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Olüm makineleri Asilerin nıerkezi 
Bir tramvay dolusuBurgos tehlikede 

yolcu büyük 
tehlike atlattı Hükômetçiler bu asi yuvasına 
Bir itamvay da yandı 

Şirketin bütün gayretine rağ
rnen hamdolsun ölen yoktur 

48 kilometre mesafeye 
kadar ilerlediler 

Franko askerleri arasında 
isyanlar v~ firarlar çoğaldı 

' Septe 
bombardıman 

edildi 
Moskova 2 (Radyo) - Birkaç 

gündenberi şimal cephesinde mun· 
tazaman ileri harekata devam eden 
hükumet kıtalan dün de birçok ka· 
sahaları ve bu meyanda Burgos vi
layeti dahilinde sevkülceyşi büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulunan Sar
gentesdelonu işgal etmişlerdir. 

Hükumetçiler şimal cephesinde 
Burgos eyaleti dahilinde yirmi kilo 
metre ilerlemişlerdir. 

H-· t d Ast yuvası tehlikede a a Y a Londra 2 (Fransızca İstanbul) -
Hükumet kuvvetleri, asi merkezi· 
nin bulunduğu Burgos eyaleti dahi
linde süratle ilerlemektedirler. Bu "Vata. ni Petelerinin-~(Dcva,m_.6 "n_ctda) 

Y Belgrattaki 
oşkıyalıkları mühim içtima 
~ - Kttçttk JtlJAf birliğini 

~ h ••ı d•} kuvvetlendlrecekml? 
~-a a mm u e 1 m ez Küçük İtilaf Antantı konseyi top-

'l'\~ 

lanttlaıır.a cfü.-ı 3clgradJı ~şlan:.TŞ· 

bl• r de=--ecede tır. Dün yapılan gö~meler konferan.. 
.. -1 sm ilk .k.1amım teşkil etmektedir. 

Üç nazır bu sabah bir görüşme da
ha. yapmışlardır. Bugün yapılacak i. 
kinci görüşmeden sonra matbuata bir 

Hatayda vaziyet yenlden daha kötü 
ve tahanıınuı d'l . . . e ı rnez hır safhaya gir. 
mı~tır. Sancağa g.. d 'l 
serserilerin k.. 1 ~n erı en ha~ belası 

• oy erı basmal dört Tü k.. arz, masum 
,•) · r un §ehit edilmesi, mektepler-
d~ arapça okutul • 
~h .. .. .. maga kalkzgılması bu 
a;_a~:ntdu guç hadiselerden bir kaçı-

Şehit edilen TürkJ er 
Vatant fırkası ta f 

.. d ·1 ra ından Hataya gon erı en silahlı . . 
l . •ttik serserılerın tecavüz. 
en gı çe art111akt d B 

birkaç kö ün . a ır. azan günde 
Y hırdcn basıldzğz ·· iil .. 

yor. Son günlerd Z . gor u. 
iki, Akkuyu kö .. e o~oseyıd köyünde 

Yund~ hır Türk müteca-
vizler tarafından öld" .. 1 ' 
lan köylerd • uru milştür. Basr-

'md k e yagına edilen malla,. Ha. 
rı e açı ça sattlınaktadı .. 
1J ğ:!yanlarrn şikS . r. Tecavuze 
h ıı- h ··ku Yetlerı bermutat ma-

a. ı .u . metçe nazarı dikkate alınmı
ycr. 

Tilrk Reybaniyede Ara a t 
Gelen haberler Tü pç 

' 
. Bu meyanda Rcyhaniye mektebindeki 
. talebe de arapça ders okumağa irbar e. 
dilmiştir. Talebe, arapça okumamak i. 

· çin mektebe gelmenıeyi tercih etmekte
dir. Talebenin grevine kar§ı Sancak 
Maarif ınüdi-i, çocuklar arapça oku
madığı takdirde mektebi seddedeceğini 
bildirmi~tir. 

Tazyik ve tethiş 
Reyhaniye ve Amik mıntakası köyle. 

r ine yeniden jandarmalar sevkoluıımuş
tur. Bu jandarmaların vazifesi halkı 
tethiJ etmektir. Bu mıntakalarda taz· 
yik arttmhru1tır. 

Fransız elçisi 
Fransız hariciye nazm Delbos dün 
Fransamn Ankara büyük elçi,i Ponso. 
yu kabul etmi§tir. 

Fransız Büyük elçisi birkaç güne ka
dar şehrimize dönecek ve söylendiğine 
göre Suriyenin mülki tamamiyeti için 
Ankarada hükumetimizle temaslarda 
bulunacaktır. Dünkü konuşmaJa sefire 
bu hususta talimat verildiği an!aşılmak 
tadır. 

ki talebeye ara ~ rk mekteplerinde. 
da yeni tedblrlPç ders ~kutmak yolun
-------cr alrndıgrnı bildiriyor. 
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==~~afmdan hakiki polis hafiyelerinin istihzalarına cevap olarak lı 
~lngil.terenin 'ınctection club" yani detekt if romanı yaZJla.rmın klübüne 
mensup 13 Inuha.rrirj b . . . 

n u tek ve eınsa: sız csennı ı 

HABER - YARIN iı 
T ·I 
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tebliğ verilecektir. 

Görüşmelerde ınutad umumi tetki. 
ka.t yapılmış ve Küçük Anlatmayı a
lakadar eden meselelerle bilvasıta İs· 
pa.nya. hidiseelri, yeni batı paktı... i. 
lah .. gibi meseleler tetkik ~ilmiştir. 

Bugünkü tebliğde Küçük Anlaşma
nın nokt.a.i nazarnıca, yeni batı paktı 
meselesinde, batı emniyetinin doğu 
Avrupası emniyetinden aynlmryacağı 
ru tekrar bildirilmektedir. 

Diğer taraftan zannedildiğine göre 
Stoyadinoviç, İtalya - Yugoslavya an
l~~asmm ne §artlar altında aktedil
diğini a.nlatmış ve bu anlaşmanm Yu. 
go.slavyanm ne evvelki taahhüdlerine, 

(Devamı 6 ın.ı.:-ıda) 

Musoliniye 
1925 senesinde 

Suikast yapan 
generahn 

Romada ameliyat 
edilmesine karar 

verildi 
Roma 2 (A.A.) - 925 senesin~ 

de Musoliniye karşı bir suikast ter
tip etmiş olan general Capello, Ro. 
mada bir kliniğe nakledilmiştir. O
rada kendisine ameliyat yapılacak
tır .. 

Hatrrlardadır ki, komplo meyda
na çıkanlmış ve diğer mahkumlar, 
o sıralarda siyasi cürümler için idam 
cezası mevcut olmadığından 30 se
ne hapse mahkUın edilmitlerdir. 

, 
l ... 

Habeşistan harl>i esmISlnda !talyan askerleri bir sevkiyat rnerkezrndc 

"Italyan askerleri 
laüyülk bBr AvrlYlpa ırnaır~nınHdle 

Kıymetsizdir,, 
lngiliz ve Alman ·erkanı harbi
yeleri ispanyada bu kanaati 

edinmişler 
İngilizce "News,. mecmuası yazıyor: 
"Bütün fsparıyanm muhtelif mer· 

kezlerine, İngiltere hükumeti, askeri 
· müşahitler koymuştur. Bunlar, yalnız 

muharebenin cereyanını tetkik etmekle 
kalmzyarak ayni zamanda en yeni harp 
u&ulleri hakkında da rapor vermekle 

· mükellef bulunuyorlar. Gizlice verilen 
bu raporlar, İngiltere harbiye ve harL 
ciye nezaretlerine gitmektedir. 

Sal~hiyetli bir ağızdan öğrenildığine 
göre; geçen haftaki raporlar general 
Franko nezdindeki İtalyan gönüllüleri
nin mücadele tesirinin pek aşa~ı oldu
ğunu ve İtalyan ordusunun büyük bir 

Avrupa harbinde fazla bir faydası ol. 
nuy:ıcağmı bildirmektedir.,, 

Almanlar da aynı kanaatte 
Franarzca Entranıijan gazetesi yazı. 

yor: 

Alman askeri mütehassısları ve bil 
hassa erkanı harbiye ve hava nezareti 
mütehassıslan ispanya dahili harbini 
yakından tetkik etmektedirler. 

Eksperlerin aldıkları neticeler şun· 
lardır: Alman tayyare topları umumi. 
yet itibarile iyi ise ıde, tayyareler bek· 
lenen neticeyi vermemiştir. Mütthassıs .. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Türkiye ile Iran • • 

Hudut emniyeti, mücrimleri iade, karşılıklı adli yardım, 
ikamet, tek gümrük, telgraf ve telefon işlerine dair 

Tahranda altı 
nıuahede aktetti 



Hala anlayamadllar mı ? • 
Arn.P ajaruımm on belleteninde şu teltira! haberini okudum: 
''Şa.m ... o • in.rt - Türk ordusunda uzun yıllar hizmet etmiş, yüksek rütbe. 

li mü ait bir Suriy li erkfmıharp S:ınca.k meselesi etrafında bizi tenvir ede-
rek dedi ki: 
"- Türk gı:.zctelcrinin devamlı tehditleri ve ko~u cwnhuriycti idare eden 

devlet adamln.rının değişmediği gbrlllcn, sabit bir kana.at halini alan siyast 
arzul -z biz Suriyelileri hayal kınklığıııa uğratmıştır. Zira biz Suriyeli milli
yctp :rv r!cr m mleketımizin yeni siyasi istihalesinde en çok Türklerden mü. 
znheret göreceğimizi sanıyorduk. Yanıldığımızı görüyoruz. Türkler bugün 
Sur"~odc k ndileri ile boy ölçl,\şebilecek kudret bulunmadıı:'lnı anladıklnrından 
Uzerimiz.de isteclikleri her tazyiki yapa.bilirler. Fakat unutmamalıdırlar ki 
Sa.."lcak meselesinde çıken ihtilaf yalnız bir Sw:iye - Türkiye ihtil8.fı değildir. 
Türklerin karşısında bütün Arab alemi vardır ve dünya birçok sürprizlerle 
dolu bir siyasi devreye girmiş bulunmaktndır. Politikaları bütün Arab ve 1s
l!m 8.fom'nin canını sıkabilecek bir şekle girmeden 'rürklerin akıllannı başla. 
rma. toplamcla.rmı temenni etmek liızımdır . ., 

!sl:ım alemi hakkında pek bUyük fikirlere sahip olmndığı anlaşılan Suri
ycli crkfı.nıharbin b~olc noktalardan ynnıldığı meydandadır. Llıkin onun 
y.:uuJ.ni:ı.sı bizim ona. doğru yolu işaret etmememiz için bir sebep değildir. 

1s1Am aleminden bahsedenler, bizim bu isl{un alemi ka.rııısındaki yüksek 
manamızdan pek tegafül ctın.iı;e benziyorlar. Eğer akikaten lsla.m alemi adlı 
bir ''siyasi manzume,, mevcutsa, nasil unutulnbilır ki bu siyasi manzumenin 
~,·z asırlarca "güneş,, i olmuşuzdur. Ve ortada islamlık namına ne görülebilf. 
yorsa, ne bulunabiliyorsa bu mutlaka bizim cazibemizden arta kalmış bağlılık. 
!ardır. 

Islam 8.lemi bugilnkil dünya. üzerindeki bulunuşunu evveli Allahına ve 
eonra. Türke borçludur. Suriyeli müslümanı Suriye toprağına, Cezairliyi Ceza
ire, Trablusluyu Trablusa, Filistinliyi Filistine, İraklıyı !r&ka, Yemenliyi Ye
mene ve Tunusluyu Tunusa bağlıyan ve 6imdiki dostlarının ve dü§manlannm 
b1tUn gayretlerine rağmen oralardan kopanlıp ablmalarma imkan verm.iyen 
tılsmı bizim düne kadar gösterdiğimiz cehdin hatıralannda.n ve bıraktığımız 
~r1erden başka nedir? 

Allalım lbUtiln bu İslim kulları vatanlarına Türk damarından akmış olan 
kanla zamklandıldarmı unut.m:ı.malıclırlar ve unuttuklarını sanmıyoruz. Suri
yeli 'c:ın de böyle dil~ünüyoruz. Bugünkü yanlış hareketi bizi ne derece hayrete 
dil lırmUş olursa olsun Suriyeliyi nankörlüğün bu unu!maz derecesine düş.. 
nitkten tahzir etmek isteriz. 

İslam iüemi adlı murunmn biUıa.s:;a. Şnmda pek büyilk yeni hayallerin doğ
masına sebep olmaktadır. Bir müddet evvel Hindin islfuniyeti istismar ederek 
Lôndrada. zevk süren liderlerinden biri de yine Arab ajansı vasıta.siyle Be. 
rutt!ı.n bize bir tehdit göndermieti. O, gnrphlaşan Türkiycden, İslim fileminin, 
bUtün sempatisini çektiğini söylüyordu. İslit...-n fılemi acaba kendi dertlerinden 
Uı.ma..'lliyle şifa.yap olmuştur da ~imdi biricfü ta.sası Türke milznheret edip 
etmemekten mi ibaret kalmıştır? 

Biz iyi biliriz ki YaYuz Selimin ''eseri vehmi,,olan bu Ble.m de hıristiya.n 
Alemi gibi birliğe mUsait dcğµdir. Halife ve ~adi~ ~ainc :M ~ Reşad 
devrinde çıkan "Sa.ncakı ~if,, in mildcbdeb 0,Yaskosu JıenUz unutulmamıştır. 

Fakat ha.ydi diyelim ki böyle bir İslam ve Arab birliği kurulnoilecektir. 
Acaba bu 1s!fun ve Arah birliginin besmelesi bir haksızlığın irtikabı mı ola
cah"'trr? S'.Jriyeye ve Frannaj•a bal1§'?tmediğimiz müsaadeyi İslam Alemine 
bab.'.jedeceğimlzi kim vebmedl!bilir? 

I!ata.y'la. Türkiye ancak haklı olduğu için uğr~maktadır. Ne yazık o 
Suriyeli crkanıharbc ld ordusunda uzun zaman hizmet ettiği bir milleti yalnız 
Clüriist şiar ve hedeflerin tahrik edcbilcceI;'1nden bihaberdir! 

.Şekip GONDUZ 

Türkiye ile Iran 

Türkiye ile han araaındaki mü· 
naseoetlere bir kat dah'.a vuzuh ver
mek emelile iki devlet ~urahhasları 
tarafından Tahranda hazırlanmakta 
ob.n muahede1erin imzalanması 
dost ve kardeş Jran matbuatı tara· 
fmdna efkarı umumiyeye büyük bir 
debdebe ile bildirilmiş bulunuyor. 

Muhtelif meseleler üzerinde ya
pılan anlagrnalar lran Hariciye na· 
zareti binasında imza edilmi,tir. 
~\ 1crn imde iki tarafı temsil eden 
mur lıhns heyetler hazır bulunmuş
lar ve merasim büyük bir dostluk 
havası içinde geçmiştir. 

Merasimde, lran namına Maliye 
nazırı doktor Defteri, Hariciye nazı
rı Samii, Maliye müşaviri Bnder, 
posta ve telgraf müsteşarı Hakimi 
ticaret müst~arı Vnsıki, H ıiciye 
p otokol umum müdürü 'uri lsf en
di yari; T urkiyc namına haf murah· 
h Cemal Hüsnü, mı.• .. - hha:t Kemal 
Kopriıhi, sefaret müsteşarı Salahat
tin Arbel ve Türkiye büyük elçisi 
Enis 'e murahlıns heyet katibi idris 
A ·3y n Cura 1 azır bulunmu~lar
d· . 

T hrandn iki dost ve k rdctı dev· 
lct t fından im.,-lımnn vesikalar 
ş :ı kmlı r : 

1 - Hudut emniyeti muahedesi 
2 -- Mücrimleri iade muahedesi 
3 - Karııltklı adli yardım mua· 

hedefi 
4 - İkamet muahedesi 
5 - T~ günü°ük muahedesi 

6 - T~Jgraf ve telefonlar için 
anlaıma 

Bu vesikalar Iran namına Harici· 
ye nazm tarafından imzalanmış ve 
her muahedeye ayrıca alakadar m~
sul nazır imzasını koymu tur. 

Vesikalar Türkiye namına baş 
murahhns Cemal Hüsni.i ile ikinci 
murahhas Kemol Köprülü tarafın· 
dan imzalanmı!tır. 

Türkiye murahhas heyeti bundan 
sonra Gülistan sarayında Şehinşa
hm yıldöuüınü münasebetile Kor 
diploma tike "erilen büyük ziyafette 
hazır bulunmuılar ve Cemal Hfüı· 
nü Şehinşalun fterefine kadehleri 
idare ederek kısa bir nutuk söyle
miş, lran Hariciye nazırı bu nutka 
mukabele etnıi,tir. 

İmzalanan vesikalar gerek lrnn 
siyesi mahafilinde gerek kardeş mil· 
Jette bi.iyük bir sevine vesilesi ol
mu tur. 

Tramvaylar· dair 
tetkl"at 

Tra:nvaylara asılanlara ve arabalar yü. 
rürken atlayıp bir.enlere rr. ni olacak 
kat'i bir ç~rc bulmak uzcre, <11!41 htan
bul E:nJJ.iyet mildu:ü Salih Kılıç. tıam. 
vay rketi harct:et mi: l rü Go:m.s, mu 
av'ni Blar~ar ve drket müfettİ§i Sezai, 
Aks ray tramvay dcpo!u:rn gidc:ek 
tramvay arabal rı iı e~in:!e tetkibıt 

yapmışlar, yapılması icap edel" tadilat 
için mUıakcrelerdc bulunmu§l<>rdır. 

Hintl i ler 
muhtar iyett en 

memnun olmadılar 
Bombayda nümayişler başladı, 
vaziyetin ne olacağı meçhul 
Hindistanda yeni kanunu esasi dün

den itibaren mevkii mcriyetc girmiştir. 
Hindistanm Anden ve Burma mır.taka. 

ları dilndcn itibaren dominyon mahiye
tini kazanmış ve doğrudan doğruya İn
giliz parlamentosuna bağlanmıştır. 

Bu münasebetle, İngiliz kralı tarafın. 
dan imparatorluğa hitaben bir telgraf 
çekilmiş ve bu telgrafta Hindistan, 
Anden ve Burma halkına refah ve saa
detler temenni olunmuştur. 

Memnuniyetsizlik 
Rangon 1 (A.A.) - Yeni kanunu e

sasi mucibince Birmanyanm Hindistan 
impartorluğundan ayrılması bugünlük 
umumi bir tatil ile tcsit edilmi§tir. Fa. 
kat halk bu hadiseye ehemmiyet ver
mcmi~tir. 

Protesto niimayişleri 
Bombay 1 (A.A.) - Bugün "Hartal,, 

ismi verilen dini matem günüdür. Hin
distanmn yeni kanunu esasi rejiminde 
eyalet muhtariyeti bugün teessüs et. 
miş~r. Kongre kanunu esasiye karıı 
bugün ljartalı tertip etmiıtir. 

Saat on dörde kadar nümayiıçiler 

sükünetle sokakJıırdan geçmi§lerdir. 
Yolları kapamak cürmile Bombayda 
altı, Dclhide yirmi beş kiti tevkif edil
miştir. 

Borsa, mahsulat piyasaları, birçok 

mağazalar, milliyetperver gazeteler ve 
birkaç iplik fabrikası bugün kapılarını 
kapamışlardır. Bankalar mu'ltazaman 
çalışmağa devam etmektedirler. Kon
gre mensuplarının teşkil ettikleri alay. 
lar Bombayın i~ mahalleıindeıı geserek 
Avrupalılara ait mağazaların ve banka
ların önünde durarak "kanunu esasiyi 
boykot ediniz,, diye bağırmışlardı:. 
Kon~renin liderleri inkisarı hayale 

uğramıılardır. Çünkü ekalliyet hUkit· 
metleri, kütlelerin hayat şartlarını iyi. 
le~tirmek için yakında yeni planlar tat
bik edeceklerini vaadcderek muhtelif 
eyaletlerde Hderleri itibardan düşür· 
müılerdir. Bu 1ekilde propaganda ya. 
pılması çoktanberi kongreler tarafın· 
dan tavsiye edilmişti. 

Bununla beraber kongre henliz mü· 
cadele planını tesbit etmemiş old.ığun. 
dan istikbalde vaziyetin ne ıekil alacağı 
belli değildir. 

Diğer cihetten 10 nisanda yapılacak 
içtimaa büyük bir ehemmiyet at! edil
mektedir. ÇUnkU bu toplantıda Gandi 
zannedildiğine göre yeni planını izah 
edecektir. 

Gandi Nohel mükAfatı namzedi 
Oslo l (A.A.) - Gandi bu aent No· 

bel mi.ıkafatı için gösterilen namzetler 
araıımdadır. 

A v rupa turnesine çıkacak olan 

Süvarilerimiz yarın 
müsabaka yapacaklar 

Kafilemiz pazartesi günü 
seyahat-·içht-~ola çık ıyor . 

Bu sene Avrupada yapılacak bi· Harbiyedeki snliası da düzeltilrnı§· 
rin-ci derecede biitün müsabakalara tir. 
i~tirak etmek ü~ere bir Avrupa tur· Sipahi ocağı müsabakaların zaru· 

· k k 1 b" · ·ı · · k ·· re bu nesıne çı aca o an ınıcı erımız ri masraflarım karşılama uze . 
için Sipahi ocağı bir veda koşusu müsabakaya ge!cceklerden yirmı 
hazırlamıştır. Bu tnüsabakanm prog kurut duhuliye alınmasma karar 
ramı şimdiye kadar memleketimiz· rm' cıt" 
(! l . d d . ve ı:ı1 ır. l 
ı..·e göruR· memdış erec

1
e ekzbe~~ı?1 v.e Yarın s, ~ 15 de yapılacak o an 

ou ay oma a yapı aca · ırucı en- b ~Y' " 
mizin de iştirak edeceği atlı mani bu koşulardan sonra eş su. h 
~usabakalannm aynıdır. 12 erden mürekkep olan ka:.ıl~. :~ 

Miisabakalar için büyük hazırlık- vanJnrile birlikte pazartesi giıl1° 8 

!J.a:;,yap1lmıştır. Bu meyanda ocağın reket edecektir. ------

Ö 1 ü m makineleri 
Şişhane yok\Jeundaki tüyler ürperti

ci tramvay ka.zasınm üzerinden daha 
bir yıl geçmeden, evvelki a~am yine 
ayni yerde geçen Eeferkinc benzer, 
belki de hundan daha. mlithig bir faci. 
anın meydan bulmasına ramak kalmıg 
tır. 

