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17 ş U B A T 1937 Çarşamba 

silahla • 

Bayramlaı'da 
Rozet dağıtmaktan 

vaz geçelim ! 
(1 inci sayfada okuyımu.z) 

Sene: 6 - Sayı: 1830 

rız • 
• 

uyası 

• ş getirenle bilme idir ki : 
iş silaha varırsa 

~~~~~~.eıii- Türkün sürig·· sü onları hulya .. 
larından çabuk Uyan~ırır 

Genç Suriye Cumhur.iyetinin böyle telkinlere 
kapllmak gafletini göstermiyeceğini umarız 
Suriyedeo gelen 

Heyecanlı 
haberler 

Balkan antantı konseyinin Atinada 
yapılmakta olan toplantısı bu akşam 
nihayetlenecek ve bir tebliğ ncşredile. 
ccktir. 

•• 

Türkiye Hariciye vekili Tevfik RUş. 
tü Aras, Yugoslavya Başvekili Stoya. 
dinoviç, Romanya Hariciye nazırı An. 
tencsko dün Yunan kralı ikinci Yorgi 
tarafından ayrı ayn kabul ~ilmişler. 
dir. Kral Hariciye vekillerile pek sa. 
mimi şekilde görüşmüş ve ayn ayrı 
iltüatlarda. bulunmuştur. 

(Dsva.mı 6 uıcımıl 
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~n 
• 

silahlanması 
• 
ı er 

Gazeteler 1ngilterenin ''ciddi surette,, silfı.hlanmağa karar veri. 
şi!ldcn ba.hsediyorlnr. "Ciddi surette,, diyorum. Zira !ngiltercnin silah 
laıımağa karar verişi hiç de yeni bir şey değildir. 

Briyanm sulh edebiyatına ve 1sviçredeki sulh tekkesine inanmış 
olan lngilız müritlerin ve bilhassa M::ı.l • mldın, aynı ckolUn uzun 
zaman Almanyada mümessilliğıni yapmış olan Ştrereman gibi iki 
yilzlU bir siya"'et kullanmamış olmaları 1935 ve 1936 yıllarında İngiliz 
impa.ratorluguna pek bahalıya oturmuştu. 

Habeş _ İtalyan hn.rbı, Filistin hadiseleri, Mısırın istiklali, Malta 
adasının Stratejik kıymetlerini - kısmen olsun - kaybetmesi, lspan. 

yadaki dahili harbın garip şekillerde devam edebilmesi, ''bütün kolo. 
ni!erini, bütçesinin muvazenesini, dahili ve harici emniyetini yalnız 

!ngilterenin devamlı sıya.si müzaheretine borçlu olan,, Portckizin bile 
1ngiltcrenin a~u hilafında İspanya işlerine müdahale edebilmesi, 
Versayın yırtılması, Cenevrcde verilmiş sayısız sözlerin dalına bir ta.. 
Jnm "idarei maslahat,,larla nihayet bulması hep bu (hayali = uto. 
piste) sulh politikasından doğmuş emrivakilerden başka nedir? 

Çok iyi hatırlarız .. Bundan daha dört yü, hatta üç yıl evveline 
gelinceye kadar Avnm Kamarasında İngiliz imparatorluk yollarının 
ve Londra ile Metropolün havadan tehdit edilebileceği mevzuubahs 
edildikçe iktidar mevkii buna daima istihza Ue cevap vermekten çekin. 
mE.z ve "harp tehditleri,, daima bir "hayal,, addedilirdi. 

Bununla. beraber İngiltere, Habeı:J - ltalya.n harbının Tana gölün. 
deki ve Mısırın garp hudutlarındaki tecellilerini görüp Maltanın kıy. 
metlerini biçe indiren Pontelarya adasında.ki İtalyan hava ve denizaltı 
Uslerinin dehşetini .nnlnymca bir hekemonynnın siyasi mukavelelerle 
değil fakat her zaman ve her an harekete ftma.de ve taze askeri bir 
kudret ve modem askeri teknikle devam edc.ıbilcceğini hissetmişti. 

Soğuk kanlı İngiltere bir. şeye güç inanır. Fakat lıır kere inanmaya , 
görsün.. Son derece atletik bir sınai bünyeye ve altın dolu kasalara 
ko1ay1ıkla anahtar uydurmasını bilen ~ir mali zekaya sahip bulunduğu 
iç.in kaybettiğine çabucak kavuşur. Yeter Jd zaman bulsun. 

NegUsUn Cenevrode nutuk söylediği, İtalyan Hariciyesinin tehdit. 
kar notaları birbirini velyettiği günlerde siyasi kulislerde lngiltereye 

konulan teşhis ~ idi: 
"Vakit kazanmağa çalışıyor. İngiliz silah fabrikaları gunun 

2:1 sa.atinde durmadan çalı~ıyorlar. Edenin söylediği her nutkun her 
cümlesi lngiltercye ''yeni bir bombardıman filosu yapacak zamanı,, 
kazandırmakta.dır. 

Binaenaleyh 1ngiltcrenin 400 milyon İngiliz liralık yeni harp istik. 
razınş. şöyle bir teşhis koymak da mUmkündUr: 

".İngiltere, yapacağı yeni istikrazlnrla silahlanmayacak, fakat bir 
buçuk yıldır hummalı bir surette devam eden silfı.hlam~ın zamanı gelen 
"taksitlerini ödeyecektir.,, 

ŞEKIP GÜNDÜZ 

"Bay ve 1jayan,._ hell-1 ' Mühendis :nciitebil.e. ~üzel 
1 • ~ k 1, da bir sanatlar akademısının 

me erı ua nıo M• .... b 1 · 
tamim 1 ımarı şu e erı 

Ankara (A.A.) - Dahi~iye ... :ekili birleşiyor mu? 
ve C. H. P. genel sckret-en Şukru Ka-
ya şu tamimi görıl1ermiştir: . Şehr_i~i~dı:. biri mühendis mekt_e 

"Türkiye Bilyllk Millet Meclisince b_ınde, dıgerı ?.uzel ~a~atl.ar a~ademı: 
bazr ünvanların ilgası hakkında kabul sınde olm~~ uzere ı~~ m.ımarı ~ube~ı 
edilen kanunda Türkçe konu§tnada ve vardır .. ~ırı Nafıa dıgerı .Maarı~e aıt 
yazrda erkek isimleri yanında herhangi olan bu ı.k~ mektepten .. y7tışen mıma.r
milletten olursa olsun "Bay,, ve kadm lar da aynı hak ve salahıyetlere sahıp 
isimleri yanına "Bayan,, konulması ka. tirler. .. . . . 
bul edilmişti. Bazı gazete ve risalelerde Alaka~arlar bu şekıld~ ıkı ayrı 
!buna riayet edilmediği, geli§i güzel kul mektept~kı §~b~ler7, tahsısat ve ~e·
lanıldığı görülmektedir. Her ecnebi me~. ven_l.mesımn .. lu ... zumsuz .?ldugu
lisanda kendi lehçeleriyle muttariden nu one surerek hukumete muracaat
kullatıJlan bu ünvanın türkçeye yerleş· te bulunmuşlardır. Mevcut kanaate 
mesi dilimizin güzelliği ve zenginliği göre mühendis . ı:n~kteb_i ile.. güzel 
jçin lazımdır. Binaenaleyh türkçe yazı- sanatl~r a~a.demısının mımarı kısı~
lardet ve basılarda: her ne milletten olur lan bırleştırılecek olursa hem tahsı
sa olsun ismi geçen1erin cinsiyetlerine sat, hem hocaların mesaisi, hem de 
göre Bay ve Bayan kelimesinin konul. verilen emek teksif edilmiş olacak
ması ve fransızca, almanca, ingilizce ve tır. Bu suretle daha yüksek liyakatli 
sair muharrerata o dilin Bay ve Bayan mezun vermek imkanları da temin e· 
makamına kalın olan Unvanların kula- dilmiş olacaktır. Bu müracaat hüku
nılması Türklerin medeniyet nilesi içe- metçe büyük bir alaka ile karşılan
risinde her milletle beraber milsavi ve mış ve meselenin tetkikine başlan· 
cihanşümul bir Jakabla anılmasını temin _m_ı __ şt_ır_. ___________ _ 
eder. Zaten beylik, paşalık, ağalık, ho. 
calık, hanımlık lftkablarmın kaldırılma

sı bu maksada müstenit idi. Bütün va
tandaşların ve Tilrkiyede ya hancı lisan 
larla gazete ve risale neşrel:len yabancı. 

lann bu esasa riayetkar olm!ısmı rica e-
derim ... 

Memleketimiz hal(
kın da Roma aazetele

rinde neşr·yat 
yapdacak 

Ortadan kaybolan 
bir çocuk 

Galatada Leble. 
bici sokağında 

Düzce Adapaznr 
otelinde yatıp 

kalkan Meşk(ıre 

ism.inde bir ka. 
dm bu sabah ağ. 
!ayarak bize baı:; 

vurdu : 
- Oğlum 15 

ynı:;mda Tahir 
Hariciye vekilimiz doktor 'l'evfil: Tahir mührümle giydi. 

Rüştü Arasın M:ilanoda 1tnlya Harici- ğim muşamba.mı 
ye nazırilc mülfıkatından sonra derin. alıp kaçtı. Kendi clüiselcrini zaten sat. 
l~n Tüı·k - ltalyan .s~n:imi!.eti mu?-1 mıştı. Nereye gittiğini bilmiyorum. 
telif sı:.hclarda. tcsır.nı gostermcgc Zabıtc.yn da ba§ vurdum. Kendis ini 

b=ışlamıştır... . .. . . . • 1 gören olursa adresime maltımat ver. 
İttLlya pfkiırında yeru Turkı) C) e kar mesini ric:ı. ederim. 

şı ala.kanın gittikçe artmnkta olduğu. 1 _ _ " __ 

ruı. bir misal olarak, İtalyan muh arrir. 1 m ize gelmi !.ir . l{erıdi~i. buradan An. 
lerinin ınenıleketim'zc eclm0

' to bulun.' 1:, "'"Ya g:d~r .. !t: hül:i:r::ct rica.limitle 
ması gösterilebilir • müli'il::ıtınr yapacak ve 1ıük0met mcr. 

Bu cümleden olarak, 1talyı,1nın en kezinde diğer tetkiklerde bulunarak 
Dl!ni gelen gazetelerinden "Staınpa... gazetesine ve !talyada çıkan bazı bU. 

1 

nm baş nwJıarrlri Gerodano Tulio şeb. yük mecmualara yazılar yazacaktır. 

HABER - :Ali§am postası 

Eski deniz kahramanlanmızdan 

Yusuf Reis için 
merasim yapılıYor • taJdpte11 

Asi 1.."Uvvetleri, bu pldn• e.--1'i 
vazgeçinnek için . ln!raı.ar~i 0r .. • 
bir darbe yemeleri la-"1tn g 

0 
~1. 

ômer Rı~ Doğrul, Tan, 16:"'· bih 
"Va.z:;eçirmek., fiili ınefu.lilll cİerıil· 

Denizcilik tarihimizide büyük şöhreti 
olan Yusuf reisin kemikleri bugün me
rasimle Piyalepaşa kabristanında hazır. 
Ianan makberesine nakledilecektir. 

Yusuf reisin şimdi kabri Ka§ımpaşa
da metruk Çürüklük mezarlığında bu
lunmaktadır. Burası da yola gidecektir. 
Bunun i!:in deniz komutanlığı bu büyük 
denizcimizin kemiklerini merasimle 
nakle karar vermiştir. 

Hazırlamın programa göre buglin sa. 
at 13,30 da Kasımpaşada Bedrettin po
lis k:ırakolu önünde toplanılacaktır. De 

niz geidikli okulu talebesi, deniz askeri 
ve deniz bandosu, Çürüklük metrük 
mezarlrğma gidecektir. 

Burada mezann başında istiklal mar
şile merasime başlanacaktır. Bundan 
sonra bir nutuk söylenecek ve Yusu{ 
Reisin kemiklerinin konduğu sanduka 
kaldırılacaktır. 

Sandukayı asker. sivil teşekküller 

mensupları ile Halk Partisi ve halk ta. 
kip edecektir. Sanduka Piyalepaşada 

yeni makbereye getirilerek defnoluna· 
caktır. 

istediği için "ll!.'i Jmvvetıerı,, __ , •·uV• 
. ··~· miş; fakat "darbe ycmelerı,,. . 

vetlerin., derneği icap ettirird1
• vvetle-

ö R Do- 1· ''Asi kU mer ıza gru · . UnileYlı 
rin,. deseydi ~ znman ~~ .m~ rrnuyot' 
şekli "vazgcc:ırmck,. fıılıne ~le.Sİ· 
diye itiraz ederdik. Onun için ~ tı;rın, 
ni biraz de<Tiştirip · "Asi kuv~e hUt 

o · · (ya 
bu planı takipten vazgeçınelerı . dııhlı 
.... ! ·ı l . ) . . dcmesı v·azgeç rı me crı,. ıçın... . j\n lt31· 
iyi olurdu .. O ia.man itiraza ınık 

Sırt hamallığından başka mu.dı. 

Yine o yazıdan: 'k ,1oı. 
Muvasala ba::ulmu.ş, 11e dola§~İayt 
larrl.aıı istifade ederek nı~tı 1 ol
devam ettirmek lilzum~' M-'1 

Sırıkla yoğurt sa-
tanların dolaşmaıa ... 
rı da yasak edilecek 

mUJ1tıır. burıı.d•· 
.. LUzumu hasıl olmuştur,,. d 

1
A .. ~ 

~ı " o ooı· 
"devam ettirmek,, e deo• • k ıt.. 
yollardan istifade., ye raci oı~a le 01. 
zım geliyor. Onun için cü~le ş.~%c"srtl 
malı idi: "'Muvasalayı tcm!n ( k yol· 
ettirmek., iyi değil) için, dota.sı 11 ol· 
Ja.rdnn f stifade etmek lüzumu h
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muştur.,, 

Ankara J6 (A.A.) - Dahiliye veki. 
li ve C. H. P. Genel Sekreteri umumi 
katibi Şükrü Kaya C. H. P. nyön Ku.. 
rul (yani vilayet idare heyeti) Halk. 
evi ha§kanhklarına ve Genel 1spcktör. 
lüklere (umumi müfetti~liklere) aşa.. 
ğıdaki tamimi göndermiştir: 

"İstanbulda sırt hrunallarından bir 
yurddnşm yilkünün ağırlığı altında 

öldüğünü bUyük teessUrle haber aldım. 
İnsanlığın ve insafın hayvanlara bile 
reva görmediği böyle i~kcnceye insan. 
ların mahkQm olması her diyar için 
ayıp teşkil eöer Sırt.hamallığı mesele. 
si için, a.,aı:rıda sureti bağlı 4-4.936 

tarihli 117150 numaralı tamimle ne 
yapılmak lazım geldiği bildirilmişti. 

Türkiyede birçok şehirler tedbirler 
bularak bu sefil manzaranın ortadan * • • h/e-
kalktığını, hazin maceralara meydan Emniyet müdürlüğü ~hrin ~· 
verilmediğini memnuniyetle görmek. lif semtlerinden 40 kadc.~ ., ..,'(?ıi-
tedir. !stanbuldakf &CI hal ise gösteri. yı yaluılatm1.ştır. SerS6N 'l>! er 91'9 
yor ki memleketin bazı yerlerinde h8- yettc dola.~mı ııc her an bır nıl6-
18. bu kötU itiyat devam etmektedir. i§lemeğe miistait olan bu a:ndd 
Tarlhi, numarası, yukarıda yazılı emir rın umumi 1.:a::iyetleri 1ıak 1't6" 
dairesinde tedbir alarak snt hamaJlı. tetkiT;,at oo tahkiT;tJt ~1:n°' ttık-
ğmın ortadan kaldınlmasmı tekrar rf. dır. Bunlar liizum görülaüğli ~!ıV· 
ca ederim. dirde §ehirde1 olmaz.80 to§'T" ıaral' 

Birde Şehirlerde yoğurtçu, sUtçil, 16rinde yol inşaatında çtilı§:i1C~1'-
sef ertasr ile yemek taşıyan bazı kim. para kazanmaları temin ~ 
selerin, omuzlarında iki tarafa eşya 1 tir. Bunlarm yekıtntJ eıı:yi Tramvay ücret- asılı uzun sırıklarla. geleni geçeni ra.. tır. - AT:§am, 16.2.37 cak dt-
hatsız ettikleri ve yollarda gelip giL Bu parçada dil yanlışı a.rıYa de!lle~ leri ucuzladı ?nenin intizamını bozduklarından şika. ğilim; fakat son cümlenin ne acııııı: 
yet olunuyor. Birçok vatandaşlardan olduğunu bir türlü anla~tıf·•' 

Şlrıketin itirazları ~man bu şikayet sok haklı ve yerin. "Bunların yekunu elliyi bula öyle• 
ha lill .g {j il f m eil İ dedir. Mevzu un derhal kaldırılmasını Yukarıda kırk ka.dar ?1duklatl a~~ 

ı. ve ~craatı havi cevabınızı rica ederim . ., niyor; o halde o son cUınle. yal< 1 .. t.ı.ıı-Yeni tramvay tarit;ıeri Nafıa 'ıleka. -------- •or .. ~ 
serserilerin adedini söyleını) ~ ,.:ıece• 

letince tasdik edilmiştir. Yeni tarif.eler- Vali aleyhine bul'da ancak elli scrsesri bulun~:itJlııl 
le tramvay ücr"-tlcrinde yeni tenzilat ğini mJ iddia ediyor? Buna 1 ]lisill~ 
yapxlmıştır. açılan dava verilemez. Serserilerin ancak el nr.11J.o 

Martın ilk gününden itibaren tatbik iş arayıp diğerleri ile meŞgul o u a dı& 
edile.cek olan. bu tarifeler muci.bince Do•• O iz mitte m h • · t' r" Bun 

h 1 o 8 yacaktır mı demek 1s ıyo · derııelC• 
vergıler ve biHlmum rüsum arıç o - ihtimal verilemez.. o halde De 
mak üzere birinci mevkide (bir ve ilci kemeye d~vam edlldl 

tir? 
kıta için) şimdiki beş kuruş yerine dört Vali ve Belediye Reisi Muhiddin üs- * • "' t' 1;İ 
kuruş on para, (üç ita yedi kıta için) tündagw ile muharrir Hüseyin Cahit ara. f t ·z "sbal et t 

. 6 5 k Tccriibe rle a.a 1 c 1 "lahcı:d" 
şimdiki 7,5 kuruş yerıne • uruştur. sındaki mütekabil hakaret davasına dün tmıumiyctl.e tc/cl:kür ~ trıU ·sti1'" 

ikinci mevkVdc ise ücretler (bir veya de İzmit ag· ır ceza mahkeme r·nde devam 7..YJdaf t 
11a, hatta bir dcrecC1Je . seıef 

iki kıta içln) iki buçuk kuruş yerine 2 edilmiştir. ;.. 
1 

li'k T:tıll 'f 
d' k · · ) "ili mu1uı ccmeyc ma ı ~ kuruş on para, (üç ilS ye 1 ıta ıçın • Çok kalabalık olan mahk,.me salonun ka ~"' onıtı 

- bir 1.alabalık içine · Tlrr "-t 1:1e .. 
he§ kuruş yerine dört kuru.~on .par<'.!.dır. lda herkesten evvel Hüseyin Cahit yeri- parÇ!ISl haline geldiler tni~ ~~liJf· ,. 
Asker ve mektepliler için ı ncı mevki. ni almıJ bulunuyordu. Diğer t::raf ve lekeyi tamamcıı T;ay'f>ed.yv• 
de seya.lıat etmek l:aydile bütün kıtalar "K "S p 1 . .,,, 

urun,. ve on osta,. gazete erı ve- f1'ildr Ilarel:ctlcri, f j.~ . ., ': •. t''•181İ•• 
için 2,5 kuruş yerine il.<İ kuruş olarak killeri te;nsil ediyordu. C . y 1 'r ·ıs IJ\ 

Hüseyin ahıt n çın . et ~ 
tesbit e<lilmic;tir. tlkönce avukat İrfan Emin söz almı• -~ fbtıya 

Bu yeni t;rifelerde yapılmış olan ten- b ., kelimesini icada sevk=ıen uhsı<e" 
ve müdafaaya aşlamıştır.Geçen celsede lamıyor değilim: ~tistektl ~ .... iy.31'• 

zilat nisbeti yüzde 12•40 ile yüzde ZO verilen celp kararının matbuat kanunu. • t eL,»· 
me., nin hiçbir esasa istına b"ır n1ıı-

arasındadır. nun 65 inci maddesı'ne uygun olmadı- 1 '111.n !I. hatta hiçbir mevzuu o ma_, - . . di..-
1 k t ısa t Vekaletinin ğını, İstanbul Vali ve Belediye reisinin hakeme manasına gclebileOftın~ dC· 

.X.. sıfat ve salahiyetince devlet namına ha- şünniüş. "Müstekillen muhaltcIIl,,j~tilC· 
b 1 r t e b UJ Jit İ reket ettiğini söylemiş, Valinin bir mu. mek de hoşuna. gitmiş. Fa.k:ı.t 

11 
kut' 

Ankara 1 6 ( A.A.) - İktısat ve- harrir değil, devlet namına hareket eden lali,, kelimesi de garip oımn.kt:ıl 1~ cif· 
kaletinden: bir sıfat ve salahiyeti mevzuubahs ol- tutamıyor. ''Hiçbir kuvvete bO.~ .. 0 r. 

1 şubat 1937 to~ihinden evvel lduğunu, bu itibarla davanın 65 inci ?neden muhakemeye,,, daha iY~. 
gümrüklerimize gclmış bulunan ve maddeye teması olmadığını, bunun şü- bestçe muhakemeye,. diyebilir~5 gir karanna bağlı (A) ve (M) lis- mulünden hariç bulunduğunu, bu da. Al'lrır 
teleri meyanına girmiyen sa.nayi ma- vanın da evvela Şurayı Devlet kararın- -...:.....--------~ 
ki neleri ve di (Yer sayılı pozısyonlar\l dan geçmedikçe asliye mahkemesine J n gil t z Hav e , ~ 
ait olmıyan ~yanın ithaline müsna- düşemiyeceğini, devlet adamları tarafın N b talJJ!'· 
de edilmesi için müracaatler tevali et dan herhangi bir lüzum ve zaruret ha- ftZJrJOIO 8§ J tıll• 
mektedir. linde yapılan taminı, beyanname için Londra 17 (A.A.) - Ha\'9;.!ş~~t •. 11· 

Vekaletce bu kabil eşyanın 1 mart mahkemeler matbuat kanununa göre zırı Sir Filip Sasson, suçiçegı 
t:ırihinden ~itibaren aşağıdaki şart- takibat yapmak isterlerse !devlet mUea. ğına. yakalanmıştır. 
!arla ithaline müsaade edilecektir: sesatı İfiin çalı1mak imkinı kalmıyaca- "' :t- ._ ~e r;~· 

J - ithaline müsaade edilecek ğını, devlet otoritesini korumak mecbu- İngiliz Hariciye nazırı F.,dell 
malların mnrt sonuna kadar resmi ve riyeti olduğunu, davanın ancak ŞOrayi çen sene kızamığa tutulrnurıt~ 
rilip filen gümrüklerden çıkarJlmış Devletçe bir karar verildikten ıonra gö vaıiW 
olması ve bazı memleketler menşeli rülebileceğini uzun uzadıya anlattı. kis ona sadakat gösteriyorus. öre adi" 
ise kredi ile ithal edilmemekte bulu- Söz alan Hüseyin Cabit: miz kanunt bütün icabıtlarl g durı"'~ 
nması şarttır. "- Suçluları adaletin elinden kurtar- let ara.-nak, adaleti kanunlara 111 

2 _ Alukadarlnnn nihayet 1 5 mak için gayretlere mahal yok,, demiı tır.,, rı11d• ~ 
nıart tarihine ı~adar lktısat vekuletinc ,ve ilave etmiştir: Ndicede mahkeme eski Jcıtll iı1 reff1"!' 
mürac.:ıatle bu kar~ra tevfikan güm- "- Devleti temsil ediyorum diye bir rar etmi~tir. İstanbul valf9fıl oJıidid 
rükten cıkarmak istedikleri malların valinin vatandaılann izzeti nefai1c uğ· bir beyanname değil, HUs~rı. şarırf 

k ti 'ni dah 1 w df •ırıı. ı11tıf• miktar ve ıyme erı Ve i ol· raşmağa ne hakkı vardır? Bu sırf dava. yazdıgr yazıya cevap •er r. trı1adır.· 
5 dukları pozjsyonlarI bildirerek müsa- yr uzatmak için yapılmak istenen bir Devlete müracaate mahal 0 urııırı 6 ıs 

ade almnsı lazımdır. kelime oyunundan batka bir §ey ldeğil- bu hükümlerin matbuat ~a;~~ııi .,e "'e· 
3 - ithaline müsande edilecek dir . ., inci malddesinde tasrih edil ~rlettiriftı'tı· 

olan pozisyonlar bu prensip karariy· Avukat frfan Emin şöyle cevap ver- kabil davanın bu dava ile bı 11 ıtırı 
le beraber vekaletçe tesbit edilmiş bu miştir: sine, mahkemenin de 2 mart ~tif4 
]unmaktadır. ••- Biz kanundAn kaçmıyorur. Bili. ne talik edilmetıfne karar .,,e 
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jj~ ..... . 
~.... 9~~_: 

''f BDır ip 
On~~ırD!Kaı,, suını<dla 

l.Uıden • ..., .P geçıyorduk. 

«ııer. abrikayı gezmez misiniz? • de. 

tp. • 
daıi ı:aıathanesiymiş, girdik ... Baba.. 
d~- · lına bir meslek' d" d"" ·· '11. ç·· .. .,, ıyc uşun.. 
~kezi u~~ Ünye, eskiden gemicilik 
1~ nıış. Kaptanlar burada yeti. 
takat' gemiler burada yapılırmış. 
kf1 ~v~purculuğun asri şekilde inkL 
~ li:;:e, ~urası mukavemet edeme. 
'lled Ukı, eskiden, koskoca bir 
llılli Set: Bade bahriyeliler oturur. 
te~ ıneler, ta Mısıra kadar gider 

~~d avd?.tı.:ri~de, Çaltı burnu 
~i haı· an goruldukleri vakit, hara. 
ltııll' ba ınecut olan tabyalardan top 
liı-...~' iltu • •. 'llJ§. n alakadarlara haber veri. 

.. lltn;ek k. 
~en k 1 0 koskoca gemicilik sana. 
'· ala kala bu ip fabrik:ı.sı kal. 
" '-~·. 

~~ecli~ç!n Y:ıu şekillere temessül 
aeıa b~·· - ~ıy: üzüıüyordum ..• Me. 
lıı olanı 1

• 'l'ü.rkıyımin bir Sivastapo. 
8ı?n ""~az ınıyaı ? .. Hiç değilse bir Ka. 
"' ~ahar · IQ? •• ., • ını muhafaza edemez miy. 

'.nir ip . 
tilrul'orcııtnalatha.ncsini ilk defa olarak I 
11lıa ınus:n: Burası, gayet uzunlnma. 
kal'dt. İki tıı toprak zeminli bir bara.. 1 
l'ap1ı__ • Uçlara çıkınklar kurulmuş, 
1 <cuı lpl~ 
el'tleu bir • buralara sarılıyor. lşçi. 
;endir sar~snıı.' Ü?.erinden okkalarla 
;nnı.işler ban bır kocaman sopayı yük 
lrden aı"a Urulan ipin ucuna bu ken. 

tdil'orıar r Rza.r ilave ederek ipi imal 
}'et.. liiç d F'a?rikasyon bundan iba. 
.. rakat e llıUrekkep bir sanayi değil: 

' Ça;.,_ atıgt IZJn bir mantıksızlık gö. 
~l' ı.:ı:... •• 

- l>ek· 6l ıçın dedim ki: 
k~n.dir ~~nıa, bu işçiler, niçin bu 
~ hattı rn: ağı~ sopaları sırtlayarak 
arı rı.u~- 5t:ıkım üzerinde a~u• P.Y yu. 

QM -eın d" ~· 
-ı:;l\ ~' ıı. ıyen taşıyorlar? .. Yazık! 

