tavırla 
- Hasta mısınız? 

Diye sordu ve yemeklere hali doku. 
nulmadığını görünce ilave etti: 

- Bu ne? Yemeklere de MU. dokun
mamışsınız. Yemekler hoşunuza gitmi. 

yor mu? Yoksa şarapları mı beğenmi
yorsunuz? Ne isterseniz onu ısmarla. 

yın. Sizi bekliyen rahipler her arzunu
zu yerine getirmek üzere emir almış. 
!ardır... Tabii kapıyı açmak ve sizi 
lıtrakmak hususunıdaki arzularınız müs
tesna ... Sizin gibi bir erkeği en tabii 

ihtiyaçlardan mahrum etmek tabii ak
lımdan bile geçemez. 

- Rica ederim, mösyö hakkımda 
bu kadar üzülmeyin. Doğrusu bana 
gösterdiğiniz iltifat beni mahcup edi. 
yor. 

Bu sözlerdeki istihza o kadar mahi
rane bir surette gizlenmişti ki, Espino
za onun samimiyetine inandı ve bir ba. 
ba şefkatile: 

- Anlıyorum. dedi. şu halde hare
ketsizlik sizi üzüyor. Evet sizin gibi 
faal bir adam bu vaziyette tabii sıkılır. 
Açık havada bir gezinti herhalde size 

faydalı olur. Manastırın bahçesinde be
nimle bir gezinti yapmak hoşunuza gi. 
der mi? 

- Gezinti zevkine &iz.in rcfakatini
zin verdiği şeref de inzimam edince 
bunun nekadar hoşuma gideceğini siz 
ıd: takdir edebilirsiniz. 

- Şu halde. celiniı. 
Espinoza gümüş düdüğünü yeniden 

öt•ürdü. Rahipler yeniden içeriye gire
rek hareketsiz durdular ... 

Espinoza, bir el ipretile, rahiplerin 

kenara çekilmelerini emrettikten son. 
ra: 

- Mösyö ıövalye, dedi, size yolu 
göstermek üzere önden yü~üytceğim. 

- Buyurun mösyö. 

Espinoza geçti ve rahipler yerlerin
den kımıldama.dılar. 

Yalnız, Pardayanla Espincza kori-
dorda yürümeğe baJlayınca, iki rahip 
ka.pmm arkasında duran diğer iki rahi. 

be iltihak ettiler ve seaizce mahpusla· 
rını birkaç adım gerisinden takibe bat

ladılar. 

Zaten her tara!tan, koridor araların. 
dan, kapılardan, avlulardan, bahçedeki 
büyük ağaçların arkasından çıkan bir 

çok rahipler, ikiıer, üçer, dördrr grup· 
lar halinde mütemadiyen gidip geliyor, 
geziniyorlardı. 

öyle ki, bir fırsat ihtimalini düşüne
rek, bu gezinti teklifini biraz ümitle ka. 
oul eden Pardayan. bu vaziyet dahilin· 
de bir teşebbüste bulunmanın çılgınca 
bir hareket olacağını anlaıdı. 

Ba§engizitörden vakia kolaylıkla kur 
tulabi!ircli. Bu onun için bir çocuk o· 
yuncağından ibnetti. Fakat, h.ı.kıki bir 

asker intizam ve disiplinile giaip gelen 
ahip ordusundan nasıl kurtulabi. 

lirdi? Bu yalnız onlar için açılıp kapa
nan kapıları nasıl açabilirdi? 

Gene rahipler tarafından iıgal edi-
len bu upuzun koridorlaııdan nasıl ge. 
çebilirdi? Ve nihayet bahçeyi her ta
raftan bürümü§ olan bu yüksek du
varlarr n"srl a~acaktı? Bunun imkim 
yoktu. 

Şimdilik hiçbir tqebbüae girijme. 
menin en doğru bir hareket olacağına 

kanaat getirdi. 

Fakat, Espinozanm yanında yü
rürken ve onun, manastır ve sakinltri.. 
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MAZON 
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ıiderir. ~içbir ~~lı ve müıbil maddesi yoktur. Şeker baltalığı 
olanlar b!i• ~!ll!ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR· 
MAZ. l~ıl?1e~ı ~atif •. Teıiri kolay ve mülayimdir. 