Şirket tarafından büyUk bir gayret
le gizlenilmek istenen bu hadise, yap. 
tığımız tahkikata nazıı.ran şöylece ee. 
reyan etmiştir: 

Evvelki ak~am aat 17,50 raddele
rinde Şişhane yokuşundan a.5ağı in
mekle olan 115 numaralı Harbiye -
li'atih arabasının el freni kasnağı bir. 
denbire kopmu§ Ye araba gittiltçe ar. 
tan bir süratle yoku.~tan a.~ğı kny

nuğa b~lamıştır. Bu vaziyet Jtarşı
sında vatman derhal clektrık frenine 
müracaat e~miş, fakat bu fren de bir
denbire siddctli bir kontak yaparak 

bozulmu tur. Derhal gc:cn ~eferki fa. 
ciayı hatırlıyan yolcuk.r, müthiş bir 
telaş içinde, ne yapacaklarını ~aşır. 

mışll?.r, içlerinde elinden feryat etmek
ten ba 'u. b'r f y gclmiyenler bu
lunduğu gibi, kendisini tramvaydan a
şağı t ::mlar da olmuştur. 

E.ı cmıda tamamen frensiz ve b~ ı 

boş bir halde kılan tramvay arab:ısı 
btitün hızıyla Bankalar yokusunn 
doğru innıi[j vç Bnnkalar ka,·sindc,n 
bir tr2.lllvay ar basını devirmeye veya 
yoldan çıkarmıya iki kere kfı.fi gelecek 
müthiş bir süratle dönmUştUr. Ancak 

bliytik bir tali ,.e tesadüf eseri tra.m-
" \'C vayın yoldan çıkmasına m~ni oırnu::< 

ikinci bir Şifjhanc faciasın1n ıneydan 
bulması da böylece atlatılmıştır· 

Neden sonra tramvay nrabaBJ B~n. 
kalar caddesinin dilzlUifünde güçluk-

le durdurulmuş ''e araba Aza~~~J~ 
makasına cckilcrek atlatılan bu bu) 
tehlikeden hiçb"r resmi mal•am haber· 
dar edilmeden ic:in ört bas cdılmedne 
bakılmıştır. 

Bir hadise daha 
Diğer tardtnn duyduğumuw natn· 

ran geçen ::ıkı;:ı.m yine tramvay arn
balarmm b ozuk çnlıştmTmasından 
mcvdana gelen baEıka bir hadise Be
şik.taş trc:ımvay deposu civnrında~i 
mahallelere korkunç bir v~ngm tchlı
kesi ge"'irtmirt"r. Bu hadise de ~oyle 
cereyan etm·ştir: 

Elcl~trik tertibatı bozuk bir halde 
bulunmasına rağmen biltün gün -ça!•Ş· 
tınaln 602 numn.ralı roınork ara.bası 
gece depoya çekildiği bir sırada., mey
dana gelen bir konta:k n tıcesinde bir 
dcnb'rc ateş a1 rrlıe ve yanmıya başln
mı"t?r. 

Bu YMiyet karşısında ate~in nyni 
depoda duran ve içinde benzin dolu 
bulunan .Be ·ktaş • Taksim otobUsl~
rlne de sirayet ederek ı·orkuM hır 
vak"nnm meydan bulacağını cabuk tah 
min ede~ depo memurları, otobücı1 ri 
derbal deponun dıga.rsına çtkannı lar 
ve bir bayii µğra§tıktan !Onra da yan. 
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3{,aqata claU: 
Aldanmak 

Her yıl n ranın birir."", fabht:!:ı 
akşama kr..dar bir heyecandır geçiririz: 

bir taraft n aldatılmak korkusu, bır 
taraftan da aldatmak arzusu ... Mama
!~ ~isan b~rin bir "fazıl eti tcı biyetl:li. 
rı:ı,. oldugu da inkar edılemez: insan 
ogluna hemcınsinden ı:;üpheyi öğretir. 
Hatta bundan büyük hır fazileti de 
v_az:uır: her ınsanda,lıcrkcs gibi kendi. 
sının de aldanabilec ğini unutmağa 
istidad vardır· · . . ~ , nısan bırm hoş veya 
naho,:: §akalan, hızım de herkes gıbi 
olduaumuzu h t } 

b a ır atarak, burnumu=u 
kırar ... Daha d,.. --·su k 1 • '"t • u ·ırması azım 

gchr; fakat insanın b" k d ı·ıı 
v , ırço e ı ere 

ra~cn bile kendini aldatmak kabi!i-
yetı o kadar kuvvetlidi k' b ' d ld r ı ız o nn a 
a anm~nı.ızın da bir meziyet olduğu
nu samımıycUe iddi . k lk 

D 
_ a~a a anz. 

ogru u · 
nısan b rde aldanmak 

hatta yılın herhangi b. .. il d ı' d k ır gun n e a • 
anma ne bizim aptallığımızı isbat 

eder, ne de karşınıızd k' . bizd 
kıllı oldu v n ının en a-

. . gunu. Kolaylıkla aldatılma. 
mız ıçın biraz d 
. . algın olmamıza bile 
ıhtiyaç yoktur. Dikk t d' d tl 

d 
a e m, os an. ruz arasın a n.i san birde .en çok "mu-

vaffak,, olur diye ta 1 1 b'l . b" nı an ar ı e, en 
accmıce ır bal k' . 

"A 1 ı yutuverırler. Hat-
~: . man nldanınıyayım!" diye tetik 
Uzerınde bulunnı k 

k 
. . a , kolayca aldatıl-

ma ıçm en eh-erj 1. . • 
ıi Ç.. kU .. 

1 
§ ı haldır denilebL 

r. un oy e bir d . 
k hiçbir f"k . a n.rnm zıhni, bq. e: i ·ecek 

1 
k rı, hiçbir hadiseyi tahlil 

em Y adar aldanmamak fıkri-
ne saplanmı§tır. Alda 
aldanmamak dil§U nmamak ba§ka. 
Zaten korku i~~i ba§ka eeydir. 
haberlere k~lay en iyi Te en kötU 

ca inan cak b' hal 
getirir· aldannı .. ı- a ır e 

, Q.l\ kork d b 
hususta diğer k k usunun a, u 

' or Ulard f masma hiç bir be an arklı ol-se b ,, kt ,.,. 
birde aldatlırnakt ,,o ur ... ..L'\Jsan 

an ı>ek k k b" adamı kolayca aldatnıak or an ır 
sun uz? Ona hep d w iatlyor mu-

ogru habe , . 
ÇOğuna inannuya , r.ıer verın, catt ve · w 

için a.ldanmıe olacaktır .. !11anmadıgı 
ı d' · 41-ldanmıya. ynn.,, ıye tetik üzerinde b 1 • 

· te b f aı - u unmnr.m 
l§ u en ıgı da Vardır. b. . -
ya da inatımez eoor, . ız.ı dognı. 
Al.dat~ak şilphcsiz. ki 7.evkll b~ 

§eydır· ıns WI- kendisinin kurnaz h t 
ta zek~ ol~uğu vehmini verir. 'H:ı~ 
mcdenıyetın temk1ciaiw a.ld tm k 
rasgele herhangi bir aptal d a h a • 
l t . m a arcı 

o muıi ur. içi sarırns kl 
camlı ci..,. k a ı çukulata, 
dUkkanl:;;a utusu ve emsali §ey~er 
k a satılıp duruyor. Birkaç 

Aun.ıl § _verin, rıktUılık satın alırsı~ 
sı nısan b ı w a ıgını yapanların o çu.ım

latalan kut 1 _ • . u arı satan ar olduğunu 
mu ~oylıy 1 . , 

l ct'{sın z? ... Eh. yanılmış 
~ mazs~~Iz. .. Fakat bunu pek yüksek 
v sı: soylcrneyin: bırtnkını adamları 
ehınıierinden uyandırabilirsiniz• ın· 

san vl • -
og una bundan bUyUk kötillük 0 lur mu? • 

- Nurullah Ataç 

Yağmur başladı 
Ziraatçılarımız 

memnun 
Uzun bir miıddettenbe . k k "d 

ha nl d' rı ura gı en 
v ar en ı e uvand kt 'd' 1k' 

Ü d .. . h b • ırma ıt ı ı. ı 
g n ur sıya ulutıar d la 

w o ımasına rığ· 
men ya~ış olmamıg, fakat bu sabah yc:ğ
mur yag:nağa ba"'Ja-

• % ... ıştır. Sagnak ha• 
lınde olmayan bu , a . 

J nıur zıraat bala. 
mc1'mdan daha mü!it tclak ü eJilmekte

ır. 

Rasat mcrl:ezine r 
l)ore bugün hava 

yagışlı dc\'am edece' , .. d . 
E h"' · \ e I .. 1tt cnızle 

ge .~a : 1 ~ınta':asında fırtınelı o'c:cı:k-
tır. uzear §Ur.al i'"t . 

ı ""mct.nden csccd:.. 
tır. 
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~ q.ötiişiim: 
.... Kövnönôn ci""ç
tecıavı usuoü 

Birincisi sıtmaya. k9?'§1... Malfını. . ~ 

;ya. bu mel'un ha.stalıga. yakalanıp da 
:tedavi edilm.iyenin dalağt şi§er; kar. 
nı daVUl gibi oıur. . 

Köylüler, kendilerınce bunun şöyle 
bir te<\a.visini bulmu3].a.rdır: Sabit 
bir mihver vazifesini gören bir ka.zr
ğm üstUne. ta.ııtara.valli gibi bir kalas 
koyuyorlar. Lakin bu kalasm iki ucu. 
aşağı yukarı .kalkacak yerde, bostan 
dola.bt misali· fır dönüyor. Uclara srt
niadan dalağı şişenler yüzükoyun ya. 
tıyor. tfikat şudur: böylelikle, karın 
ezUirnı.iş; büyüyen uzuv küçülürmüş ..• 

Haydi, diyeliın ki, bu, bir nevi ma
ııajdır ve esasen Şehirliler de, zayıfla.
mak ınevzubahs olunca, bu gibi şeyle
re müracaat ediyorlar ... 

~ :,. .\'. 

!kinci tedavi de "havalanmak,. ille
tine karşıdır ... 

''Havalanmak,. 1stanbuldaki gibi 
~tan çıkmak manasma değil ha. .. 
zıra _bunun tedavisi, köyde ya sopa, 
ya silAht:rr. Bu kelime, "soğuğa ma. 
~~almak,; demektir ki, gripten za
türrıeye, zatüccenbe kadar sekiz on 
ha~tahk ayni isim altında toplanmış. 
tır. 

. "Havalanan,, adam için, toprakta 
hır çukur kazılır. lçinde gayet Jüzu. 
ceUi bir çamur yapılır. Hasta., buna 
sokulur. Her yeri gömülü, yalnız göz
leri ve burnu meydanda. bırakılır. 
~tleroe öyle durduktan l!!Onra, illeti 
j yileşirm.iş ... 

Haydi bu da neyse ... Diyelim. ki ter. 
!iyor. Esasen çamur banyosu asri ta
babette de yok değildir. 

• • • 
Fakat en aklımın ermediği: vilcu. 

aun bir tarafından kan akınca başvu
r ulan durdurma çaresidir. yaranın 
üstüne gübre bastmlacakmış ... Bu, bi
re binn~! 
~ünün: gübre... H albuki, bizim 

bildiğimiz, tetanos bundan olmaz mı? 
Ve en ziyade yaranın esirgenmesi 
ıca.p cdoıı gey gübre değil midir? 

Köylüye soruyorum: yarasına güb. 
re konulanlar hastalanmıyor mu? 
Etleri, sinirleri gerilerek acılar için
d e ölınüyorlar mı? 
.. - Aah ! • cevabını veriyorlar .• Hiç 
oy le ölen yok! 

Öyleyse tetanos? ... llim ? ... Fer.? ... 
Bir dostum alay etti; b i.7.e sordu: 

ta - Yarası gübreye sürüldü diye te
hi~ aşısı Y~ptırdıkları için ölen şe. 

ıle~ tantnuyor nut!'lUn? 

1Iepımiz bir ağız.dan: 

- Çoook... - dedik \'c isimler say
mıya başladık. 

mı.~ca.bFaakonlt ahnnki mi doğru, bizimki 
···· a er h ld sr tekrar .. __, a e ~u tetanos aşı. 

dur 
h .· ~o~en geçirilecek mevzu-

• J Kl gunlük ilim .. br . " . 
yetini.,, kö 1.. .. • gu cnın haysı. 

. Y unun bunca a.sırltk tecrü-
belerınden daha f .. , ~. . mı azla bılıyor? di-
)CCegı gelıyor insanın ... 

( Va • Nit) 

Yoklama 
imtihanları 

Liselerde bitti 
~edrlsat başlad: 

Lıselerde iki haftad . 
eden yazılı ki . anberı devam 
tamamen b~~. ~a ımtihanlarr dün 
Iarda taleb . j;~ır. Yazılı yoklam:ı· 
müddet ve~~lıne . ır buçuk saatlik bir 

1 iŞ Ve b .. dd tı. 
sonunda ka "rtl u mu e n 
kısım dersle~in ar topl~mlmışt~. Bir 
oe} · b. k suallerı Vekaletten 
o:. mıı, ır ·ısnunı 11 
muall ' 1 · n sua eri de den 

ım erı tarafmd .
1 

. . 
Bu bir bucuk ~n ven mıştır. 
sonra talebe o ~thk müddetten 
imtihan ic · h n 

1
n sonra gelecek 

.. ın azır anm k ·· zun addedil . . I a uzcre me· 
mesile artık nlı§tk. mtihan1arın bit · 
muntazam tc:~ teplerde yeniden 
k~ilcn d 1 sadt ba~layacak vı:: 

M kt er~dere evam edilecektir. 
e ep ı ..,rele · 

ği veçhi! ... rı e~elce istendi· 

ff k
c. yapılan ımtihanlardal:i j 

muva a ıyet d . . b. d ereccsını süratle te!l· 
ıt e erek Maarif m··d .. ı ··--·· ! 

bildirecektir B u ur ugune 
1 "f : u suretle, tatbik edi· 

d
en maarık sısteminden talebenin ne 

Türk kuşunun lstanbulda idare Beyanname 
vermiyen iş 

sahipleri 
dersleri amirliği 

• 
Yarın Unlverslte sa-
hasında merasimle 

başlıyor 
Türk.kuşu !stanbul şubesinin 937 

ders yılma yarın saat on beşte !stan. 
bul üniversitesinin arkasındaki saha
da merasimle ba.şalnacaktır. Bu mil. 
nasebetle ameli dersler verilecektir. 
Türkkuşuna İstanbul halkı büyük 
rağbet göstermektedir. Derslerin de 
büyük alaka ile takip edileceği şüp. 
hcsizdir. 

Bu münasebetle §U program hazrr
lanmıştrr: 

1 - Tören 3 Nisan 937 cumıu-tesi 
günü saat 15 de üniversite arkasın
daki sahada Y3ilılacaktır. 

Dolaşan şayialar ne 
derece doğrudur? 
Önümüzdeki hazirandan sonra İstan

bul valisi, belediye ve parti reisi Muhit. 
tin ttstündağın ba§ka bir vazif~ye ta· 
yinile yerine Ankara valisi Nevzat Tan 
Doğanın tayin edileceği, istanbıılu va· 
li muavinliklerindcn birine emniyet mü. 
dürü Salih Kılrctn getirileceği ve yeri· 
ne de Ankara emniyet müdürü Sadrct
tin Akanın tayin olunacağı Ankaradan 
bildirilmektedir. Maamafih bu sabahki 
gazetelerden birinin bir şayia kaydile 
verdiği bu haberin ne dereceye kadar 
doğru olduğu belli değildir. Esasen 
bu §ayialar ayl'ardanberi tekrar edilmek 
tcdir. Emniyet direktörünün vali mca. 
vini olacağı yolundaki ~ayialara gelin
ce; Emniyet direktörlüğünün asli maaşı 

Bir hafta mühletten 
sonra ceza görecekler 

f~ dairesi fstanbul üçüncü mmta· 
ka flmirliği he, kişiden fazla çırak , 

işçi, ve müstahdem çalıştıran her 
türlü iş yerlerine beyannameler da· 
ğıtmı~tı. Bu beyannameler toplan· 
dıl;tan sonra tasnifleri yapılmı~. ve 
fi~ler doldurulmu,tur. Fakat bu es· 
nada bütün iş yerlerinin beyanname 
vermedikleri gör~lmüştür. f~ dairesi 
baş müfetti~liği yapılacak olan kon
trolli daha yapmadan bu neticeye 
varmıştır. 

2 - Törene istiklal maraı ile 
lanacaktır. 

baş. 80. vali muavininin maaşr ise 70 lira ol. 

İş dairesi reisliğile yapılan muh·ı 
bere neticesinde gerek bu gibilet, 
gerekse sonradan açılmış müesşese· 
ler için en geç 7 nisan akşamına ka· 
dar beyannamelerini iş dairesi amir· 3 - Türk Hava kurumu namına 

Türkkuşu İstanbul şubesi ba§kam B. 
Nuri bir söylev verecektir. 

4 - Planör hareketleri gösterile· 
cek. 

5 - Cumhuriyet marşı ile törene 
son verilecektir. 

Yeniköy nahiye 
mildllrU rUşvet mi 

aldı? 
Yeniköy nahiye müdürü Alieddin 

rüşvet aldığı zannı il~ Adliyeye Yeril
miştir. Hadisenin . tahkikatile bizzat 
Vali M uhiddin Ustündağ . meşgul ol· 

muştur. B u tah~ikattan sonra memura 
iıtcn el çektirilerek k endisi adliyeye ve. 
rilmiştir. Maznun ikinci istintak h.akim· 
liğne verlmiştir. 

Nışantaşı ekmek 
fabrikası bozuluyor 

Umumi harp esnasında ciheti 
askeriye Ye iaşe nazırlığı, bilahare 
Haydarın Şehreıninliği zamanında 
Şehremaneti tarafından kullanılan 
Nişantaşınm meşhur fmnmın ha·· 
raplığı dolayısile bozulmasına karı1r 
verilmiştir. Bu fırının hamur ve ek· 
mck makinelerile levazımatı hazin~ 
namına satılacaktır. 

lÇERIDE: 
• Florya.yı umumt §Oaeye ba,tlayan iltiaak 

yolu §imdiye kada.r asfalt olarak yapılma• 
mı§tt. İki buçuk kilometrelik olan bu yol 
bu ay içinde asfalta çe\'ıilecektir. 

• ünlverııite fen fakUltem hayvanat pro
fcsöril Andre Navıııe teda\'i edildiği Amer!· 
kan hastanesinde ölmtiııtur. 

ııı Türk borcu tahvilleri fiyatıarr yükse!• 
mektedir. 

• İhracat e§yasmr muayene eden yeminli 
eksperler dilnden itibaren ltaldrrılmıştrr. 

ı1< ttıaiye arazözleri yangmda.n ba~ka ı, 

!erde kullamlmryacaktır. 
• Sular idare.ııi geçen sene 1 ,14.8.219 lira 

varidat getirmiştir, Ger;en seneki sa.rfedilen 
su miktarı 3.:?35.178 metre mikA.brdrr. 

• Anlı:arada Alı:taş mahallesinde asfalttan 
sUratıc gelen bir otomobil uçuruma yuvarlan 
m1_ş ve paı:çalanmı~tır. ŞCltör ve içindeki beş 
yolcu ynralannuştır. 

• Tapu memurları nıe.sken bedeli teşki1At 
i~lerine urfeclildiğinden tapu memurları m::• 
aşlnrmı on gün geç alacaklardır. 

• Karabül\ fabrikalarının temel atma mc• 
rasiınlnde bulunmalı: Uzere dlln aabıı.h ,ehr.• 
mlıe gelen Brassert ve refikleri dtin ak§anı 
Ankaraya hareket etml§lerdır. 

• ~ehir mecli.sf, ni.san d~vreııinin ilk içti• 
marn; diln yapm11tır. 

* suvc;>~ lianalt yoluyla. ın:ali ~:ı.rktaıı 

ı,cllln bütUn gemilerin mc,·aridatt veba ve 
l:o!era. mu"lycnesine tabi tutu mu§tur. 

ııı Şirr.diyc kadar gümrilkler idaresiniıı e
lL-ıda buluna:.ı Hay'.larp~a antrepoları dün• 

de:ı itibarl'n Dc.vlct 
geçmi!}tlr. 

dcmıryollermm eli"! 

duğuna göre böyle bir tayinin mevzuu

bahis olması da şüpheli görülebilir. 

Parti umumi idare 
heyetinde 

C. H. Partisi umumi idare heyeti a· 

zalrklarmda inhilal eden mevkilerden 
Adliye işleri bürosu şefliğine Trabzon 
mebusu Refet Karadeniz, Matbuat bü

rosu şefliğine Tokat mebusu Nazrm 
İzzet Toray, Ziraat işleri şefliğine Ma. 
nisa mebusu Yaşar ttzey, Kültür işleri 
bürosu şefliğine de Hasan Ali Yücel 

getirilecektir. 
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liğinden almalan için yeni bir müh· 
lct verilmiştir. 

Bu müddet zarfında da beyann.-ı· 
me alıp doldurmayan iş yerleri sn
hiplcrinin işçilerini gizlemek ve ka
nundan kaçmak için hareket ettik
leri sabit olacağından haklarında iş 
kanununun cezai hükümlerinin tat. 
bik edilmesi kararlaşmıştır. 

C~nup hududu
muzun emniyeti 
l>abilfye vekili çar
şamba günü izahat 

verecek 
· Cenup seyahatinden dönen Dahiliye 

vekili Şükrü K aya cenup hududunda 

şakavet vakaları ve hudut emniyeti ha. 
kımından alınması lazım gelen tedbir· 

!er hakkında parti grupuna izahat ver
mişti. Bu hususta lazımgelen tedbirler 

bir taraftan alınmakta olmakla beraber 

Meclisin çarşamba günkü içtimaında da 

bu hususta Dahiliye vekili tarafından 

izahat verilecektir. Dahiliye vekilinin 

Hıı.be~lerin eski payitahtı Goudar Fa~lst bu beyanatına büyük bir ehemmiyet at. 
GE ÇEN gNE B UGUN NE OLDTI? 1 

fırkası kAtibi tarafından zaptedildi. (edilmektedir. 