~~~·ke Şu. a!çacık tavana bir tel 
.. ~ ndırh sopayı bir makara 

~~J~ ~z. kolaycacık getirip gö. 
., ~\·t d h 1·~l'detı :ı. a. a kolayla.;.qnaz mı?. 

- .lia. 'biı-ıtaçı: 
daki · ~"el 
di. fabrikada ~ Çarşanba kasabasın. 

oyıe yapıyorlar ..• de. 
-ll . ekı si ... , - :e· .. . Ol ıı., :N 
acaıt e biler ., ö · <ilik •• A.lıŞık ım . .. yle ıme.. Ne 

·· ız.. Taşıyoruz.. Öyle gör. 

l§te b• ~ ~ ıı: 
Si ır Zih · 
ı~~taPoı 0ıı:1Yet ki, burasının niçin 

.. e lraıazn :dığını, Kasımpasa ha. 
~~l'dUk . adı~nı gösteriyor.. "Öyle ı 
Ilı~ '' Zihni . 
~et, ltöyı·· ~~ti .. Muh&fazakar zih. 

81 kettitıniyUrnu~ hala kara Sitpam ı 
ca .. nizj ba~n Zihniyet.. Yere bata. 1 

ll'Irıadan kendi batasıca!.! 

(Va - NQ) 

\lan gölü 
"a . _ .. 

ııau t i .arı 
loş~ e nk vapurun 
\! sına b 1 d 

l arı ··ı·· aş an 1 
~ca.k go Und . 1 h olan ·· e ış emek üzere yapr 
~avtı~larda uç vnpurdan ilki Haliçteki 

\ı v tezgah k l 
~~r· apurlarrn H ~ onu muştur. 
&Ok~n teferrüat alıçteki fabrikalarda 
ttn •tılerek Par 1 Yapılacak, sonra 
dıkda sandık} ça Parça ve numara al
ar~r Vandaaka konulacaktır. San
trı 0 

Yelerinde ullacak olan tamir 
0 lltaj1 Yapı] açıkacak ve vapurların 
\! aca tır. 

ol an göt·· k 
..ı arı atölye} ud enarında kurulacak 
\letn· er en · ık· · ka, ır aksarn .1 

1 ının bütün esas 
ı tıltnış ve ~ 1 e makineleri yola cı-
ıt.ada, ~ırnend· f 1 • .~ 
Vila gonderilrn. 1 .er e Dıyarbekıre 
dct{etlerirıdek· b ıştır. Fakat şark 
~ d kar dolayı . tJ se~eki kış ve şid
trı tı 1kları n· ısbıy e buyük malzeme 

el'l'lisıli· ıyar ekirden .. t .d 
v~ r. o eye gı e-

b on r.T· k llıYUk at:'ol u Iyısında bu ~ k.ld .. 
~ele '} o Ye kurula k :.e ı e uç 
b ... r 1 eride y ca trr. Bu at<il-
lıtu nn .. ı·· 

o] n Vapur} go unde işliyecek 
acn'ktır. an Yapabilecek kudrette 

Van ··ı .. 
ll\~ot] !6° undc iı-ıli 
l'tıa~j a ışliyecektir Y~k vapurlar 
bir le tnahruk gölü k zım gelen 
l>u l aYnaktan t ~ ryısında mevcut tak arda birincic~~ o~unacaktrr. Va-1 

r da bulun ' ı kıncı mevki kama-l 
aca ttr. 

HABER - Akşam postası 

Şoförler rica ediyorlar : 
''Ne olur Eelediye· nıüsaade etse 
de 10 kuruşa nıüşteri taşısak!,, 
Saat on bir .•. Eminönünde köprünün 

yanındaki meydan tıklım tıklım oto
mobillerle ldolu... Birkaç şoför müstes. 
na diğer otomobil şoförleri meydanda 
yok. 

Direksiyonunun önünde bir mektep 
talebesi gibi başı öne eğik bir ~oföre 

yaklaştım. Elinde Haber ... Beni görün
ce hemen bir söz söylemeden sağ eli 
ile içerden otomobilin kapısını açtı: 

- Buyurun! .. 
Kendisinin oturduğu ön kısmın kapı

sına doğru yürüdüğümü görünce başı. 
nı camdan d:şarı uzatarak yüzüme bak 
tı: 

- işler nasıl? 

- Görüyorsunuz işte. Haberin tefri-
kaları da olmasa can sıkıntısırldan pat
lıyacağız. 

- Teşekkür ederim. dedim. Gazete. 
me olan alakana .•. 

Sustu. Bir şey sormamı bekliyordu: 
- Arkadaşlarla görüşmeye gelmiş

tim? 
Elini dar ve yüksek bir binaya doğru 

uzattı: 

- işte hepsi oradalar .. O dersine dal
dı, ben kahveye doğru yürüdüm. 

Küçük bir kahve... İçerisi müt-
hiş kalaba!ık kimisinin başlarırHa kas. 
ket var. kimisinde yok. Bir kısmı ga
zete okuyor, bir kısmı tavla, iskambil 
oynryor. 

Bir masaya çöktüm: 
- Şoförlerle görüşmeye geldim de

dim. 
Gazete okuyanlar başlarını kaldırdı. 

Jar. Oyun oynayanlar oyunlarını bırak
tılar. Kahveye derin bir sessizlik çök
tü soruyorlar: 

- Haberdcnsiniz değil mi? 
- Ben sizi yazılarınızdan tanıyorum 

ve hemen ceketlerinin iç ceplerinden 
birer Haber çıkarıyorlar .. Ismarladıkla. 
n çayı içerken konuşuyoruz: 

- Seçime neden girmiyorsunuz? 
- Neden girelim? Seneleıidenbcri 

cemiyet sağdan soldan şoförlerin hima 
yesini istiyor. Bunların birine bile ku
lak asan yok. Rey vereceğiz diye neden 
vaktimizi kaybedelim? 

iÇERiDE: 
• Mısır kralının doğumunun yıldönUmU 

müna:ıebeUle Reisicumhur At&tUrkle Kral 
Faruk arasında telgrııflar teati olunmuştur. 

* Pr. Ramin P..enhard woıt ve Pr. Grümer' 
den mUteşekkll cihanca tanınmış "Ramin 
trio.,Bu önümüzdeki 21 şubat pazar günü ı:s~
lcden sonra Baat 6 te TEUTONT A salonla• 
rmda bir konser verecektır. 

• HUkiimet bir tamimle devlet dairelerinin 
pek zaruret duymadıkça serbest döviz istr• 
memelerlnJ blldirmlştlr. 

* Denizyolları kooperatifinin umum! top
lantm bugün yapılacaktır. 

• Düt;<klinl!'r evinde yapılan eşya ile bir 
piynnl"O tertip edilecektir. 

* Diln Beyoğlu ve tstruıbul clhetlndo oto 
mobiller ~ bir muayeneye tabi tutulmuş• 
tur. 

• Yeni pedagoji enstitüsünde dün proff • 
sör Peter ilk derse b~lamışlır. 

• tş dairesi reisi Enis Behiç şehrimiz~ 
tetklltler yapmaktadır. 

• Yol paralarıntlan :17 lira ihtil:\~ eden, 
belediye tahıı;lldnn Ali lılr 11ene ll ay hapse 
mahk~m o'muştıır. 

"' ,\rkeoloji mUz('s lnin yeni açılacak me~ 
kOkM ve ma•l:lıye kısmı için bir rehber hn• 
zırlanmnktadır. 

• Memleketim.izde istihsal edilen ve hariç 
ten gelE'n çlmentolnrm muayyen kalitelerde 
olm"'U hususundaki k:ırarm tııtbiklnE' geçli 
miştlr. 

a Ankara.da zirai kombinaların kurulmacn 
faaliyetine devam E'dl'mektedfr. :!30 zir'!! 
kombina <lerhnl faaııyetc geçecektir 

* Bakırkl:Sy bez fabrikası müdUrü İbrahlıı 
Akçora, 3Umer lı<uık taralmdan Avrunava 
tahsile gönd,.rilen talebenin ı .. ıertle ultra~· 

ınak t1:r.e!"e mllfettlş f.a'-'in ecmmı~ur. fbra• 
hlm ./\ kcor:ı."lın yerine Hcre1ce fnbrlka..cıı m'l• 
dUrü Nihat TC onun yerine de e'l·:ı İstanbul 
sa.yıavı ve senavi Mr'lri re!si Yasıt Dokıı· 

m:ı.n tn.'l!fn edflml,tir. 
• Şehir tiyatrosunun yeni bütçesinde re-

- Tam rey vermeye gidersiniz. Bir 
müşteri çıkar onu da kaçırmak doğru 

mu? 
Tam bu sırada uzunca boylu bir şo

för hızla. kapıyı açıp içeri girdi: 
- Yenicamide, Beyoğlu Balıkpaza. 

nnda çevirme var: deldi. Gayriihtiyari 
yanımdakine sordum: 

- öğle vakti yaklaşıyor diye nere~ 

terde kuzu cevirmesi olduğunu mu 
haber veriyor? 

Güldü ve şöyle cevap verdi: 
- Taksilerin çevrilmesi... Sizin bildi 

ğiniz kuzu çevirmesini burada yiyecek 

şoför yok! 
Bu cevabı işitenler suali de anlamış 

oldular ve acı acı gülüştüler... Anlatı

yorlar: 

Deniz ticaret 
mektebinde inşaat 
Deniz Ticaret mektebine evvelce ya.. 

pılacağmı yazdığımız inşaata başlan. 

mıştır. Mektebin sokak cephesinde es. 
ki Feriye sarayl:ın mutbaklan yerine 
yapılan bu kısım jimnastikhane, ye. 

mekhane, yatakhanelrle müdür evini 
ihtiva edecektir. 

ÇARŞANBA 
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GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
İtalyanlar Makalle önünde büyUk bir zafer 

kazandılar. Kıı olimpiyatları dün akşam bit 
ti. 

jisörün maaşı 60 lira zamla 360 liraya çıka· 
rıtmr~. ve kadroya llti artist na.vesi için tah 
slsat konulmuştur. 

• Şileden limanlmıza gelmekte olan ve 
içinde Uç klşl bulunan bir motör batmış ve., 
Uç kişi de boğulmuştur. 

• Yeni belediye bütçesi ile bütün belediye 
zabıtası memurlarının ma&§l&n Ucrete çev
rilmektedir. 