Y erını hıçbır mümaıil müıtahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS markasına dikkat. Depoıu: Mamn 
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RADYO 
1STANBUL: 

18,30 pla.kla dans musikisi, 19,30 Eminönü 
halkevt sosyal yardım şubesi nanuna kon 
feranl!, Operatör Sırrı (Evliliğin muhtellf 
cepheden tetkiki), 20 Belına. ve arkada§ları 
tara1'mdan Türk musikisıi ve halk §&rkıları, 

20,30 ômer Rıza tarafından arapça sı:ıyıev, 
20,45 Cemal Kllmll ve arkadaşları ta.rafından 
Türk musikisi ve halk §arkılan, saat ayan, 
21,111 ıehfr tiyatrosu dram kısmı (Anahtar) 
22,115 ajans ve borsa haberleri ve ertesi gU• 
nlln programı, 22,30 plA.kla ımlolar, opera ve 
operet parçaları, 23 son. 
DİKK.A T: Çoçuk Eııirgeme kurumu namı 

ııs. kon!eraruı: Saat 1900 operatı:ır Halit Ziya 
BERLİN: 

17,35 ııa.n ve musiki, 18,35 sanat b~leri, 
19,05 büyük konser, 20,05 spor, 20,20 musiki 
20,415 günUn aklılerf, haberler, 21,15 küçük 
orkestra, 23,015 ha.va, haberler, spor, 23,35 
eğlenceU musiki ve dans havaları. 
PEŞTE: 

18,05 piyano konseri, 18,35 piyes, 19,20 
gramofon, 20,20 seyahat, 20,50 bUyUk kon 
ser, 21,55 haberler, 24,05 ingllizce konferans 
24,20 musiki, 1,10 son haberler . 
Btrı{REŞ : 

18,05 gramofon,· 19,50 konferans, 20,10 ba 
la.la.yka konseri, 20,45 şan konseri, 21,05 
p.n kon.seri, 21,05 konferans, 21,20 senfonik 
kol!.!er., istirahat esnasında. haberler, spor, 
ııonra gra.mofon, 23,50 almanca ve fra.nsızca 
haberler. 
LONDRA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 askerl ban 
do, 20,05 haberler, hava ve saire, 20,35 piya• 
no musikisi, 20,55 edebt yayın, 21,15 konser 
Mozartrn eserleri, 22,05 operet yayını, 23,015 
hava, haberler, vesaire, 23,30 dans orkestra 
sı, 24,35 ha.va, haberler vesaire, 24,45 gramo 
fon. 
ROMA: 
. lS,20 keman konseri, 18,55 ha.va, haberler 
vesaire, 21,35 konferans, 21,(5 musiki ve 
Napoll şarkıları, 22,05 Palermodakl tiyatro 
lann birinden naklen opera ya.yını, istirahat 
lerde haberler, hava.. 

Nöbetçi eczaneler 
Ş11'li : Pa.ngaltıda. Nargileciye.n, Taksim: 

SiNEMALAR 

sEYOCLU 
SA.RA'f 

ŞARB 

SA.NCAK 

1 Rüyalar diya.rmda. DolY 
tor Sokrat 

1 Aşk p.rkl11t 

1 
Kral eğleniyor GUnah ge. 

cesl 
1 T&rz&n ka.çryor 

1 Viya.na sevda.lan 

1 ştrley kaptan 
ı casus peşinde. ÖpUııme 

den yatılmaz 
1 programını blldi;nnemlftlr 

1 
Sovbot. Saadetim seruıin 

, 1 Gizli tzdiva.ç. Çingene ge

celeri. 
1 sıngapur postası. Altm 

toplayan kızlar, 1936 Atı. 
na Balkan ollmpiyatlart 

) :Moskova geceleri. YUrU 

yen ı:ıtu 
şarıo a.srt zamanlar. Mas 
keler aşağı 
Biz de insanız. Vahşi 

(Eski A ııtoryıt) 

utJMURIYET ' 
ko~u 

ISTANBUL 
Kör ebe. Hod Gllsonun 
ıntıkamı 

1 
oans için ya.ra.tılmış. Ni• 
çevc> 

1 
Bağdat bülbUlü. Kim öl• 

dUrdil 
1 

100 sene sonra.. Slav ihti 
rasları (Anne. Sten) 

~uMDAB 1 sevgilimin sesi. Kadm aıı 
la. unutmaz 

Kt:MALBE'f 1 p0ınpelnln son günleri. 
cesur adam 

BALI) 