• Beynelmilel ticaret odası birinci rclııl 
ve umumi ka.tıbi ile Fransız, Alman ve tn
gil!z murahhasları bu ay nlh:ıyctlerindc bir 
tayyare ile şehrimize geleceklerdir. 

• Döilnden itibaren Devlet dairelerinde 
mesai saat 8,30 dan akşam :i,30 a kadar dl!• 
vam etmektedir. 

!erinin birleştirilmesi ıçin Ankarada bir ko
misyon çalışmağ:ı b:tşlaraışlır. 

• Yeni Adliye tayinleri listesi hazırlan 

maktadır. 

• Orman kanununun tatbık şeklini goııl"· 
ren nizamname DeYlet Şôruma verilmiştfr, 

• Bir müddet sonra toplanacak tarife ko
misyonu Tünel ilcretıennl tetkik edeceklfr. ııı On scnedenberi İstanbul salmesınıfo 

gorülmiyen Şadi Ye§llay cemiyeti menfaati· 1 
ne niııanm 17 inci gunn ak~amı Fransrz ti· 
yatrosıında (sekizinci) yi temsil etmeğl ka 
bul etmiştir. 

• Kars mebusu ıprotesör Fuat Köpr!Jlıl 
ii;I gUn en·eı bir otomobil ka:r;ıun atıatmrştır. 
Profesör Ankara.da caddenin bir ta.rafmdıı.n 
diğer taratma ı:-etcrken. bir otomobilin sade 
mesinc uğramış \·c beli lncllmiştir. Profesör 
iyileşmiştir. 

ı;: .Musilti sanatl\~ları yeni heyeti idari! ı 
1'1Cçlmi bugUn, babçt\'rtnların seçimi aym be 
§inde, fırmcıların ııltısmcla ve mnrangozlarm 
dokuzunda yap•tacaJ..-trr. ( 

.;: lkinci kAı'.;1t ve sellilloz fabrika.sının lr• 
§n:ı.tın:ı bu nym 15 inde baı;ılanncaktır. Fal:· 
rika üç posta amele ile ve geceleri de çalışıl 
mak surcU!e sürat:c bitlrilc<"oldlr. 

t) 'i'orbalınm ı.;arakuyu köyUntinUn Şahin 
avcınla.rt arıuıında Muııta!a ismind~ bir genç 
bir kaza kurıunile öldürUlmUştUr. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

• Belediye ve hususi idareler hc~ap uı;u!· 

• Yanda yeni ter•ancnin kuruldu:U Kat. 
ran nahiye mer!,eti kaza haline konulacak~ 
tır . 

" Ctimrükler milste;ıarı Adıl dün ak•anı 
tcfüikatmı bltirrrek Ankaraya. dönmU~tUr. 

"' D~şinci bir ~eker fabnJ,ası kurulması 

kan olarak takarrUr ctraiı ve bu fabri\.:anm 
. yeri için tetkikat yııpılmağa başlanmışttr. 

Pa'b:-i k:ı. Stvu • E:-zurunı hattı ll::erlnde 
ve Erzuruma yakın bır yerde olacaktır. 

DI Ş ARIDA: 
• Fram;ız kablncii diln de Pariste Elize 

ımrny;nd:ı Re'sicıımburun riya.seti altmd-ı ı 

toplanmı~ ve hariciye nazırı beynelmilel h'- 1 

disel~. bllhruısa. İspanya hadiseleri bakkmda 
izahat verml~tir. 

• tta:ya filosı.ından bl~bir gemi İn{tiliz 
kralının tac giyme merasiminde yapıl:ı.n de
niz ~cı:ı!ik?crlne i;tirak ctnıiyecektir. 

• Mısır parlamento:ıunda birçok hatipler 
k:ıpitıilAııyonlaT aleyhine nUıt;ıa)i~ler yar• 
mışlardır. 

ereceye adar istifade t k ] 
d ... l l e me te o -ugu an aşı acak ve gel k * CehelUttıı.rı:.ın kontrolünde va.zıfc ı;ore-

.. db. ece sene cek olan heyetimlr. &za~mdan bet emniyet 
ona ~ore te ırlcr alınncak tır. oj memuru bugtinlerde hareket edecektir. 

Dourf<Uem .c;cyycı/ı ı lmdmııı mcııılc. 
kctinc dönii§ü! 

• Fransada ~ırk saatlik i;, haftam tatbik 
l"dıl 'ncc memurlar haft8dıı. beıı gün çalt~a· 
c-aJ,lardrr. 

• Filistindc Arap mlJJıallelerlne ate§ &!;an 
hir Yahudi polisi tevkif cdllmi~Ur. 

CUMHURIYET'te : 

Hatay Türi<-Fransı 
münasebatının 
mehenk taşıdır 
l'ımııs N rrli, llalal/ daııaııw:·n Tilrl; 

• Fr<111-s ı ::. nı frııa.5cbetl.cdııd.c mchmıl-; 
fa§ı rolüıı ii oyııa.dığını söyWyor. C11m. 
lw.,..·yct ba.~mulıarriri bu ~ö::lcrinde 
yc,-deıı göl;c k(J.(/.ar hahlıdır. Mii.5· 
t cmlckc:c»dc kıtl7mırlı!ir sefillere sli:: 
gc;ircmcıııc.-: ;ıı utangaı;lıfiı Fransayı 

med.cııi b:r dcı·lot va.<;fı ı w'aıı d.:ılıi malı. 
1·um edebilir. ,'Jf cmurlamı dcvlctıcrıırc 

1..ar:ıı scrkcşli[jin b11 dcrcccsiııi gustc
rebilm.clcri aklm ı·c maııftğrn 1.abııl c
debiıcceği bir şey değildir. 

Yunus l·:adi d ·y or l;i: 
Bir kısmı ıstcr i!'temcz ır.atbuat..ı. 
aksetmekte olan bu çetecilik \'e ko. 
mita.cılrk hareketlerinin Türk cfka
n umumiyesinde ac-ı olarak derin 
tesirler ika etmekte olduğunu haber 
\'ermek vazifemizdir. 
Türk topraklarına eşkiya gönder. 

meği düşünecek dereceleri bulan bu 
cüretler bir.den ziyade Fransayı dü· 
şündürse gerektir. Bunlar elbette 
dostluk alametleri değildir, \'e el· 
bette memurları bize kar§ı bu ka. 
dar mecnunca d~manhk gösteren 
Fransa ile Türkiyenin dostlukları 
mevzuu bahsolamaz. Husumetin hu
sumetle mukab~Je göreceğinde şüp. 
he yoktur. Anc3k Türkiye Cumhu
riyeti hükumeti bu mukabelesini 
Fransız müstemleke memurlarının 

yaptıkları gibi claltmdan çete ter. 
tiblerile göstermcğe tenezzül etmez. 
Nihayet bir haddi olan sabrımız 

suiistimal oluna oluna tüketilirse 
bu hareketlerin hesabr bütün dün· 
yanın gözü önünde apaçık görüle. 
ceğindı:! tereddüdün ı.errcsine dahi 
yer yoktur. 
Bu hal böyle devam edemez. \'e o
nun mantık ve hak dairesinde kat
iyyen hallolunacağı gün de artık pek 
uzakta sayrlamaz. 
Ortadaki mesele ayni zamanda 
Türk • Fransız münasebetlerinin a
lacağı şekle mehenkta.)hğı edecek 
olan bir meseledir. Şimdiden. bu ha • 
kikati kabul ediyoruz: Metropol 
Fransanın müstemleke memurlarına 
meram anlatmaktan aciz olduğunu 
ve olacağmı tasavvur etmek müm
kün değildir. · 

TAN'da: 
ilk kadın harp 
t:ayyarecimiz 

Ahmet Emiıı Yalman tayyareci Sa
bi.hıa Gökçenle bir rniilakat yapmış. 

Harp tayyarcciliğine ilk heves · eden 
bu cosur Tiirk kı:.ı ile gaxtecinın şıt 
muhavaresi çok enteresandır.: 

- Niçin hep kadın diye bir far k :ı

rıyorsunuz? Çahşmağı göze alan 
her Türk kızı tayyareciliktc benim 
kadar muvaffak olabilir. 

- Ya harp olul".sa? 
- G?nüilü olarak ben de gideceğiın 
tabii ... Bir yerde bir hadise olunca 
ilk gidici benim. 

- Harpte öldürmek \·ar. Yakmak, 
yıkınak var. Bünları yaparken içinı. 
ze, kadınca bir rikkat hissi gclmi. 
yecek mi? 

- Hayır, yalnız bir Türk sıfatile 
\•azifemi yapmak hissi gelecek ... Be
nim yurdur:ıa el uzatmağa cürct !?· 

deccklerc bir !nsan Ye acınacak bir 
mahluk göz:i ile bakamam. Asker 
ve t::vy:.rcci sıfatile \'azifcm onları 
az:ı.mi zarara maruz brrakm:ı.ktır. 

l\URUN'dn : 

HEmidiye suları 
Hasaı1 Kumçayıııııı bu v~zısı l>iı' ke

re daha ısıtılı1> Bnladiııe P.,(;isi .Yuhid. 
din Vstüıulaf}a clıcm;n:yctlc ar;;olıı. 
llUI': 

Memlekette ~.alısı tanınmış bir do!· 
tum geçen giin Beyoğlundan Şişha.. 
ne yokuşundan asağıya doğru iner. 
ken birkaç askerin orada bulun:ın 
Hamidiye çeşmesine doğru gittikte. 
rinj görmüş. Bwtla.r teli.~la gitmi§. 
ler, fakat çeşmeden su i!;ememişler, 
Z.1.\'allı askerler ha~Tet içinde biri. 
birlerinin yüzlerine baka kalmışlar! 

(Sayfayı çet.>iriniz) 
Kara Davut 
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Bi21 Jorarıuz,liz« C'evap~ralim ... 
Çil için tavsiye edilen ilaçlara 

Kalp 
paraları 

Ma iye bir tamim 
gönderdi 

Maliye vekileti vilft.yctlere gönder
diği yeni bir ta:ııimde, piyasa ile yakın. 
dan alakadar olımarak tedavülde 
kalp para görül.düğü takdirde hamil
leri hakkında b'emen takibata geçil. 
mesini bildirmiştir. 

Holivutlu sinema ytldızla~ dan 
Madlen Karola 

güzel erkekle • kulak asmayın 
Holivuttc:.ki erkek yıldtzlardu:ı hiç (F. B.) imzasile soruluyot: 

"16 yaşrndayım, her yerim uy
gun yalnrz yüzümde çok çil var. 
Ama yanaklamnın kırmızısı belli 
etmiyor. Fakat dikkat edince nazarı 
dikkati celbediyor. Cevabrnızt bekli· 
J:orum saygılar ... 

CEVABIMIZ: 
Genç kızlarda çiller kan harareti 

ve yaşın icabı olarak çıkar; bunlar 
yaşlandıkça kendi kendilerine geçip 
giderler. Hiç üzülüp tasa çekmeyin 
sizin de çilleriniz kendi kendine yok 
olacaktır. 

Çil ilacı denilen bir çare yoktur. 
Kim size çil için ilaç tavsiye ederse 
kulalC asmayın. 

Madem ki yüzünüzün srhhatlı im 
mızrlığı çillerinizi saklayabiliyor; bu 
güzel kırmızıhğa icabında azıcık da 
tuvalet ilave edecek olursanız çille
riniz büsbütün görünmez olurlar. 

Çiller nasıl izale 
edilir? 

Şi!liden (A. 1.) imzMiyle soru
luyor: 

"Yüzümde birçok çilim var, on-

lstanbul 
şenlikleri 

Şimal memleketlerin
den tanınmış pehli· 
vanlar getirilecek 

Bu sene yaprlacak lstanbul şen
liklerinin prog:-am:nı ho.zırlıyan ko· 
misyon bugün belediyede üçüncü i~ 
timamı yapacaktır. Bu seneki şen
likler bir ay sürecektir. Bu miiddet 
zarfında açılacak olan sergiler kati 
surette tesbit olunmll§tur. 

Bunlar arasında karikatür, por
tre sergileri, güzel sanatlar akademi
sinde Avrupadan yeni gelen i.iç ccne 
bi profesörün eserlerine ait bir ser· 
gi ile giizcl sanatlar akademisi mu· 
allimlerinden İsmail Hakkı, Kamil, 
Necmettin tezyini sanat eserlerine 
ait bir başka se.rgi ar;ılacaktır. Bun
dan başka Balkan memleketlerinde 
Türkiyeyc ve Türkiyedc Balkan 
memleketlerine dair yapılan neşriya. 
ta müteallik bir sergi de açılacaktır. 

Ayrıca ince eli~erini gösteren 
bir de esnaf köşesi tertip olunacak· 
tır. 

Musiki programı henüz tesbit o
lunnıamakla beraber bir ay zarfınd::ı. 
dördü klasik Türk eserleri, dördü de 
garp musikisi eserlerine ait olmak 
üzere sekiz konser verilecektir. 

Spor programmrn başında Bo. 
ğaziçini yüzerek geçme yarı~mdan 

1 
ba§ka bir yüzme mukavemet yarışt, 
tenis müsabakaları Avusturya veya 
Çekoslovakyadan bir takım geritrne 
kararları vardrr. 

Bundan başka yarı ağır ve ağır 
sikletler için profesyoneller arasında 
bir giireş müsabakası tertip oluna
cak, üç şimal memleketinden tanm
mı§ pehlivanlar getirilecektir. 

Yerli amatörler arasında da bir 
güre§ miisahakası yapılacaktır. 

dlftttırılJllallllUUlfi~lit!tıiıfft-:ıl&flaffllldlllM!lıııı 
Dos~um bu manzarayı görilncc mü
teessir olmuş ,.e bu işi tetkike iti
zum görmü§. Meğer belediye me. 
murları Hamidiye suyunun foneke
sinden muayyen bir para ald:lı:Iarı 

için sabahleyin g<!hyorlar, akşam 
s:ınt be~e 1rnda.r buralardan su alın. 
ma~una müsaade Miyorlar, fakat 
ak~am saat be~ olunca. muslukları 
ınühürliycrek gidiyorlarmış; ondan 
sonra da bu ÇC§melcrdcn ne ııakalar 
için teneke ile su almak, ne de halk 
ic n su içmek .imkanı kalmıyormuş. 
l tnnbul bclMiyeninin va.rld"l.t bul. 
mr..k ihtiyacım biliyoruz. 11 .. e.kat es
ki devirlerde hayrat olarak yapıl
rn ıa olan çefmclerin baf]ına birer mc 
mur koyarak teneke bı:ıoma birer 
miktar para almaktan ne fayda. ola. , 
cağını anlıyamıyoruz. 

Kara Davut 

lamı yok ohnasuu istiyorum. Arka· 
dqlamndan bazıları çil ilacı tavsiye 
ettiler, tecrübe yaptnn, gene çıkıyor. 

ilacı sürdüğüm halde çillel gene çı
kıyor. Onların yok olması için bana 
bir tavsiye vennenizi diler.im. ,, 

Holivutun yrH:lrzlarmdtm Madlen ~irisinin bulunmam~sı dikkate ~a
Karolla di.inyanm en güzel on erkek )fandrr. .<Ic.dlen Karoll diyor l»i: 
kimlerdir diye soran gazeteciye, bu .. _ Sade::c iyi görilnüsü tarif et· 

Bul)dan başka elde edilecek kalp pa. 
raJa.nn aı:ııl1arma. nazaran gösterdiği 
farkların tesbit olunması için darp
haneye gönderilinesi de istenmiştir. 

güzel yıldız epey düşünüp taşmd~~: mek için güzel kelimesini kulhm-
tan sonra bir liste yazm!§. ve seçtı.gı ınak Yanlr~tır. ~üzd olan ddikanlr· 
erkek isimlerini giizellik sırasile bıl· lar pek nadirdir. Bir adam ancak 
dirmiştir: . mesaisinin hedefini elde ettikten CEVABIMIZ: 

Yüzdeki çiller gerçi doğrudan 
d~ğruya deride olan bir tezahür ise 

de sebebi kandadrr. Bunların dahili 
sebepleri izale edilmedikçe dr~arı
dan sürülecek il.aç ve kremlerin hiç 
bir faydası yoktur. 

Çifte kaza 
Listenin en b<\şmda Amerık:a sonra ve zekasını geli:'.Elirmek için 

Cumllurrei:oti Ruzvelt gelmekte, son· cesaretini var kuvvetile kullanmak-

Yaralı çocuğu götüren 
imdat otomoblll 

yolda bir kaza yaptı 

rn da sıra ile şunlar taltip etmekte- ln güzellik sıfuhnı ikti:ıap ecebilir.,, 
dir: 

Çilin en ziyade görülen sebep
lerinden biri de kan zafiyetidir. Bu 
zafiyet tedavi edilir edilmez çiller 
de kendiliklerinden yok olur. 

Bazı deriler vardır: ki tabiatleri 
bakımından lekelidirler. Vücutta "•e 
sağlıkta hiç bir kusur olmadığı hal-
de deride çiller bulunur. Bunlar: yal
nır yiizde değil, fakat biitün vücut· 
tadrr. Mesela kızıl saçlıların hemen 
hepsi cillidir. Bu da ciltlerinin tabi
ati iktizasındandır. Hiç bir ilaç bun
ların çillerini izale edemez. 

Ankarada bir 
kaza 

Fethi yaman 
yaralı 

.., 
agır 

Ankarada Yaman şirketi müdürü Fet 
hi, dün ak§arn evinde mercliven başmda 
kafasından ağır surette yaralr ve sıhhi 
vaziyeti tehlikeli olarak bulunmuş ve 
hemen Nümune hastanesine göndcril
mi§tir. 

Fethi akşamüstü iş bankası katibi 
umumi muavini fsmaille buluşarak An. 
karapalasa, oradan da gene beraber 
kendi ~vine gitmi~ti. İsmail aşağıda o
turduğu sırada Yukarıdan bir ses ·duy
muş ve koıJarak çıktığı zaman arkada. 
şım yere düşmüş bulmuştur. 

Fethi ge~en sene Boğaziçinde 70 bin 
Jiralık büyük bir köşk yaptırmıştı. Son 
zamanlarda bu köşkü de bir bankaya 
60 bin liraya tuhin etmişti. Sekiz gün· 
dcnberi hiç uyumadığr. bundan dolayt 

Ortaköyde Ta~merdiven ıo ağında 
oturan Nazlı, Timonayi, Zirabonni, Vah 
ram ismindedört çocuk dün civardaki 
bir arsada oynarlarken Vahram yerde 
bo~ bir konserve kutusu bulmuş, buna 
karpit doldurmu~tur. 
Vahram arkadaşlarım kutunun ba§ma 
topladıktan sonra bir kibrit yakarak 
at~lemi~tir. Bu tutuşturma üzerine 
kibrit birdenbire infilak etmiş. ötekiler 
kaçabilmiş, fakat Vahram başından ağır 
surette yaralanmr!tir. 

Çocuk hemen çağrılan .sıhhi imdat 
otomobili ile hastaneye götürülürken 
otomobil Beşi.kta~ta kajrmakambk bek
çisi Mehınede çarpmıştır. Bu kaza üze
rine otomobil durmu~, yaralı Mehmedi 
de içerisine alıp her iki yaralıyı Beyoğ
lu hastanesine götürmüştür. 

13 yaşında bir 
kız kaçırılmış 

Zabıta ehemmiyetle 
tahkikat yapıyor 
Kasımpa§ada Hacı Hüsrev mahalle· 

sinde oturan Hadiyl!'nin on üç yaşındaki 
km Hayriye iki gün evvel evinden: çık
mış, bir daha dönmemiştir. 

İlkmcktebin dördüncü sınıfına kadar 
okuyan Hayriye bu sene mektebe 
verilmemi§, bir tütün deposunda }alış.. 

maya ba§lanıııtı. Küçük kız iki gün ev
vel evden i~e gitmek üzere çıkmı~. fakat 
işe gitmemiş, ak§am üzeri dönmeyince 
annesi zabitaya ba~vurarak kızmın a· 
ranmasmı bildirmiştir. Küçük kızın 
evlatlık edinilmek üzere kandırılma

sından şüphe edilmektedir. Zabrta ehem 
miyctle tahkikata ba!lamıJtir. 

bozulan sinirlerinin müvazenf'sini bü- Kü~ük Hayriyeyi kandmp kaçıran· 
tün bütün sarstığı ve bu halin merdiven }arın bir iki gün zarfında ele gcçecekle-

Beı:nard Şav• Eden, me~hur: mu· 
sikişinas Toskanini. Amerikan d:· 
miryolu kralı Vaveril Hnrimen. mı
ralay Lindberg, John T uney, meş
hur polo oyuncusu Reymont Guer.t 
Alman tenis yıld1zı Baron von 
Crarnm, kutup kaşifi amiral Byrd .. 

Madlen Karollun bu listesinde 

Apartmanda 
davetsiz misafiri 
Dün Harbiyede hir 
bııısız yakalandı 

Güpegündüz bir apartımam soymaya 
tC1ebbüs eden bir hırsır dün yakayı ele 
vermiştir. 

Sabıkalılardan Akif diğer ismi ile A. 
tıf dün 1aat on beşte Harbiy:cd.e F1ida
yet sokağında Ferah apartımamıun be· 

tinci katma çıkmı!; elindeki maymun
cukla bu katta Araksinin oturduğu da-

frenin kapısını açarak iseri ~i;mi~tir. 
Araksi diğer b~r odada işile meşgul 

olduğundan kaprnm açıldığını c!uyına
mıs, biraz sonra bir iğne ahn2k üzere 
çık~nca odanın birinde bir adamın do-

laşttğ.mı görmüştür. Hemen feryada ı 
ba§laymca h.u·sız çaldığı eşyaları ?rra. 
karak kendiı:ini apartımanrn merdıven· 
lerinden sokağa atmış ve kaçmaya baş· 
lamrstır. 

A;aksi hırsmn peşini bırakmıyarak 
bafırmakta devam etmiş. hırsızın kaç. 
tığım Harbiyede nokta bekliyen ~48 

numa.rah polis memuru Mustafa ~ore
rek üzerine a.tıl.ı:ıışt.rr. 