* Maarif vekı'Uetinln yaptığı atatisUğe na 
zaran 'Nlrkiyede 36 lise, 109 ortamektep ve 
77000 ort.n tahsil talebesi vardır. 

• Dahiliye vckl'ıleti !ırtJna, su ta§ınaın, 

kuraklık ve saire gtbl hAdiselerln vilAyeUeor 
tarafından geç bildirilmesinden dolayı alma.o 
tedbirlerin geciktl~nl g6zönilne koya:ı bir 
tamim yapmış ve ala.kıı.darlann nazarı dik· 
katini celbetmiştlr. 

• Belediye, belediye!er bruıkasuıdn.n bir 
milyon lira istikraz ederek §ehrin mübrem 
ihtiyaçlarına sar!etmck karanndİ:.dır. 

• Ucuz terkos tcsl&atından ll'Ufade için 
belediyeye 300 mUracıınt yapılmıştır. 

Reklam 

Sinema yıl<lızı - Olur i§ değil, lxm
yodaykcn fotoğraf ınıt al?nayı teklif e
diyorlar. 

Sinema lı.·umpanyası clire7dörii -
Bunda olnııycwak ne varr banyon mu 
yok, 

- Belediye ne olur bize on kuruşa 

müşteri taşıma müsaaıdeslni lütfetse .•. 
Burada böyle boş oturmadansa daha 
çok kazanç vergisi, belediye resmi verir 
biz de çoluk çocuğumuzla bu memleket 
te geçinip gideriz. 

- Otobüslerden imtiyaz hissesi ola. 
ralc yüzde on alınıyor. Biz de böyle 
yüzde on vermeye razıyız ... Tek kaza
nalım .. Arabalarımız çürümesin? ... 

- Hem sonra efendim. Tramvayların 
hali malUm. Sabah akşam istasyonlarda 
ne kadar beklenıdiği de malUm Bu yüz
den halk çok zaman yürüyor. Böyl<' 
izdihamlı zamanlarda birkaç sefer ya. 
parsak o günkü yevmiyemizi çıkarır, 

belediyenin vergilerini de zamanında 

vererek hapislere girmeyiz. 
- Ben daha bir hafta evvel hapisten 

çıktım. Plaka parasını ve kesilen bir 
cezayı ödeyemedim. İçeri girdim. 

- Ben de Çatalcada askerdim. Ye-
ni geldim. Kazanç kağıdını almadım 

diye iş verilmiyor. Sürünüyorum. 
Baktım. üstü ba~ı çok fena idi. Birkaç 

şoför · söylediler: 

- Arkadaşları karnını doyuracak ka 
dar para verip yardım ediyorlar. O lda 
arabaları temizliyor ... Ama bu ne zama
na kadar sürecek. Allah bilir ... 

- Halk on kuruşa otomobille seya. 
hat etmeye o kadar alıştı ki ..• Sabahlan 
yediden itibaren Taksimde Tarlabaşma 
~apan yolun ağzında durun. Adeta tram 
vay bekler gi!.li otomobil bekliyorlar ve 
sonra da beşer kişilik grup olup kapısı 
açık ilk otomobile dalıyorlar.. Çünkü 
bir iş sahibi tramvay parası ile on \daki
kada Eminönüne inmektedir. Akşam Ü

zerleri de ayni para ile Beyoğluna çı. 

kıyor. 

Görüştüğüm şo!örler hep işsizlikten 

~ikayet ettiler. Belediyeden kendilerine 
biraz olsun yardım dilediler. 

On iki düdüğü çalıyordu. Hepsi yer 
}erinden kalktılar: 

- Bize müsaa:de ... Günlük müşteri

lerimiz nerede ise durak yerine gelme
ye başlarlar .. dediler. Onlar yerlerine 
ben matbaaya döndüm. 

Yekta Ragıp ôNEN 

DIŞARIDA: 
* İngiliz hava ne.zarcllnln cari malt ııene 

zarfında 31 tkinclH:A.nuna kadar yaptığı si• 
'(lıı.rişler 67 milynn İngiliz lire.ama vasıl ol• 
muştur. 

* Macar gazeteleri Avusturya hllkt.metı. 

nln karlhğm avdetlnl ersmen prgorammıı 

ko,vduğunu yazmaktadırlar. 
• Japonyada lvata eyaletinde bir kar fır

tınruımda 59 klşl ötmüş, iki mektep ile 2Q e,· 
yıkılmı§tıT. 

ı;r Yüzde 3 fat:ı:li ve lkrıuniyPli Mısır kre
di ronscyi talnillerlnin dUnkU çekilişinde 

1903 senesi tahvillerinden 419905 numaralı 
tahvtl ve 1911 .eenes! tahvillerinden 270174 
n•ımaralı ta.'lvll kıızanınışları.lır. 

* Belçllıa fr~l .. t!erinln lideri Degrelle, krn 
la gl:Sndcrmi' oldu?:u bir telgmfta ezcümle 
§l:Syle demektedir: 

"- 20.000 Rexlste, dUn spor sarayında top 
!anarak mebusan mecllrln!n feshini ve yeni 

intihabat icrasmı istemişlc:-dlr. Zira, memle 
kette sulh ,.e sü'd'lnun anc:ı.k bClyle bir te<'·ı 
birle teı;nin cdl'cbllece~lne lrn.nldlr1er . ., 

• Litvany:ı lsUklt\llnfn 20 inci yıldönilmfl 
dün mernsimle tcstt edilmiş ve kıtaat harr:· 
ye nazırınm önU.'1de blr geçit re~mi yapmıı;
tır. Geçit resminde, Sovyet m:ıre3alı Jegoro! 
ile yabancı ala§emiUterler do hazır bulur -
mu~lardır. 

• Mlla..ııoea avukıı.UIU' ve mUdediumumilf'r 
scndikıı.ııı, Fransız baş\·ekJll Blum·ın sott 
ra..,tııt alcylltarı nutku Uzerine Fransaya ya·ı 
pılacak zlyar:ıtteon vaz..,.oçm!gtlr. 

• Fransız ba.şvckiU Lcon Blum bu hafl;a 
!!Onunda Salnl Nazaire ve Nante.ıııa giderf'k 
Uç nutuk ııöyllyecektir. 

• Filistin karışıklıl{larmda bllyUk bir ~b 
ret alan F ·lyzi Kavukçu iltica ettiği Irak hU 
kilmcti tarafından Kerkükte ikamete memur 
edilmiş Ur. 

* tsvcç, Norveç, Danimarka, FinlAndlya 
ara.smda bir konferans evvelki güıı toplan 
mıştır. 

fNWJ A IRllHUlliilllUllUJUlltUUlllüftUIUllUtutMWIMt.-.WAaU llNRMA...., 

Bulgaristan ve 
Balkan paktı 

CUMHURIYET'te : 

"Acaba Bulgaristan günün birin. 
de Balkan a11taııt1na girebüecek 
midir, 

işte, Atinadak4 Konsey toplantt. 
sumı Balkan meseklerini aktuaUte 
haline sokmasından istifade derek 
bu sabahl.'i ba§ mal•aksinde Yunus 
Nadinin bfr defa daluı ve dikkatle 
el,e aldığı mevzu budur. 

Yımns Nad.i, Ballrn.n paktının tc. 
nıdlerini atan ih."i 1Jfiyük şefin aynt 
::anumda birer büyük asker olduk. 
Zannı kaydederek diyor ki: 

Bu btiyfık asker, dostu Atatürk ~bi y{Jl • 
sek asker olduğu nisbette yüksek sulhçu 
idi. SulhUn kıymetini bOyUk kumandanlar 
kadar kimse takdir eaemez. Fazla olarak on• 
lar rE>alist ıı;ulbçudurlar. 

Bulearlstnnda Ball'8.ll ALtantmr beğen. 

mlyen siyasetçiler olablllr. Bunlar daha zi

yade hislcrlnln esiri olan kimaelerdir. Kabil 
midir ki harbin !ecaat ve !elA.lı:etinl bütOn 
tahrlpkArlığlle anlamış hakiki Bulgar dev

'let adamı Bulga.r:istan için dahi devamlı 

bir aulh ve sUkOııun paha biçilmez bir nimet 
olduğunu ve o1acağını takdir etmemiş oı

ı.un 1 Bizce Gospodln Muşanof ba;'ka. türttl 
d~tinüyor değildi. Şimdiki Başvekil sayın 

Kl:Sse İ\'anofu bu yolda en ileri gitmiş, cesaret 
ııabibl bir Bulgar devlet Adamı ııayma.kt& 

bata yoktur. Bcl~adla Sofya arasmdaki 8.ll" 

18.§m& ve yakla.şmıının tlliyat sahamnda ta. 
haklmku hu yolda. ileri a.tılabi'ecek admılat4 
dıın biridir. Belgro.ddan önce Sofya ile An• 

kara arasında bir dostluk muahedesi zaten 
mevcut oldıııç.,ınu unutmrynlım. 

Bulgaristanm Balkan ant:n.ntma ginneslni 
meneden Elt'bcbler ne olursa olsun zamanla 
Balknnhlarm kendi aralarında te.5kil ettikleo
ri bir ahenkle yarımada için hakikaten ebe" 
dt bir sulh temin etmelerinin büyük ktyme-U 
elbette Bulı;arlstıında da anlaşılacaktı ve 
anlaşılacaktrr. Sofya ile B<:l!!r&d arasmda 
nihayet tahakkuk eden do,.föık vnzty~tin bu 
yoldalti znnırt inklşa!larından bir ımfbıı.dtr. 

Q!nup S'Avları demek olan Yugoslavva 
ile zaten ve f'lll~n cenup f;ltıvlanndan ba§ka 
blrşcv olmryan Bulgarlstanın anlaşması aca 
ba rrkt vahdet net1ceıılle hiç olmaZM za.blrt 
şokli•ıde muvazeneyi ihllıl eden bir manuıra 
~obilfr mJ 1 Bunu böyle dll§ilnmek ancak 
mllll be.yaUBrm ltıı.rarktcrisUkler\nl bllml
yen bıı..slt ':ılr sfyas('Un kO.n olabilir. 

Fakat Yugoslavya illJ imzalanan 
bu yani dostluk ne derece tabii ad. 
dcdilir,se cdil.<tin Baikaıı paktınrı gi.. 
rcbilme.~ için Bulgari.~tanın Yuna. 
ni.~tıın ik oo Rmoonya ile de açıkça 

anla.Jtıbilmesi belki de "Romanya 
ve Yutıoni.st.andan arad1ğı arazide?t 
resmlln uazgeçmesi,, l<lzım gelecek. 
tir. Yunus Nadi bu cihcte de §ÖY~ 
işaret ediyor: 
Şimdi Bulgariı:ıtanın geriye kıı.lan diğer iki 

&!~!kanlı 1tomşmıu ile de anlaşması kalıyor, 
veya nn'aşması lô.zırn geliyor: ~manya lle 
YunRnistanıa. Biz bu anlaşmaların da tahak 
kuk eı1ecr.~ln<!en kuveUe umltllyiz. ÇünkQ 
nrtAruı hakikaten hnllonunrnıyacak dava yolc 
tur. tnclnıniş hls!Prl gıdalıındıran e~kl kin 
bakiyelerinin en saf yeni dosUuklarde.n çıka 
calt maddi manevi blly{Jk menfaatler 6nütı• 
dP. herı;iln dııha ziya.de cılızlıya cılızlıya hke 
inmek yolunda yuvarlandığı bizce mubak• 
kaktır Rn'nanya Bu1gariııtandan sonra Bat 
kanı:ın ııark1 Avrupa yollle Kontlnana bal!. 
ıı~·ıı.n. )-ıt.ttl bu yolda Balkanlan tamamlıyaıı 
bir c1evlcttır. Yun10istnııa ge ince o. dostu 
Türkiye i1P. beraber Balkanları Akdenlz~e Uıı: 
mal ve muhafaza eder. 

Bul~arlstn:ıın meııhur Akı1eniz mahreci ile 
tısad\ men!Mt olarak tahakkuk etU!!i znroını 
siyns1 dll !~<:'e'cri gl:Slgcde bırokan bir h"• 
kikat olac"1<lır 

Sporda gaye 
nedir? 

KURUN'<i:ı : 

Asım Us, bugilıılı.'iı makalesini de 
spor işlerinıize ayırm.1ştır. Astm U. 
sun şimdiye ktı.dar spor işlerile ttfj. 
raştığına az tastlaıım1şttr. Btmunla 
berabel' Asım Usun prırnıağına do. 
Zadığı ~ler orasında tahakkuk et. 
nıemi.1 temennilerine de pek az te. 
sadüf edildiği i~in bu satırı.an sopr 
cu'llırın dikkatle okmn.alarınt tavsi. 
ye ederiz: 
Asım Us , Maarif ooMıetüı~ 

alınacak il."i yeni müstCŞ!lrdan biri.. 
nin spor işlerile uğrcr.şaooğını. ~ 
bun11 n milli spor i§Zerinde ileriye 
doğru en k"'Uvvetli bir adım suretin 
de tel<ikki edilebileceğini kaydettik. 
ten sonra diyor ki: 

Spor işlerini devlet te§kllltı c:;e.rçeveslnc 
aldıktan sonra ilk yapılacak !§ §Udur: Mem 
leketimizde uyıuıdıracağmuz spor !aallyet'" 
lerlnin maksat ve gayesi nedir? Bir kere bu 
esaslı prensip noklasml gayet açık, gavet 

(Devamı 6 ıncıda) 
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Bütün MEMLEKETiN SABIRSIZLIKLA BEKLEDiGi Büyük Milli ~im. Genç, ıhtiyar her Türk görecektir 

r·· İNKILABı' nda Terakki H, 1 
Sesli ve Türkçe Sözlü 

Cumhuriyet, Lozan, istiklal savaşı, iıgal zamanı, ummni harp, ittihat ve terakki, istibdad, son 30 senelik tarihimiz hakiki filin vesikalariyle gözlerinizde canlanacaktır. 

19 Şubat 1937 Cuma akşamından itibaren lr~~K SDlnl®maı~nırn©laı Yerlerinizi evvelden tem ·.n edin ".z. 

Her Akşam 

Beyoğlunda LONDRA Biraha
nesinde 

amiyet ve 
Zeybekler 

> -. 1.". • ı. ., • . . • ·. • 

eti Hayriye 
Heyeti 

is edarları 
Umumiyesi ·çtimaı 

Hissedarlar Umum,i Heyeti 1937 senesi martının 22 inci p~rtesi günü·sa. 
at 14 de Şirketin Galntada Fert{l.enecilerde kain Merke.zi 1dnresinde 
alelade surette içtimaa davet olunur. işbu içtiınaa. 50 ve daha ziyade 
hisse sahibi olan hissedarlar i~tirak cderlerler ve rey ~ibi olurlar. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - 1936 senesi hesabatı hakkında Mccliaj İdare ve Muraklp ra. 

porlarının okunması ve bµ hesapların ta.c;dikile Meclisi idareııin ibrası, 
2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine ü~ intihabıJ 
3 - Müddetleri biten Murakıpl:\I'ID yerlerine murp.kıp intihabı 

ve ücretlerinin tayini. 

Şir t · Hayr· yeden 
v alade içtima 

Hissedarlar Heyeti Umuın1yesi 1937 senesi martmıp 22 ill.ci p~r
tesi günü Mat 15 de Şirketin Galatada ;Ferm(.neaileı:Q,e kfıin Merkezi 
idaresinde şartnamenin 3 üncü m\\ddesindc tadilat .lcr~ jçin ..(evkalfı. 
de surette içtimaa. davet olunur. İ§bu içtimaa Tiqwet lrnn\;n\filun ta.. 
allfı.k... eden maddeleri mucibince bir hisseye malik ohın lı.i§~&rlarıa 
dahi ~ke snHl.hiyetleri vardır. 

Ozakere Ruznamesi 
1 - Şirketi §al1:.:r\a.mesinin 3 üncü ıqa.ddesinde tadillt icrası tel\lüi: 

Şirket uartnı:ımesi 3 üncü maddesi Şartıuı.mcnin 3 üncü maddesi ikin. 
;ikinci fıkranın hlUen mer'i bulunan ci fıkrasırun teklif olunan tadil ,ın~L 
metnJ: ni: 

(Şirket tarnfmdan vekaleti rnüşa. (Şirket tarafından tktısa.t Veltii. 
rünileyha veznc:sine müfottiş m~ı leti veznesine mUf~tti§ matı,şı ol. 
olmak üzere ııehri 4Q lira verilecek. mak üzere şehri il..00 lira werileook. 
u~> lu~) 

Ağrıl ra, S1zılara8 Karşı En Tesirli 

A 
Bilhassa Gr)pe, .Roını:ıt~a ve nevraljiye, adçle ve bel ağnlann:ı karşı _çok 
müessir ve .pek faydalı kaşelerdir. Her eczahane madeni kutularda bulunw. 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA PiPO PAZARI 

Bağdad Bülbü 
Şarkın efsaneler diyarı Bağdad'da geçen bir aşk macerast. Şarkın ruhnüvaz 
mu-kılan ve en kıvrak havalarını ses kraliçesi Miinire Mehdiyc'nin nğzmdı;ın 

clinliyecek ve bu filmde tahayyül edilen saadeti görerek aronılan 
sevgiyi ruhunuzda yaşatacaksınız. 

Münire Mehdiye,. Ahmed Allam. Ruhjye H Jid 

Pek yakında s UME R 
Beyoğlunda 

sineması Ada 

ve lzmirde TAYYARE sinemasında 

Yeni eserler: 

Haftalık Stnema 
Bugün, matbuat sahasına yeni bir 

qıecmua daha atJ!dı. Münhasıran, 

Sinema, film ve .stüdyolardan bahse-, 
deceğ\ni bildiren ve haftal\k Sine -
ma agını ta~ıyan bu mecmuanın ilk 

1 
nüshası içinde zengin bir mündere· ı 
cat topl~mı_ştır. Bu kıymetli mec -
muayı okuyucu,larımıza tavsiye eder 
ken, ark~Mımıza ela uzun qmürler 
ve mu"'laffakıyetler gileriz. 

KAYIP KASA ANAHTARLARI 
ARIYORUM 

Biri ustwa biçiminde, ve diğer 
ikisi bildiğimiz adi anahtarlard{\n o -
lup iia\i bir İP-e bağlı ol uklan hal
de 15 şubat 93 7 tarihinde Galata ile 
Taksim arasındaki old.a düşürdym. 
B\!lan kimseyi ziyadesiyle memnun 
edeceğim. 

ADRES: Gaja!a Yüksek kald\l'ml 
b langıcı"kmir1i oğlu an birinci kal 
N9. 6. AVMkat katibi Eliza. 

!Diş Dol\_toru 

lbD lt2>e~\!: DO~e.u=-
cumartesinden maada hergün 

hastalnrnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

DurağJ No. 95 

HABER 
AKGAM POSTASI 

iDARE E.VI 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Pofil41 kutusu ı lstanbul 214 

Tclpraı çoresı. ıstenouı HABER 
vazı ışıerı teıotonu . 2:1Rf:.! 
idare ve iı&n .. · 24370 

Gonellk 
«> aylık 
3 oylıl< 
1 ,ayltk 

Türlı11e 
1AOO Kr ,.,o .. 
400 .. 
160 .. 