KADIKOY 
1 Marinella 

osKUDA~ 
1 

Yıkılan belde San Frımsls 
ko 

BAKIRKOY 
M:tLTlY ADt 1 Eltllsalip muharebeleri 

Kayıp aranıyor 
Bundan iki sene evvel, Tophane Kars.baş 

mahallesinde otururken bir semti nıeçho.ıe 
giden GümUlcUnelt arabacı Hasan kızı 13 
yaşında Ayşeyi arıyorum. Kendisinin nerede 
olduğunu bilenlerin aşağıdaki adresime bil 
dinnelerini ınsaniyet namına rica ederim. 

tstıınbul Kızılay depo ,oförU 
Ali ôrengil 

Limonciyan, Beyoğlu : İstikllı.1 caddesinde 
Dellasudıı., G&lata: Karaköyde HU...ey1n Hüs 

nü, Kasrmpaşa: Vastf, Hasköy: Halıcıoğlun 
da. Barbut, EminönU: Agop Minasyan, Hey 
bellad:ı.: Halk, BUyUkada: Halk, Fatih : Sa 
raçhanede İbrahim Halil, KaragUmrük: Ah
met Suat, Bakırköy: İstepan, Sarıyer : Asaf, 
Tarab~·a, Yeniköy, Emlrgan, Rumellhisarın 
de.ki eczaneler, Aksaray : Etem Pertev, Beşik 
taş: Vldin, Kadıköy: Pazaryolunda Rifat 
Muhtar, Fener: Emlliyadi, Beyazıt : Kumka ZAYİ - Beyoğlu 11 inci ilkmektep. 
pıda Belkis, KUçUkpazar: Hasan Hulfisi, Sa ten aldığım şehadetnamemi zayi et • 
mat:va: Yed!kulede Teofilos, Alemdarda: Ca tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
ğaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: Topka• .. .. oktur Hakkı Hatııhan 
pıda NA.zım. hukmu Y · 

_l<.artal Tarım Kredi Koop~ratifinden: 
Sebze ve sair mahsulatın !stanbulda belediye halınde satışı pazarlıkla se

çilecek bir satış müteahhidine komisyon mukabilind~ ~aptırılac~~tır. Taliple. 
· (200) l" k 1 · ı b' ı·kt 22 4 19"7 tarıhıne tesadüf eden per-rın ıra pey a çe erıy e ır ı e - • .:ı 

§embe günü saat (10) da lstanbulda Ziraat Bankıtsında bulunmaları ilan olu· · 

n_ur~._c2_1_9_7_)~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~· 

lstaobul Defterdarlığından: Lira. K. 
· k"~ında. 1 3, 7 eski 1 5 

Ka.lçacı Hasan ağa mahallesı Makasçılar so ~ ' ' 66 67 
yeni sayılı ev ve dükkanın 1/ 120 payı... metre 
Aksaray: Küçük Langa sokağında 19 .19 sayılı c4o> <

9
0) 245 40 

desimetre murabbaı arsa ta~amı. . ni sayılı dükkanın 
Mercanda: Uzunçarşı caddesınde 327 eskı 82 ye 225 00 
1/ 4 payı. · · d 36 l 
Küçükpazar: Sarıdemir mahallesi Ali pa,şa hanı ıçın e sayı 1 0

• 220 00 
danın tamamı. k' 57 · 57 
Beyoğlunda: Tatavlada Punççe Hristo sokağında es/ a yenı 103 41 

1 (34) 
bbaı arsanın am mı. 

sayı ı metre (47) desimetre ı;;ura 
1 

.. il saat 14 de satılacaktır. Satış be-
Yukarda yazılı mallar 27-4.931 S8:1 ~ t hv"lleri kabul lunur. Taliple. 

deline istikrazı dahili ve yüzde 5 faiılı hazı~ed a 
1 

1 t . 
0 

k D fterdar-. . y-yenın en evve ya nara e 
rın yüzde 7,5 pek akçelerini vaktı ınua . Komi nuna müracaatları. 
1 k Miıl• E 1.k ,. .... d .. l" ~ .. d u··tec:ekkıl satış syo ı ı m a fü.U ur ugun e m " _ F _ ( (2187) 

I 

Kapalı zarf usulfyle ekslltme IU\nı 
Nafia Veka!elinden: . 