Hırsız bu sırada polisle mücadeleye 
. . . ı· d k. m•ın"u;;u atarak gır:~m117, c ın e ı may • "' b 

kacrnak !stemisse de zabıta memu: 
koİlarmdan sı;;,sıkı tutarak aı:ılt sa • 

.. Crüp tes kalıyı Pangaltr merkezine go u -
lim etmi~tir. 
~----~--~--~~--~------den inerken düşmesine sebep olduğu ri muhakkak görülmckteıdir. 

cebindeki taabncasınm da böylece kaza Jiletle h arJ~ID! 
eseri oıarak patıa<lıfı tahmin oıunuyor. Tramvaydan yardlamış 

Fethi Nümune hastanesinde yatmak- atlamayJDIZ •' . • - K:at<rnda 44 
Taksımde dogramacr so b ta ve srhhi vaziyetinin vebametini mu. Ra}ımi kum 

hafaza ettiği anlaştlmaktadrr. Fatihte Çörekçi fırınının !ahibi 58 numara!~ e;de otura~ bı.ı srrada Ji-
Fethi Balkan muharebesi sırasında yaşında İsmail dün Edirnekapt tramva- Agavni ıle avga etmı§. t 

il S. k · clm. t vay durma letle karısını yüzünden yaralamıldş xrl. Edirne valiliğinde hulunmus olan H~H- r yı · e ır ecıye g 1~' ram · - _ . e ka ırı _ 
lin oğludur. i~ oonltasımn ilk yr!Lumda I dan atlamış, başından yaralanarak has. Agav:ıi Beyoglu h2stanesın 

in ·uz bütçesi 
Açık He kapandı 

Londra l (A.A.} - Mali sene, dün 
5.59_7.~91 İngiliz lirası ı:çıkla nihayete 
ermıştır. 

Ma~arif umumi yekiınu, bor~ların 
amor:tısmanına tahsis edilen 13.127.000 
İngiliz: lir4sı dahil olmak üzere. 902 mil 
yon 193·3.85 İngiliz lirasıdır. 

Umumi varidat yeklınu ise, 896 mil
yon 595,19.; İngiliz lirasıdır. 

M iidafaa işlerine, bütçe tahminlerin· 
den 7•82 1.0oa &.<riJiz lirası fazla olarak 

"' 1 SG.Ol2.000 İngiliz lirası sariedilmiştir. 
Dalgalı borçlar, geçen sene 782 mil. 

yon 1 7o.ooo İngiliz lirası iken, bu ııene 
69'8.!30.000 İngiliz lirasına inmiştir. 

iş b1:1nkası kumbara . 
ikramiyesinde 

kazananlar 
Ankara 1 (A.A.) - Bugün Türkiye 

İ~ Bankasr kumbara ikramiye l~ride-
sinde kazanan lıl§hCa numaralar §Un-
lz.rd'ır: · 

1000 lira Ankarada Erdoğan. 250 li. 
ra Ödenı.işte Türkan, 100 lira kazar.an· 

lar Konyada Kazını. istanbulda Fethi. 

İzmide. Hasan Rıza, Beyazıtta Zira, 
Ankarada. Galip, Sıvaata Naci Kök:. An· 
karada Hidayet, Diyarbckirde Nazan, 
istanbulda Mustafa Ali, Bcyo.ğlunda 
Kemaldir. Elli ve on lira kuananlann 
listesi şubelerce tevzi edilmiştir. 

ZA rt - İstanbul ithalat gümrüğü. 
nün 37065 sayılı beyannameye c..t 
451245 say11ı ve 39422 sayılı b~yau
nameye ait 457,253 sa ·ıh 2 adet rnak· 

buzları ıayi ettim. Yenilerini çık.ara· 
cağımdan eskile.rinin..hiiliınü olmadığr • 
m ilan o<lerinı. 

K ·ğacilc Tü;;emcıı 

Diş Doktoru 

Cumartesinden maada hergUn 
hastalıırnı kabul eder. 

Edirnekapı, Karagüınrük Tramvay 

Durağı No. 95 Ankara Merkez müdürlüğünde bulun· 1 taneye kaldmlmrştır. mıştır. 

muıtur. j.- Bu akşam TC R K' te ":neninenmu•zzaın:.=ca.fi:i 
Beyojğlu Hkalke,vinde ! Şehirler Alev içinde ~~~i~~re~R~!ı~~ nm 

tems 1 VC OD eraos 1 .. Geo Rıg d G b l Gab Jose1in Gad - Suzi Vernon ve M;ıxudian . d Artıstler . rge au • a ne no - r ,__ b f·t Beyoğlu Halkevın en: bü .:k flm . k ti 1a UFA tarafından yüz binlerce ıra sarfile yaprıa.u u muazzam ı m 
3/4/937 cumartesi gl.inii saat Avrupanı:1.dn Y~~ ~ f şı~ e 

0 r d B .. tü~ bir sehrin cehennemi alevler içinde yıkrlışr, binlerce halkın 
20·30 da evimizin İstiklal cadd.csiıı- M~·ıto~olı~. jn yuz j k lyecan ı. 1

[:1,.ku t savv~run fevkinde heyecanlı dehşet• ;ı.~k ve ihtiras sahneleri ... 
de Nuri Ziya sokağında Parti bimı- folaketı, yuz erce petro uyu armmR m ı a TM, a zı· o-an dans ve şarkıları -· ... a•••••••••ıll 

l d b . 1 uınen, acar. b • _.-:ıııı smdald temsil sa onun a ır top an 
1 

tı yapılacaktır. i -- A O E M • 
J - Çocuk bakımı hakkında ·-~ 1 

konferans (Do. general Kadri Raşit 
i KT i DAR 

tarafından) . . .. . ve e IE L G E V ş E K L D G n N E 
2 - Temsil (evımız gostcnt şu-

be~ tar~~nt~~~~ntıya gelmek istiycn H o R M o B •ı 
yurddatların, yer bu.la~ilmeI:ri için 
toplantıdan evvel evımıze mura~t 
ederek girme kartı almalarını rıca 1 
ederiz. . 

.-
Tabletlerl • Her eczanede arayınız. (Posla ku:uau 125S Ho.rmobln J -· 

mım ..... Paris sergisine gitmek . istiyenlere ~ıımrı 
:=ii e!:: ·-····· :ı:: , ... .. ... Belgrat, Mili.no, Pari:s 

!jij 3 2 • • 1 .. k Brendizi • Roına • Nis • Paris • Londra 2 E) Q I 

~il fazla maJU~n~ç~ B~oğlu HNurg • T ;-~~ .. :;~~~~.~.~ ... ~~~.~!!,~;,~~.~:l"-:m::~.~;~~'.;,~~:;:ii::,~~~:~~-lillil 
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Kan 
davası .... 

KUGbca ~nnda pcuar kuruldulu gfiftler, ~ gençler taro
/vt4tıa ~ Aotxlda köyUJ.ye oynanmağa tnaAau terbiye w7ioi 1t4iJc pi. 
,,... (1) 

Yazanı (VA·NA) 
(Her Hakkı MlleWllne aittir) 

[VltllDI atlarlar. Ali,. kendini 1 Ah ama, bilmem bilmem. •• Bu hak.. 
muctaf•• için kamasını çeker. kını nasıl 6diyebllecefim ? ... 
F~at haydutlar, daha atik dav. [Halkm arasına girip ortadan 
ranarak, kısa bir mücadeleden . kaybolW'lar.] 
ııonra. onu kıskıvrak yakalarlar. oöRDONCO MECLts 
Kollarını ağzını bağlarlar, koy. Nine, Emine, Selçuk 
oundan para. ke.seaini çıkanr- (Üç kişilik olan bu aile orta oyu. 
ıar.] nunda olduğu gibi, muhayyel bir 

Bb'iJ1ci haydut - Hah işte ... Ne ok evde otururlar.] 
kalJ... GörUyorsun ya... Nine - Selçuk! 

tıdncl haydut - Kocaman taban- Selçuk - Ne var, Nine? 
cdJ da var... Ne yapmıya gidiyordu Nine - Haydi git, mutfağa bak ... 
acaba?... Anan yemeği hazırlamış mı? .•. Nere-

Birinci haydut - Fakat herif bizi deyse baban gelecek ... Akşam oldu. 
iyiden iyiye gördU... Gebertmer.sek Selçuk - Hazırlamıştı... Demin 
belki biçimimizi jandarmalara tarif gördüm... lete odaya girdi, tepsiyi 
eder, onlar da bizi yakalar... getirdi. •. Lambayı da yakalım. •• (Ya-

. İkinci haydut - ~·et, iyi dü§iln. kar taklidi yapar) Nine! 
dün, öldürmeli... (Hançerini çıkarır, Nine - Ne var yavrum? 
Alinin göğlUne saplıyacağı esn:ı.da, Selçuk - Bizim ötedeki ev bundan 
bir ta.banca aeıi İ§itilir.) daha mı bUyUktU? 

ÜÇO'NCO MECUS Nine - Tahit çocuğum ... Daha bQ. 
lli, Dursun ve kaçan hnızlar yilktU... l\ı.ha zengindik... Her işimiz 
Ali - <Halkı yarar, kahramanca daha yolundaydı ... Fakat hepsini bı. 

bir hareketle ortaya atılır. Bir elin. raktık... Ama, 'baban çalı~ na
de tabanca, bir elinde kama vardır. muslu bir adamdır... Korkma, bura
Hrrsızlara hitaben) Bu zavallı adamı dakl evimls de gOnden rtlne bilyüye
~ymafa utanmıyor muawıuz ? .. Hay- cek ..• 
di bakayım, bıralrm şuraya aldığınız llnfııe - (Selçuka) Şu Yl.Ygıyı Bil. 
paralarla ta.bancayı ... Yoksa ikinizin kiver pencereden! 
birden beynini patlatırım. Selçuk - (Silker taklidi yapar, 

Bırinci haydut - (Korkarak, arka- sonra yaygıyı anııealne verir) Peki o 
d~rna > Aman ben bu adamı bilirim. güzel büyük evi, o tarlaları ucuz U· 

Pek Ce!urdur ... Elinden kurtulama. .-:uz aa.tara.k niçin buraya geldik? 
~ .. tyaı mi biz bu işt.en vazgeçe. Nine - Kaç kere anlattım ll8D&, 

lım , çaldıklanmızı bırakalım. Bqımı- oğlum! Kan davamız vardı... Bütün 
zr bellya sokma.dan. gidelim... soyumuz aopumuz bu uğurda gitti ..• 

İkir.ci haydut - Doğru... Hakkın Baban, sen yaştayken kaldı... Bak· 
'":tr Aman kaçalım... tun ki bu t.ek evli.dun da öldilıille-

( Kn":ırlar. ] cek, onun için, itte buraya pldik. 
!>unun - < Alfnln UatUne lfilfr. Selçuk - Ama, babamı kinule öldU. 

Onuıı bağlarını çöur, ağzını açar.) remezdi ki. •. O, ceeur ... Muharebeye 
Geçını§ olsun, hemterlm... de gitti- Dil1D1anlarla kahramanca 

Ali - Sen Hızır mısm, delikanlı... boğu§tu... ÇaVU§ oldu. .• Geldi:.. Her· 
Benden gençsin ama, ver şu elini ö- kes onu sayıyor, herkes onu aevlyor .•• 
peyim,., Ayaklarına da kapanayım... Onun da kimseden korkusu yok.. 
Bent kurtardm... Sen olmaaaydm, Emine - Sen ÇOcuksun, eus ... O 
::ım maldan, hem candan olacaktım... kadar derin arattnına... Akim ermez. 

tUii &nruıode kazandığım para ve Hem bak, ifte bir ayak aeei var ... 
~un ııafaltaar hep bu herifle. Baban geliyor... Fakat o ne? •.• 

eline pçmiftt... Yaı111& caırrmı, .BJtŞJNcı lıtECIJS 
;:ınu defil, ailihımı da kurtardm... (Dunun ıel'ir. YUzü ~ıdır.] 

onunıa ne itler göreceğim... Emine - BaYJ'Ol&1 ... Ne oldu? ... 
Duraun - Ne itler göreceksin' Dursun - Ditinı tuttu ... Ecuneye 
Ali - Sen baıı ,__ __ ...,_ . ... ... aldı 

her teYlm ,.__, __ •un.anını... Sana uğradım. ~ m... ŞifmMin. diye 
•unıan... Ne f8tenen ya. yUzUmU de l&l'dnn... Sıcak tutmak L 

payım. •• Yalms bunu "'--- ..s...:ıiJ 
Çünkü benim 8-.ı-ua.u&. eormL.. yiymif ~ er ... 

•• • ""~ Nine - Aman e\'lldını... YüzUDU 
ll!Duraun - (Omuz· ıllkerek) pek ı. aarmıpm da bir defltmipin ki. .• Az. 

[Be ber kalam taDJY&IDIY&caktmı. •• 
. ra Yilrllrler.] Dunwı - Siz yemek yeyin. .• Ben 

Alı - Sen de k••"b • . .-...Mm H ., - aya mı g\dıyor- yemi.r~-... er nedeue bu ak· 
ıun.... 3- b' km 

Dursun - Evet ama, burada bir L 
lim var. Alctanıa. döneceğim. 

Ali - Kinılerdenatn' .. 
-1lm dJ.ı- • ••• Söyle de, 

~auıce bana Y&Pblnı iyiliğin 
)S&rlıllfnu 6clemeı 3 çal 

Duran.. A ll&YDn. 
'U4- dam aend Ta• olurmn•., Bu , e ... ~ı mı ..,, .... , her 1naanm h , __ _ 

na y&pacafı h er jWlee 

baydf Allah izmetelrdendir... Eh, 
dan a ıanırladık... Ben fW'&· 

rursa':~~~~ kahvede otu. 

Ali - Hayhay ... Canım, elini kL 
tmnL .• Ver, ~Yim. ver... (Durawı 
elini çeker. Ali onu kucaklar.) Sen 
~im dünya ~, ahret 1 ..... _ L. ev AUllll o .. 

tam içim"" ır aı tı da var .•. Camı 
kapryayım da turada ocafm kartı· 
sında otW'ayım ... 

[Muhayyel camı kapar. GOya oca. 
fırı yanında otW'ur. Ellerini mı· 
tır. Ötekiler yemek yer.] 

ALTINCI MECLtS 
Evvelkiler, bekçi ve Ali 

Ali - (Bekçinin arkasından yeti· 
ıir) BeTCçi baba ... 

Bekçi - Ne var? 
Ali - SöğütlUgillerin evi ne taraf. 

ta? 
Bekçi - Nidecekıin •.• 
Ali - Hiç ... Llzım ... 

(Devamı uar) 

Tonton 
amca 

Cambazhanede 

M ik l 
Ye d i ler 
arasında 

-i8-· 

Y azar): Niyazı A hmet 

40 Sene evveı bugün 

1314 Türk - Yunan harbin· 
başlamasına sebebiyet ver 

hadise vuku buldu 
TOrk askeri, 28 saat bir lokma ekm 

yemeden ihtiyar paşalarının 
ruhunu 11adeltller ... 

Kozköyü . Bap daima karla inmedim. Krtamm batından .,,._ 
örtülü bulunan Olimpoı dağlannm madun. Ölüm korkuaiyle pn 
cenup eteğinde ıeriimiı ıirin bir kar itilmek ve gizlenmek denaetiDi 
yedir. kip etmedim. Sinnim kema& ~ 

Burada Yunan askeri yerlefmit muf, devlete edeceğim hizmet,.
bulunuyordu. Türk ordusu da çetin bundan ibaret kalmıt iken mi a.1-
bir mevkide yer almııtı. me güldüreceğim.,. 

Dütman, mevkiinin müaaad~in -----"""' 
den istifade ederek karııımclaki kuv. 
vetleri bozmağa muvaffak olmuıtu. 

Düıman kumanclaru, bu muvaf· 
fakıyctin devam ettirilmesi icap etti· 
ğini düıünüyordu. 40 ıene evvel bu 
gün 1897 yılı 2 nisan günü Yunan 
kumandanı bütün zabitleti çalıra· 
rak plinmı söyledi: 

- Vaziyetimiz çok emindir. 
Katrin yolu ile doğru Seliğine ine· 
ceğiz. Sol cenahımız yüksek dağ
lara sağ cenahımız Ta1amuı. sulan. 
na ~elecek donanmamızın himaye
sindemr. Seliriiği ifpl ettikten son 
ra Karaferye demiryolunu bozarak 
düpnan ordusunun ricat batım da 
k ... 
esecegız. ·ı 1 .... Ordu harekete ve ı er emege ıeç-

ti .. 
Bu harp methur 1314 Türk -

Yunan muharebesidir. Yukanda an· 
lattığmırz hazırlık ve ilerleme henüz 
harp açılmadan yapılan hareketti. 
Huduttaki kuvvetler yalnız mevkii 
muhafazaya memurdular. llerleme
ğe aalihiyetleri yoktu. Çünkü hü
cum eden kıtalar, qkiya kıyafetinde 
aakerlerdi. Ecnebi devletlerin ver
dikleri notada ••HuC:lutta herhanai 
bir tecavüz oluna l>ittün meauliyet 
tecavüz eden milete aitir.,. diyorlar
dı. 

Dütman kuvvetleri ilerliyerek a
tqe bqiadılar. Hudut hattı üzerinde 
iki saatlik bir uzunlukta ha,lıyan a· 
tq Türk ileri karakollan üzerine ya. 
pılryorclu. Derhal kuvvet yetiıtirile· 
rck mukabeleye batlandı. Bu harbi 
anlatan bir kitap ıöyle diyor: 

- Saat ikide biribirine müvazi 
altı yedi kilometre tulünde iki ııra 
tetkil eden tüfek atqinin geceleyin 
mükemmel bir fdıriiyini andıran 
manzıuaaJ ne kadar litif. ne kadar 
göz okfayıcı idiyee onlamı basıl et· 
tiği kurıun yağmuru o kadar kor
kunç ve c:lehtetliydi.,. 

Dütmanm bu ateti ve ilerlemesi 
üzerine harp ilin edilerek hududa 
asker aevkedildi. 

iki ordunun ilk 'karplaftiiJ yer 
Milono oldu ve Milono harbine ~ 
landı. Top ve tüfek atefİ bütün..,... 
detiyle devam ediyordu. ~rliv.a 
Abclülazal P8fllt. at uatündey~ı. M~
harebeyi takip tıdi'jOrdu. Emır zabl· 
ti yanma yaldaftı: 

-Papm, dedi. Vuiyet biraz 
tehlikeli.. Hayvandan inip biraz u· 
Zaklapanız. 

Pqa. atının ~daha iyi yer
lqti ve töYle mubbele eti: 

- Şimdiye kadar bulunduium 
müteaddit muharebelerde atımdan 

Abc:lülazal pata. bundan ... 
düpnanm bulunduiu mevkileri 
göeterdi: 

- lıte. dedi. Bizim için Plile
cek yer oralandır. yoba seri delil~ 
dir. Türk daima ilerilini. fakat hiç 
bir zaman bir parmak gerİIİDİ clü
ıünmez. Ben ölürsem. elbette aiz 
oraya varacabmız. Bu bıenim nr 
hum• pdeder., 

ihtiyar pap bu eözleri aöyledı&· 
ten birkaç dakika eonra atılan bir 
kW'fun atınm U.tünde inledi ve yere 
Tn; .. pbi oldu. indi. upuzun .,...,,, 

öldü. 
Emir zabiti.,. .... " bl~

IODI'& baıp---yÜlaftı. 
yordu: . 

_ AbdüJual pep tehit oldu. 
Onun ralamau pdetmek için tepeleri 
ı•nlm .. 

Papnm ölümü ağızdan aiıza 
yayılm11. duymıyan kalmaımttL 
Bütün aılr.erin candan eevdiii pqa
nrn ölümü büyük bir teeaür uyan· 
clınruı bulunuyordu. 

• • • 
Papnm ruhu pdolmuıtur. Çdn~ 

kü Türk ukeri. tam yirmi eekiz sr 
at dinlenmeden, bir lokma ekmK 
yemeden harp ederek dUflllBD ub
rinin bulnduğu tepelere Türk bay
rajnu diltti. 



' 
Asilerin merkezi 
Burgos tehlikede 

(B~tarafı 1 incide) 
Jiuvvetler Burgos şehrinden §İmdi 
ancak 48 kilometre mesafededirler. 
Kurşuna dizilen Italyanlar 
Reu ter ajnnsı bildiriyor: 
İyi bir menbadan alman habere 

göre, hali hazırda Al~erias da bulu· 
nan bir ltalyan alayına mensup bir 
çok < avuş, onbaşı ve yirmi kadar 
karabinero, lspanyol asilerine sui
kast te.-;ebbüslerinden dolayı kur§U· 
na dizilmişlerdir. 

Septe bombardıman edildi 
Cebclüttank 1 (A.A.) - Reuter 
İki hükumet tayyaresi bugün öğ· 

lecfen sonra (Septeyi) bombaya tut
muşlardır. Burada kuvvetli bomba 
•esleri duyulmuştur. 

Astıer imdat topluyorlar 
Burgos 2 (A.A.) - Bir kararna

me, 930 sınıfının bütün ihtiyat ef· 
radmı silah altına çağırmaktadır. 

Miitemadt isyanlar 
Bu sabahki posta ilen gelen Deyli 

Herald yazıyor : 
General Frankonun kuvvetleri ara

mda yeni üç isyan çıktığı dün anlaşıl· 
~ 

tır. Bunlardan biri Cebelüttarık ya. 
da La Lineada, diğeri İspanyol 

r 
~aııında Tetuanda, üçüncüsü Algeciras 
limanında vukua gelmiştir. 

İsyanların üçü de bastırılmı~ ve mU
feakiben birçok kişi kurşuna di:-ilmİ§· 

tir. Fakat bu gibi hadiselerin biribiri 

ardrn:a art!"J'lasr, asi askeri korr:iteleri 
pe.cd"nı:Je şiddet!i bir korku ve helecan 
aoğ·.ırmaktadır. 