' 

~uebı 
2700 Kr , ' 
1450 
8oO 
30o 

. 
Suhıbi ve NeşrılJal Muclürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AK.iT) matbaa•ı 

'.L - - : •. -._; • 

"Kumandanım .. ölimıle karşı .karşıya bulunduğumuz fU anda aiıe 
yemin ederim ki: ZEVCENİZ masumdur ... ,, 

l..ŞTE: 

NiÇE O 
« ~elfllD~sıD'to kaı!MlıramalınO~ıro) 

Filminin yürekler parçalayıcı mevzuu bu knhramanca sözlerle 
ifade edilebilir. 

88§ rollerde: 

Herry Beur - Marsel Şantal .... 
Müthiş deniz mUharebeleri serçeves i iı;inde cer~yan eden bu~. 
'bir AŞK ve iHTiRAS DRAMI yarınl<i P:ERŞEMBE AKŞAMlı, 

DAN itil:>aren: 

SAAA V Sinemasında 
Yerlerinizi lutfen evvelden temin ediniz. 

--~~~~~~~~~~_,..,.~...,---~--~~ 

~avr 111< 
HEDİYELER .NİZİ 

NEC· EY 
•• 

Itriyat fabrikası lstanbul Eminöntl 
deposundan a ınız ıof 

Muhtelif zarif ~işelerde sabit ko1<uiµ limon siçeği kolonyal"rı 'Ve 

yanları. ~ t!/I 
Gi.izellik, Beyazlık ve gençlik veren yağsız gündüz ve yagh :ı'9f 

NECiP BEY kremleri ve acıbadem krepli krem köpüğünden ~aP erif• 
cildi bozmıyan sır olan NECiP BEY pudraları cilde t~zelik, güzellık v 

NECiP BEY yağsız, yağlı ve lik'çl Briyantinleri. 115tzıtlt 
NECiP BEY tırnak cilaları, dud iK rujları, ıYanqk rujları, eS8 ba' 

tuv~let sab\_lnları, kirpik tuvaleti, kch 1 ibar sürmeleri ve diş nıacunla;:Iıt· 
cümie ıtuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa ma\ları mağazamı~ 



••son 
9ürıü- ·· ,, 
~ a~~ hava Leylaya daha latif. 
lQ. ~ güzel, ~aha revnaklı görünmtiş
bU] er baktıgı yerde b~ka bir letafet 
U~YOrdu. Çünkü ona bir erkek, eli 
?lıişJ.erek, bir demet gül takdim et-

au b bir b areket kadının etrafında adeta 
°?'tas araret yaratnu!itı. O, bu sıcaklık 
'ili .. .l~~a mazisinin soluk günlerinin 

"'l~lgt . h' . nı ıssediyordu. 
nııt" 'bi~di un .. ha~atı, yalnız, boş geçmiş gi-
~ .ÇünkU çok genç yaşında dul 
%ıdıI§tı ve o acıyı senelerce kalbinde 

l> reınemişti. 

dııı ~asız ve bilces knlmca, kendi gibi 
CiU an Uzak akrabalarından bay Ne-

• onu Yan ,.., ;;.. •t ıe.zı ına ~.rmıştı. Bakılma-
ae ntgelen iki oğlu vardı . !şte dört 

lledenbe · ile "aıi! ? bu evde, uydurma bir an-
du. esı yapmakla günleri geçiyor-

~d· 
ili 8ayd ıne a!t olmıyan bu evde, kendi-
<>h1y0l'd Irrrıası, emirler vermesi pek güç 

u. 
-. ~kla.r hın' . lt b' . . . 11•11da k • on a ı, ırı yırmı y:ı-

klrk oca delikanlılardı. Babaları, 
ın1 clanıaı. gec_;Ini§, sıhhati yerinde bir a-

ŞUnd' 
}'orıar~ Sofrada oturmuşlar, yemek yi 
dı. Bir · O, ınasanm yegane kadınıy
ltn glU az evvel kendisine hediye edi -
Çbt, ltll ~enıelini kemerine iliştirdiği i-
. _ ı.,! k Semih, bunu farkederek: 
ÇtÇekıeJ'nlt te;r7.eye bakm ! Bahçenin 
~u b Yolmuş! - dedi. 

ıtu ~ lr eikfı.yet miydi a.ca.ba? ÇUn
~"'-· diye kadar, genç oğlan. bu çi

'q") d . 
'in[n aıma kendi koparır, merhum 
~. resmi önündeki saksıya ko-

~"lanın 
1 

..... :lle yanaldan kızardı: 
~ bab ll koparmadım, yavrum ... On
~"'- ıı:n bana ... 

· -at 'h 
S~t .goıun tl.Yr~tle kendisine bakan iki 
ıunu kc-su lealti altında şaşrrarak sö

'l'ekra . 
r lo 

On altı ıatdı. 
\'e rnu~Clşnıdaki Semihin müstehzi 
1.eb ediyotd Is nazarları kadını mu.az.

'l'irnı · . u. 
su 181lıd k Sllyotd e i Tal!ıt bir E-eY demiyor, 
~.lınu.ş, llı~ O, artık tam bir delikanlı 
1• Q Yaşta, ktebin son sınıfına gelmiş
le~ l'tıah olup da spor yapmıyan genç 

bu delika 8~8 hUzün Ye hayalperestlik 
ltat beııı n .1da da gö?,c çarpıyordu. Fa-
1atınrn b kı 0 da hajTet ediyor: baba
ha;,.etc d~ ~i iltifatı, ikl çocuğu da 

l.ey1. §ÜrdU. 
k a tey . 
aarnıar ıerun sevilen, kur edilen 

l'ılldan bilara.sına girebi mesi akılla . 
<>ttıı bes· : geçmemişti. Filhakika, bu, 
}'aı· ~ını r.~ • 

ıne 
81 

- t> ~mı~ olan kadının da hn 
llUk grn1Yordu Çünkü' •• d · .. Ve n · o, aıma so-
lla.Yatta llıa.rı dikkati cclbetmeden 
~te dolB.JJnı -, bu ak aga alışmıştı. Fakat 
re!{ a~ b' k k l' t· · • ona b' - • ır er c e ı, ıtrıye . 
~··a ır deınet çiçek vermisti. 

lt • sı ~ d~Yotdu. I~kt~. Çiçekler mis gibi ko-
ıne Rlil b' .Yla, bir an saadetin ken-

h c ılcce-· . uU.YUk _ gtne manmıştı. 
'U!c n~1~?lanın gözlerinden garip bir 
~ da lt:ı~,· O, cvvelfı ciçeklerc, son-
Ctin der·_ısında oturan kadına öyle 

'11-- ın bal:tı. 
"~dıncağ 
l3irclenb· ız n.falladı. su ıre · r tatı;ı Vazi • 1~kildi. Şim~k gibi bir 

nimsediğini, kucakladığını hissetti. 
Şaşkın bir halde scndeliyerek sof -

radan kalktı. clışarda, balkonıfaki kol
tuğa oturdu. 

Demek, artık o, sevilebiliyordu. O
nun da diğer kadınlar gibi, mes'ut ol
mıya hakkı vardı. 

Bay Necati onu seviyor, onu istiyor 
du demek? Şimdi Lcylıi onun karısı o
labilirdi. Evlatları gibi büyüttüğü bu 
çocuklan benimsiyecek, onun da bir 
evi bir :ışkı olacaktı. 

Mazinin karanlık günlerine karşı, bu 
ne gü7.el, ne kudsi bir intikamdı! Göz
lerini nim kn.p:ı.nu~. bu çok tatlı haya
le derin derin dalmıştı. 

- Leyla teyze! Ben yatnlıya gidiyo
rum. 

Kadın, ürperdi. Gözlerini açtı ve 
karşısında. duran gençte pek garip bir 
if aclc sezdi. Bu parhyan gözler, bu kı-
zarmı~ yanaklar .. . 

- Git yavrum ... Git. git Semihçi -
ğim ... Yorgun bir halin var. 

Her zamanki gibi, müşfik busesiyle 
onu alnından öpmek istedi. Fakat ço
cuk ondr.n daha çabuk davranarak iğiı 
di ve belindeki çiçek demetini dişleriy
le parça parça yolmıya başladı. 

Leylil, ıstırapla inledi: 
- Semih ... Deli m;sin ?... Nedir bu 

yaptığın? 

Fakat genç, küçük bir horos gibi ka 
bararak, ve onu çapkın bir nazarla sü
zerek: 

- Belki ... Deliyim ... Gidiyorum yat-
m.ağa .... Rüyamda seni görmeğe çalı-

şa.cağım .. . 
Kadın, bu feci hakikati anlamaktan 

bile korkuyordu .•. 
Daha dün çocuk diye okşadığı, ku

cağına aldığı bu oğlan şimdi ona bir 
tecavüzde bulunsun?... Ona adeta fa. 
hişe muamelesi yapsın? ... 

Sonra., düşündü, omuzunu silkti. 
"- Asabi bir buhran! ... - diyerek 

tatlı ha.ya.tine daldı. Herhalde ağabey
si, o munis çocuk, onu yola getirmesi
ni bilecektir!" 

- Bu a.k.58Jn hava ne güzel, değil 
mi? 

- A ... Sen misin, Talat? 
Kadın bu sakin delikanlıya itimnt 

besliyordu. Evet oydu bu ha.sarı Se . 
mihe karşı kendisini müdafaa edecek 
olan ... Fa.kat o ne? ... Talatın elinde, 
titriyen parmaklarının ucunda gü.7..el 
bir beyaz gül ... Kadının belindeki de
mete bakarak, titrek bir sesle: 

- Bunları ats~ız ... Bakın solmuş
lar ... Benimki çok daha güzel, çok da
ha taze ... 

Leylanın hareket etnlesine vakit 
kalmadan, Talat onun belindeki deme
ti derhal söktU, balkondan a..5ağı attı 
ve kendi çiçeğini kemere taktı. 

Ka.clın, helecanla ürkerek, bağırdı: 
- Sen ... Sen de mi? 
Koştu, odasına kapandı. Bu üç er

keğin birdenbire kabaran hevesi kar
şısında ~endisini nasıl muhafaza ede
cekti? 

Daha dün ya.~adığı ve rahat ettiği bu 
büyük evin içinde artık oturmasının 

imkanı kalmamıştı. 

Üç kabaran hissin bir uyanan ümidi 
mahvedişi ! Leyla, bu üç kısk?.nc;lığm 
orta.c;ında bütün emniyetinin, rahatı -
nın mahvolduğunu gördü. Acı acı inle
di: 

d
a}{ gen-. b.~etı kavradı. İlk defa olro 
a ~ ır er' -· r Oldu;;... ıceg n kendisile aliıka-.., ... ve .. ~, go41eriyle onu adeta be· 

"-Necati ... Necati ... Sen bana yeti
yordun, bu ikisi nereden çıktı? Bu ak-

HABER 

T <O> ıril ~~ ını ffe\ M Cal 
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şam, tam bu akşam ... Senin bana. his
sini belli ettiğin akşam... Bunlar da 
coştular ... ,, 
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Yazan: Niyazi Anmet 

12 sene evvel bu~:Jn 
Mi letin kanını emen aşar 

ebediyen kaldırlldı 
11 sene evvel bugün 

Tür milleti Medeni kanununa sahip oldu 

Türkiye cumhuriyeti, 1 7 şubat 
1925 de, 12 sene evvel bugün bütün 
milleti varidat diye kasıp kavuran 
aşarı ebediyen kaldırdı. 

Büyük Millet Meclisinin 1 7 şu· 
bat günü çıkardığı 17 maddelik ka
nunun birinci maddesi "aşar usulü\ 
mülgadır,, cümlesi ile ba~lamakta 
idi. 

• * • 
Atatürk Dumlupmar yakınların· 

da T urak istasyonunda kendisini da· 
vullarla ve meşalelerle karşılıyan köy 
lülerle "Aşar,. a dair şöyle konuş· 

muştu: 

- Nasılsınız, iyi misiniz? Böyle 
gece vakti zahmet ettiniz. 

- İyiyiz Pata Hazretleri, sizi 
görmekle çok sevindik. 

- Bu sene hasılatınız nasıl? 
Memnun musunuz} 

- Hasılatımız iyidir, memnunuz 
Pa~a Hazretleri. 

- Zaten uğradığım yerlerdeki 
halk da hasılattan memnuniyetini 
söylediği için '• ' n de memnunum. 
Nasıl mültezimlerin kalkması iyi ol
du değil mi? 

- Çok şükür Paşa Hazretleri, 
mültezim belasından kurtulduk, bi-. 
ze işkence eden kalmadı. 

- Biliyorsunuz, aşar kalkmaz di 
ye söyliyenler olmuştu. Hatta a~ar 
şer'idir, onun kalkması seriatin kalk 
ması demektir diye işa~tta bulun
muşlardı; size de bunu söyliyenler 
oldu mu? 

- Evet söyliyenler oldu. 
- Demek işittiniz. 
- Evet işittik. 
- Halbuki işte görüyorsunuz ve 

memnuniyetle söylüyorsunuz ki 
Türkiyede aşar kalktı. Bu sözlerin 
ne kadar yalan olduğunu ve bunu 
söyliyenlerin ne kadar yalancı oldu· 
ğunu gördünüz ve anladınız değil 
mi? 

- Evet gördük ve anladık Pc.şa 
Hazretleri. 

* 1(. Jf. 

Medeni kanunun 
kabulü 

medeni kanunu kabul etti. 
Medeni kanunun tanzimi ıçın 

1924 yılında faaliyete başlanmış, 26 
hukuk alimimiz 14 ay süren devamlı 
bir çalışma neticesinde eseri ikmal 
edebilmişti. Maddeleri izah eden 
~artlar ayrıca 46 kişilik bir heyet ta
rafınd<'n büyük bir cilt halinde hazır· 
landı. 

Büyük Önder Ankara hukuk 
mektebinin açılışında söylediği nut· 
kunda şöyle demişti: 

"Yeni hukuk esaslarından, yeni 
ihtiyaçlarımızın talep ettiği kanun· 
lardan bah.Jederken her inkılabın 
kendisine mahsus müeyyidesi bulun 
mak zaruridir. Hikmetine, yalnız 

bu hikmete işaret etmiyorum. Bey
hude bir sitem temayülünden nef· 
simi tazir ederek, fakat Türk milleti· 
nin muasır medenfyetin vasıtaların· 
dan ve feyizlerinden müstefit olmak 
için en az üç yüz senedenberi sarf et· 
tiği gayretlerin ne kadar elemli ve ıs· 
tıraplı manialar karşısında boşa gitti-
ğini kemali teessür ve intibahla göz 
ör.;:ne alarak söylemiyorum. Milleti-
mizi inhitata mahkum etmiş ve mil· 
letimizin feyyaz sinesinde devir de-
vir eksik olmamış olan teşebbüs er
babını cehtü himmet erbabını en niha 
yet mef tur ve münhezim etmiş olan 
menfi ve kahir kuvvet şimdiye ka
dar elimizde bulunan hukuk ve o· 
nun acemi muakibleri olmuştur. 

". . . bütün yeni kanunlar vü
cuda getirerek eski hukuk esaslarn~ı 
temelinden sökmek teşebbüsünde
yiz .. Bütün bu icraatta mcsnedimiz, 
milletin istidat ve kabiliyeti ve kati 
iradesidir. Bu teşebbüslerde arka· 
daşlarımız, yeni hukuku bizimle 
beraber bahsettiğim mahiyette anla· 
mı§ olan güzide hukukçularımızdır. 
Umumi hayatımızın yeni hukuki 
esaslMı nazari ve tatbiki sahada 
tecelliv e tahakkuk edinciye ka~ 
dar geçecek zamanı temin eden biz
zat milletimiz ve onun inkılabmdaki 

Zavallı Leyla, safiyeti için aşkın şu 
umumi kaidesini bilmiyordu. Bir ka • ----------------------------
dının erkekler tarafından fazla isten - M i k i y d i e r 
mesi, başkalarının da hoşuna gitmesiy 
le mukayycddir ... Ekseriya erkeklerin a r a S 1 n d a 
hevesi, rakiplerinin zuhuriyle uyanır .. 

(Hatice Sflreyya) - 25 -
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Başvekilin dün 
yaptığı tetkik_ler 

ismet lnönii Giizel sanatlar akad.emisin.d.6 

(Baş tarafı 1 incide) 
Havuzlardan saat 16 da ayrılan İs.. 

met İnönü motörle Kuruçeşmeye kadar 
giderek orada yapılan projeler üzerinden 
ve araziyi gözönünde tutarak yeni ya
pılacak kömür depolarını tetkik etmiş
tir. 

Saat 16,30 da Yüksek Deniz ticaret 
mektebine gidilmiş, B'•:vekilimiz mek.. 
tebin her tarafını gezdikten sonra kırk 
dakika kadar da mektep müdüründen 
izahat almıştır. 

Bundan sonra otomobillerle güzel 
AJU\dar akademisi ziyaret edilmiş ve 
burada teşhirine başlanan yeni yolcu 
salonu müsabakasına gelmiş maketler 
:tetkık olunmuştur. 

Hali~te neler yapılacak ? 
Sultzn Aziz zamanında Türk donan

masının inşaatı için kurulan, sonra muh 
telif dev!rlerde takviye edilen bu fabri
kalar ve birçok gemilerin inşa edildiği 
ta§ kızak mütarekeden sonra metnlk 
bir hale gelmiştir. Şimdi buTadaki bina. 

lann bir kısmı harap olmuş, fakat taş 
kızak ve küçiik havuz rasanetini mu-
ara~a etmiştir. Mütehassıslarla vekl

let .müş:ıviri Van der Porten burada 
vapur yapıl!bileceği hakkırlda rapor 
verm~şlerdir. 

Devlet, Halice yeni fabrikalar ve kı. 
zaklar kurarak yeni gemiler inşası işini 
ele almfltır. Bunun için lazungelen pro
jeler hazırlanmış ve önümüzdeki sene 
bütçesine icap eden tahsisat konulmuş
tur. Bu tesisata hemen başlanacak ve 
taş kızak, ufak bir tamir gördükten son 
ra burada 5000 tonluk bir yeni vapur 
tezgaha konulacaktır. Aynca küçük 
havuzda da yakın sahitıer için bir va. 
pur yapılacaktır. Bu arazi üzerindeki 
binalar kimilen iktisat Vekaletine veril 
mektedir. Şimdi ciheti askeriyenin tah
tı işgalinde bulunan binalardan bir kıs
mının tahliyesine başlannuştrr. 

Başvekilimizin genç d enizcilere 
hitabı 

Deniz Ticaret mektebini gezdikten 
sonra Başvekil ismet İnönü genç de. 
nizcilerle konuşmuş ve onlara şu şekil
kle bir nutuk aöytemiıtir: 

"- Yeni gemiler alıyoruz, yeni ge
miler yapacağız. Bunlan hep sizin dira. 
yelli ellerinize vereceğiz.Yalnız size gü 
veniyonız. SizJer nekadar iyi çalıfırsa
nız kendinizin ve ~ek.etin ~ 

netice de o kadar iyi olacaktır. Deniz.. 
ciliğitnizlıı Y\ikıelmeA sizin yüluac ~ 
lUınat ve bilginize bağlıdır. Sizıe nmvaf 
fakiyet dilerim genç denizciler!,, 

Romanyada siyasi bir mesele 

Üç devletin elçileri 
arzu edilmiyor 

Bu kararda ispanya isyanının 
dolayısile tesiri vardır 

Romanyadaki İtalya ve Alınan sefir. 
!erinin yaptığı bir hareket nazik ve 
bnş1k siyasi bir mesele husule getir
miştir. 