k" Nümune Hastanesi pavyon ınşaa.tı 
1 - İstekli çıkmamış olan Diyarbe ır 

aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 111634.03 liradır. "nil saat 15 de Na.fıa Vekaleti Yapı !ş-
2 - Eksiltme 5.5.937 Çarşamba .gu odasında kapalı zarf usuliyle yapı

leri Umum Müdürlüğü eksiltme kornısyonu 
lacaktır. "t f rri evrak 558 kuruş bedel mu. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna rnu e elınabı·ıı·r 
·· .. -"'nden a · 

kabilinde Yapı İşleri Umum Müdurlu~ . 6631 70 liralık muvakkat temi-
4 - Eksiltmeye girebilmek için talıplerın ~z yüz bin liralık bir iş yap. 

nat vermesi ve Nafia Veka.Ietinden alınU:ış ve.ben az etmesi ıazımdır. 
ld 

w ·· · ··t hhı"tlik vesıkası 1 r . mış o ugunu goster:r mu ea . . . ddede yazılı saatten bır saat 

5 t . . kl.f kt larını ıkıncı ma . . 
- steklılerın te ı me . ~p ., . on Reisliğine vermelerı muktazı. 

evveline kadar makbuz mukabılınde homısy 
dir. , ''968" ''2178'• 

Postada. olacak gecikmeler kabul edllmez. . 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : Hn11<aye: 

Aşk 
uğruna 

.. Adalar - ~adolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 22 Nisan 1937 tarihinden 
ıtıbaren tatbık olunacaktır. Ye~ tarife iskelelere asılmıştır. Kadıköyünden sa.. 
at 23,05 te kalkan vapur 22 Nısan 937 den itibaren Ka.dıköyünden 23,30 da, 
H. Paşadan 23,38 de kaldmlacak ve köprüye 23,55 te varacaktır. "2186" 

1 s tan b .u 1 ·-. Be 1 e d ~ . es i "_il an 1 a r ı d ·ı . ' ı encı .. 
(Ba~tarafı 5 ncide) 

Pertev sapsarı kesilmişti. Asabiyet-

İtfaiye ~fradma. yaptırılacak 20 tane meşin ceket açık eksiltmeye konul. 
muştur. Bır cekete 22 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartname · ı 

k t
. .. w. d 'tf . sı eva.zmı ve 

le: 
ce e ın ornegı e ı a.ıye müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler 2490 N. ıı 

- Durun! • dedi. - Bekleyin. 
Bülend sordu: --

kanunda yazılı vesika.~. 3~ liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera.. 
ber 26.4-937 pazartesı , gunu saat 14 de Daiınt Enclimende bulunmalıd 1 rr ar. 

- Neyi efendim? 
Sonra, sinirli sinirli: 
- Allahtan ki §oförtim yolda bek. 

liyor! - dedi. 
Pertev, acele acele, hikayeyi analL 

mağa başladı: 
- Bu kadının mazisi, efendim, çok 

enteresandır. Sizin gibi hassas ve fı. 
karaları seven bir adamı alakadar e-
der. 

Misafir, mütemadiyen saatine ba -

kıyor, kafasını sallıyara.k: 
- Olabilir... Olabilir... • diyordu. 
Arkadaşnn tel8.şlı tel8.şlı devam e. 

diyordu: 
- Vaktiyle çok güzelmiş ... Siz onu 

belki tanımışsınızdır ... Mihrlimah ha- , 

mm ... Hatırlamadınız mı? ... , 
Billend, ciddiyetle: 
- Hayır! • dedi. • Hatırlıya.mıyo

rum. Mazi... Bilirsiniz ya... Hem çok 
yakın, hem çok uzaktır. İnsan neler 

unutmuyor .. 
Arkadaşım adeta terbiyesizce ısrar 

ediyordu: 
- O vaktiyle zenginmiş Çok iyi ye-

tişmiş bir delikanlı onu iğfal etmiş. 
- Gençlik bu! Ne kazalar olur. E. 

sasen ben de gençlere böyle nasihat. 
!erde bulunurum. Daima iradeli ve çe
kik olmalarını söylerim... Müsaade e
din beyler ... İ§te otomobilim de görün. 
dü. Gec kalacağım. 