Diğ~r taraftan bpanyol hükumeti. j 
ilin, -dahilen mücadel!ye mecbur oldu- ı 

fu bazı mü§külleri bulunmasına rağ· 
men, kc:.d!sine karşr itimadı daha çok 
nrtıycr.,, 

Jt.ı:Jyan aiJelerinin endişesi 
Sm\:'ay Refere YaD'Jar: 

M<ld:hin §i:n:ıli barbisinde Gııadala. 
jara cep:1csinde İtalyan askerl~ri arasın 

da iııyan çıktığı haberi gu~temize ge
lirken, mevcut sansüre rağm~n muha· 
birlerimi~ tarafından toplanan haberler, 

ltalyanın kendisinde de k:tlık ve gale. 
ya.., halinde bir rahatsızlık mevcut ol
du w ı.ınu bildir~ktedir. 

l\fo~olininin, elinde bulunan bütün 
kudretleri kullanarak dünyadan sakla· 
mağa çahıhğı müteaddit şayanı dik
kat haöiseler olmuıtur. 

Kıtlık, M usolininin ba§lıca meselesi
dir. Kont Ciano, Yugoslavyaya, İtalya 

için fa::la yiyecek tedariki için gitmi,tir. 
l'tlgo:llavların ş:ırtları üzerine yapılan 

• alelacele ank.amaya göre, Yugoslav 

:tacirleri derh:ıl ve kredi üzerine ital
y~ya yiyecek tc::larikatı gönderınek em

rir.~lmı~lardrr. 

1 "Viyanadan gelen bir habere göre, 
,bir İtalyan silah tröstü, Yugo3lavyada 
bir fab.:i.kT°inıa edecektir. 
~---1 Madrit önündeki İtalyan bozgunu ha 

.,::ri"bü"tün mer.ılekete yayılma fırsatı 
rıı ıll:nakta ve crkeklerind~n haftalar 
ve aylarca haber aiamıyan İtalyan aile-.., 
kr: öaha ziyade korkuya düımektedir. 
· Binler::e ka iın mahalli faıist daire. 
]erine gelerek "erkeklerimizi bize iade 
~~in!,, ?iye haykırmışlardır. 

f>o;1 nakliye gemisi Napolid<.n ayrı

]:rk f •~ kıdmlar, birsoklanrun kolların

ô:::n !ı:Ü!;Ük çocukla: olduğu halde, va. 

purun merdivenine hücum etmiş1er ve 
a~k'erl::rin yolları üzerine atılmıılardır. 

Ka:i:nlar ancak bizim ölülerimiz üze

::rinde:ı geçebilirler,. diye bağırıyorlardı. 
lSi~h gömlekli polisler bu kadınları 
ınhtımdi:!n zorla çıkarnuşlardır.,, 

lsp:mya Fasına giden 
frnnsız torpitolan 

Bre:;t, 2 (A.A.) - Cyclone, Mistral, 

Sirocco torpito muhriplerinden mürl!k
kep olan Atlas Okyanosu filosunun al. 

tmcz torpido fırkasr, sekizinci fırkaya 

ö,i~;tirmck üzere İspanyol Fasına ha
reket etmi~~·r. 

TrY~ssut teşehbilsü 

Havana, 2 (A.A.) - Küba hükUme
ti, tsewa harbine bir nihayet vermek 
üzere "filitUn Arr .·ırn milletlerinin ta. 

w:ssutta bulunmalarına dair olan Mek· 
•• ... '-bul .. 

ıika notaamı - etmiftir. 

Tavassut, ihtimal Milletler cemiyeti 
vasrtasile yapılacaktır. 

Çingeneler astlerle, yıldızlar 
hUkOmetçilerle ... 

Londra, 1 - Holivuddaki sinema 
artistleri Madrit hükumetine iiç yüz 
bin dolar göndermişlerdir. 

Astlerden kurtulabilen kaçıyor 
Cebelüttank, 2 (A.A.) - Ceuta ve 

Tetouan garnizonlanndan 10 asi nefer, 
geçen gece kaçmışlar ve bir kayıkla bu 
sabah Cebelüttanka gelmişlerdir. 

Bunlar, durmaksızın 8 saat kürek 

çekmi!lerdir. 

Belgrattaki 
mühim içtima 

(Baş tarafı 1 incide) 

ne de dostluk ve ittifaklarına ve ne de 
Milletler Cemiyetile olan münasebetle 
rine zarar vermediği hakkında yeni
den kat'i teminat vermiştir. 

Yugosla\•ya, tttalya ile yaptığı an
laşmayı Cene\Tcde tescil ettirecektir. 

Tamamen Tunaya taalluk eden me. 
scleler, Macaristan ve Avusturya ile 
ticari ve siyasi müna.sebctelr, Küçük 

. Anlaşma ile Roma protokolları grupu 
ara.smdaki iktrsadi teşriki mesai de 
Hodzanın Viyana seyahati ile alaka
dar olarak tetkik edilmiştir. Yugoslav 
Macar münascbatı meselesinde, son 
günlerde muhtelif rivayetler bilhassa 
Kanyamn Belgradı ziyareti şayiası 

dönmüş olduğu için, iyi malumat alan 
mahfeller Stoyadinoviçin hiç şüphesiz 
arkad~lanna. senatoda yaptığı beya. 
natı tekrar ettiğini yani Yugoslavya
nın yalnız başına Macnristanla müza
kereye girmiyeceğini ve kendisine KU. 
çük Anlaşma müttefiklerine bağlıyan 
taahhUdlere harfi harfine riayet ede
ceğini bildirdiğini zannediyorlar. 

KUçUk A'nlaşmahm bir bölge kollek 
tif emniyet anl~ası olarak muhte. 
mel inkişafı meselesinin yarın görü
şüleceği anlaşılmaktadır. 

Konsey reisi ne diyor ? 
Konseyin bu seneki reisi Çekoslo -

va.kyu hariciye nazın Krofta gazete. 
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Küçük Antant konseyinin bu 
def aki toplantı.sından heyecanlı ka -
rarlar beklemek icab etmez. Çekoslo. 
vakya Cumhurreisi doktor Benesin 
vüruduna kadar Belgradda kalmak 
fırsatına nail olacağımdan memnu
num. 

Küçük Antant konseyinin bu defa
ki top&lntıamda. Yugoslav • Bulgar 
mi.sakı ile Yugoslav - İtalyan anla,_ 
ması bilhassa görüşülecektir.,, 

Dilnku· görllşmeler 
Salahiyettar mahaf ilden alman ma

lumata göre, konseyin iTci buçuk saat 
süren ilk toplantısında, Yugoslavya 
Dqvekili Stoyadinoviç, Yugoslav -
Bulgar misakı ile Yugoslav • İWyan 
anlaşması hakkında Romanya ve Çe. 

koslovakya Hariciye Nazırlarını ten
vir etmiştir. 

Çek Reisicumhuru da gidiyor 
Çekoslovak cuınhurreisi Doktor Be

neş pazar günü Belgrada hareket ede
cektir. Çekoslovakya cumhurreisi 
Belgradda Yugoslavya Naibi Prens 
Pol, Başvekil Stoyadinoviç ve diğer ri. 
calle mUhim siyasi müzakerelerde bu. 
lunacaktır. 

Nasıl telakki ediliyor ? 
ı Belgrad konuşmaları Fransız matbu 
atmı çok: yakından meşgul etmektedir. 
Fransız gazetelerinden Echo de Paris 
Yugoslavya - Bulgar ,.e Yugoslavya -
İtalya anlaşmalariyle Küçük Antan
tm büyük iki darbe yediğini ve bunu 
Macar • Yugoslav anlaşmasının ta. 
mamhyacağını söylemektedir. Merke-

zi A'vrupada Fransız sis~minin inhi
lllinden İtalyanın faydalanacağını da 
ilave etmektedir. 

Ere Nouvelle ise Küçük Antantın ' 
kuvvetli olduğu kanaatindedir. 

Ruzveltin sulh 
konferansı 

Bu yaz Kopenhagda 
toplanacak 

Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinde okunmuştur: 

"Öğrendiğimize göre, Reisicum· 
hur B. Ruzvelt• birkaç gün sonra 
umumi bir silahları tahdit konferan 
sının içtimaa davet edilmesini bü
yük devletlere telClif edecektir. 

Bu konferans önümüzdeki yaz 
mevsiminde Kopenhag'da toplana· 
caktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize gÖ· 
re, mümessiller meclisinin hariciy~ 
encümeni azasından biri, bugün ve 
yahut yarın kongre kürsüsünden 
"Reisicumhurun bu memduh teşeb· 
müsünün senasında,, bulunacaktır. 

imtihana tesir 
ede~ evliya 

Meğer 16 yaşında bir 
kızmış 1 

Şehremininde oturan Haydar ismin
de bir talebenin geceleri ortalıktan 

kaybolduğu nazarı dikkati celbetmiş 
ve evvelki gece bir duvardan atlarken 
polisler tarafından yakalanmıştır. 

Haydar verdiği üadede şöyle de. 
miştir: 

"- Bugünlerde imtihanımız var. 
Şuracıkta bir evliya yatıyor. Omm 
başındaki ağaçtan bir dal koparınca 
imtihana fevkalade tesir ediyor. Ben 
bu dalı koparmak için duvardan atla. 
dım.,, 

Haydar, nihayet dün cürmUmeşhut 
mahkemesine getirilmiş ve yapılan du
I"U§ma sonunda kendisinin evliya de
diği kimsenin o civarda oturan 16 
yaşlarında bir kız olduğu anlaşılmış
tır. 

Mahkemeye Haydarın genç kıza 

yazdığı iki mektupla genç kızın Hay. 
dara yat..dığı bir mektupla. fotoğraf da 

veri1m1~ti. Duru~maya bugün devanı 

edilecektir. 

ltalyan 
askerleri 
tamam ile 

kıymetsizmiş 
(Ba.1tarafı 1 incide) 

ların noktai nazarları muhteliftir. Ba. 

zılan Sovyet tayyarelerinin gerek mal -
zeme gerekse inşaat itibarile Alman 

tayyarelerine faik olduğunu iddia et-
mişlerdir. Buna mukabil bazı1 arı da, 
Alman tayyarelerinin daha iyi olduğu. 

nu fakat Alman tayyarecilerinin, İspan
yaya en iyi pilotlarını göndermiş olan 

Sovyetlcrden daha zayıf görür.dükleri 
fikrini ileri sürmüşlerdir. 

tspanyo11ar tarafından değil de Al· 
manlar tarafından idare edilen hafif 
hücum arabalarının, umumiyetle tat • 

min edici neticeler verdiği anla~rlmak
tadır. Maamafih, iyi tahkim edilen mev 

zilere hücum etmek mevzuubahıı olun· 
ca, bunların büyük çapta hücum araba. 
larr tarafından takviye edilme~i icap 
etmektedir. 

Sevkulcen meselesine gdfoce, Mad
rit gibi, müdafaası zayıf bir ıehrin uzun 
müddet mukavemet göstermesi, Alman 

büyük erkamharbiyesinin billn~sa na
zarı dikkatini celbetmi~ ve iyi tahkim 
edilecek bir şehrin zaptedilmez hir hale 
getirilebileceği kanaatini uyand~nnıştır. 

Alman erkanı harbiyesi ıu neticeye 
varmı~tır ki, kuvvetli bir müdafaa sis. 
temine dayanarak küçük küçük kuvvet
lerle yapılacak ani taarruzlar hunların 
süratlc mevki ve istikamet değiştircbil· 
meleri ve motörlü kuvvetlerle biı likte 
çah~maları temin edilecek olursa bir 
muvaHakiyet vasıtası olabilir. 

Nihayet, Alman müşahitleri - ha. 
lihazrrda ba;trca müttefikle~i olan -
İtalyan askerlerinin harekatını çok ya· 
krntlan takip etmiııler ve şu neticeye 
varmr!lardır: "İtalyan askeri11in kry
meti, Avusturya askerinin kıymetinden 
çok, ama pek çok apğıdır.,, • 

Nizipte belediye gazino ve bahçesi Dcvrchtcn giizcl b ir m.aıtzara . 
MemDeke't mektlUlpDaıro: 

Niz~pte imar faaliyeti 
Nizip (Hususi) - ~izi.p, s~ki:! 

bin nüfuslu ve oldukça ılerı guzel 
bir kasabadır. Zeytin ve fıstık kül. 
liyetle yetişir ve §ehre senede yarırn 
milyondan fazl~ para getirir. Be, sa. 
bun imalathanesi durmadan çalııır. 
Ve Nizip sabunlan bütün doğu vi. 
!ayetlerine ve hatta Edirneye kadar 
sevkolunur. 

Kültür hareketleri de oldukça 
ileridedir. Üç ilk okulun_ ka?rosu 
dolmut ve yeni yıl için ra~betm ar. 
ta cağı !!!İmdiden anlaşılmıştır· Yalnız 
orta okul olmaması gençleri. müşki.il 
mevkide bırakmaktadır. Bırçokları 

Kamburlar 
kongresi 

BUkreşte bir barda 
fevkalAde içtim : 

yaptı ! 
M k . B""kr ·n en şık barıdır. a sım, u eJl k. k 

Buraya güzel yemek, iyi iç 1 ve ha.·· 
§amları neşeli danslar seven şe. rm 

. k.ba takımları gıder. en zengm ve ı r . 
Geçen hafta bu barın başına acayıp 
bir iş gelmiştir. 

Gecenin henüz erken d.ene~ek s~-
atlerinde, simokinlerini gıymış .Oır 
düzüne kadar kambur kapıdan 15e· 
riye girerek barın salonlarına dagıl· 
mışlardır. Bunların arkasından da 
hazan çift. hazan da tek fakat hep· 
si de kambur olmak üzere birçokJan 
daha takip etmiştir. Orkes\ran; 
çalmasına yarım saat ka1a sa on a 
tam otuz tane kambur t~p_Iankmıkş 

k. sı er e bulunuyordu. Bunların ınu 

kimisi kadındı. ~ tğrİ 
Garsonların hepsi bu k~ l t 

büğrü insanın klübe gelnu§M0 
.. ":~.a

rına şaşıp kalmışlardır. u~ı ın 
başlamış ve mutat eğlence sa~\~~
lip çatmış olduğu bir sırada . u un 
masaları kamburlar işgal et~ış ve 
başka müıteriye hiç yer ka mamı§ 
bulunuyordu. k 

Musiki parçaları arasında la~
burların verdiği nutuklardan an aşı.· 

k B l B .. krCŞ ve cı-
mıştır i: u top antı u h 
varının kamburları tarafında~ k er 

ını on· sene akdedilmekte olan res l 
gredir. Klüp idaresi ve garsonbal şe· 
birlerinde bu kadar kambur uk unM 
duğuna şaşmı~lardır. Senel.~k d odn· 

·· n e a· gre sabahın ancak saat uçu 
ğılmıştır. 

... ................ , :·-···-·............................. i 
1 Martta, baharda ve çayır 
~ mevsiminde mülakatlar 
i Yazan: 
f Nlzamettln Nazif 

N ·za:r.ettin 
Arkada~rmız 1 • • 

Nazif yedi mülakattan ı. 
ba:-et bir vazr serisi hazır
lamı,tır . Karilerirniz '. n be-

" • 1 
<·enecekleri ve zevkle oKU. 
b , • 

rabilecekleri dereceı,e orı· 
. . ı 1 bu miilak:ıtları 
Jına o an 
1 • k .. kadar nesre Jlr aç gune ~ 

başhyacağız. 

1 - Kumrularla konuştum. 
• 2 - Kedilerle konuştum. 

3 _ Aygırlar \'e boğalarla ko. 

n·ıştıım. 

4 - Serçelerle konuştum. 
5 - Eşeklerle konuştum. 
6 - Riilbiillerle konu~tıım. 
7 - Horoslı-rlrı lrnnt'~ ~~m. ........................................................ 

maddi, manevi fedakarlıklarla tahsi 
le devam etmektelerse de bazıları 
imkansızlık yüzünden mektebi ter
ketmek mecburiyetinde kalıyor. 

imar faaliyeti devam ediyor. Be
l:diye mezbaha, hal, park, pazar ye· 
rı, büst, gazino, sinema ve radyo gi• 
bi genel ihtiyaçları gidermiştir. Bir 
müteahhit tarafından yapılan elek· 
trik tesisatı belediyece satın alına• 
rak tevsi edilmiştir. Su tesisatı için 
on sene vade ile belediyeler banka
bndan istikraz yapılmıştır. İşe bu yıl 
d aş~anacak ve 7, 5 kilometre mesafe· 

ı ekı karpuz atan suyu şehre getiri· 
ecektir. 

ı d
. Belediye bu yıl modern bir be· 

e ıy b· e ınası da yapacaktır. 

Üç metre 
boyunda 

maymunlar 
Brezilya ormanla
rında keşfedlldl 
Bre~ilyanın göbeğindeki Goyaz 

e~aletınden Rio dö J aniro şehrine 
donen ka§ifler onıda ü'i metre t:>o· 
yunda muazzam bir maymun cinsi• 
ne rastladıklarım bildirmi§lerdir. 

Demek ki hakiki King - Konglar 
Brezilyanın ıssız ormalarında yaşa· 
maktadırlar. 

Araguvnya ırmağının kenarların· 
da altın araştırmakta olan madenci
ler ırmağa yakın ıssız ormanın ic;in• 
den duydukları müthiş homurtulan 
hu kaşiflere söylemjjlc:r onlar da 
0~mana dalarak izleri takip etmişler 
dır. Yerde gördükleri 63 santimetre 
boyunda ve kocaman bir adamın 
ayak izlerini andıran izleri kovalayE\ 
rak bu maymunlardan bir tanesini 
uzaktan görmüşlerse de öldürmeğ~ 
yahut diri yakalamağa muvaffak 
olamamışlardır. 

DDkbalfilaır 
gezn ınıtnneırn 

ilk b:ıhnr celdi sayılebilir, kır ge· 
zintileri zamanı geldi. İşte lngiltere 
de bir kan koca bisikletle uzun bir 
r.ezinti esnL;sında gidecekleri yeri 
mi.inakn::ı ederlerken.. Bizde de 
memleketi gezmek zevki böyle te· 
kemmül etse .• 
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Sahalı saat heş·te 
karı dövülür mü ? 

Milli kilme ma~Jarı Dünyanın iki meşhur kalech 

Zamora ve Biden 
.............................................................. ········--·······--··••••.ul•••• ........................ . 

3 ok takımı 1 :~.~-~-.. "~_:ıman Cemal Kaygıll ! ................. ... ......................................................................... _. Cumartesi Fener pazar da 
BeşiktaşJa karşılaşıyor - Kaçta dövülür ya i 

Diyeceksiniz. Onu. siz gidin dt": 
bu i§in erbabına sorun 1 

- Peki ama, bu işin erbabı kim· 
diri 

Derseniz onu anlatayım da dinle-
yin: 

Dört beş delikanlı kahvede otur· 
mu§lar, karşılıklı ve münakaşalı ko· 
nu§uyorlardı. Görüşülüp konuşulan 
§eyler, gündelik mevzulardı. 

işte bu mevzuların birkaç tanesi: 
-:'"": İtalyanların son fiyakalarını 

fngılızler yutmamış be! 
..,-Yutallar mı? Enayi mi herifcj 

ogullan? İngiliz demisler ona ~ 
da ~ ' ' 8 mı, çeşmeye, suya götürür de 

susuz getirir 1 
il< • • 

- Şimdi de 
İtalyanlara kafa 
lar! 

Fransızlar galiba 
tutmaya başlamış· 

- Aldırma, hasbi geç kardeşim, 
numaradır onları 

- Ne numarası} 
· - Politika numarası, politika! 
9•. ona kafa tutar, beriki ötekine 
~Jon kes~_r: <' htrırafı bakarsın, dal
gadır Ya P<>": ~~·~.;tai\t 

• • • 
h .. -: Va'Y. n:-ı,,s:nı yp.!ıu, İspanyada 
ükumetçıler son günlerde asileri 

amma da marizliyorlarmış ha ı 
B - Mariz dedin d-! aklıma geldi: 
k u sabah baktım, tam saat beş .. Her 

es da~a tath uykuda.. Yanı başı· 
Aızdaki evden bir çığlıktır koptu .. 
nıa ne çığlık anam babam.. Karı 

avaz avaz bağırıyor: 
., -k Vurma, yeter artık, elin, aya· 
gm mlsın hain herifi 

Lakin, herif hiç oralı olmayıp ok· 
kalı tarafından karıya boyuna ko
nuyor. Çat, pat, küt! 

Derken bayım, uzatmayalım, bu 
fa!ıl beş, on dakika sürdü. Tabii' 
büütn konu, komşu uykudan uyan: 
d;· ~iraz sonra baktım, kansını rna
n2:lıyen aval, küfürün bini paraya, 
sokak kapısından fırladı. Pencere· 
den uzanıp herife seslendim: 

. - Yahu, nedir bu yaptığın se· 
~ '? Bunu, sen geçen sabah bir de· 
ha dah.a yaptın, sabah karanlığında 
b ~rkesı rahatsız ettin! Hic bu vakit 
d oykle erkendew sabahın ;aat beşin: 

e Darı dövülür mü? 
l kedim. Hırbo sert sert bana şöy-
e çı ışınasm mı i 

- Sabahın saat b . d d"' 
yip de k d'· "~şın e ovme-

açta ovecegız ya i 
- :unun gündüzü yok mu i 

- P en. gündüzleri işe giderim 1 
. - Akı, akşamı yok mu? 
- kşam.ları, ben saat yed'd 

erzar,ım ı ı e 

rin~~le ise ilştahını pazar günle· 
asan o maz mı? 

~u sefer, herif i "l 
begenirsin · -;ı D ç ~g u, ne dese 

P ız emesın rni ki : 
- azar ·· ı · m k d b gun erı sabahtan aksa· 
a a ar P.n k d" J 

mekten k - en ım dayak ye· 
marn ı ! arıyı dövmeğe vakit bula· 

Öt ki dl k e e i anlı! · · 1.. k aular: ar gu uşere sor-

- Pazar ·· l . k d gun erı sabahtan akşa· 
mdaa ~ )ar kendisi kimden yermiş 

yagı . 

- Kimden ı 1 • 
enavi dah 0 acaı.ç, pazar günlen 
v .~ '.. a sabahtan kafayı tutar 
... e donunb~ gelene ratar ve her cattI-
gın an ır ar b . , 
§ar.:u eder ; ~ a marız yiyerek ak· rn.s. 

Bu sefer d 
dum : ayanaınayıp ben sor· 

mıh· ıJ:"fey de1ikanlr, bu tipler var 
a r:ı. ortada? 