Romanya hükumetinin Berlin ve Ro
ma hükUmet]erinden Bükreşteki sefir. 
lerini geri çağırmalarını talep etmek ta
ıaavvurunda olduğu haber verilmekte
klir. Buna sebep, bu iki diplomatın is. 
panyaıia asi general Frankonun ordusun 
da hizmet ederken maktul düşen ve ce
setleri memlekete getirilen iki Roman
yalının cellflze merasiminde üniforma 
ile hazır bulunmalarıdır. 

Bu iki lejionerin cenaze merasiminin 
ısiyasi bir nümayiş şeklini almış olduğu 
kaydediliyor. 

öğreniildiğine göre, muhalifler, bu 
iki diplomatın hattı hareketi hakkında, 

Balkan 
(Ba§tara/ı 1 inmde) j 

Bu arnda Tevfik RUştü Ara.sın bil. 
yUk önder Atatürkün krala sclamla. ı 
rını bildirmesi kralın pek ziyade mem.

1 nuniyetlnl mucip olmu.~ur. 

Konsey dün öğleden sonra ikinci 
toplantısını yapmıştır. Tonlantı yine 
Yugoslav Başvekili Stoyadinoviçin 

rei.sllği altında olmuş ve çok samimi 
bir hava içinde geçmiştir. 1 

Aksam Yugoslavya elçiliğinde bir 
ziyafet verilmiş ve ziyafeti bir balol 
takip etmiştir. 

Balkan aut&ntı devletleri mat. 

mebusan meclisinde hükfunetten 
zabta bulunacaklaıidır. 

T eeyyüt e d iyo r 

isti. 

Roma, 17 (A.A.) - Salahiyettar ma
hafilde söylenildiğine göre, Romanya 
hükumeti, Bükreşteki İtalya sefirinin 
geri çağınlmasını Roma.dan istememiş
tir. 

Por tekiz e lçisi d e ... 

Bükreı. 17 (A.A.) - öğrenildiğine 

göre, Franl<onun askerleri ile birlikte 

harbcderken maktül düşmüş olan Roman· 
ya lejionerlerinden iki kişinin cenaze 
merasiminde Portekiz sefiri de hazır 

bulunmuştur. 

Söylenildiğine göre, Romanya hüku
metinin Portekiz sefirinin de geri çağ. 
nlmasını istemesi muhtemeldir. 

buat kongresi dün üç encümen halinde 

çalışmışlardır. Manevi yakınlık encü. 

meni riyasetinde Türkiye baş murah. 

hası Vedat Tör, siyasi encümen riya. 

setinde Romanya baş murahhası Ne. 

zesk, teknik encümeni riyasetinde de 

Yugoslavya baş murı\ilhası Sokiç bu. 

' 

lunmaktad1rlar. 1 
Bütün gazeteler bugün heyeti murah 

haslara ait resimlerle dolu olarak çık. 1 mıştır. Matbuat Balkan antantı kon. 

seyine ve matbuat konferansına biq;ok 

aa,talar tahaia etmi§lerdir. l 

Hatay isti.kl81ine 
hürr1ıet iste riz ! 

. h . . . l' d k" istanbul kah"e-.. (B~ t1J.rafı 1 incide) 
ni kan ve duman içinde boğmak ka
rarım vermişler! Bu siyasi cinayetin 
top, mitralyöz, tayyare ve tüfek gi
bi vasıtalarını temine de Fransa razı 
olmuş!,, 

Beynelmilel bir kararla ve açıkça 
tasrih edilerek kurulmuş olan Hatay 
istiklalini top ve tüf ekle ortadan 
kaldırm::ık istiyenlere yarclun vaade
debilecek bir Fransa tasavvur oluna
bilir mi? "alemi mümkünat,, derler 
ama salll11ıyoruz.. Vatani şeflerinin 
bahsettikleri Fransa belki de Sanca
ğın mahut Durieux'südür. Belki o, 
bugüne kadar bol keseden yapbğı 
vaatlere bir vaat daha katmıştır. 

Fakat ister böyle ve İlter ı()yle 

"Demirgömlekliler., tarafından çarşı • 
ve pazarlarlda türkçe konuşulmasına ı 
mümanaat edilmektedir. Bu mümanaat 
son zamanlarda tiyatrolara da teşmil e. 
dilmiştir. Türkçe şarkı söylemek te 
memnu olan fiiller arasındadır. 

Bu ne tezvir ? 

pıs anesı ıttısa ın e ı ••Yaf'sı .. 
sine gelmişler ve kahvede . tes'" 

.. k ! ıdıye Türkiye 1 Yaşasın Atatur " bul"' 
hüratta bulunmuşlar ve kahvede bura· 

d bu teza nan kesif halk tabakası .. a e .. y3~sıt\ 
ta ayağa kalk:ırak ve turkÇ . e bağıt 
Atatürk! Yaşasın Türkiye!,, d~Y 
mak suretile iltihak ctmişlerdır. 't 

. b yetiırıı 
Cenevreye gıdecek e ·ye-

. eet111 
Vekiller heyetinin Mıleltler 1111· 

·aare kart tinde Hatav ana yasası ve 1 h .. 15ıar · .. te a-
larmı hazırlıy::cak olan mu beYe-
komisvonun:ı iştirak edecek o~a~ 
tim izi şu şekilde tesb!t etmiştır • ıt bİ

Hariciye katibi umumisi N~rn;e dai
rinci delege, Milletler cemiyetınd k iJcİll 
mi murahhasımız N ecmeddin Sa 

1 

ci delege. olsun, Hatayı silahla almak hulyaai- M .. Jkiye mtl<• 
le gevİ§ getirenlere ihtar ebneğe lü- Gelecekleri varse görecekleri- Müşavirler şunlardır: ~ .. 'gt~ 

Halepte çıkan ve Vatanilerin naşırı 
efkarı olan Ennezir gazetesi Türkler 
aleyhindeki neşriyatına ş!ddet vermiş· 
tir. Bu gazeteye göre giiya Türkiyedeki 
Arap mezarları açılmakta ve Arap ölü
lerinin kemikleri dışarıya atılmaktadır. 
Bu yalanlar buradaki Arapları ıda tiksin 
dirmekted:r. Bu yüzden Arapların pek 
sevdiği Abdülvehap Hoca ile gazete sa. 
hibi arasında Vatani parti merkezinde 
şiddetli bir münakaşa da olmuştur. 

zum göriirüz ki, yakın şarkta sulhun de vardır l tehi hukuku esasiye profesoru ,.~ 
bekçisi Türkiye sulhun devamı için İki §Ubat gecesi Halep Vatani partisi Hukuk fakültesi profesörlerinden. ırıO· 
belli başlı vasıtalar olan beynelmilel merkezinde umumi bir toplantı yapıl. Fuat, Adliye vekaleti hukuk işle~~ra 
muahedelerin ihlal edilmeleri ve edil mıştır. Toplantıda Sadullah Cabiri ve dürü Şinasi. Erkamharbiyeden ırıO· 

•
1memeJeri ile yakından alakadardır. Abdürrahman Kiyali de hazır bulun- Altınay, İst:ınbul Merkez bankaSIJc ıııa 

Türkün süngüsü sulhu ve Hatay is- muşlılrdır. Bu içtimalda Sancağın silahla dür muavini Nazif, Hariciye bukll 
tiklalini müdafaaya karar verince i&tirdadı için lüzumu kadar silahın şaviri Fatin. lı ze-
H 1 k h 1 · deki tı• F · KA · 1 H · · d Abdulla ·..e a ep a ve enn esrar rya- ransızlar tarafından verıleceği Vatani · atıp er: arıcı ye en . Aldlır 
kileri hulyalanndan çok çabuk ·uya· şefler tarafından temin olunmuştur. ki, T:::rık Emin, Şemseddin Arıf, 
nırlar. Birçok kimseler Türklere karşı silah hususi kalem müdürü Şakir. tstı"' 

Bununla beraber komşu Suriye- atm1yacakların; açıkça söylediklerinden Heyet cuma günü Ankaradan bııloal' 
nin siya;i rüşdünden şimdilik §Üphe partiden kovulmuşlardır. Bunlar h ilali- bula. pazar günü akşamı da tstan 
etmek istemiyoruz. Zira "Vatani ko seden sonra Halcpte Fransız askeri ha. Cenevreye hareket edecektir. 
mitesi., şeflerinin cinai programlan· -----~:...::.::.:.:..::.:_ ___ _..:. ________ _:_~-------~ 

ruteırihettikleri içtima Suriyenin ispanyada 60 bı•n şuurlu, dürüıt ve mert m ünevverler-
den mahrum bulunmadığım da açığa • 

VH~=r.sokaklanndan ve H alep Italya n mu baribl 
kahvelerinden yükselen "Y aıa Ata· 
türk!,, , "Yaşasın Türkiye!,, n ida- f 
larınm manalan büyüktür. varmış • 

Suriyede Vatani şefleri! Hatay ıl 
İstiklaline hürmet ediniz! Yalan !al'" Cumartesiye k a da r l\adiks ve MahıgsY 
~r;,'!1;;~ bekçi olan Türkiyenin yeni kuvvetler ibrac e dflmes iodeO 

Neler oluyor ? kork uluyor • tt-lf 
Hataya dair ıeıel\ Jıaberler ıunJar- d 16 (A A ) H k" Sol cen.ah matbuatı, aaemı 1 _..i~ dır Ma rit, . . - ü umet k" .. akere c>· 

.... kuvvetlerinin Jarama mmtakasmda- dahale komitesinde ı muz. 01111,,,ııı 
Sancağın istiklali etrafında Suriyede ki vaziyetleri, son muharebeler neti- muvaffakıyetle neticelenmış ecfr. 

koparılan velvele inanılmıyacak bir ha. cesinde mahsüs surette salah bul- dan pek memnun .gör~nmel kt n1.ra1' 
le gelmiştir. Bu i-.. önayak olan ve Iü- be d l B b H tl ın spa r'!.t( 

~ muştur. Bu muhare ler e asi er u mat uat, ı er ldıJ8r zumsuz taşkınlıklar yapan Vatanilerin l b k ··ıı·· k" · J durrnu" o ı .... binden fazla maktul ve yara ı ı~a - gönu u sev mı ur ır •• e ,; .. parti şefleri Sancağı silahla istirdat et- r ı M ·· · b" rkaç gorı it 
mıclardır. !'\U, ~ı:nt usr n 1 • JeceP 

mek gibi garip ve gülünç §eykıidcn ır d 1\:1 d · · temın eu d-' 
Guadalajara cephesinde dü~ma- ar ı a rıtın zaptını örı c> bahsetmeğe başlamışlardır. k d k 1 eme g d r 

mn tazyiki devam ediyor. mi tar a ıtaat ve ma _z kaY e 
mic olduğunu ehemmıyetle 

---""'NIHfflHIJ11tt65•ttft#llU -ıtMflffflfmlWZDI z; q 

S porda gaye 
nedir? 

KURUN'da : 
(B<J4lara/ı 3 Üncii.d.6) 

kesin olarak tayin etmeliyiz. Ondan aonra 
bütün spor te§kilAtıarma ona göre bir mll§
terek lstikamct vermeliyiz. 

.Asım Usım mı.günkü spor t~kilatı.. 
mıza verdiği m>t, herha'/de pek MJ.ğ 
Uım bir emniyet ifade e4er- 'm4hiyet 
te de değil.dtr. Spor idareofleri! Ba.. 
kınız iütat ne diyar: 

ÇUnkU İ§ln bu ciheti halledihnfyecek olursa 
spor işlerini bugUn karma kan§ık bir vazı. 
yete sokan tUrlU flmillerin spor işlerini mü· 

Evvel! ümit x 
mektedir. . . ıstt-'( 

Lonclradaki ademi müdahale komite 
si önümüzdeki cumartesi gününden 
itibaren ispanyaya hariçten gönüllü 
girmesini yasak etmeğe karar vermiş 
tir. Komite azaları bu kararı mütte· 
fikan kabul etmişlerdir. 

Son ra inkisanhayal 
Paris, 16 (A.A.) - Portekİzin, 

ademi müdahale komitesince verilen 
kararın iki noktasını kabul ederek 
kontrol meselesi hakkındaki cevabı· 
nı tehir etmesi salahiyettar mahafil
de bir inkisarı hayal tevlit etmiştir. 

Sol cenah siy~-İ m~hafılı, MalBgŞ 
tesi aüniine ka.!ar Cadıks ve .

11
de" 

"' d"l esı ya yeni kuvvetler ihraç e 1 rrı 
korkmaktadırlar. )ıjJ111ltl 

Barcelonadan alman ~a derilet' 
göre, 1 ta] ya tarafından gon 118sıfl" 

l . 1 • e es -'' ma zeme, harekatı as.c~rı~ f8v 
da asiler tarafmda.1 gıttıks 

liktarda kullanılmaktadır. aha~; 
Londranm salahiyettar ~O ftıJ' 

li, haliha7.ırda İspap.ya~ 6~;ler- ~~ 
yan bulunduğundan ernındı Y3. hıJ 
rnahaf;l, Valcn6a ve K~talon )ık_.. 
klım~tleri Araıırndaki imtızaçsıı uı:Br 
yesinde Frankonun .~:~~:Jir~r_:;;....; 
fer olaca~mt ümit et~ 

rakahc için devlete bağlı Olarak kurulaca!t mıştır. 
te,,kUAtlan da ooııta dönen ve nıım kuvvet- ---------------

Fransız ve lngiliz hükumetleri 
tarafından sarfedilen gayretlerin bir 
itilaf akdiyle neticelenmesi, siyasi 
mahafilde memnuniyetle karşılan 

Kadın 
yüzünden t leri lsrn!a ai,l.rilkliyen .makineler haline ge

Urec~ne hiç şüphe ctmemellYiz. 
Asım U:nın a11la<l1ğı spor "d.ört 

.şampiymı yeti.Jtirmek,, "üç fufbolcu. 
yu beynelmilel ~J<Jpnıak,, la hül&a 
edilemez. Onun anladığı spor l>ir 

·milleti .'Mhhata, ımımni sağlamlığa, 
açık hat>a]lo,, i1C11ize ve güne.Jeula.1t1. 

nan biltfilk ııasıtadır k'i böyle bir 
millet işini anook devlet ba.~nr. 

Spar i<larecilcrmden ve klüpcüler 
den birr.olJunıı. bir hayli diişihıdiirc. 
cck olan bu 1r112J1 ~öyle bitiyor: 

O halde sporculukta Türk gençUıttne ver 
mel: i!!tediıı.iml:ıı "asıf ne olacaktır.? Sponm 
esası beden eall'lıgmm maddJ kuvet ve mı·· 
kavemetile ~lçillmrsl olduğuna görP spordn 
<>n çok nerlernenln mlhekta,1 da meaeltı 
bir imtihan neUccslndc muayyen bir zaman 
tta vt\z metreyi koşan, veva orta derecede 
bir ·at!t\Vt!J yapan. kendish1f on beş dakika 
ııu içinde tutabilen, c'!ne aldı~ bir gülleyi 
"ahut d'ald mahdut bir mesare,•e atf'"''!!ll 
rrenr•er o.ı'lc"lnln rok'ullı.ı Olıtc!lktn- Bövle 
Nr ım•PrnnAıı. vu:-1e CTl faz'a. ade~ c;ıka;an 
.,kııl beden terbh·e~n'l" dıı.ha l'ert ı:rıtmı., ııa 
·-t!M'n.':lır. nı u11nr d· 11' '!\ o'an lrPl'l"ler dl' 1 
tabii olaralt bu ""kilde bir beden terbfycsinr 'l 
tlbl tutulacaktır, 

Bir işçi 
Diri diri g6mUlerek 

Bidil 
Dün bir amele toprak altında ka

larak ölmüştür. 
Taksimde Panorama bahçesinin ö

nünde açılan kanalizasyonda çalış -
makta olan 35 yaşlarında Develi ka
zasından Hasan oğlu Salih bir aralık 
çukurun en derin yerinde çalışmabil 
iken evvelce kazılan topraklar ve taş· 
lar ~ökmüş ve zavallı amele bunla -
rın altında kalarak ezilmistir. 

Etraftan yetişenler Salihi ancak ö -
lü olarak çukurdan çıkarabilmişler -
dir. Hadise adliyece lazrm gelen e -
hemmiyetle tetkike başlanmış ve 
müddeiumumi muavini Ferhat tahki 
kata baslamıştır. 

Hadisede fenni kusurun kime ait 
olduğunu tesbit etmek üzere Beledi 
ye heyeti fenniyesi de dün vak'a ye
rinde geç vakit tetkikatta bulunmut· l 
tur. 

Pehlivan Mehlllel 
lbru h ·m r ııkfbf P 

yara lad ı .. de ıc•dıtı 
Evvelki akşam Bakırköyun 0trsıllt' 

yüzünden bir yaralama vakası 
tur : t ti"' il 

Bir fabrikada amelelik ~apa:ir ıc•dr 
ile pehlivan Mehmet ibrahi.111 arat•"' 
m sevmektedirler. Bu yüzden etıt'eıcte
açılan iki adam sık sık kavga fıbri1" 
dirler. İsmail evvelki akşam ~dl~ 
paydos olduktan sonra çıktrl~rıtı• 1 
yanına alarak VeliefeDdi ça , 

. Jr 
miştir. . ,.-ıcibl ı:ıe' 

Pehlivan Mehmet ibrahirn .. : .. ı' Jı' . . .,... lı'' 

mailin kadınla gezmeye gı~t• r' 
alınca tabancasını beline ta )"' 

bini aramaya çıkınıştır. sııııil ;ıe f 
Saat altı buçuğa doğrtl j rı' f'~p 

dını çayırda bulunca yanlarttsırı'jJi • f' 
mış, tabancasını ateşliyerek ıııst""e 
surette yaralamıştır. Yara~.-11,u'' 
kaldınlnuf, 1brahim yakala--
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-73ana :Kaksa 

llozet dağıtmaktan 
~! 

Maanf Vekaletine 
bağlı vazgeçelim ! 

)!aksat iane toplamak mı? Öyle ise bunun 
Spor 

müsteşarhğı 
kuruluyor b çok daha makul şekilleri var 

gaşka Avrupa memleketlerin-
de bu iş nasll yapıhyor ? 

h. lkaç§tc bir bayram daha yaklaşıyor. 

Memleketimizdeki bütün spor 
teşekkü1lerinin Maarif Vekaletine 
bağlı olarak kurulacak bir spor müs
teşarlığına raptedileceği Ankaradan 
haber verilmektedir. Müsteşarlık 
makamına Aydın mebusu ve Türk 
Spor Kurumu umumi müfettişi Ad
nan Ertekinin getirilmesi ihtimal da
hilinde bulunmaktadır. 

oır .. 
~ gun sonra burulmuş boynuz -
~a Yal~zlı elmalar geçirilmiş, sırt 
'İir" a ~~~ıbarda veya kına sürülmüş 

u suru koyunların Y enicami, Ba-
~ Fatih, Sultanahmet semtlerini 
"h urduklanm göreceğiz ve bir sa
~ da uykudan uyanınca müslü- 1 

ile balstanbulu bir din veya bir an'a-
1( Yrarnı içinde bulacağız: 
~rban Bayramı ... 