Ellerlmizi sıktı. İlerde duran dilen. 
ciye başıyla tatlı bir selam vererek o

tomobile atladı. 
Gözden kaybolduktan sonra, Perte • 

vin bütün asabiyeti ve merak ve heve. 
si biçare kadına çevrildi. Hemen onun 

yanına gitti. 
- Mihrümah hanım. Sen onu tanı-

madın mı? O, Bülend bey ... Bülend! 
• diye avazı çıktığı kadar bağırdı; 
gfıya kadına işittirmek için ısrar edi. 

yordu. 
Kadın "hayır!" manasında başını 

sallıyordu. Arkadaşım: 
_Nasıl ''hayır!,, Ahmet beyin ha. 

nrmının yeğeni Biilend işte .•. 
Mihriimah sordu: 
_ Ahmet beyin hanımı mı? 
Dudakları sarkıyordu. Gözlerinde 

mana görünmUvordu. Elindeki paket 
yere düştü. Dökiilen sigaraalr1 telaş· 
la. topladı. Sonra. rnutad terbiyeı;iyle 

_ Rica ederim, Pertev bey, bana 

bir kibrit verin! • dedi. 
-SON-

Nakıli: Tlafice S1freyya 

::mm Birinci sınıf Operatör ::::::r: 

Hor.CAFER TAYVARf: 
~ Umumi cerrahi ve sinir, dimağ ij 

~ 
cerrahisi mütehassısı ;: 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı si 
: Erkek kadın ameliyatları, dimağ~ 
·ı -:. estetik • "YUz, meme, karın bu- :: 
n N. . w c: 
:1 ruşuklukları,, ısaıye ve dogum !! 
x ··t h r :: mu e assısı .: 

ij Muayene: Sabahları M e p c ~n e n i~ 
!: 8 den 10 a kadar lı U :: 
il öğleden sonra ücretlidir S! 
fi Beyogwlu Parmakkapı, Rumeli Han ii .. ' .. Si. ••••• 1 N o. 1 Telefon: 44086 ::::::::Si s •• : ••••• 

ı s t a nbul Komutanlı. ğ'ı_ · ·, 
şatın alma .. K~misyoriu - U~nl~rı 

7. inci kor için beheri 500 kilo tar
lar 3 adet baskii.lü gününde teslim 
etmediğinden müteahhidi nam ve he. 
sabına açık eksiltme ile alınacaktır. 
!halesi 7 Mayıs 937 cuma günü saat 
15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1290 liradır. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin in !)7 liralık ilk teminat 
makbuz \'eya mektuplarile beraber i. 
hale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satmalma Koı;ni_sy_o. 

nuna gelmeleri. 112200" 

I (B.) (2076) 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
Karaağaç mU~satma. 10 kalem kırtasiye 45 lira 3,38 

... Yukanda cinsi mikdarı ve muhammen bedeJJeri yazıh olan kırtasiye a • 
7.arlıga konnlmuşlardır. Listesile şartname encümen kaleminde görülebilir. bt~k • 
lıler 2490 numarab kanunda ya.zıh vesika ve hizasınlara gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 20. 4. 937 sair günü saat 14 de Daimi Encü _ 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2"0'il -· -

Ölçülerin muayenesi hakkında llAnı 
ölçüler nizamnamesinin 17 inci m addcsi mucibin~e 93 7 senesi ikineika • 

n.un ; ayı içinde kaydedilmiş ve sahiplerine müracaat kağıdı verilmiş olan ölçüle • 
rın 937 senelik muayeneleri 1-5-937 gününde baılıyacaktır. 

·Muayeneye getirilecek ölçüler: 
1 - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 
2 - Senelik muayene damgası silinmiş veya okunamıyacak kadac bozul : 

mut bilômum ölçüler. 
3 - Sahipleri tarafından ayarından veya damaasından şüphe edilen ölçil -

ler. 
ölç~ sahip~erinl~ m~şkülata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptır -

maları içın ellcrındckı muracaat kağıdın da yazılı olan Uç maddeye çok dikkat 

etmeleri lazımdır. 
Aşağıda yazılı günle~de ayar memurları, mıntakaları içindeki semtlerde öl-

çüleri muayene edeceklerdır. 
Eminönü Gurub Merkezi 

1/5/937 den 31/8/ 937 günürıc kadar Beyazıt nahiyesinde 

Beyoğlu Gurub 

15/5/937 den 22/ 5/ 937 gününe kadar 

4/ 5/ 937 " 1/ 6/ 937 " " 
2/ 6/937 " 9/ 6/ 937 " ~ 

10/ 61937 " 26/ 6/ 937 " " 

Merkezi 

Beyollu kaymakamlığında 
Pangaltıda 

Haaköyde 

" 
28 16/937 tt 7/7/ 937 " " 

Beşiktaş 

Arnavutköyde 
Sarıyer 

Yeniköyde 
Beyoğlu 

8/ 7/ 937 " 24/ 7/ 937 " " 
26/ 7/ 937 ,, 5/ 8/ 937 •• .. 