- Tektük b 1 
lık B ., b u unuyor mostr<ı· 

···· ay aga ey! 
Bn aralxk k h 

orb Yaşlı bi~ ad vede; oturanlardan 

B a am lafa karrştı: 
- en d iyi ta 0 a amı da, karrsmı d:ı 

nırun; onlar k'd b' · 
n-ıahallede otururl des Dı en ı~ırn 
d' · · ar ı. eme~< şım· 

ı Dsızıl~ktarlafa taşınrnı~lar ! • ' 
e ı ·anı: ~ 

ta§~:· onl~r bizim mahalleye 
cak hır a:r. kadar olu~or. 

Lakin bay baba, bu mübarekler si· 
zin mahallede otururlarken de böy
le mi idiler? 

- Eveti Onlar, bizim mahallede 
otururlarken de kadın, bazı sabah
lar gayet erken, henüz herkes uyku
da iken bir çığlıktır koparır ve bu 
hal üç, beş dakika sürdükten sonra 
iş mayna olurdu. ' 

- Demek, herif' orada iken de 
karısını sabahleyin saat beşte dö
verdi! 

Orta yaşlı adam gevrek, gevrek 
gülerek: 

- Hayır! dedi. Yanılıyorsunuz. 
Bizim mahallede iken bazı sabahlar 
saat beşte dayağr yiyen kan değil, 
herifti. Bu, hiç şüphesiz, sizin ma· 
hallede de öyledir. 

- Amma yaptın ha, nasıl olur? 
- Nasıl olacak~ Herif bütün ka· 

zandığı paraları meyhanelerde ra· 
kıya ve şuraya buraya harcadığı 
için karısı haftadan haftaya sabahle· 
yin erkenden kalkar, kocasına yana
şır; ona hem tokatı yapıştırır, hem 
de sanki kendi dayak yiyormuş gibi 
feryadı basar. Bu suretle herifi ko
nuya komşuya rezil etmekle, kor
kutarak onun bir gün önce çalıştığı 
yerden almış olduğu haftalıktan ar
ta kalanım elinden alır. 

Delikanlı sordu: 
- Peki, kan, bunu sabahleyin 

erkenden yapacağına akşamdan 
yapsa daha iyi değil mi? 

- Akşama yapamaz, çünkü he
rif, akşam eve fitil gibi gelir. Bilir
siniz ki sarhoş hazan deliden beter
dir ve sonra sabahın şerri akşamın 
hayrından evladır l 

il< • • 

T. S. K. İstanbul Futbol Ajan
lığından: 

1 - İzmirin Ücok klübü birinci 
maçım 3 14/ 937 ~umartesi gunu 
Taksim stadında F enerbahçe klübi.i 
ile saat 16 da yapacaktır. 

2 - Aynı klüp ikinci tnaçmı 4/ 
4 93 7 pazar günü Beşiktaş klübü 
ile saat 1 6 da Şeref stadında yapa· 
caktır. 

3 - Üçok - F enerbahçe maçım 
Şazi Tezcan idare edecektir. Bu ma· 
çın yan hakemleri Feridun Kılıç ile 
Samim T aludur. 

4 - Ücok - Beşiktaş maçını Ni
hat Bekdik idare edecektir. Bu ma· 
çın da yan hakemleri Burhan Atak 
ve Muammerdir. 

Dknliilcn ~tiJı meırın1n1 

Son maçı 
Bu pazar Taksimde oynanacak 

T. S. K. lstaubul Bölgesi Futbol 
ajanlığından: 

4,'4 937 pazar günü yapılacak' 
lik maçı. 

Taksim ıtadı: 
Kasımpaşa - Galata Gençler saat 

13 hakem Halit Galip Ezgü 
İkinci küme klüplerinin lik maç

ları bu hafta nihayetlenecektir. iyi 
bir mevsimde bu klüplerin atil kal
maması için bir devreli lik usulünde 
bir program hazırlanmıştır. ikinci 
kümeye dahil olan klüplerin kura· 
lannı çekmek üzere 7 4 193 7 çar
şamba günü saat 18 de Bölge mer
kezine birer salahiyetli murahhas 
göndermeleri tebliğ olunur. 

Murahhas göndermiyen klüpler 
iştirak etmiyecek addolunacaktır. 

Bilmem yalan, bilmem doğru, bu -
numarayı, ben. ilk defa işitiyorum. B eşiktaşli Enver 
Böylesine siz ne dersiniz? 
- .-. --:-------- Bubafta oynamıyacak 

Unyon Fr ansezde T. s. K. lst.anhul Bölgesi Futbol 

teganni kooserJ ajanlığından: 
Milli küme maçlarma ait mukar· 

Kolonya konser 
vatuvarından me. 
zun Celile Enis 
Oza bu gece Un
yon Fransez salon 
larmda bir taganni 
konseri verecek -
tir. Programda kla 
sik ve modern Av. 
rupa musikisi par -

· l çalan i1e Anadolu 
türkülerinden mün 

Celile Oza tehap parçalar var 
dır. Celile Oza sa

yılr büyük mügannilerimiz arasında bu. 
Iunmaktadır. 

Vefat 
Mülga Mabeyin Başkilercisi mer-

rerat mucibince lzmirde yapılan Do· 
ğanspor - Beşiktaş maçında hakem 
tarafından oyundan çıkarılan Beşik· 
taş klübü futbolcularından bay En
verin ilk müteak_ip maç olan 4, 4 / 
937 tarihindeki Üçok - Beşiktaş ma· 
çrnda oynamayacağı Futbol federas 
yonu tarafından bildirilmiştir. Ala· 
kadar klüplere tebliğ olunur. 

Sovyet Rusyada 
YUzme rekorları 
Tanınmış sporculardan bayan 

Klavdiya Alehina, Leningrad ve 
Moskova yüzücülerinin iştirak et· 
tikleri bir yarışta, iki yeni Sovyetler 
birliği kadın yüzme rekoru kırmış· 
tır. Leningradlı bu bayan, 100 met
reyi serbest yürüyüşle 1 dakika 
11,2 sari.iyede, sırtüstü yüzerek ise 
J dakika 20 saniyede katetmiştir. 

Leningrad takımı da, müsabaka· 
Iarda, serbest yüzüş 4 / 200 bayrak 
yarışım 9 dakika 18,6 saniyede biti-

karşı karşıya 
P a rist e yap ıl an son maçta Zamoranın 
takımı 1-0 galip geldi bu m açta Vahap 

da muvaffak ıyetl i b i r oyun çıkardı 
Dünyanın iyi kalecisi olarak şöhret 

bulan Zamoranm, birçok tehlike atlata
rak İspanyadan kaçtığını ve Parise gel
diğini yazmıştık. 

Son seneler zarfında, Avrupanın en 
meşhur futbolcularını memleketlerine 
celp, daha doğrusu cezbeden ve futbol 
takrmlarmr, İspanya cephelerinde harbe 

Racing - Nfs nuıçmda nUJ-§hur kaleci 
Zam.ora ve lzmirli Vahap 

den ordular gibi, ırk ve milliyet çorba
sına benzeten Fransızların bu yağlı 
parçayı kapışacaklan aşikar ve bedi-

hiydi. Nitekim öyle oldu ve Nis takımı 
büyük fedakarlıklarla, bu meşhur kale
ciyi angaje etti. 

Zamora, Fransadaki ilk maçını, bun. 
dan üç gün evvel yaptı. Ni.s takımında 
Zamoradan başka, yeni satın alınan 
meşhur İtalyan orta muhacimi Orlandi
ni de yer almıştı .• 

Rakip tarafta, yani Rasing takımın· 
da ise, bermutat kalecilik vazifesini 
meşhur Hiden görüyor ve uzun zaman. 
danbcri oynamryan İzmirli Vehap da 
orta muhacim mevkiini işgal ediyor
du. 

Fransa şampiyonasile alakasr ohru-

yan bu maç, hususi bir dostluk maçın

dan ibaretken, stadda büyük bir kala· 
balık mevcuttu. Bunun sebebi, dünya
nın en meşhur iki kalecisinin, yani Za.. 
morayla Hidenin karşı karşıya oyna· 
malarıydı. 

Halk, bu iki futbol yıldızına, §imdi· 
ye kadar misli görülmemi§ tezahüratta 
bulunmuş ve daha maçtan bir hayli ev. 
vcl, iki kalecinin, sahanın ortasında, 

el şzkrştıkları andan itibaren ba,layıp 

da, oyun esnasında, burunlarını kaşı· 

mak için ellerini kaldırdıkları zaman 
bile devam eden bu coşkun tezahürat ve 
alkış tufanı, ancak maçtan bir hayli 
zaman sonra dinebilmiştir. 

Bu gürültü patırdı arasında Nis takı· 
mının sol içi Noviçki (bu da Franıız 

değili .. Halisüddem Macar) güniln 
yegane golünü atmı§ ve Zamoraya nu. 
mara yapmak istiyen bedbaht Hidcni 
fena ha1de bozmu~tur. 

Maamafih, Fransız gazetelerinin yaz• 
dıklarına bakılırsa, Hidencik gayet gil· 
zcl oynamış ve birçok goller kurtamut 
buna mukabil, kalesinde havyar kesen 
Zamora da kaleye atılan birkaç §Ütil 

büyük bir emniyetle yakalayıvermif. 
Gene Fransrz gazetelerinden öğrcniyo. 
ruz ki bizim Vehap bir yolunu bulınuJ 
muş fakat körolası top kalenin yanından 
mrş fakat köolasr top kalenin yanından 
avuta gitmiş; hem de direği yalayarak •• 
Bu büyük talisizlik olmasaymış Korri· 
da Rikardo Zamora da mağlup olacak. 

mış. 

Yalnız bu kadarı olsa can yanmaz. 
Bizim kara oğlan Zamoraya bir de öy
le müthiş bir kafa atmış ki - yani ka. 
fasile şüt atmış - fakat talisizlik işte .• ı 
O da İspanyolun elinde kalmış. 

Şaka bertaraf, Fransız gazetelerin. 
den öğreniyoruz ki, bizim Vehap mcş

. hur kaleciye bir hayli heyecanlı anlar 
yaşatmış fakat büyük bir talisizlik eıee 
ri olarak gol atamamış. 
Doğrusu yazık! Dünyanın en meşhur 

kalecisine, Fransada ilk golü bir vatan. 
daşımızın atmasını nekadar isterdik. 

Devrekte büyük 
güreşler yapılacak 
Aynı gün at yarışları da var 
Devrek muhabirimiz yazıyor: • günü Kızılay menfaatine pehlivan 
Kazamızda mayısın ikinci pazar f güreşleri ve at koşuları yapılacaktır. 

rerek, eskisinden 1 O saniye farkla, 
yeni bir Sovyetler birJiği rekoru te· 
sis etmiştir. (Tas). 

Tay koşusu süt dişi mevcut olan 
hum Hüseyin Mazhar ve f!mekli binba. 
şı Kamilin eşi, Devlet Demiryollan Ka
rabük istasyon şefi Bedrettin, Avrupa 
hattı dokuzuncu işletme muhasebesi 
memurlarından Kemal Lüyer'in anne· 
leri Bayan Cemile Melek vefat etmiştir. 
Cenazesi yarın saat 11,5 de Erenköyün. 
de Koşarpınarda ilkmektep yanındaki 
köşkten, Hilmi paşa camiinde namazı 

kılınarak Sahrayicedit kabristanında 
makbcresine tevdi edilecektir. 

Izmirliler şehr·imizde 

yerli yarım kan arap dişi ve erkek 
taylara mahsus olup mesafe 1200 
metre, 56 kilo, ikramiye 30 ve 1 O 
liradır. 

Halk koşusu yerli atlara mahsus 
olup ağırlık 58 kilo, mükafat birinci· 
ye 40, ikinciye 20 liradır. 

V e ni neşriyat 

"JI lustrıer te zeıtung,, 
Layprlg'de hPr hafta J. J. Weber evi ta• 

ra!rndan neşredilen bu nefis mecmuanın son 
sayılan da bol resimlerle intişar etmiştir. 
İlk sayıda Çinin 25 senelik tarihi ve 1912 de 
imha edilen Mançu ve bundan ııonra genr. 
raller saltanatını Alman gazetecilerinden 
W. K. Nohara bildirmektedir. İkinci sayıda 
da ka.şiflerden H. J. Schllcbenin A!rikada 
nebatat avcılığı ile btlttin gemicileri alA.ka• 
dar edecek on altıncı asrın gemi inşaatır. 

dan bahsetmektedir Her iki sayıyı da tavsl 
ye ederiz. 

ZA Yi - İstanbul lth. gümrüğü 

25884 No. lı beyannamesine ait 14-11 
-936 tarih ve 428297 No. h makbuzu 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es. 
kisinin hükmü olmadığını ilan ederim. 

M. M.MAYER 

Yann ~~ıe.t~_hçe ile karşılaşacak olan lzmiriıı Vl}Ok ta1mmnın şehrimi. 
ze geldıgını dun haber vermi.ştik. Rc.-tim lzmirde BeşiT.-taşı nu:ığlılp et. 
meye m;u1xıffak olan Vçok takımı oyuncualnnı şehrimize muvasa.latların· 
dtı gösterrMktedir. 

Tahammül koşusu dört veya 
daha yukarı yaşlardaki yerli ve ya. 
nm kan arap hayvanlarına mahsus 
olup mesafe 3600 metre, ikramiye 
birinciye 120, ikinciye 40 liradır_ 
Hayvanlara eyerle binmek şarttır. 
Üçten eksik at girerse ikinciye ikra. 
miye verilmez. 

Pehlivan gilreşi 
Pehlivan güreşleri ayak, orta, 

başaltı, baş olarak dört kıstmdır. 
Mükafatlar ayak 1 O, orta 20, 

başaltı 50, baş 100 liradır. 
Başa güreşenlerin biribirlerini 

yenmeleri şart olduğu gibi yenilmek 
vuku bulmadığı takdirde gür~e 
ikinci günü devam olunacaktır. Bu .. 
şa güreşenlerin Türkiyede tanınnıı~ 
ve baş güreşçilerden olmaları zaru .. 
ridir. Bu güreş rakipsiz kalırsa ha. 
kem hP.yetinin karariyle pehlivana 
münasiP. bir ikramiY.e verilecektir. 
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Lakin, bir keşif uçuşu csnasmda 
Alman topraklarma düştü ve kayboldu 
zannedildi. Biraz sonra bunun doğru 

olmadığr anlaşıldı, resmi gazetede ha
dise tashih edildi. Lakin, bu hadiseden 
Abcl haberdar olmadı. O, ilk havadisi 
kati teHi.kki ederek, yeğeninin öldüğü. 
ne hümetti. Con da bu husu'sta kimse
ye haber vermedi. Kendisinin öldüJü 
haberınin etrafa yayılmış olmasına 

memnundu. Harpten sonra serveti art· 
tı ve çocuk yuvaları kurmak merakı ile 
Belçikada yerleşti. Böylece İngiltere ve 
Amerikaya bu fikri de aşıladı. Diğer 

t .raftan Con Vud ismini reımen kulla. 
nabilmek için, bu mevhum isim lehine, 
asıl ismile bir vasiyetname bırakır.ak 

<ıklma gelmi§ti. Öyleya, herkes Con Bel 
lamiyi ölmüş bilmiyr muydu? Hiç kim
senin aklına, resmi gazetedeki tekzip 
ve tavzih gelmedi, bu iş de halledildi. 
Sadece vasiyetname noterlikte kayde· 
dilmedi, ve Con Vud kendi kendinin 
mirasrna böylece kondu. 

Fiter mösyö Hovetin sustuğunu gö. 
rUnce sordu: 

._Sonra? 
- itte hikaye bundan ibaret möıyö 

Fi ter. 
Fiter bir sigara yaktı, dumanlanm 

tavana doğru üflerken: 
- Bu civarda, dedi, küçük bir orman 

ve ormanda bir ev var. Ev, Addley tay
ya~ meydanma tam sekiz kilometre 
mc~afcdedir. Bu tayyare meydanına, 
Bclçikadan gelen tayyareler iner, ve 
Belçika ile Londra ara&mda muntazam 
bir hat vardır. 

Piter sigarasını tavana üflemekte de
vam ~dcrek, : 

- Haber aldığıma göre, dedi, Mösyö 
Vud sık sık bu hattan istifade edermiı. 

- Pek milmkünl 
- Alelckser, mösyö Vud, akıama 

doğru gelirmiş, ve ertesi gün erkenden 
kalkan tayyare ile Belçikaya dönermiş. 
Yani eğer birisi kendisini Bclçikada 
telefonla veya bizazt arasa, hergün onu 
orada bulmak kabil olurmu~. Nitekim 
Krigerin öldüğü gün oldu~u gibi. 

- Evet. Bu da olabilir. 
- Mösyö Con Vudun büyük bir ma. 

bareti de varmıı. Gayet güzel ok atar
mıt. Garip bir tesadüf değil mi? 

- Bunu da nereden biliyorsunuz? 
- Bclçikada bir tahkikat yaptırmış-

tım. Koldharbur Smitin ölümünden 
ıonra, o gün mösyö Vudun Londrada 
olduğunu öğrendim. Tahkikat neticesi 
şu oldu. Belçikada Venduyu civarında 
garip ta biatli bir İngiliz (orada onu in. 
giliz zannediyorlardı) hcrgün ok atma 
talimleri yaparmış. Tuhaf değil mi? 

Mösyö Hovet, Fitere döndü ve göz
lerinin içine bakarak: 

- Cim dedi, size bir §~Y soracağım. 
Sizin poliste mühim bir mevkiniz var. 
Bu itibarla birçok vazifeieriniz de var. 
Eğer aldanmıyorsam, polisin göz yum· 
duğu bazı cinayetler vardır. Buna ''me. 
nafii umumiye namına ıiikCıt., diyorlar 
galiba, ve bu usul, ipgiltcrcde tatbik 
edilmektedir. 

- O halde size soruyorum: Yc§il 
lıayalet kimdir? 

- Ciddi olarak mı soruyorsunuz? 
-Evet. 
- O halde söyliyeyim. Yeşil hayalet 

Elen Heldi, Abcl Bellaminin mahpuı 

bulunduğu yerden çıkararak, ~ •ceyarı
sı sizin eve getiren adamdır. Onu, siz 
o zaman gördünüz ve silfihuıızın tehdi
di altında bulundurarak hakikati ona i. 
tiraf ettirdiniz. Sonra tabancanızı in· 
dircliniz, onun kaçınasma yardıın etti· 
niz. 

Mösyö Hovet heyecanla cevap verdi: 
- Kim olduğunu bilmiyordum. Yü. 

zUndc maske vardı . Gizli yolu da tesa
düfen ke,fettim. 

- Bcllami de ayni yolu, son zamn
larda buldu. Hizmetçilerini şatodan 

gönderdikten sonra mutfağa konserve 
aramağa inmi§ ve ozaman bulmuş. Lasi 
bu sabah itiraf etti. Abel Bellaminin, 
~atoda, Valerinin markalarım taşıyan 

bir mendil, kanlı bir mendil bulduğu· 

nu da söyledi. Bu mendili Valcri. bu evi 
tutmağa geldiği gün kaybetmişti. Hem· 
de burada. Onu yeşil hayalet bulmuıtu. 
madam Heldl, yepl h.yalet onu orman. 

Ayşeye birdenbire sordum : "Yoksa sen, 
bizim devlet namına bir yere 
casusluğa mı gidiyorsun ? ,, 

(Geçen tefrikaların hülaauı) vardır? Beni hadım ederseniz, pek k8.hımız kıyılmıştır desek hata olmaz. 
Ayşe, yeııiçcril.erin eline geç1ni§tir. insafsız, pek günah bir iş işclmiş Ben senin mahreminim. Zevcen sa· 
Fakat o: bcııim n~n.lımdır. Fırsa· olununuz. Çünkü, büttin emeli.m bu yılırım.. Emin ol ki, bütün ömrümce 
tını bulamk 1;endıisini öpiiyorımı. Ayşeydi.. ~nun' düğüntin~e bakı.r :u. erkek olarak yalnız seni istedim •• 
F1akat baııa baskm verdikr. Ce;:;a. lunmak ı.stıyordum. ömrumde bır ek (Yeniçerileri işaret ederek) bunlar 
1aııdıraoakl.ar. kadınla. yatmadım.. . 1s ise, hep arızidir .. Vazife dolayıs.le. 

• • • Bu safiyane sözlerim üzerıne, • <.lir. 
İkisi de, zebella gibi yeniçerilerdi. 
İskendcr, blleğimden yakaladı. Ko. 

lumu burdu. ı 

kender kabaca. bir kahkaha. a.ttı: - Canım. nasıl vazife? .. 
- O cihetleri sorma .. Demin, asa.bt 

daki eve götürdü. Sonra, yeşil hayalet, 
Valerinin ağladığmı duyduğu kadm da 
Kalrton otelde Krigerin gazeteci Hol
landa Abelden intikam alacağım söyle. 
diği vakit bu sözleri işitecek kadar ya
kmda bulunan kimse idi. Onu ne Kri
ger, ne de Abel gelip kcndis1nden şato. ' 
nun satılık olup olmadığım sorduğu 

vakit tanımamı§lardı. Halbuki bu adam 
ye~i! hayaletti. Ye~il hayalet. Valeri bir 
gece şatonun bahçesine girdiği vakit 
onu köpeklerden kurtaran • adamdır. 
Bundan başka, yeşil hayalet, madam 
Heldi kurtardıktan sonra Valerinin o
nun kızı olup olmadığını anlamak için, 
Savinilcrin mahpus olduğu be!•az saçlı 
kadmm eski hapishanesine girerek ora
dan hatıra defterini alandır. Yeşil ha. 
yalet. .. 

- ... Kim olduğunu söyliyecek misi· 
niz? ismini bildirecek misiniz? 

- Hayır. '"Menafii umumiye namına 
sükut., edeceğim. Hem müstakbel ka. 
in biraderimin ismini nasıl söyliyebili
rim? Öldürdü ise bile, bir adalet hük
münü yerine getirmek için öldürdü. 

- Ay! Ay! Ay! Ay: • diyerek diz 
üstü çöktüm. 

Öteki, belime bir tekme indirdi: 
- Sen, karata .. Ölümden yakayı sı

yınnışken bizim kadınımıza ha .. 

- Öyleyse, vuslete nail ol.. Seni 
sevgilinle bir odaya kapatalım .. Birin
ci ve sonuncu defa olarak bir kadının 
ne demek olduğunu öğren .. 