Bu~aı n:dilr?b. · ·1 b'l' .. _ e §oy e ır cevap verı e ı ır 
~ırnn: .. ~ 
"he Yr:ırn. bir aileyi, hazan bir ka -
!'ıı> Yı, hır şehri, ve kah bir ırka men
~t olanları bir düşünce veya bir men 
~İi ttrafında birleşenleri umumi ve 
•il..§ {rek bir sevince ulaştıran bir ve
nt' t sebeptir; Ve zaman ile bir iti
~e ~kr. Kah ailevi, kah içtimi, dini 
bu " .tefa da tamamiyle miUi olan 
•hen, caı.eler, sebepler ve itiyatlarm 
tn Uf 'kt:t Ve }üzumları Üzerinde ise 
Zira~ ır tereddüde cevaz yoktur. 
top~nsan yığmlarımn millet halinde 
~et\ ıp. ~rçinlenişinde, kaynayıp 
htt r j.?1§1nde en büyük ve en müs
toph1° u ?Ynıyan şey ··müşterek ve 

Si le.\>Jnçler., clir. 
liirıu:~~naleyh herhangi bir bayram 
itli un halk için daha çok ne
.; .. ~ ~e daha rok zevkli gecme-
i~ ıt' ~ ~ 
~ •• ~n? e t m e k aşağı yıı-
,ı_ 'l Hı .~aşlı bir memleket işidir,. 
~ti ebılır. Nitekim birkaç gün 
~hİt bizde de bir propaganda ba -
tiiii ~ teşkil edileceğinden bahsedil
~~n bayramlar, alaylar, ;ge,it 
hl ~g\in donanmalar, şenlikler gi
~k. lla,/ ~dar bizde pek başı bo -
~ haJd ~· Programsız ve dikkatsiz 
I ~nhk ~ almış olan şeylerin bu ha -
~e edi{a~ından yepyeni bir tarzda 
l'rıck olu ehıleceği de söylenmişti. De 
Yet ve !0 r ki bu mevzuun ehemmi
bile hi~ Ctddiyeti üzerinde konuşmak 
Sil'tıdi ~nısuzdur. 
ıunı g~~-.~~ bir torba lafa neden lü
"clediğ· r Ugurnü, y::ıni ağzımda ge 

Bil~nı §eyi söyliyeyim 
ben §u ;rn doğru, bilmem yanlış, 
dağılın ı~ne kutularını ve şu rozet 
'tatnanıa ış{e~~r:ıizi artık ıslah. etmek 
lle sanı Be dıgıni sanıyorum. Ve ge· 
llnıunı{0tum ki bayram günlerinde 
da bu r neşe ve sevincimizin arasın
toplanı~~e~ ~kma ve kutu ile para 
E:kserisi .§ının fena bir sırıtışı var. 
blnııyan ~~ ~11~01 kıyafeti de düzgiin 

.ll Çocllk) ırnısı kutulu, kimisi sepetli 
11•nen-..,.1 dar tramvaylarda, ti.inelde, 
· "'"ar ; ~ı gibi v a vapurlarda arayıcı fişen· 
~r ""'nk· ızır vızır dola .. ,p ne ''al"I• ·or 

. ..... ı) p '·' J 

•ıl cttikk . ara mı topluyorlar? Tem-
la:ydaları rı Hayır cemiyetlerine bir 

J..J· mı dokunuyor? 
ı ıc san 

~ tı Ytl için rna?1... Bilhassa, son bt>.ş 
tı hiç b' de ıane kutularının hasıla-ı 

ır m·· 
ll'ıcktedir) uessesemizi tatmin edeme 

Acab 
I; Ik a neden) 

ı a tnıızın · 1· A arrnda ıç ımı yardım duygu -n mı .. h 
l't\etirniz. . §up e etmeli? Merha -

HaYI mı azalıyor? 
hr; V :·d ~al~ b~ tarzdan bıkmış -
Yorum a a ılenye giderek söylü -
c k • maales f 
ll lardan bir e Para toplıyan ço -

tuluvor . kısmının ahlakı da bo· 
ne..,· ·b • ınne kutu d'l" · 

Jl asıp I . . sunun ı ıne ıg-
tcrıenle · c~p _ennı doldurmasını ögw -
" rın nor 'ld" ..... JOr V } a U l""U d ·1 . .. ··1·· 
tr · e hasıl bu . .., . e ı erı suru u· 

r VesselA 1 ış zıvanadan çıkmış 
b·· kam 1 

k u~ :n l..ız.ları d" k"' I orurna İşi il ... • us ·un çocukları 
Ut ( t) eb:1?raşan "Armf du Sa· 

s h· " r.rr ı A 
k e ırlerinde b d vrupa ve Amerika 

e-3tr1 ile p an ° mt:z:l:n veya or-.. a""a t ı 
g~l' bu cerniy t' op ::>rna :tadır. Her 
<.an ti . e n cahı t k b' 
b• Yerınde b' · .., a ımı ır ge-

tr .:ı _ • • ır meyd da . 
ge]·uaıre resrn .. di :ın.- genışçe 
\... ıı:ı Pecenl""r ":. P ahenge başlıyor, 
•up g'· uccr b"' d k"k d uzel b' · eser a ı a u-

ten sonra gönüUerinden kopanı veri -
yorlar. 

Ankarada çıkan Hava mecmuas1-
nın son sayısının galiba ilk sayfasın
da okudum: 

"Mısırlılar iki üç ay içinde silah· 
lanmak için bir milyon lngiliz lira -
smdan fazla iane ve!mişler; öni1 -
müzdeki ay içinde bir milyon lngil;z 
lirası daha toplıyacaklan muhakkak,, 
ımış. 

Herhalde Mısırlılar bu parayı iane 
kutulariyle ve çocukların gelişi g\j -
zel rozet takmalariyle toplamış olma
sa gerek. Zira bütün mahzurlarını 
bir tarafa bıraksak, gene bu tarza 
nihayet vermemiz için şu tek sebep 
de kafidir: 

Sabotaj yapıyorlar. Yani çalışnı•· 
yorlar. Bu işi sırf kollarına bir ipek
li pazıbent takıp tramvaylara, tünele, 
vapurlara parasız binmek ve gene pa
rasız sinema, tiyatro, konser seyret· 
mek için Üzerlerine alıyorlar. 

Hazır sırası gelmi~ken ince bir 
noktayı da buraya kaydedeyim: 

insanlık hali bu, olur a. .. Adam -
cağızın cebinde on parası da bulun ~ 
mıyabilir. Di.işününüz bir kere ... Ço 
cuğun biri gelip rozeti takıvermiş, ar
kasından ikincisi de yeti,_şmiş kumba· 
rayı şıkırdatıyor; Ne hale girer bu 
zavallı? 

Velhasıl .. iane toplamak,, gibi son 
derece ince ve mühim bir iş bizde pek 
bozuk düzen ve pek faydasız ve ma
alesef ••müz'iç,, bir çoluk çocuk işi 

Baş antrenör · 

Booth'un 
istifası işi ne 

olacak?! 
Birkaç ay evvel lngiltereden celbedil. 
miş olan futbol baş antrenörü Booth, 
Ankaradaki Umumi merkeze istifası_ 
nı vermiş ve bu istifa kabul edilmiş_ 
tir. 

Antrenör, gazetecilere verdiği beya_ 
natta, kendisini istifaya mecbur eden 
sebepleri izah etmiştir. 

Bu izahata nazaran, Booth, Umumi 
merkezle temas etmek üzere Ankara. 
ya davet edilmiş ve oraya gidebilmek 
için bir miktar avans istemiştir. Fa
kat, kendisine avans verilmiyeccği bil. 
dirilmiştir. 

Diğer taraftan, antrenör, İngiltere_ 
ye giderek fntbolün yeni usulleri hak. 
kında tetkikatta bulunmak arzusunu 
izhar etmişse de, bunun için istediği 

üç aylık mezuniyet kendisine verilme. 
miştir. Bunun üzerine-O da 'istifa et. 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Ma.amaf ih haber verildiğine göre, 
Umumi merkez reis vekili Halit Bay. 
rak bu istifa işile ciddi surette meşgul 
olmaktadır ve ihtilafın bertaraf edil. 

derecesine düşmüştür. Bunu ıslal: mesi kuvvetle muhtemeldir. 
etmemiz lazımdır kanaatindeyim .. 
Ve hazır hatırıma gelmişken bakmız. 
size, lsviçrenin Montreux kasabacı
ğında gördüğüm bir güzel nümune
yi kısaca anlatayım: 

Bf r Bulgar takımı 
!?eliyor 

Bulgar Slavya takımının memlcke. 
timize gelerek, Ankara ve 1stanbulda 
beş maç yapacağı haber verilmektedir. 

lstanbulda olduğu gibi, her yıl, bu 
kasabada da bir Festival yapılıyor ve 
tam bir hafta sürüyor. Hergün F t-s-
tival programındaki eğlenceler ha~· Galatasaray 
lamazdan önce, halkı panayırın, at- klilbUnfio 
lı karıncaların, eğlence meydanının 
bulunduğu yere gitmeğe teşvik ve yemek il toplantısı 
hatta sürüklemek için ana caddeler - GALATASARAY nLtlBtlNDEN: 
den bir alay geçiriliyor. KIUbUmlizUn mutat olan senelik yemek 

Odrunun, belediyenin, mekteple- toplantısına çok az bir zamnn kalmıştır. 

b 
22 Şubat 1937 ıı.kşamı blltUn Galata.samy• 

rin musiki cemiyetlerinin bütün ön· ıııarm hem bayramlaşmasına ve hem de hep 
dolarından, milli kıyafetlere büriin· bir o.racb gllzcl ve emsalsiz bir gece geçir· 
müş kızlardan, çocuklardan, genç mcsinc vesile olacağı muhııkkıı.k bulunan bııl 
erkeklerden ve civardaki Şiyon şatrı- top'antıya ait davetiyeleri bergUn mıat ıs 
sunun ( • •) eski beylerini ve maiyet- den 20 ye kadar klUpte bulundurduğumıız 

ı bir arkac\ı:ı.ştan almak kabildir. TokaUiyan 
lerini tarihi kıyafetleri ile temsi e· salonlarına behC'mchal davetiye ibraz ederek 

den, artistlerden, keşşaflardan mü • git11eceg1 cihetle her Galatasaraylmm dave.· 
rekkep olan bu alay cidden güzeldi. Uyeslni §imdiden aımnsmı ve o geceki masa· 

Derken, Milli lsviçre bayrağı ile lannr ayırtıp biltlharc mUşldlt\ta. :maruz ka'· 

Montrcuşdeki taburun bayrağı, bü- mamalarının teminini Galatasarayı seven 

1 K l V d ka1'dcl)lerlm1ıı:den dileriz. tiin svicre anton arının ve al! 

Kanton~nu teşkil eden nahiyeler;_n Bu sabah Anharadan 
rengarenk bayraklarını taşıyan hır 
bölük izcinin ardından bir de bakttk . f;{e 1en1 er 
ki önlerinde ve arkalarında birer lev- C. H. Partisi genyönkurul azala-
~a taşıy~n b~ş ali~ adam ( • • •) ge; rından Sinop say lavı Cevdet Kerim 
lıyor. Önlerındekı levhada yazılı teK lncedayı ile Ankara saylavı Miimtaz 
kelime Ş,U: bu sabahki trenle şehrimize gelmiş-

"B v din' ., egen ız mı·,, lerdir. 
Arkalarındaki levhada yazılı tek ===========================

cümle de bu: 
"Beğendinizse bize yarclmı edi -

niz !., 
Yardım.. V P, bakınız bu yardım 

nasıl yapıldı~ 
Ne iane kutusu var, ne rozet .. Yal

nız kocaman iki Macar katanasaının 
çektiği uzun bir yük arabası ağır ağır 
bize doğru geldi. Üzerine sırmalarla 
top piisküllerle süslü büyiik bir Is • 
viçre bayrağı örtülmüştü. İki keçeli 
birikmi~ duran halk, balkonlardan, 
'len,.ere!erden bakanlar, herkes, gön
liindcn kopanı bu bayrağın üstün~ 
rtmncra, fırlatmağa baı:ıladı ve bir 
dakika sonra, önüm\1zden geçerken. 
bu "bayraklı araba., da çil giimiiş ak
çe1~rden mühim bir yığın toplanmış 
bulunduğunu gözlerimzle de gördük. 

(.Y..Y.) - Bu §ato Montreux kas~-

Filvaki bu arabanın iki yanında da iz
ci kıyafetli sekiz on çocuk bulundu · 
ruluyordu ama, bunlar yalnız araba
ya atılırken yanlışlıkla yere diişen 1 

paralan toplayıp arabanın içine at -
makla iktifa ediyorlardı. ' 

Birgün sonra da o küçük kösaba
nrn ••f enille d'avis de Montreux., ad 
lı gazeteciğinde şu küçük haberi o -
kuduk: 

"Dün Salibiahmer cemiyeti için 
toplan:ın iane yekunu elli beş bin İs
viçre frangıdır.,, 

* ,,. .y. 

Eğer maksat para torbmak:ııa işte 
efendim bu kadardır ol hikayet.. 1 

Y ook .. çocu!;lann ellerine iane ku
tuları verip parasız sinema seyretme
lerini istiyorsak bayram günlerimizin 
bu fazileti terbiyek&risine nihayet 
vermemekten kolay bir sey yoktur. 
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Evvelce ilan edildiği üzere YENiCE Piyangosu 15 Şubat Pa -
zartesi günü saat on beşte İstanbul İnhisarlar Sirkeci Sabş deposu 

Üstündeki Binanın Büyük Salonunda İstanbul Matbuat Mümessilleri 
ve İstanbul İkinci Noteri huzurunda çekilmiştir. 

· Kazanan numaralar ve kazandıkları hediyeler aşağıda yazılı
dır: 

8 SlLINDtRLl FÖRDOR TOURING 935 MODEL OTOMOBİL: 

2331! 

RADYO KAZANANLAR: 

29859 . 
33018 
15951 
17384 
28554 

BOL TAKIMI: 

65924 

ÇAT AL, KAŞIK, BIÇAK Talcunı kazananlar: 

54336 - 5465 - 38790 - 32230 - 3902 - 68354 - 4274 
65835 - 39055 - 38682 

REVÜ Saati Kazananlar: 

67928 - 41781 - 32498 - 32680 - 24260 - 23859 - 14966 
11510 - 7048 - 55523 - 23481 

ŞARAP TAKIMI Kazananlar: 

37905 - 19016 - 41005 - 59430 

LiKÖR T AKiMi Kazananlar: 

40929 - 18584 - 62207 - 60577 - 39820 - 38154 - 30471 

1117 - 4488 - 11760 

1Ş BANKASI Kumbarası kazananlar: 

İstanbul: 

12738 19693 
32986 24282 
11738 9036 
6605 11285 
4785 33692 

11589 33364 
24076 16085 
16293 32993 
21405 24810 
23826 29035 
6147 33637 
7776 12113 

21078 9423 
22918 34983 
27785 14004 
7074 27766 
8621 11680 

21538 580 
Ankara: 

388835 38504 
40383 39728 

34684 14202 2083 
23455 25512 5436 
27885 31375 13825 
17848 32960 1947 
27054 22003 11427 
31462 16986 11455 
21443 15115 23920 
19408 26449 33074 
34600 31764 18111 
15718 16367 5271 
25241 164 14283 
21242 20022 597 
4568 6166 19342 

11351 8214 1083 
24747 14890 22351 
18118 33486 34930 
3nt44 7350 7376 

41000 41719 42247 
39068 39901 

17351 24449 
13664 14209 
15977 17235 
23157 34620 

1593 35051 
853 31022 

34519 34811 
14138 22705 
14482 6206 
7318 17690 
5944 17239 

24928 10265 
27705 24171 
20029 32164 
18124 32754 
2571 18179 
4629 31382 

44757 45260 
39919 8173 

12836 
21666 

7740 
29526 
13791 
20826 
9043 

32978 
23926 
10631 
1540 

21396 
35329 
5869 

12586 
34028 
14226 

44407 
45178 

39186 41593 
44201 43546 

43729 
42923 
39108 

39745 45293 41714 41672 39602 
45197 39865 42725 41009 43746 

44461 
Eskişehir.-

Samsun.-
İzmir.-

Adana.-
Edime.-

Giresun.-
Trabzon.-

Zongu!dak.-
Bursa.-

Sivas.-
Balıkesir.-

Kocaeli.-

55599 
62248 
57104 
36468 
52989 
56529 
63235 
64120 
51237 
62628 
49541 
58315 

61665 

53015 

64087 
50780 

62111 62188 

Son numaralar (Kumbara kazemı.nlar )' 

67462 
57791 

67857 66720 
68117 68013 

68000 65315 67977 65016 66071 

lstanbulda hediyeler GaJateda Ömer Abed hanmd~ İnhisarlar U
mum Mü:liirlüuü neşriyat şubesinden hüviyet cüzdanlanrun ibrazı 

suretile bizzat kazananlar tarafından alınacaktır. Diğer tehirlerde in· 
hisar idarelerine müracaat eöılecektir. 

iNHiSARLAR lDARFSl 
~· .... ır musik" · 
{"~)-~·ı Parcası dinledik-j 

- Selaınet ord uau. 
bumın tarihi bir süsüdür. j ( ~•• ı - Homme Sandvich • Nizamettin NAZiF im•••• 
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Tefrika numarası - 28 -

YAZAN: ~©!~©lir W@l00~~® ÇEVİREN: /a. 

Sesin bir daha tekerrür etmesi için bclt!.·/ 
diler. Fakat tekerrür etmedi. Fitcr yeri gö•·ı 
tererck sordu: 

- .il 1tmds ne var? 
- Hiç. :Mahzenler, halın nltmda.dır. Vak•\ 

~;::.::.::::.::. ::::::~::, 
mnhzC':ıleri muny<'tlc etti. Bir şey yoktu. Mn"1

1 
zmlcr hakikaten halin altında idi. Bclltı.ml 

nin ttırU ettiği merdiven! de ı;ördll. Sonra 
plAnı açtı. Pll!.na nazaran kUtUphanenın nl 
tınd3 hlr eey yoktu. fakat bu pl~ itimat 
caiz miydi? Fi ter bunlarla me gulkcn bir P.t"' 

daha l:iUU. B:ı§mı ka!dmp bn.ktı. Tavandıı 

siyah bir boru vardı ve ses bu borud:ın geli 
yordu. Bcltlcdl. Ses telterrUr etmedi. Bu boru 
kıı.loril'cr borusu fdl ve nihayet Bellamlni!l 
izahatı belki de doğruydu. Yukarı çıkıncs 

Bellarnl mUstelızi sordu: 
- Borular sımnı Ö~'Teneblldinlz mi? Her 

halde, bu tesisatı ynpnn adnm nezdinde t • 
§CbbUşe geçerek onu hap " rnahkOm <'ttirr 
seniz iyi olur. 