6/8/937 .. 31/8/937 " " 
Fatih Gurub 

1/5/937 den 15/ 5/ 937 gününe kadar 

17/ 5/ 937 » 31/5/ 937 " " 
1/ 6/ 937 .. 19}6/937 .. ., 

30/6/ 937 " » 

1/ 7/ 937 " 9/ 7/ 937 " " 
12/ 7/ 937 ,. 9/7/ 937 " " 
21/7 /937 " 30/ 7 / 937 " ,, 
218/937 •• 31/8/ 937 " " 

KADIKÖY GURUB 

1/5/ 937 den 22/5/937 ye kadar 
24/5/937 " 29/5/937 .. " 

üSKüDAR 

1/6/937 den 15/6/937 ye kadar 
16/ 6/ 937 •• 22/ 5/ 937 .. " 
23/ 6/ 937 » 30/ 6/ 937 ~ " 

BEYKOZ 

,, 

•• 
Merkezi 

Fatih ayar memurluğunda 
Eyüp kaymakamlığında 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymakamhğında 
Yeş~lköy nahiyesinde 
Silivri kaymakamlığında 
Çatalca •• 
Fatih ayar memurluğunda 

MERKEZİNDE 

Kadıköy ayar memurluğund. 
Erenköy nahiyesinde 

Üsküdar kaymakamlığında 
Kısıklı nahiyesinde 
Beylerbeyi ,. 

1/ 7/ 937 den 15/ 7/ 937 ye kadar Beykoz kaymakamlığında 
ADALAR 

16/ 7/ 937 den 21 / 7/ 937 ye kadar 
22/ 7/ 937 .. 26/7/ 937 .. " 
27/ 7/ 937 " 29/ 7/ 937 " .. 
30/ 7/ 937 " 31/ 7/ 937 " •• 
2/ 8/ 937 den 4/ 5/ 937 ye ka.iar 

5/ 8/ 937 " 
9/ 8/ 937 .. .. 

10/8/ 937 " 
12/ 8/ 937 " " 

YALOVA 
13/ 8/ 937 den 18/ 8/ 937 ye kadar 

ŞiLE 

19/ 8/ 937 den 21/ 8/ 937 ye kadar 
23/ 8/ 937 ,, 24/ 8/ 937 ,, kadar 

26/ 8/ 937 " 31/ 8/ 937 ,, " 

Büyükada 
Heybeliada 
Bur gazada 
Kın aha da 
Maltepe belediyesinde 
Kartal " 
Pendik " 

Yalova belediyesinde 

Şile belediyesinde 
Ağfa ,, . 

Kadıköy Merkez (B) (1206) 

Bakırköy Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Şamlar köyünde bent arkasınrla senetsiz olarak Süleyman oğlu Halil ve 

Zeynel Bayraktar üstünde bulunan bir taşlı su değirmeninin senetsiz tasarnı
fattan olarak tapu memurluğunca mayıs ayının ikinci Pazar günü yerinde 
tahkikatı yapılacağından itirazı olanlarrm tahkikat günü hazır bulunarak şifa. 
hen veya daha evvel tahriren tapu dairesine mUracaatı lüzuınu il!n olunur. 

Satılık t.agir ev ve 
baht;e 

Kasımpaş:ı. Zincirlikuyu caddesinde 
Pişmanlık sokağı 37 numarada geniş 
bir bahçe içinde sağlam bir bina satı-

lıktır. 4 odası ve bahçesinde kuyusu 
vardır. 1st iy€.'nlerin ic:;indeki sahibi 
Süleyman Bilimana müracaatları. 

(2196) 

llevlr llAoı 
Galata Necatibey caddesi 178 numa. 

ralı (Şölen) şarap imalathanesile 14.4. 

937 tarihinden itibaren alakamı kestim. 
Mezkur imalathaneye ait bütün hesap· 

lan şerikim Y orgi Maditinos'a devre>'" 
lediğimi ilan ederim • 

1:.· Delaporta. 