İkimizi birden, sedirin üstüne fır
lattılar. Sonra, kapıyı kilitliyerek 
uzaklaştılar. 

bir buhran geçirerek, işte ben bu se. 
dirin üzerinde kollarını vücuduma do
Ianuştm.. O zaman belki şu pencere- ~ 
den kaçmnn mümkUn olurdu. Bunu · 3 
düşUnmedik .. Şimdi de kurtulma ilmi.. 
din azaldı, fakat, yine de var; Musta. 

·~ 

Mösyö Hovct ona clelrini uzattı: 
- Hakkm var Cim. dedi, ümit ederim 
ki istifanızı verecekıiniz. Böyle parlak 
bir istikbali terketmekte haklısınız. 
Şahsan zengin olduğunuzu biliyorum. 
Yoksa size servetimi teklif ederim. 

- Esasen damadınız olacak değil mi. 
yim? 

Bu sual üzerine mösyö Hovet durdu. 
Gözleri daldı' ve nihayet: 

- Belki, dedi, yalnız bu suale ceva
bımı, madam Held iyiletiP kendisinden 
benimle evlenip ev1enmiyeceğine dair 
bir cevap aldıktan sonra vereceğim • 

-S O N-

Maddeten o derece feci olan halime 
rağmen: 

- Neden sizin kadınınız olsun. •• de. 
dim. • O, benim ni§anlımdı .. 

- HıUa söyleniyor .. 
Bir tekme, bir muşta daha;. 
!ste.r istemez artık susmağa mec

bur kaldım. 

!skender: 
- Derhal hadım edelim de cezasını 

bulsun ... dedi. 
O zaman çenem açıldı: 
- Ben size ne fenalık ettim de böy. 

el yapıyorsunuz? DüşünUn ki, bu ka
dın, tey1.emin kızıdır. Ben onu çocuk
luğumdanberi SC\·iyorum. Kaçırmanız 
üzerine, peşine düşmem kadar tabii ne 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 
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lskenderin, sofada yürUrken~ 
"- Şu müezzini bir istintak 

lim .. ,. dediğini işittim • 
Ayşeyle başba..o;a kalmıştık. 
Nlşanlmı, dedi ki: 

ede. 

- İdama mahkum edilen bir ada. 
nun bile, karısını hücresine ~ağırarak 
onun~ bir safalı gece geÇirdiğini. :işit
miştim, Mustafa .. Biliyorum, senın ~e 
halin fecidir. Her nasılsa bir tuzaga 
düşmüş.c:ıün. Fakat ba.şbaşa. geÇireceği
miz bu halvet saatleri esnasında iler. 
de uğraman muhtemel olan felaketi 
unutmalısın. Bu andan istifade edelim. 
Senin beni ve benim seni istediğimiz 
Allahın ve kulların huzurunda muhte. 
lif defalar söylenmiştir. Onun için, ni-

yaşayan bir çok hav· 
Tarzanın haykırışları 

Orm anda 
vanlar 

önünde d ö rt tarafa 
kaçışıyorlardı 

Timsahın çeneleri arasında uzun j T arzanın bu yolculuğnda yakm· ı Maymunların çocuğu ~~b.ah kol· 
zaman kalan bacağının etle~i pa~ça - daki köylerde oturan yer~~l~~ iki de- masını beklemiyerek bu zıfırı a;. 
lanmı§tı. Bereket ki kemıklerı kı- fa yolunu kesmek teşebbusunde bu- ranlıkta Rokofu veya kadını arıyo 
rılmamı~tı. sinir ve damarlarına da lunmuşlardı. Fakat onun kanlı göz- du. Bu sırada, keskin kulakları pek 
bir şey olmamış olacaktı ki ayağını !erini açarak Üzerlerine yürüdüğünü ince bir ses dudu ve dinlemeğe ko· 
işletebiliyordu. Yalnız büyük bir maymun boğalarının düımanlarına yuldu. 
acı duyuvordu. Senelerce yabani meydan okudukları zaman attıkları· B k di . · bulunduğu 

J , k . l l u ses en sının 
hayvanlar gibi yaşamış olan delıkan- kor unç nara ıle orman arı çın attı- k d b' akta d · suyunda 

l 
... . · ... ·· · · f l ıyı an ıraz uz , ere 

lı böyle acılara alııkın o dugu ıçın gını gorunce ırtınaya tutu muş yap. k. k k k'. kl . . vava~ 
kl ·b· · k k.. ı · k ı ayı ure ennın yavaş .1 .. 

pek aldırmıyordu. ra ar gı ı tıtreşere oy erme açıı- daldı I k l d n hasıl 
"' ·· l d suya rı ıp çı arı masm a 

. Maymunların çocugu, suyun yu. mış ar ı. l d 1 
zünc 9kar çıkmaz dereye doğru eği- Tarzan yaralı ayağiyle pek ağır 0 uy~r u: .1 ., gibi 
len büyük bir ağaç dalını var güciyle yürüdüğünü sanıyordu; Fakat o - Şımdı T arzan ta§ k~sı mıBütün 
sıçrıyarak yakaladı. Birkaç dakika nun yiiriişündeki yavaılık daldan kımıldamadan duruyor u. • v 
ağacın üstünde dinlendi ve yarasını dala yaptığr hızlı yolculuklara göre aklı ve duygusu kürek seslenne 9e ~ 
sardı. idi. Delikanlının sahil boyunca rilmişti. . . 

T ar7.anm yüreğinde derin bir sızı yüri.iyüşü, Rokofun akıntı ile gi- Bir aralık kürek sesleri .k~;~~ı 
da vardı. den kayığından geri kalmıyordu. ve baıka türhi bir giirültü ışıtı ı. 

Kendisini, yabani kabile başının Bunun için Rok(\f n Ccynin kayıklar l\faymunların çoc~ğu işitiği biitiin 
kötülüğünden kurtaran koca kan la Kinkayt vapuruna yanaştıkları seslerin, gürültülerin ne demek ola
T ambozde, ak derili kadının çocu· günün ak§amı olup da gece karanlı- cağını anlıyabilirdi. Nitekim ki nn· 
iunun öldüğünü söylemi§ti. ğı ortalığı kapladığı zaman T arzan ladı: 

Yaban ormanlarının oğlu, ger- da derenin atlas okyanosuna dökül- K d I b. k ipten bir 
• ·· 1 • d k k "'l d..... .. K' k un ura l ır aya • çı goz erın en yaş a ıtara ag amı- ugu yere , ın ayt vapurunun . . . ba kıyor ge· 

'-'ordu. Fakat yüregı"'' kanlı yaıılar kar•ısına gelmi•ti gemı merdıvenıne sıp çı ' 
J ' 'S 'S y • • • l.k .. d . e çarpmasın -
döküyordu. Koyu renkli derenin ve iki sa· mının çe 1 gov esın k · · ·ı· 

d ·1 . 1 k d aparı l§lh ı-
.Daldan aşağıya indi. Yaralı ha· hili kaplıyan sık ormanların üstüne an 1 en ge en ta ır 1 

• 

cağiyle dere boyundan Bfftğı yürü- o kadar koyu bir gece karanlığı çök- yordu. .. .. .. .. 
meğe ç.alııırken bütün dütünceleri müştü ki: kediler gibi geceleyin gör- Delikanlı şimdi. b~tun d g~ıcuk~ 
alçak Rokofu nasıl ele geçirebilece· meğe alııkm T arzan bile, üç dört gözlerine vererek ıle;ıyb, l dın O a 
ğini üstünde kümeleniyordu. Vakit metre ilerisini güçlükle seçebiliyor- ranlığın içine bakmagl\. aş 0 ı. ra· 

• vakit dişleri gıcırdıyarak gözlerin du. lcırda gemiye benzer bırşey se~eme-
den şimşekler çakıyordu. T arzanın düşüncesi bu kıyılar- diği için bu ıssız Afrika ... ~l!cagın~a 

Tnrzan o kadar öfkeliydi ki: Ba- da Rokof ile ondan önce buraya gel. bir geminin bulunabilecegıne de hıç 
yağı maymunlarla yaşadığı ilk yıl- diği anlRşılan kadını arayıp bulmak- inanmıyordu. 
!ardaki yabaniliğine yeni baştan dön· tı . Ç(;lmurlu der~ kenarında dura 
müş sayılabilirdi. Ağzı köpürüyor, Delik-ı,Jı kendisinin bulundµğu rak kafa~ını patlatacak k~dar düşü. 
gırtlağından hırıltılar, kesik haykırış. yerden ancak yüz metre kadar uzak- nüyor ve duyduğu seslerın ne de -
hır çıkıyor, ormanda yaşıyan birçok ta Kinkayt vapurunun bulunduğu. mek olduğunu anlamağa çalışıyor -
hayvanlar bu görülmemi~ canavarın nu aklına bile getirmemişti. Çünkü du. Bu sırada hiç umulmıyacak biı 
önünden dört yana fırlayıp kaçıyor- bu karanlık gecede vapurda tek bir §e):' oldu. 
lardı. ışık bile yoktu. (Devamı 00.T) 

fa onu sonradan tecrübe ederiz .. Hay-
di, senin de, benim de hevesimiz içi. 

mizcıe kalmasın .. Sen, erkekliğini kay • 

betmek üzere bulunuyorsun .. Benimse 
hayatım tehlikede.. Daha milthi§ bir 

uçurumun başındayım. Onun için. 
yalnıt. sözle değil, bUtiln vücudumu.; 
zun heyecanile vedalaşalım . 

Dudaklarımı uzattım, kollarımı sar. 
dım .• ÖnilınUzcıe bizi bekliyen tehlike-
beri biran u . nutarak, felekten bır saat 
rldık.. Aşkın, .§Chvetin, gayyasına' 
H aldım .. H.er şeyi, her ecyi unuttum.. 

.atta benım bakir oluşuma rağmen 
nışanlımın da bakire olmadığına dik., 
kat bile etmedim. • · 

İşte o saat, benim için birinci ve 
sonuncu aşk ve zevk saati oldu.. O 

ana kadar imsak ederek beklemiştim. 
O andan sonra da ilelebet akamete 
mecbur kalacaktım. 

Biribirimızin kollarından henüz ay
rılmıştık ki. kapı vuruldu. İskenderin 
sesi: 

- B~ saat.iniz daha kaldı! Ona gö
re ... dıye istıhza. ile haykırdı. 

AY§e bana diyordu ki: 
- Mustafa: Biribirimizi belki de 

as~~ göremiyeceğiz. Şu anda sana mü. 
raılık yapmagw a mecbu d ğ"l' r e ı ım .• 
Fak~t emin ol ki, sevdiğim yalnız 
sensın, sana sadık kalacağım.. Hatta 

mukadder felaket başına geldikten 
sonra bile .. Hatta beni başka memle
ketlere götürmelerinden sonra bile .. , 

Ellerini tuttum: 

- Ba.~ka memleketlere götürmele
~inden sonra mı? 

- Evet. 

- Bunu işitmiştim. Demek doğru. 
- 1\ereden işittin? 
- SiinbUI ai!anın :ıdaml~rı bana 

söy!emişti. 
0 

• 

Ayşen'n gözelri testekerlek açıldı. 
ta - SUnbül ağa.. Een onunla nasıl 

nıştın ? .. Ne münasebet? .. 

Nişanlıma, bütün o gece başımdan 
geçenleri anlattım: 

- Garip şey .. Demek umduğumdan 
bi.lc daha karısık tuzaklnr içindeyiz. .. 
dıve .. 1 · ~ goz en dal::lı ve asabiyetle elleri-
r.ıi sık•ı: - Yoksa biz on1arı okka altı 
c~tiğimiz için sevinirken, galeiıe onlar 
da mı kalacak? 

Sevg~limin malümatsı~. görgi\sü.z 
olmadıgını zaten bilirdim. O, babn.sı
nın memur olduğu birçok Rumeli vi-
15 ti . . . ye erımızı, Akdeniz adalarımızı 
gezm·ştl Eniştem onu çok jyi yetiş. 
tirınişti. Zamanın bütün malumatile 
kendisini techiz etmişti. Lakin, doğ. 
nısu Ayşenin ağzından bu gibi sözel!' 
çıkmasmn ha ·ret cdiı::imin derecesi 

w ~ • 

yaptıgım seyrettiğ.m deminki hare-
ketlerine hayretimden eksik değildi. 

Birdenbire aklıma. geldi ve sordum: 
- Sen nereye scyahıte çıkıyorsun? 

B_izim devlet namına casusluğa mı gi-
dıyorsun yoksa?.. . 

Gözleri faltaşı gibi açıldı. 
l ) w 

nrmagını dudağına değdirip, etra. 
fına ürkek iirkek bakarak: 

- Sus! • dedi. 
( Devomı 1'01') 
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o~a bir hilcreye açılmıştı ve orada da 
!ır cellat • rahiple bir mahkum vardı. 

b 
~da birincisi gibi tahta bir iskemleye 

agla • nmıştr. Yalnu: bu defakinin kolla. 
rı çaprazlama bağlanmt"' ve .. du 
çıplaktı K l: vucu 

· apı açılınca cellat t.. ı ·· pert" · f , uy er ur. 
ı~ı aaliyetine geçti. 

.. ~ı~~deki keskin aletle mahku· mun 
gogsu ·· · .. uzcrınde ıdort köşe b ·· .. k • · · 
gi yaptı deriyi ç k ~ uyu .·nr çu:· 

İl'- ı armaga başladı. 
~ mahkt1m "b" b kun f gı ı, u zavallı da kor· 

· ç eryatlarla bağırm~ğa baş1:ıdı ve 
ı; Uzadıkça b . ... • 
r b ~ • u sesler ınilti ve daha son. 

b
a oguk hırıltrlar halinde yüks ... Jmeğe 
aşladı. ~ 

Bir aralık c 11"' ~ .• .. e d.t mahkumun gögsu. 
nun alt taraf d .. . ın an bir parça et söktu 
v: garıp bir filetle barsakları ve s:nirle· 
rkı mey.dana çıkardı ve ayru zamanda 0 

orkunl" ··k . b. · :1: su Unetılc, hiç acele etmeden, 
ı~ avuç tuz alarak bunu kan içinde 

sarkan et . 
2: • parçaları üzerine serpti. O 

atl'lan ıniltive ve feryatlar tasvir edilemi 
yecek bi · dd • b . r şı et ve dehşetle Parc;;yanın 
eynınde uğuldadr. 

. Espinoza, aynr sakin ve lakayıt tav. 
rıle, tekrar: 

- Geçelim. 

.. Dedi ve ı:ienıin de söylemiş olduğu. 
cunıı · eyı tekrar etti: 

- Bu adaDlln cürmü sizinkine nis
beten hiçbir şey değildir. 

Ve tekrar geçtiler. Fakat bu defa 
kapı kapannıadr. oyle ki, Pardayan 
adımlarını sıklaştrrdtğı halde kendisini 
kov.ılayan korkunç ve müthiş feryat· 
lardan bir c ı·· d uru kurtulamıyordu ve a e. 
t~ kaçarcasına yürürken git gi<le artan 
hır hiddetle d.. .. .. 

uşunuyordu: 

- Anlaşdd1 ! İşte bu alçak papasın 
bana .hazırladığı işkence! Bu vahşi salı • • 
nelerı daha .. k , uzun muddet seyretme r 
mecbu · · rıyctındc kalacak mıyım? Demek 

--~----
bu sefil beni çrldırtmağa, deli ctmeğe 
azmetti! 

Ve bu deli kelimesi Pardayanın bey· 
ninde bir şimıek darbesi gibi parladı. 
ve hafrzasmı kaplayan perdeyi yrrttr. 
Birdenbire Büssi Löklerkle mücadele
ye giriştiği esnaıda Fausta ile Espinoza 
arasında cereyan etmiş olan muhavere!. 
yi hatırladı ve Faustanın kendisine veda 

cderk'!n: "Beni göreceksin, fakat tam. 
mayacaksın ı.. demekle ne kastettiğini 
anladı ve bunun üzerine kin ve nefretle 
dü§ündü: · 

- Ah !.. Bu iki alçak hakikaten beni 
çrldrrtmak mı istiyorlar? Evet, ve bunu 
Fausta icat etti. Hatırlryorum. Onunla 
alay ederken şaka olsun diye bütün kuv. 

vctimin kafamda olduğunu söylemiş· 

tim. Canavar kadın bunu ciddiye almııı. 
Onu tanıdığımı :Z:annediyordum, Ualbu. 
ki itiraf etmeliyim ki onun böyle cana. 

varca clü~ünceye kapılabilecek kabili
yette olduğunu hiç de tahmin etmemiş· 
tim. Ah yarabbim! Eğer sen hakikaten 

mcvctı.tsan. beni onunla birkaç dakika 
başbaşa brrak ! . . Ne yapacağımı ben bi. 

lirim. 
Pardayan Espinoıamn, bu tüyler lir. 

pertici söhneleri kendisine ne için gös· 
tcrdiğini a:-ıladık~an sonra, büyük bir 
gayret sarfederek her türlü acı ve ız· 

tıraba tahammül etmeğe ve gördüğü 
müthiş manzaralardan müteessir olma. 

mağa ~alıştı. 

üçi.ıncü kapıda üçüncü tevakkuf. Bu. 
radaki bctbahtın vücudu krzgm demir· 
terle yakrhyordu. Oradaki cellat · ra. 

hip de ötekiler gibi büyük bir soğuk 
kanlılıkla, vücudu yaktıktan sonra açr. 
lan yaranın içine kızgın yağ doküyo;
du. Euradaki betbaht da ötckiicr gib1 
müthiş inilti ve {~ryatlar koparıyor fa. 

c·o c EN r N Aş K I 
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Bunu söylemek için uzun izahata Jü. 
zum yok ki! .. Mahkumum, ölmem la
zım. Doğrusu bunu anlamamak için bir 
hayli aptal olmak lazım! Yalnız beni 
nasıl katledeccğinizi doğrusu merak 

ediyorum. 

Espinoza ayni sakin tavrile izah et. 
ti: 

- Ceza,cürmiin derecesine göre ve
rilir. Sizin işlemiş olduğunuz cürüm, 
cürümlerin an ağırıdır. Bunun için ce
zanın müthiş ve korkunç olması lazım. 
Cezanın, ayni zamanda, mücrimin ma. 
nevi ve fiziki kuvvetile de mütenasip 

olr:ıası lazım. Bu cihetten ısiz harikula· 
de bir insansınız. Binaenaleyh size ve
rilecek cezanın son derece korkunç ol. 
mao;r sir-i hayrete -düşürmemelidir. Ö· 
lüm, haddrzatında hiçbir şey değildir. 

_ ~1esele bu ölümün ne suretle vtıku 
bıılrluğudur. Bu demektir ki, b:nim j. 

çin ismi olmayan bir işkence keşfetti. 
niz. 

Pardaya:ı buıılarr, heyecanım gizli. 
yen, soğuk bir sükunetle söylüyor ve, 
sergüzeştle geçen ömründe birk.ıç defa 
yapmış olduğu veçhile, indirecek çtlgın 
ca bir darbe tasarlıyordu. 

Onu çok iyi tanıyan Fausta bu kor
l:unç soğuk kanhbğın, ne demek oldu. 
ğmıu tecrübel::le biliyordu, Espin~·a· 

nın bütün müdekkikliğine rağmen, bu

nun manasını anlamasına imkan yok. 
tu. O, bu soğuk kanlılığı ancak zahiren 
görüyor ve takdir ediyordu. Fakat bu 
hıliıı gizlediği tehhkeyi görmüyordu. 
Bunun için ciddi bir tavırla cevap ver
di: 

- Daha ilk nazarda sizin yüksek bir 
zekaya m::ılik olduğunuzu anladım. Bi
n:enaleyh daha cümie bitmeden evvel 1 
ıie söylenmek istendiğini anlamanıza ( 

hayret etmem. Bahset~iğiniz i~kenceye 
gelince, itiraf etmeliyim ki Pr~nıes Fa. 
ustanın bu işkencenin keşfi hıısu~unda 
bana cüyük yardımları dokunr:ı?J~tur. 

Pardayan tehditkar bir sesle: 
- Evet, ded~ bunu biliyordum. Ü· 

n:ıit ediyorum ki. ölmeden evv::J, ona 
söyliyecek bir çift sözümü s;)ylemek 
saadetine kavuşacağım. Fakat Eiz mös· 
yö, biliyor musunuz ki siz de teh1ik('li 

bir yılansrnız? Biliyor musunuz ki, ha. 
zır elimdeyke!1. sizi boğmak istiyorum? 

Pardayan elini Espinoıanın omuzu• 
na atmış ve bu teh:iitlcri yava~ bir ses· 
le onun }~ilzünc savuruyordu. 

B'l§engizitör sakin tavrım hiç boz. 
madr. Onun elinden kurtulmak icin bir 
tek hareket bile yapmadı ve sadtce: 

- Biliyorum, dedi. Fakat bunu yap· 
mıyacaksrmz. Siz de takdir edersiniz; 
ki, ben, icap eden tedbirleri almadan, 
sizin hiddetinize kendimi terkedecek 
bir adam değilim. Sizden korkulacak 
bir şey ümit etseydim, herhalde elleri
nizi bu şekilde serbest bırakmaz.dım . 

Pardayan etrafına seri bir nazar at. 
fetti ve etrafındaki papazlardan müte· 
şekkil canlı çemberin iyice daraldığı· 

m his~etti. Tehdidini mevkii file koya. 
cak \'akit bulamıyacağını. v~ ra~iplc· 
rin biran içinde, kendisini hareketsiz 
bir ha~e gctirebi1eceklerini anladı. Hid· 
.:letle başını salladr ve rakibinin omuzu. 
nn büsbtitün sıkarak tehditkar bir ses· 

le: 

- Anlıyorum, dedi. Bu adamlar üze· 
rime atılacaklar. Fakat bunu tecrübe 
edebilirim. Sonra, kimbilir belki •. 