Fitt'r giilümsedl: Adamlarına işard etti. 
Çıktılar. Kcn4lsl d~ ayrılırken Bell.nm.I · 

- Bir §eY unuttunuz, dedi. 
- Zannetmiyorum. 
-- AyJıtır'"' Rlm dan gidiyorsunuz. 
Ve Eellami cıcblnden bir banknot c;ıltararak 

mns:uım llzerine nttı. Fiter mnğlQp olmuşt•ı 
Fakat ;nıc; boznındnn, derin bir reverans yap 
tı: 

- T~ckkUr ederim. m~syö, 
Diye verilen parayı alıp çıktı. 
Titı?r doğruca Valerlnin evine gltml1'lf. 

Onu r,ilrUnce: 
- Valen, dedi, kovuldum. 
- Farkına roI vardı? 

- Hiıyır .. ,ıkn bir nrll.§tırma yaptım. li'E?.• 
kat bir şey e>lde ed mcdik. Polis mUdUrive· 
tinden tnhnrri c.mrl istemiştim. Bu sabah 1 
fclc\ı. 1'"akat bor,una. Artık yeşil hayaleti 
b!r daha yakmdnn g:-Sremlyece#fm. 

Vc.Ierl heyecanlı blr .sesle sordu: 
- Onu yalandan glSrmM!nlz mı? 
:nt.er ha.yreUe cevap verdi: 
- No mUnasebct? Sizin rıato bahçestne 

geldlğinlz gece herhaldıe omda 1d1 ama, ben 
görmOOlm. 

N8.Bll oluyor da Fit.er inkAr ediyordu. 
- Cim, r.cnden bir r;ey soracağım. Belk!I 

vazife fcabt olarak yapnu~dır,YcşU hayalet 
layafctlne girdiğini benden ne dlye sııklıyor 

Cim hıı..}TeUer içlndeycll: 
- Asla, dedi, My1c b!r fikir aklnndan 

bile. gr.Çtnı:ıil. 
- Peki ama, dem.in, artık ye~l hayaleti 

bir daha yalandan göremiyeceğim dedin. 
Bc:ıl kucağına. alıp getirdiğin gece bunu gör 
mOOin mi? 

- Hayır. Ne dcmclt 1ated1ğtn1 de pekruA 
anlayamıyorum. Bella.mi üzcrlnlzo köpekleri
ni 1131drrdığı gece, ben kendi hesabıma bir 
tahkikatla mc§gı.ıldUm. Şatonun etrafındaki 
araziye derece sokuyor, hararet derecesini 
tesblte ~ı§ıyordurn, Bu !ş sl%e belki gtııUnQ 
gelir ama, ha.yatımda. yaptığım en ciddi i§ler 
den biridir. Slzln tchllkcda olduğunuzu gc
rilnce işimi bıraktım ve size yardım için ko;; 
tum. 

-Demek arkamdan ayale sı!slerlnl duydu• 
ğum kimse sizdiniz. 

- öyle olacak. Fakat sizi kaybettim. Son 
ra tekrar buldu~ znman Biz yerde yatıyor 
dwıuz, yanmızda da bir ölU köpek vardı. O 
daldkn6a kö~ğfn ruısıl bldllğtlnU blle fark· 
etmedim. nk i~lm sizi emniyet altına nlmnlı 
oldu. Sizi lrucııldadmı. Duvara merdiven dn.• 
yadı~"'IIZJ tahmin cd~rek llcrlodlm. :Merdlve· 
Jı1 buldum. Çıkardım. Sizi salona getirdim 
O esnada ı,ol 1.füxm"m koptu. Arııdım bula• 
madım. Sonra d3ndilm. 

Genç 1az rtı.hat bir nefes aldı: 
- Dcmelt, dedi, yc;ıil hayalet siz değilsini..,. 
- H'l'.\'lr, ben f~inden koğulmuş bir baş• 

h:ıdc.'ll ııppv derdi olnn bir poli~m. Fakı\t 

ye,,il hayalet ılettilim. 

f: tocl..L hiçt,ır şey bulmarıınr.: ır.ı? 
- Yolc. 
Fiter l.iııız sonra köyUn oteline gitti. Oto 

mobili l 'raz Uer! i::ı tir g:ı.rajda. idi. Fiter, 
ptoda:ı knçamal: yaptığı zamanlar bunun 
1a Londraya gidiyordu. Savlnl onn yardım 

ediyordu. F er Bcll:ı.mi nrnyac~ olsa, k • 
Up, onun izin {'.'L'nll olduğunu söyllyccck, roı.1 
to:U olıruıj"lşmin sebebini böyleC'e izah c • 
cekU. Çt\y c;ilnU "atoda idi. G::ızctcC'I de b • 
rabcr oldut;-u fc;ln görUnm miııU. Fakat B 1 
Iac· i.:ıi'l \"aleri ile ~ nlnız kn.'clı':"lllı gorilnce 
derh:ll tırtnyn ~ıkmıa ve tam z:un:uııncla mu 
dtı.h le ctmJ0 U. Fit.:r bir tehllltc hlssediyO'"· 
du. Ve bu tohlil:en n Vnle:i için S::nft ta .. ·ı 

fmdn.n ge' c ıni tahmin ediyordu. Bln"lCr. • 
al"yh, onun bulu.,du!!ıı Gold n İstC" gid p r. 
r:?.ştırmn ya'pM:ı :ı '· rar verdi. 

CON \'l D J\1'1,ATIYOlt 

Aldığı bir lc'~ııf Uz '"lnt'! Co:ı Vud derhal 
Londrny:ı ı;e'm! 1 \"e polis mUJJrlyetı:ıe ml'· 
r&C"'lt etm • . f"im F'i er ile Con Vud ili 

mcel'u,.fv • nd ı ' 
nızı tesviye cd c 
lcnlzdcn nynldı n 
tatmin cd<.>t ' 

Con Vul1,. r;Uldll, 
_Eğer a1dıı-ımıvonıa.rı1 Sp I• H 'lnnd çocıı'.l 
ıa.ra. k&J?ı muhe.bbcU ve kendisine mahrem 

01arnıc anıattığım bır h11<rıycyi size söyıemı~. Macera ve aşk romanı - 95 - Yazan : (Va-NO~ 
Herhalde Bcllami hııkkında ma\Clm.at almak ~----

::.:;~:r:..7.:~=·;:.:~dU;'.',.U::~ "Padişahım benden niçin böyle şüpheleniy~r
ve;;:":.~.":.::.~m~ .... "'"' ""'"f.n sun? Senin koynuna girdiğim vakit tamamtl~ 
ot~rm::~k~ö~~ :1~1:.:=at ne dlyebUi· bakire değil miydim?,, diyerek Padişahı kandır .. 1 
rim? Bu pek eski ve unutulmuş bir hlkAyt'. v • v devanı ettı• 
Yalnız ben ve belki Abel Bellami hatırınnz. Geçen kısımların hülasaıı: nesil bunu bilme:r.di. Belki de, dişlerin hgında ve çapkınlıgında . 
Hem bu mesele do.-...nıdruı doğruya Amerika Vçüncü Murad, yeni gö~ Vene- o zaman ekseriya bakımsız olması - Bilirim işte ... Öğr~.. eı· 
polisini allı.kadar eder, mösyö Fiter. yani dikli 7w11teslc öpüşürken bir t>'iirprizle Cenab Şehabeddinin "Çifte buse" de- - Nereden? .• Nereden dıyotuJll 
sıze kO!i derecede delllll verebilsem bile, ln· karşılaşıyor. diği bu şekle mani olurdu ('i-). na?.. a}tta.· 
gillz knnunlarmın mUdahale edebileceğini * :t· :t- Padişah: Şakalaşarak ve elleriyle, paJ1Il ~ 
zannetmiyorum. Ilellnmi öyle bir adamdır . .. . koınik JcO 
ıcı. servetini, lrndeslne scd c;ckmek ıstıyenle - Hangisi ne? - İşitilmemiş ... Görülmemiş şey .. • rıyle, gozlerıyle, burnuyla. 
rı mahvetmek için kullanır. Onun en kllçllk - Bu... diye hayret etti... Haydi bir daha ba- mik jestler yaparak: 
nrzmnmn muhalefet, onda milthiş bir cana - Öpüşmek... kalım... - Söylemem ... öğrendlın··· . eli. 
varlık hissini uynndınr ve derhal harekete - Tuhaf !?CY··· Böylesini hi<: bilmi- Padiı:ıah birdenbire kliplere bi11 • • 
geçer, hiçbir fenalıktan c;cltlnmez. Bu hu• d - Bir daha... 'J •• • Neden r/J'f 
.ııustn en sevdi~ usul çudur: DUşmanlarmı yor um... Öpilşilyorlardİ ... "Çifte buseyle yek- - ~asıl soylemezsın:·· .. SöY" 
dotrudan doğruya det;-tı. çocukları taratın• - A ... A ... Nasıl bilmezsin? dehan'• oluyorlardı... Üçüncü Murad, lemezsın ?... Ferman ediyorıun· sôYJe. 
c'an vurmru·. Ben şahsan, onun, ga~·et basit. - Öpüşmek bu ha? liyeceksin ... Ah, söyle! ... Ça.bUk '·e~ ,, . .. tatlı bir yemek yemiş obur bir çocuk k err-
hatuı. hayali sebeplerden iki kişiye karşı lıu - Aman padişahım... Tabii bp4.Ş· Kim öğretti sana bunu ... BaŞ iL ~ ~· 
taı-.:>:ıin. hareket ett~ğfnl bilirim. Blrisinin çc• mek... gibi neşe ve memnuniyet içinde yala- mi? ... Başka erkekle de mi b()yle op & 
cuklıın bU\ilkçe idi, tklnclslnln çocllğu dahil . ? nıyordu. . ? • . • ben ~ 
bebekti. Bir gUn bu çocuk kayboldu. Baba - Nereden çıktı? ... Kim icat cttı ·· tlin ...• Bılm_ıyor. mu. sun ki, ... -"'anı, 

Be . bild··· 00. 1 ...... 1 - Kız ... Sen ne mütiıişsin! . dedi. • b k-~ a UiJ-• 
c 'I 01acaktı Anne kederinden ne ynpaca11on.1 nım ıgım Y e opuşu mez. erkekle sevışmış ır öUill ...:te-

ı;·~ Bu usulü nereden öğrendin? a. ve> ... 
bllmlyordu. ôylc ?.annedJyorum ki, Abel ile - Ya nasıl öpüşUlür? mül edemem ... Bütün koynUIXl: •. ...t tıı·" 
n.nn ar113ı-ırın. r.tırUıımcler oldu. Fo.Jro.t b!ıbo· - Dudağını yanağına koyarsın, ö- - Venedikte... cek kızların bakire oimasnıı ıswı;er 
nm bundan haberi yoktu. Çocuk dadısı fle persin. Öteki durur ... Ömrümde belki - Nasıl, Venedikte mi? ... Peki ama, Onlar her cihetçe koktanınaınt• b 
çıkmı.,tı. Dadı eve eli boş döndU. Bir arkll" benim ilk kanın Safiye de Venedikli yok53-" 
da,şı ııe konu mak li2erc bir daklk::ı. durmu~. beş bin kızla, kadınla yattım kalktım, beyaz gül olmalıdır ... Yoksa, ,.ı&ı· 
çocuk arabıuımd:ı uyuyormuş. bir de bakıJU§ senin gibisine rnslamadım ... İki taraf idi ama, o, böyle bir şey bilmiyordu. tahammülüm yoktur ... Koynuına. _..ıetl 
k uk k B b d d - Kontes, çapkın çapkın göz kırptı: ~· önceu ı çoc yo · u rıcııseden on beş gUn sor.• da biri birini öpsün? .. Dudak u aga... ğım bir kızın başka bir erkegı rıtl 
rn R!vcr Benıl 1simll bir yer.de. bir tren kaza tşitilmemiB şey... - O. bilmiyebilir ... Fakat ben ... Ha, tanımasına asla göz yumaınatn··· B~dıl 
SI oldu. Bir çok kişiler ölclUler. Tren enkazı ha, hah! Ben ... Ben, onun gibi miyim Ö asıl O 
arasında. bir çocuk patiği bulundu ve baba Hakikaten de, Türklerin eski nesil- biliyorlardı da... yleyse n rtı~ 
bunun çocuğuna nıt otduğunu truııdı. Kurtu !erde öpUşmesi, sevgiliyi yanaktan, ya? ... Ben her şeyi bilirim... da seni bana getirdiler... .Fa.kat ~~· 
ıanlard:ın bfrlcaç kişi,. tı:'~e. kucağındn bir gcrdandan öpmclctcn jbare-tti. Halk a- Padişah, yerinden sıçradı. Asabiyet- alıştım da ... Gönlüm çektı ~e... J30)' 
C'ocukla bir knılmm bindi!linl görmUşlerdl. ra.sında, dudak dudağa öpüşmek, an • le: kamıyacağım •.. Koğamıyaca~·:· 
Fa.kat \timdi. Bıı!onnmadı. 0 zaman, çocuttu cak bu son nesil esnasında, hele Rusla - Nasıl?.. . nunu cellatlara kestirtemiyeccğit11· Et' 
Juıçıranıa.rm bu kazaya kUrban gttUklerlne .. .. . k ger . 
hUJancclild!. rın Vrangel bozgunile !stanbula gel · Mehcernal, onun birdenbire değişti- Fakat ... Tahammulum )O • ··ğreııdı· 

(Devamı oor) mesi üzetine taammüm etmiştir. Eski ğinin farkına varamıyarak, şımarık- fer, ba.5ka bir erkekten bunu 0 a.ğıı11··' 
-------- ğin aklıma gelecek... Çıldırac 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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Mehcemal! 

- Efendim ..• 
- Nereden öğrendin bunu'! 

- Sorma... r-
Artık, !taıyan kızı şakalaŞaını:i1'' 

··zı riyle kO du. Eliyle, burnuyla, go e .. balt&)'t 
r •HnltU liklcr yapamıyordu. y~· ' _ . ..tu.·· 

.b. oıınuır " 
taşa vurduğunu anlar gı 1 şabaJle 

insan yüre - · ı , pars yüreğı ara
Sarhoşluğu dağılmış, "gaza~\unuştil· 
bütün deh!?Ctiyle gözüne goru yuıde.1" 
Vaktiyle Hacı Mustafanın sara deJllelC 
ken aldığı derslerden bun.un. ne 
olduğunu pek füa öğrenın_ıı;tı. • a ki sın 

ba a rya 1 
• 
1 

o esrarl ı elektrik 
ıem ğe başlamıştı 

Padi!}Rh, hala ayak dinyordu. 

_ Söyle ... kim öğretti. . tol'" 
Kontes, bütün zekftsını derleY1P T arzan yaklaştıkça canavar bi.i· I bıraktı. Keskin gözleriyle bakmağa l 

yük dişlerini göstererek döndü. Bir başladı. 
yandan da kendini kurtarmak ıçın Tarzanın, ağır ağaç dallarını kal· 
delicesine çabalıyordu. Hayvnmn dırabilmesi için parsın o amansız, 
üstüne devrilen çok ağır agaç kütü· korkunç pençelerine. tırnaklarına 
ğü ve ayaklarını saran birçok ince yaklaşması lazımdı. Tuzak şeklinde 
dallar, bir yana kımıldanmasına ki ki.ıtiiğü ve dallan kaldırınca, Tar· 
meydan bırakmıyordu. zan yırtıcı canavarın önünde kala· 

Maymunl~nn T arzanı, böyle fe· caktı. Ancak maymunların oğlu 
na bir tuzağa tutulan parsın önünde T arzanın parstnn değil ya, şeytanlar 
durarak yayma bir ok koydu. Onu dan bile korkusu yoktu. 
orada açlıktan ve iziyetle ölmeğe hı· Delikanlı düşündüğünü yerine 
rakmaktan sa, bir ayak evvel öldiir getirebilmek için çabucak işe girişti. 
mek istiyordu. fakat tam yayı çekip Parsın o arkadaşça iyilik mırıltılarını 
okunu atacağı sırada, birdenbire ka- tekrarlıyarak dalların ta yanına so· 
rarını değiştirdi. kuldu. Pars gözlerini adama dikmiş· 

ti . Anlamak istiyor gibiydi. San par 
Bu güzel, güçlü hayvana hem lak gözlerinde, büyük ve ate§li bir 

canını, hem de hi.irriyetini bağışla· 
mak yaban adamı için imkan dahi· sorgu vardı ... . 
linde olduğu halde, neden canryıı a- ..,,... __ ..,..,.._..,,--.:--:-:-~~~-=-:;::--~-. 
lacaktr? 

T arzan, parsın kuvvetle çabala· 
yışmdan hayvanın ne bel kemiğinin 
ne de kol ve ayaklannın kmlmamış 
oldui;unu anlamıştı. 

Yanını gevşetti. Okunu ok kese
sine koydu ve yayını sırtına astı, 
sonra parsa daha çok yaklaşarak üs
tüne doğru eğildi. 

T arzan bn esnada, büyük bir 
kedinin keyfi gelince çıkardığı, hepi
mizin bildiğimiz sesleri andmr, bir 

takım yumuşak sesler taklit ediyor
du. Tarzım bunun cinsinden olan 
kaplanların da keyifli oldukları ve 
dostluk göstermek istedikleri zaman 

larda böyle sesler çıkardıklarını ço· 
cukluğundanberi biliyordu. Onun 
icin, bununla parsa iyilik ve arka· 
daslık irin yaklaşmaktn olduğunu 

anlatabilmek düşüncesine kapılmış, 
bunu denemek istemişti. Maymun
ların oğlu bu sesi o kadar iyi benzet· 
mişti ki, pnrs ona kar~ı öfke ile hırıl· 
ınanmasını, dişlerini göetermesin i 

Böyle vakitlerde en azgın, insana 
alısnıası en imkansız sanılan canavar. 
larİa nsanlann gönü11er arasmda kar 
şılıklı anlaşmalar bulunduğunu kim 
inkar edebilir? Parsın uzun dişleri ye 
niden ortaya çıktı. Fakat bunu kor 
kutmaktan ziyade, ihtiyac vukuunda 
hemen kendini koruyabilmek ıçın 
yapıyordu. 

insan yüreğiyle, pars yüreği ara 
smdaki o esrarlı elektrik bataryası iş· 
}emeğe başlamıştı. 

Tarzan .s~niş omuzunu büylik a· 
ğaç gövdesının altına yerleştirirken 

çıplak bacağı ister istemezz parsın 
ipek gibi yumuşak tüylerle kaplı böğ 
ri.in e dayanmıştı:· 

İnsanla canavar biribiriyle bir 
leşmiş gibiydi. 

Kocaman kütük, her yandan u· 
zanmış karışık daları ve çatallariyle 
parsın üstiinde ağır ağır kalktı. 

Hayvan o kötü ve ağır tuzağın 
kalktığını görünce yılan gibi bir kıv· 
ranışla süzülüp çıktı. 

Tarzan ağacı omuzundan yere 
bıraktı. 

O zamnn iki orman yabanisi biri 
birinin yüzüne bakmak için döndü· 
ler: 

lıyarak cevap verdi. ·şsJıııtı··· 
- Ben çok güahkfırıın padı Jtt ••. 