Dlşlerınıze 
bakıyor 

musunuz? 
H er ıeye inanın, fakat çürük difli 

bir inaanm uzun ömürlü olabi
leceğine ula 1 Difler ııhhatin temelı• 
dir. Her çürüyen diı bu temelin bir 
parçaamı söker, insan ıenç )'Bfmd."' 
dipiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Diflerinise halayor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetinelc 

ağız onun kapmıdır. Bu kapıdan vü· 
cude f~lrdalı gıdalar girdiği gibi mu 
zır olan mikroplar da girer. Sabah. 
akpm diılerinizi temizlerseniz bu 
kapıyı mikroplara ka111 daima kapa· 
b tutmuf olurıunuz. 

f>itlerinize bakıyor muaunua? 
Diıleri çürük bir kadma hiç bir 

mman güzel denemez. Böyle biı 
erkek te hqkalan üzerinde iyi b;r 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temiz· 
liğin ilk prtı ağlz bakımıdır. 

Satllam, temf z vt:ı · 
beyaz dt,ıere sahip 

olmak lstlyenler 

HIER AKeAM 

Bayan Fi VE 
L (J Birahanesinde 

0227 

Devlet Derııiryolları v~ Limanları 
mu mi idaresinden : 

Siz de Radyôlin kullanmız ı 
Pendnr • Hıydarpap araunda ynml itlemekte olan 49 ·xo. lu banliyö tre. 

nimi. 22/41937 ~inden itibaren l&redilmit ve bunun yerine Pediktm saat 
' '22,35,, de hareketle Haydarpa,.,. uat "23,30 .. da muYaaalat edecek 1049 No. 
tahtında bir tren ibdaı • e ikame edilmitoldutu ilin olunur. (2165) 

Devlet Den1iryolları Avrupa hat tı 
işlcıme nıüdiirliiğünden: •-~ADEM 1 IK,-IOAR~ 

ve 8 E L CI E V " it K L 1 CI 1 N E KAAŞI 

t~ORMOBiN 
T••••ttert • Her • - ........ ,...... t •• 1e lculueu taeı Hormollln , • - Yalnu bir mmtaka içindeki irtnyon· 

--~t;ı..·-------------~-----:------------------- lar ~ ....a.ı 1 t 
- tiri bititilr mmtakı iıtaıyonları arı-

---~----------------------------------Nafia Vekaletinden: 
1 - 2 Haziran 1937 Çarpmba gtıntl aat 15 de Anbrada Vekllet Jlalı.e. 

ıne Ekliltme Komisyonunda tıç gurup 4 parça atölye tezc'bmm grup grup ve 
kapalı art uauliyle ebiltmeei' yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan terclhlann • muhammen bedel ve muvakkat 
teminat milrtarlan. 

Grup Adet Cinai 

I: 1:200 silindir Ronik tezılhı 
D: 2 :500 X 60 takım zımpara tesclhr 

m: 1:500 x 200 Vnivenal takJm btJe. 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kı: 
7980.00 
980.00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
1598.M 

73.SO 

me tezglhı. 3290.00 246. 'IS 
3 - Her gruba ait eksiltme prtname ve teferrilatı JIU'UIZ olarak AnkL 

rada vekilet malzeme müdürlüğtlnden almabllir. 
4 - tateldilerfB her gruptf çin ayn ayn tanslm ecJeceklerl tekllt mektup

lamu 2 Huiran 937 Çarpıiıba günü eaat H e kadar A1lkana wlrAlet 
malzeme mtldllrlilfUne vermeleri lhmıdır. 

5 - Yalnıs birinct-grup için teklif mektuplarmı resmi gueteala 7.a.938 
tarih ve 3297 aayılı nU.haamda çıkan talimabwneye göre alQUllll '9a7 leDell 
mllteahhitlilr veaikuı raptedilecektir. --S22" ••2099" 

Nafia v kaletinden: 
1 i Mayıs 937 puar*1 ıthıll aat 15 de Ankarada Ndia Veklleti maü.e

me eksiltme komisyonu odaemda (3000) lira muh•mmen bedelli (20) ton lama 
demiri açık eksiltme ile ~ almacakbr. 

Şartname ve buna mütefeni diler evrü parqa oaı,.t Anbrada ma1lıe.. 
me-M!!~~~ ":"e RaJdaJ'lapada v~~ !'uıell\lln ıhnlurl•d&n veri
lecektir. 

.Mu\'akk:at teminat (225) Jil'adır. 