Espinoza sakin tavırla sözü:ıü kesti: 

-Hayır, dedi, ümit ettiğiniz şt:y olmı 
~acktır. Beni öldürmek üzere rlaha ilk 

hareketinizi yaapr yapmaz bu rahipler 
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Wıerlııizc saldıracaklardır. Ri~a ederim 
lWI& elik.kat cclima ki. oıılar mi Di.clA 
ipıd& barekmia bir We ıctia:ecık A
da~-Oalanlmı. "-dma 
81dGrebilmılinl• 41bie, ,..._ Maa 
dMt 1 P&J•IMPnm ft .ıaı- U,.liain 
clnt:lltılni&e mutn•.ıe. ....,...._ 
•• sblil ....... labmıt ... ~ 
C8J9" dlıııl *ala tellD ............. .... 
-., fheitıris t11ebbGthft+ ae _...,_. 

ceilnlll ~ mmum?- Sisi dncin 
.....-.~w• 

PardQan fnlralleter 1lir 1nnftt ar. 
f'W9rek- iSfndıki hicldeti tedirı etaıefe
muvaffak oltlu. IJtrafinülf NMptw Mt 
bir barellet ~el\ Gkterlni 
batmliulare dhilfer. .,..... ses· 
melerl IÇin emir fttlll'JClinl 11...-,.1 ... 
dt. Btt aMn tlmTlan, .......__ sü
nndlkterini rllterl,.rta ;e &a ...... 
baltktılar. 

Pantayaıı biran ipek hakikati ~ 
dulu clM ıörclD, bareketmin tamiri 
irnllnmz neticel'er mllf edecelifti "' 
dütmanaun eJlftde bal\mdblan anll. 
& ~ terbestten hnü- bir- FJler 
ümit ed'e&Wrcft. l'abt- lindre wraı ... 
~ bttmit ..... 
Buaunigin,hernepahumaol\anao~ 

.un, hareketlcriiıch serbett ohııuı Jl
mnclr. Ç&nkii bir ftnat zdulıncla. 
wak '°1tarı D) ilinde Ja:nıtdıliTecek. 

ti. Ynqçp. •• nef elDr tnr tpıda e11· 
ni indfrdf ve lett ~ ıC'llt: 

- Peklll, dedi. hakkınız var. 

lbbrplV hlJl )'ederimlen 1amıJ'da.. 

........ rch. lDlpinol&ya plan. telll
ke .....,.iri ..ıdiı •nwı ..,.. 
IJG cbiftdıwaiftL lresdenfn. ~i

..... *I cıMlltau ..,._. lilln-
-~·41iPIM'lıl•bt....,_ ~ ... 

Ayni zamanda, rahipler de, müdaba. 
lelerine lmum kelmadıiıru aolamıt ~ 
bi. cuiWiltr ve. paberi &enitldtila. 
ır.ut Jaarte1e rajpMnr; IMteq;öilriia 
aJalvi içiu bakrnalm ....... ediı-. 
Jardı. 

X... dvacık bir Jaiicrep ~· 
Bu ldiçilk yerde bir tek mobilye olma. 
dıiı dbi. as.ılalll olan kapıdan. bqJra 
da, jçericle, ~bk açıldılı yoktu. Hfk. 

renin. chlv.adan be)1U ldrcç.Je m,ı.mmt 
yedai bq.u. tq1ula örtiUllliipB. Et· 
rafta, mıua ala.•emı mahna ~Ula 
oıukJaı: urdı.. Fakat hancl •urun ak. 
mumı mahlut~ t~eride hiçbir py yok· 
tu ki? .• 

öwte baidc. dıa.vadarm Uzeıincle. 
ener. tiPheli taa1ı:t._ baraaı 10tµk ve 
kor~ Bilbalıa korkunç. Bu hile.· 
re ne idi? Menr mı? ne? •. 

Buna njJnen ... karim va dehtet tnlit 
e._ bu. ~ f.cr meMQııdu. Ve. Paı!
dayanm, yerlerinden fırlayacalmuı &illi 
dthJetle açılan ıCSzleıi bu. korkunç ve 
tüyler ürpertici. aahnqi 1,ördil: 

Hücrenin. oıtumcla, kapmm. tam tar. 
punda~ biı .ıam,. Uba. dapımt bir a• 
dam par5uı, bir ~vi talita sandalyenin 
Uzeıiııe lıkıca ballanmıttL 

ApWan. UncirJiıcli.;. vücudu. aaiıdal
yeııin y.aüanac&t. yerine, ~;oi iplerle. 
bailanmıttı; demü: bi.r iCJDber içjnde 

dann luıfatı da. 8fD& 1ue baiJanmıl. 
~~ ona da. lpnpldetannfGDdu.. 
~-... bim ırıkma, ıliJibae. bal· 
lanmrf' .ıaa bir talata u mı taJıtanm 

.... illlt clctik .... Adem• .um: biat 
delilrladen cbpnya sarkıyordu. Ada
- ) 3 •• , iri,... bic rMip du.nı· 
ycıedlL Una d' · minin kıaDm ..-.. 
..... mMni, .... ,,. üim ........ 

' 

1 

.... lfjfl ,.,..,, 

lWai.p, kendiainc ddıtcili ve sıı,ın 
&özlcde balcaıı kurbanına hiç ~ 
dm. eJjpdeJri prip ve kif1k iJ.etJ.ole 
opul!JCdu. 

h cellll alaifo J.aıhı11• ı.tı•iaine 
..... .mı.it ..... .-.r ..... 
.............. ~ - _._ iir
gatiA xJrnl)li tmıp wl•'vc bthr> 
-. •ızo ılnl• wr a nwir ......., 
f•Hpte ~ 

B'Blik - ........ • ... ,. "• 
1ııiiVU& ... Fi· •. ...... MahlaQsa.. 
bunun üzerine, tiyle mGthif t.irı ..,..... 
•aqla. Jnia"f QfDadı W. biJı aralık 

,_ .... - lfler.i. ~· ltillliai 
uıtl Mmf~ A]llm .... telllıtJa. et.. 

.. olm .... ı .... -*· -... 
lam;. dnunlı bİı feryat Ve' iDiJti Jik• 
teldi. 

..... JUt.' tüHadini. be d• .. 
-~ .............. '",... 
ıe cMiıtü ... ........,,,. ,. ir w:ua-
dmı ı..l - ,..... c.t..ı. clıuDla,... 
dfijı •it .... JIWp .... tıımi9'-
d'müttil. c.ııa .,.. .......... w .. 
ı.. IQllt1ı ... gıuaıai;Jm JÜ"'eck 
Mahkumun yüzünde tatfir edilmi,_. 
laüt ifa 1MIWi. Amırk -... Mliae 
~ a)lll:ilİltitt_,__.... 
ek ve c:elllt. )line .,_ 9Jdo ••Jile 
uamda ~ ,...,...ıı .. _...,. ,-
aua 

tlfbd. --- ......... .., ........ 
bayıldı. O saman ceUlt dL ... '=· ~ 
mnA -... r.·m= ı.m. e,.ıaı .wı. 
i'üat ııuhJıRimun ,........ ~ .. ~ ... --& ....... ıpa.. 
.......... ~ P:a tairilc 

badine. lime. ıülp. lliı1sr ildi-m .. • • fulir. 
ıa. ,-.ma yeı:1ıt ... d• a. mlfıthit 
J«Üll&JHi11nıAıı1••,, 
D't'iliı"-_. .. ~ aı.tı__. 
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Ferrat 

' 

1 .~~~~L -:~~:0~~~!. .. ,g nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 
~ EıninönUnde (A. Minasyan), Beyazxtta 
~ (Cemil), KUçUkpazarda (Necatl Ahmet) 

Eytlpte <Hikmet Atlamaz), Şehreminind: 
~ (Nlzxm Sadık), KaragUmrUkte (Kemal), 
- Sarnatyada {R(dvan), Şehzadeba§mda (ta• 

mail Hakkı), Aksarayda (Sarim), Fenerde 
(HilMnıeddln), Alemdarda (Eşref Neşet), 

Bakxrköyde (HllAI), 

Beyoğlu cihetindektıer: 

ISTANBUı.; 

FER AB 

A.LEMDAB 
KEMA.LBEY 

ı canıı film • Sevişmek ar
zusu 

ı Canlı film • Sevişmek ar
zusu 

ı Eağdat billbUiü 
ı Alçıı.klrk ve Moskova ıı;e. 

celeri (Anna Bella) 
ı :Marlnella. Kara kedi 
1 Vahşi koşu. Bir aşk ge

cesi 

KADI KOY 

MILTİYADt 

ı Bay Tekin meçhQl diyar
larda. 

OSKODAR 
1 Gönill dedlkoduian 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKÖY 
ı ~ir mayıs gecesi 

Galatıuıarayda (Matkoviç), Galatadıı. Fm• 
dxklrdıı. (Muııtafa Nail), Ta.kııimde Cumhuri· :!:::::ı Birinci sınıl Operatör r.:::= 

~ -
yet caddesinde (KUrkçiyan), Kalyoncukul .. ~Or. CAFER TAY YARI .. 
lukt& ( Ze.flropulo) , F1ruzağada (Ertuğrul), ); 
Şi1Ude (A8mı). Kasımpaşada (Vasıf), Ha·,. H Umumi cerrahi ve sinir, dimağ § 
köyyde (Barbut), Beşlkt8.§ta (Ali Rıza). I: cerrahisi mütehassrsr 5! 
Sarryerde (Nuri) ! T f 1 · :: u · Paris ıp akü tesi S. Asistanı !! 

•kUdar, Kıı.dxköy ve Adalardakiler: .. 
'ÜakUdarda (Sellmlye), Kadxköyde Yelde• Erkek kadın ameliyatları, dimağ 5 

#lrmeninde (Üçler), Büytlka.dada (Halk), H estetik~ "Yüz, meme, karın' bu-ti 
Heybelide CTa.ııll§), P ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum;: 

HABER - )\kşam postası 

Çatalca Müstahkem Mevki komu. 
tanlığı için 3 :3,5 milimetre kutrunda 
275,800 kilogram bronz veya bakır 
tel il~ 16,400 kilogram tavlanmış ba
kır tel açık eksiltme ile 8-4.937 per. 

şembe günü saat 15,30 da ihalesi ya
pılaca.ktrr. Muhammen keşif bedeli 

335 lira 70 kuruştur. şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görü. 
lebilir. !steklilerinin 25 liralık ilk te
minat mektub veya · makbuzları ile 

beraber ihale günü vakti muayyeniıı. 
de Fındıklıda Komutanlık Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. ''1603,, 

7 inci kor için 1200 kilo siyah yağlı 
kösele, 1300 adet fırdöndü, 2600 adet 
dört köşe halka, 1300 adet toka, 15 

kilo keten bobin iplik, açık eksiltme ile 
ihalesi 13-4..1937 Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 2903 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. !steklL 
lerin 218 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber ihale gü. 
nü vakti muayycninde Fındıklıda sa
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

{1732) 

ir-·--~~~!i!!~!iii-iiiiiiiiiiiiiiiii .ı .. teh •• :: mu assısı :: ---------------
DOKTOR H Muayene: Sabahları M e c c !1 nen ii -

K 1 •• ii 8 den 10 a kadar U ;: 
ema ozsan il öğleden sonra ücretlidir ii 
Oroloğ .. Operatör H Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Han i! 

uft~~~llye mütehassısı :: .... _.. No. 1 Telefon: 44086 ......... :: 
.a.ıı.ı ~oy - Ekselsiyor mağazası .......... • ....... .. 
ya.nnıda. lier gUn .. ~ 1ed 
2 den 8 og en sonra 

e kadar: 'J:~l: 41235 

nc:mmııaı =w::ııs===-~ .. ··~ 

~'.I
. Demz H:,~-;;;:~~:~~;!~mnmnı 
• Operatör 

Dr. SalAh Sun : 
Di§ tabibi !'5 

Ot. Kemal Sun tt 
w letlklA.I caddesi 322 1 

Beyoglu Yerli Mallar Pazarı üstü 
Telefon· 43667 • 

.... ı••••sc•••• 11••-···· • n 
:::.::::: il ............ :::::::::::::::::::·············-ff 

KUR UN dokt~;;· ....... 
Necaettın Atasagun 
Her gün 16 30 . • dan 20 ye kadar 

Lllelıde Tayyare 
apartunanlarında daire 

2 numara 3 de h t 1 . .. as a armx kabul eder. 
Cumartesı gunleri 14 d 2 en O ye kadar 
muayene parastzdrr. 

Türk ava 

HABER 
At<SAMİPOSTASI - - ' IDARE f Evı 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kut~s~ ~ lstanbul 214 

~ Telgraf adresı: lstanouı HABER 
ı vazı ışıerı teıoronu,, 2!'1!172 -

,idare ve ııan :~;- : 20.z.~ 

t ABONE ŞARTLARI 
Tü,lti11~ Et"ehı 

senelik f400 Kr. 2700 Kr • 
6 avııl< 730 .. 1450 
3 aıvıık 400 •• eoo " 
t aylık 1!i0 ~ .. _ 300,,, :: 

Sahıbi ve Ncşrıyal Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (YAKIT) matbaası J 

Kurumu 
s· ~ÜVü Piyangosu 
~!rndıye liadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
6. zncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyu··k ikramiye: 200.000 Liradır .. 
~yrıca.: 40.CGO, 25.000, 20.COO, 15.000 10.000 
lıralık ıkramiyeferJe ( 50.000 ve 200 COO) liralık 

D
.k iki adet mükafat vardır. 
ı kat: 

Bilet alan he k 7 k d b'I · · a • • . r ·es /Nisan /937 günü akpmma a ar ı etinı 

eiifl ~ bul~alıcbr • . ~u tarihten sonra bilet üzerindeki haklo_aııkrt 
our. · · · 

istanbul Levazım Am irJiği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Harp Akademisi hayvanatı için 
400 adet kayış yular başlığı 8 Ni
san ı 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede Satmalma Komisyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. HepsL 
nin tahmin bedeli 1120 liradır. İlk te
minatı 84 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda. görülebilir. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona. gelmeleri (397) 

(1640) 

!ki No. lı Dikimevinde birikmiş 

olan 2675 kilo kösele krrpmtısı ve 
3500 kilo şaplı deri kırpıntısı 8 / Ni. 
san/ 937 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Satmalma Komisyonunda 
açık arttırma ile satılacaktır. Kösele 
kırpıntısının beher kilo tahmin fiyatı 
beş kuruş, şaplı deri kırpmtısmm se-
kiz kurµştur. Teminatı 62 lira 6 ku
ruştur. Şartnamesi Komisyonda, kır. 

pıntılar Tophane Dikimevinde görü. 
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. (401) (1641) 

!stanbul Levazım amirliğine bağlı 
müessesatı için 20 bin kilo ba.1:13., 26 
bin adet enginar, 15 bin kilo semiz
otu, ? bin kilo bezelye, 6500 demet 
dereotu, 12 bin adet marul, 15 bin de. 

met maydanoz, 11500 adet yeşil sala_ 
ta, 9 bin demet taze soğan ki ceman 
9 kaleID; sebze 8/ Nisan/ 937 perşembe 
günü saat 14 de Tophanede Satınal
ma l:omisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4555 liradır. İlk teminatı 341 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika_ 

• larile bet aber belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 402) (1642!_ 

katidir. Her eczahaneden arayınız. 

• • 

Fatih Haraccımuhirldin mahallesinde 
Mıhcılar soknk yeni Nev~ehirli İbra. 
himpaşa caddesinde eski 36/38 yeni 98 
N'o. lr 

Üç katlı altı odalı kargir 
bir ev 

Kartalda Yeldeğirmeni mahallesinde 
Yeldeğirmeni sokak eski 82 yeni 
~97 / 4 - 6 N o. lı 

İki katlı altı odalı yarım 
kargir bir ev 

Kartal Maltepe mahallesinde Bağdad üÇ buçuk katlı altı 
caddesinde 1179/1181. 73/75 umumi bahçeli ahşab ev 
yeni 4:89/ 44 - 132/15 No. lı 

odalı 

Üsküdarda Ha)Teddinçavuş mahallesin- Üstünde üç odası olan 
de Çeşme sokak eski 6 yeni 4 No. lı k.argir bir dükkan 
Bakırköy Sakızağe.cı Leon yeni (Yurd. Üç kat altı odalı ve elek. 
sahibi) sokak eski 5 yeni 9 No. Iı triği havi yarım kargir 

bahçeli bir ev 
Beyoğlu Hüseyinağa. mahallesinde Fı. Üç buçuk ka.t altı odalı ve 
rm sokak eski 11 yeni 15 No. lı elektriği havi kargir bir ev 
Fatih Kovacıdede mahallesinde Çar-. !ki katlı dört odalı elek
şamba sokak eski 13/19 yeni 19 No. lı triği havi ahşab bi ev 
Mevlevihanekapısı Mimaracem mahal- Üç katlı beş odalı elektriği 
lesinde Mevlevihane caddesinde eski havi ahşab bir ev 
75 yeni 109 No. lı 

Üsküdarda Altunizade mahallesinde Üç katlı sekiz odalı balı. 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 48 çeli ahşab bir ev 
No. 1ı 

2300 

1000 

2500 

400 

1000 

1500 

900 

650 

900 

Kandillide eski Kandilli yeni Rıhtnn !ki katlı on üç odalı ahşao 2500 
yolu sokak eski 42 yeni 25 No. lı bir yalı 

1 - Arttırma 19 nisan 937 tarihine düşen pazartesi günü saat on dörtte 
Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhanımen kıymetini bulursa 
en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıymetin yüz.de 10 u nisbe. 
tinde pey akçesile müracaat 18.zıındrr. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene sekiz müsavi taksit. 
te ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo· 
tekli kalır. (1544) 

iktisat Vekaleti fş Dairesi Üçüncü Bölge 
AmirJlğinden : . 
Istanbulda 5 ve daha yukarı işçi, çırak veya müstahdem çalıştıran bel" 

türlü işyerlerine dağıtılmış olan işyeri beyannamelerinin toplanma. ve tasnifi 
işi bitmiş olduğundan şimdiye kadar işyeri beyannamesi almamış veya be
yanname tevziatından sonra açıl~ış yukarki tarife dahil işyerleri Bozkurt ha
nındaki dairemtzden beyanname alıp doldurmaları ve aksi takdirde beyanna.. 
me vermiyenler hakkında kanuni takibata geçileceği ehemmiyetle ilan olunur,. 

"1815" 

.Tl::J Q K iVE 

l I RD.b.T' 
'BANKA51 

_/.~ 

Biriktiren rahat eder 



~~\! _Haliç nihayet temizlenecek 

.. 

\·~r.' ~<:.':i W i:-c camiinin sıkıGık Ye fena vaziyclirıclcn bundan önce bah. 
::-~:.r.1 · .. \";: E·~ans~an bize kalan bu tarihi kıymetin Atinadaki benzeri gibi 
bir h:ı'e solrnlmasım istemiştik. Bugünkü resmimiz de yine bu kilisenin 
:ır';:ı.d:n nhnr:uş resmidir ve burasmın manzarası ön taraltan daha ber. 
1'" '...tır. Ilu""iin bir mesken haline getirildiğini gördüğümüz bu tarihi ese
ı ·n t., ··1 ·l"i. et .. u.fmm açılması ve bir kıymet olarak muhafaza.ar lazımdır 

kan~ :ı: ~inr:~yiz. 

Kız ~şçiler bir erkek için 

yaptılar 

!ngilterc::le büyiik bir <;('mn~ırhanen:ı işı;:i leiz'~rr 
gn"\' yapmı§'lBrtlır. Grc·, !er:ne sebep kendileri • 
nin i:ı başı olan 26 ya~md;ıki Ernest'in başka bir 
"r··1 ~ · · :ı.··:::•::! r" ı· 1 Mlilnw;:;idir. İş\,'.i 1 ızlar, ayni 
iı:ı başının, kendi ba~Jarmda kalmasını ısrarla is
temck~edirler. Ii::rnQst'in sinrmn artisı i Klark Gr~· 
ıı:·e J.;~r~~diği söylenmektedir. Yukarc'a, genç iş 

b~~, E:-n2st'i istediklerini ilin eden Ye yafta i!e 
dolaşnn r.am~ırcı J;ı::' ar!, ul~~a Ernes~'in l:cnd;sini görüyorsunuz. 

Senelerdenberi kime ait olduğu ve harıgi makam tarafından temiz1 eneccği bir ~~:~. ~a:·:n edilemiycn Halicin 
nihayet tktısat Vekaleti tarafından temizleneceğini yazmıştık. Hükumet, H alıçd c ;. a.mış gemileri ele çıkarta. 
cak ve bunlar Karabük fabrikasında ham madde olarak kullanılmak üzere hurda kı~~na satınnlınacaktır. Bugün 

Halicin güzelliğin· bozan iki köprü arasındaki mavna adası a a ırılacak tır. 

rr t>di milsııhak~m•z 

Kediniz güzel mi? Bekleyiniz. Onun, 
gazetemizin tertip ettiği güzel kedi 
mUsa.bakasmda birinciliği kazanması 

ihtimali çoktur 

• 
1 

Sacla rı besler 
-

Kuvvetlendirir. 
Dökülmes~ni 

· keser 
flllllM _________ mr": ı 

1 Göz P.ekimi ı 
Dr. ~ ühr ı Ertan 

1 
Cağaloğlu Nutı.ıC'smanıye ca:J. Nt. ~. 

1 

(Cağaloğlu Eczanest yanmdal 
1·eıeton. 22 366 

l **WMW' s WAW*C4•>;;;ç:gc 
i 

, .. ,,c A.da v:ı~urlarında anaıarınd . , 
Lodos hnxalat•tfa KatlrıtuY: kulakları çınlasın! Am . _ an cmdtk!"rı 
süt burunlarından gclcn 1 c~;Jl edecek bir alet icat edild~::kn~a .. '~apurların 
yalpn. yapmamalarını tcnıın f b 'k 1 gı bıldı::ılıyor. 
· t' .... ha\'Z ıı rı n arında tccrüb ı · 
Filfı.dalfiya ı:;chr.inde Ycs ın,., b" ·a· ' e erı yapılan hıı .,. ,,,~nrrı ır ŞC) ır. Yerle t· 'ld··· 
alet 120 ton ağrr!ığın<la nı~aı._ 'c::liyerck Yalp T ş 1.rı .. gı \•apurda i5 

. otor e ı., · . ::ın n tesırını .. 1 beygir kuvvetinde bır m .. ük fırtınalarda b'l on emekte ''e 
vapurun mm·azcnesini. e~ b~~ektcdir. 1 

c, normal Geklinden an-
cak iki derec~ farkla ~ _ 

d 1-1ER AKŞAM ----. 

Bayan Fi YE 
LO ND RA Birahanesinde 

,..e!efon : 4022, 

lrı&---- --

Henşel (Henschel) 
azu_.t 

n ti .. 
rı 

• 

• z -
i 

am
or 

Müracaat : Galata Selanik Bankası binasında 2nci kat 38N. va 