Eksltlmeye gireceklerin 1'1' Mayıs 937 pulCtM1 cGntl la&l 11 ele m••Nme 
ebiltme kamJaymmnda baJnnm•'m Jlamdlr. ('181) (1718) 

Dr. Sııphl $en•eı 
ldr•r yolları h•8tilflkl•rı ...... 
~ğlu; Yılclıı r.-• kar· 
~ Lek1erıo Apt. Muayer,.-

ımda • • • • • • • • , 11 ıı 9 23 17 ıs 

- Birinci •e Uc&nc& mmtab iıtuyon· 
lan ıraaııtda . • • • • • . • • 22 lf 12 34 23 17 
(Kumbpr - Zeytfnbamu) ve (Yeni • 

mahalle - Küçük Çekmece) 1r11ımlan bir mıntakı addedilecektir. 

Bu 8ert•t eJ'de lclprOler r e11ml ve nakllye 
verılsl dahildir 

ÇOCUKLAR - S yatma <bet dahil) kadar olan çocuklar ebeveyinlerinin ----• D ---•il yanında paruız tapnır. S yapna ıeçmit olanlar yukandaki ü: retler tam alınır~ 
r • ı 5 sUnHlk kartlar için 15 ıicliı • dBni.lt Ocretlerindt11 ~ 20 

4 ten aonra 
Cumartesi fakirlere puua 

Tel.: 43924 

N 1 ŞA NY AN Ayblr brtlar için 30 ,. . " .. ~ 30 

Hutalarmı hergtln alrl&l'Da kadar Uç aylık kartlar için 90 .. .. .. 1' 40 
Beyotlu, Tokatlı yan ateJl yanında Halen satın atmmıı bulunan abô ıuman kutlan mücJdetlerinin nihayetine 
Mektep 80kak M numaralı maao kadar muteberdir. -

yenehaneainde tedavi eder. BiLETSiZ YOLCULAR - BanUylS katarlannda bilet.la yolculardaıl 11 • 

Tel: 40M3 nıf •e mesafe petihnebisin k6priiler rami •e akliye •erciu ile beraber maJs. 

r SAÇ 
· BAKiMi 

CIQzeı ıııın en 
birinci şartıclırl 

Petrol Ni;.apı 
il 

Göz Hekimı ı 
Dr. Şükrü Ertan 

Calaloilu Nurueemudye-cad. ,." • 
ceaıııoııu Eca.neei nnm&ı) 

reıet"'1. 22566 

tuan 26 kurut ahnacaktlr. 
SDflP PARKLARI - Biletinin ı&terdiii ınuftan ytlkaek bir ınufta se-

yahat edenler aynca 16 kanat makabillnde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anabat yo'ttu tarlfeslnde tenzl'At 
lıtaabul - Edime, Alp.ıllu - Kırklareli hatlannda 2S Nisan 1937 ta. 

rihinden itlbuell D.D./130 ~· h tendDl yolcu tariltlhün tatbildne bıpanatak-
tır. 

Mezktr tarife lH/107, Ha/323 N. h Muhtelit ~lada aeyalaat edecek 

yolcuları umumi tarif• ~· Pfttte " 50, IİCÜf ~ c:Uhıtitte Wt 60 tenrilltJıaır. 
Yalnis :. 'J N. h D. O. atarlan w Mil Slt N. b Otoray ~ Ptif • danüt W • 

Jeti lhlU tanile CJ1t IO t.multtan l8tlİi de etmek iati1er&ıer birer fotopafilerinl 
biletler flaerlae 11piftlrmak .._. slltlt"' Yneekhrdlr. 

Gidfı • dBnUf biletleriıili\ ~., ı.ilımlan ıs cUn muteberdit. 
' Yalıus PliJ bileti alan ~r ~tarife Ocretl nreceklerdir. 

ektep t m ban a1Jık 
a kartı 

Umumt tahall derec1elfrfdü'Dln4e tedrisatta balana rnıill •e muuddü 
bueull, ilk, ~. HM me'kteplerlne, UııiY enitelere dnam edtn •• 25 yaıuu ıeç
miyen ve ~ ittirir bir ifle megul olauyın taleJ>elere 1 Mıyıa 1937 tari • 

hinden itibaren D. D/119 N. h buatlll tenli1li •~ tarUeei tatbik edilecelm
tir. Bu tarifeye ,,.. ahnacak Ucretler tunlardır: 

~ -1 ~ imdir olan mesafeler için 

9-14 .. .. " .. 

U-15 " " ,. ,. 
26-41 .. .. .. .. 

46-70 ~ " .. .. 
Mufaual tarife iltat,-ra uılllllftır. 

n m. 
150 
200 

250 
450 

750 

ıoo 

125 

175 
;oo 
500 

T. C. D. D. AVRUPA HATİ'I 
1. lfLITMI llODOIW>CU 