Hayatımdn. büyük ayıplar yaptı ~le. • 
Üçüncü Murad. kısk~~çlıkla :. gerıÇ 

rini büsbütün faıta.sı gıbı açara 
kızı bileğinden yakaladı: 

- Mehcemal! 
- Efendim ..• 
- Söyle ... 
- Neyi... J{iI11iP 
- Günahını ... Günahını ~a.t. rı-eıtle 

· · bit e le, ne vakit ... Hırıstıyan cağl111··· 
miydi? ... Aman yarabbi çıldıra dııfl111' -

Kontçs, kurnazlığını artık :r t.ıı\1ff 
kıllı toplamıştı. Ağlamaklı 1 

takmarak: . Jl,B.Sıl tJ.İ1 
Tarzan, bu azgın orman cana· _Aman, padişahım ... :aenı hs.ıcarete 

varını ölümden kurtarmakla canını k" ed"yorsunuz Bu ka.da.r ..., "" 
ır ı ··· pUı.v • 

kanlı bir tehlikeye koyduğunu pek layık olmak için ben size ne Y~ed~ 
iyi biliyordu. Eğer pars, ağacın altın· Koynunuza bakire olarak ~-rflledl 
dan kurtulur kurtulmaz azgın bir mi? .. Bunun ispatını siz de go 
kükreyişle üstüne saldırsaydı b unA · ·? - nız mı .... 
hiç şaşmıyacaktı. Fakat o pars böyle Padişah: h t bit' rıc-
bir şey yapmadı! _ Sahi, sahi! .... diye ra a. 

T arzanın iistüne atılacak yerde, fes aldı. se1/z.e 
birkaç adım ötede duran kendisini fte 1JtL ~ 
büyük ağacın dallarından kurtaran (11o) Merhum §air "Çi Y""',.,,,ıll1' 
delikanlıya bakıyordu. yel"lchan oldıık'' mısraını ~ şeki1'1tı 

r · · arıe bff 'fı'IY' Ayaklarını dallardan kurtaran btt sevi~me :~ek ını §aır zeri 
T arzan kendisinden a ncak iki adım anıatmı§tı ,:e pek çok ı.,-.ımse 
ötede idi. Bununla beraber o büyük rcte düşürm:ilştü. 1)(Jf) 

·ı l" ... · ·ı k d k" b" " (Devamı ·"" atı t ıgı ı e, ya ın a ı ır agaca tır •••••••••••• ! 
manm~ğa kalkı~abilirli. Pars ne ka· :······ .. ••••••· ........................... ·~ S : 
drır tetık olursa olsun m aymun ada· i P <e ~ y a IK on ~ 
mm sıçrıyacnğı yere onun kadar SIÇ" ~ ~a pas f 
rıyamazdı. Tnrzan bunu ya;>madı. : r-""' : 

Tuhaf bir duygu. belki de korku· ~ o S m a,, i 
ya ka:şı meydan okumak isteği, bil- i i 
akis kendisini parsa daha ziyade yak· ~ o 1 lıanedanırıdtlll j : sman ı : 
laşmıya sevkecliyordu. Bununla par· : b"r papas 1'C1'' i 
sın, kendisine yapılan büyük bir iyi·!i 

1 
. . de ıJe. 1 

l•v l k bel d v• • 1 J: Bu meraklı mevzu üzerUl , ıgc nnsı mu a e e ecegını an ıya· : d b" b 
1 

,,,. •• 
kt : ~ ır yazı aş ryor. • •••••••• 

ca ı. : ............... ........................... .. 
(Devamı var) 
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HORTLIYAl'T f'AUST.A: 

birrok . b" h . . l3iz:r .~nsan, ız. epımız ne yapıyoruz? 
• Yuzlerce. bınlerce insan, kafaları

;:uzı bir tek insanın kafası önünde tehli 
.~Ye sokuyoruz! .. Kraldan bahsettiğimi 

110dYlenıeğe tabii hacet yoktur. Kim iddia 
e ebir }'" ır ki, biz onunla ayni kuvvette. 
kız? Kirn iddia edebilir ki, o, bizden kat 
a~t ~VVetli !değildir? Mü:adele bizim 
h cyhıınize neticelenirse,kafalanmız mer 

rn~rnetsizce kesilecektir. Galip geldiği
t' ız takdirde, onun kafası yere inecek
ı :·"l :eundan daha tabii bir şey olabilir 
c' ·· Mücadeleye girişen herkes, ölümü 

vvelc!•n .. 1 kt. ı:.· ~ goze a mı~ deme ırl Bunun 

r r katil olduğunu kim söylemeğe cesa. 
et edi d Yor. Eğer bunu söyliyen kafasın-
an korkuyorsa, çekilip gidebilir. 

rn
.Fausta bir defa daha onları ikna et
Şti 1(0 

a . · ımse ses çıkarmaldı ve Fausta 
Ynı 

0 dd · §ı etlı sesle devam etti: 

- Şimdi biraz daha ileri giderek cu. 
nu s·· r :r 
ıır.a ?.Y ıyeceğinı: Filip, öbür günkü bo· 
6 gııre ı · ra .. 

1
d .. ş erı esnasında, torununu alçak-

:s o urmek . . . 
lıy ıçın tertıbat almıştı'". An. 

or nıusunu , ş· . . }{ z. ımdı sıze soruyorum l 
cndiniıe " f . ~. . ada • :re ve kral olarak scçtıgınız 

einetnın •. bu suretle, alçakça katledilme
musamaha edecek misiniz? 

Bu beklenrnı·ye 'f .. • .. 
hiş bir .. .. n ı şaat uzerıne mut· 
lı gurultu oldu. Her taraftan kra. 

n aleyhine l" 
11,.ldi. anet n~dalan, tehditler yük 

au gürüıt" 
Nihay t F u uzun müddet devam etti. 

e aust ı· · tını · a e ını uzatarak susmala· 
ışaret etti ve .. ··ı .. k ·ı· _ 

0
.. .. guru tu esı ınce: 

fçin e.z;r~~~rsunuz ki, dedi, ezilmemek 
cdiyoru e ~yız. Biz kendimizi müdafaa 
ket ol z, undan daha doğru bir hare-

ur rnu? 

b. Bu &azler Kastrana d"k" .. . d liyüg b' u u uzerın e 
ır tesir • · 

lıc:vecanl ıcra etmi1 olacaktı ki, 
a atılidı ve bagwrrdı: 

- Sev T gı 1 kraliçemizin yerden göğe 

.... ar hakkı var! Vakit gelmiştir! Artık 
münakaşa zamanı geçmiştir. Fc.aliyete 
geçmek zamanı gelmiştir! Bu bulunmaz 
fırsatı kaçıracak mısınız? 

Herkes bağırdı: 
- Hayır! Hayır 1 Kahrolsun zalim 

kral! Yaşasın yeni ispanya! Evvela ye. 
ni kralımızı kurtaralım! Onun için ca
nımızı verelim ! Emredin 1 

Bütün bu sözler, hiddetli, heyecanlı, 
çığlıklara karışıyordu. Bu defa artık 

hepsi harekete geçmeğe hazırdılar. Fa
usta bunu derhal anladı, bir tek işare. 
tile en büyük tehlikelere, bile. gözü ka
palı atılacaklardı. 

- Bu sö.derinizi nazarı dikkate alıyo 
rum, dd:ii. iki hadise karşısında bulunu
yoruz.! Evvela, ~efiniz tehlikededir. O. 
nun tahta çıkmasını istiyorsak. gayet 

tabii olarak hayatını korumalı onu kur
tarmalıyız. Onu kurtaracağız, çünkü, 
kanunen, ancak o. Filipi istihlaf edebilir. 

Binaenaleyh son nefesimize kadar onu 
müdafaa edeceğiz .. Nasıl? Bunu biraz
dan konuşuruz. 

İkinci hadise. Filipin ortadan kalkm11 
sıdır. Bunun ne suretle yapılacağım 

ben evvelce bir plan şeklinde hazırla. 

dım. Bunu size icap ettiği zaman bildi
receğim. Bu planla, yüzde yüz muvaf
fak olacağımıza eminim. Ve eğer siz, 
benim tahmin ettiğim gibi cesur ve fe. 
dakar insanlarsanız içinizden on kişi 

bu iş için kafidir. Onu ele geçirdikten 
sonra, üst tarafını ben şahsan h~llede
rim. 

Ortalık gene elkış tufanile çınladı. 

Ve her taraftan,: 

- Yaşasın kraliçemiz. 
Sesleri yükseldi. Faucta tebessiiml~ 

mukabelede bulundu ve devam etti: 
- Bu iş bittikten sonra, yeni kralın 

tahta cülusu meselesile meşgul oluruz. 
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yük bir lakaydiyle karşıladı ve hafif 
bir tebessümle mukabele etti. Ve kütle
leri teshir etmekte herkesten daha ma. 
hir olan bu müthiş kadın, bu coşkun 

tezahüratı biranda dindirerek, karşısın
daki adamları birer kölesi haline getir
mek için bir hareket yapmak icap etti. 
ğini anladı. 

Ayağakalktı ve dükü teshir edici za
rif bir tavırla, yerden doğrultarak: 

~ - En sadık ve en iyi tebaalarımızdan 
birisinin, böyle, alnı toz içinde kalma
sına doğrusu ne Tanrı ve ne de biz razı 
oluruz, dedi. 

Ve dükün, büyük bir hürmetle öptü. 
ğü. elini çekerek koltuğa kurulduktan 
Ponra: 

- Dük, dedi, zevcimiz babalarının 
tahtına oturunca, bu dar ve fena teşri· 

fat ka;delerinin değişmesini istiyoruz. 
Biz hükümdarız ve bunu unutmuyoruz. 

Fakat biz her şevden evvel kadınız ve 
kadın kalmak istiyoruz ve tebcalarımı
zın bize istedikleri kadar sokulmalarını 
ve bize kadın muame!esi yapmalarını ar 
zu r-diyoruz. 

V c geniş bir jestle ve büyük bir za_ 
rafetle kendisini alkışlayan adamları 

göstererek: 

- Bu muhterem senyörler, en kıy-

metli tebealarımız olduklarından. saray 
lanmızm kapıları onlar için daima açık 
kalacaktrr. 

Bu sözler üzerine coşkun tezahürat 
son raddesini buldu ve mağara dakika
larca alkış tufanile çınladı. 

Bu sahnr-yi, en küçük teferrüatına 

kadar, bütün dikaktile takip eden Par. 
oayan. bu müthiş kadını takdir etmekten 
kendisini alamıyarak mırıldandı: 

~ - Ne mükemmel bir eihirbaz 1 Ne 
· yaman kadın 1 

Sonra, onu çılgınca alkışlayan adam· 
lara bakarak: 

- Zavallılar, dcıdi, kimbilir sızı ne 
dehşetli sergüzeştlere sürükliyecek. 

Birdenbire Don Sezan düşünmeğe 

başladı: 

- Doğrusu h!çbir şey anlamıyorum, 
Servantes Don Sezann, Don Karlosun 
oğlu olduğunu bana temin etti. Mösyö 
Espinoz:a da onu öldürmemi bana açık
ça teklif etti. Demek ki Espinoza da 
onu Don Karlosun oğlu diye tanıyor. 
Benim bildiğim Don Sezar Jiraldaya 
çılgınca aşıktır ve onunla evlcnmeğe 

karar vermiştir. Şu halde matlam Faus. 
tanın onunla evlenmesine imkan yoktur. 
Yoksa, Fausta ona kim olduğun ifşa et. 
ti 'ele, o da, artık çingene kızıyla evlen
meğe tenezzül etmiyor mu? .. Yoksa, Fa 
usta Don Karlosun ikinci bir oğlunu 

mu keşfetti ... Olabilir! Doğrusu ben 
Don Sezarın bir şey yapacağına inanını 
yorum. En iyisi dinlemektir. Madam Fa 
usta belki baklayı ağzından çıkarır. 

Ortalığı çınlatan alkış tufanı ve bağ
rışmalar, dinmişti. Don Kastarana mec. 
lise döndü ve: 

- Senyörler, dedi. Sevgili kraliçemiz 
sizi bu mes~le hakkında tenvir etmek 
lUtfunda bulunacaktır. 

Dük bunları söyledikten sonra Faus
tanın önünde eğilerek ve koltuğunun 

arkasına geçerek dimdik durdu. 
Mağaranın isini derin bir sükfıt kap• 

lamıştt. Herkes, yeni kraliçenin izaha. 
tını heyecanla bekliyordu. 

Fausta, bir müddet, teshir edici ba
kışiyle onlan süzdü ve sonra ahenktar 
sesiyle söyleme başladı: 

- Siz seçme bir sınıfı teşkil ediyor• 
sunuz. Yalnız asalctinlzle değil, fakat 
ayni zamanda, zekanız, düıünceniz ve 
yüksek ruhunuzla ... Size güzel vatanım 
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.zı harap eden, vataridatlarittızi ezen vef 
mahveden alçak bir idareye &11i ISyan 
ettltıfz ve bunda hakhsmız. Sfi, birliğin 
kuvvet yarattığını ha'tırlaartft.z ve ayni 

gayen1n doğurduğtı bir sevkitabitıe, bi. 
"J"ibirinizi buldunuz. Siz hayatıalrmrn fe
da ederek, büyilk bir cesaretle faaliyete 
l.oyutdunaz. Herbirlniz, ıDUcadeleye 

lıazır, binlerce muharibi temsil ediyor
sunuz. İdare ettiğiniz isyan hazırlanmıt 
tJr ve yakında bütiln Endülüs istiklaline 
kavuşacaktır. Siz burada hür insan1ar 
gibi rahat rahat yaşıyacaksıruz 1 

Fausta sustu ve bir müddet, kendisL 
ne hayret ve takdirle bakan adamları 

• süzdU. Sonra garip bir tebessümle de
vam etti: 

- Don Karlosun oğlunun, yani, bu· 
gün İspanyayı inleten kanh müstebitin 

torununun ne esrarengiz prtlir altında 
dünyaya geldiğini tabii biliyorsunuz. 

Ve aannediyorsunuz ki, kral Filip En. 
dülUsUn ispanyadan aynlmuma ve ~ 

runu tarafmfdan idare ediltneiine razı 
olacaktır değil mi?. 

Etraftan evet, sesleri yükseldi. 
Fausta mfüıteh.ri bir tebeuiim ve sert 

bir sesle: 

- Hayır, dedi. Aldanıyorsunuz, hein 
çok aldanıyorsunuz. 

Birçok kimseler bir 'afrtdan iore:tu
lar: 

- Niçin? 

- ÇUnkQ mağrur Filip, fspanyamn 
parçalanmasma hiçbir zam.an ra%1 olmı. 
yacakttr ve olamaz. 

Birisi ayağa kalkarak: 
- Zaten bunu kendisinesoracak de

tnsmia. Zamanı gelince, biz irademizi o 
tta 'kabul ettirecek kadar kuvvetli ıoıac&. 

lı*· 
- Sirinle aym fitd~yim ! FHip ltu\r-

vet iarft9mda boyun eğecetctir. Fakat 
sonra ne yapacabrnız? 

- Kendi metbleketlmfzde hilr olarak 
yapyacağrz ı 

- Bu rallat yaıamanız uzun ıUrmi • 
yecektir. Siz hayaliniz içinde yilzüyor. 
ıanuz! Galip gelseni.z bile, hayatınız 

daima tehlikede olacaktır. ltrahn ma!-
16biyetindert sonra btt mağlitbiyeH ka

bul eaerek rahat oturacağı zehabına tea. 
pılmak için, balı hiç tanımamak lUım
drr •• E•et tdbul ediyorum, kral mağlftp 

ölanctt sizinle mücadeleden vazgeçe
cektir. Fakat uzun bir zaman için değil. 
O, gizli olarak intikamını fiazırhy.ıcak 
ve sonunda sizi mağlfıp edecektir. Si. 

zin galibiyetiniz ani olacağı için, kralın 
elinde gene bilyiik bir kUvvet l:alacak
tır. Böylelikle kendisini bsa bir zaman
da toplayarati, ~izin kuracağriirz devleti 

'1bcak ve hepinizi ieolaylıkla ezecektir. 
hpl1'yanın onda birini teskil eden ura. 
cık, bir memlekette, !iz, Filipin karşı· 
smda nasıl durabilirsini:r:. '.Kuracağınız 

devlet her taraftan Fitipin ordusile sarı· 
lacak, ve s~. istiklalinizi korumak §ÖY-

1! 'C!ursun, cnnmızı bile kUrtaramazsr

:nız ! .. Hayır senyörler, sizin zaferi~iz 

geçici bir zafer olacoktır. Si!:in projelc· 
riftiz temelinden çURikfür. 

Duvann 8bilr tarafında, Pardayan 
~yte di!§üfıUyordu: 

- Ne kuvvetli ve ne zeki kadını .• 
Yazık lt:i, mayasında k5tülük vat! Bu 
saf ıd::lamlarm topunda, ondaki görüş 
kabiliyetinin onda biri bi!c yok! Bir'k~ç 
ltelimeyle, bu aaamlarm filcirlerini ta
mamile değiştirai. Biran içinde. elinae 
birer oyuncak oldu. 

Pardayan bu düşüncesinde yanıltiıt• 
yordu. Filhakikil, adamlar Fattstanın 

bu sözlerine hiç itiraz ct!Mdiler. Bila· 
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kls, yU.zterlrtden, onun fikirterlne işti. 
rak ettikleri antaıtltybıfda. 

fçterlnd'en biHsl mUtereddit bir ta~r 
la sordu: 

- Bu iıten vaz mı geıttıellyiz? 
- Hayır! .. Hayır! .. Bunu söylemek 

fstemiyoruı\i ! Faaliyet ufufdannm ge
nişletin. Nazarlarınızı aafia uzaltlara, 

daha yükseklere çevirin! .. Biraz daha 
haris olun .. ~alnız Endülüs değil, bü
tün ispanyayı ayaklandırmak lazımdır. 

Onlara bir tek karıı yer bırakırsanız, 
tehlikeden kurtulamazsınız. Yarım ya. 
nulak tedbirler almak her zaman için 

bir tehlikedir. Ezilmek istemiyorsanız, 
her ıeyi bitiden deviriniz. 

Fausta ıözlerinin icra ettifi tesiri 
anlamak isin bir müddet 1ıtıstu ve vazi-

yetin lehine döndüğünü töreı-ek, daha 
kuvvetli bir sesle devam etti: 

- Hiçbir ınunan bayle bir ftrsat -efe 
geçemez. tstipdat bütün ıtddetile art
mıştır. Aç ve sefil olan 1talk, ~:tatı et.. 

mek için bir tek işaret bekliyor. Fakat 
bütün bir memleketi kan içinde bOğmak 

eoğru mudur? .. Muhakkak ki hayrr! 
Bir tek inianın ele geçirllinftite her ıey 
halledilebilir. Ve onunla beraber blitiin 
bir müstebit idare Ylkllrp gildecelrtir. 
B:r iki cesur ve -feöakar insan bu i§i il

zerlne alttia, blltttn tıpanya aenn blr 
nefes tıacak ve bu fea&.klr iniaruar, 
memleketin tmrtancsu tc'ılltki edilmek 
'!erefine nail 01<iC:afi:liri!!r. 

Bu sözler, hazirunu dehşet i~de 

ürpertti. :Me•leilin ~Yff ~aiıeai1~bile
c eğini hiçbir zaman iJiıllinfti ~ gttir 

ttıemişlerdi. Faht !inıai, I~ bir tadın 
muvaffak olf!iiilan i~ Jffiilm öttadan 

ka\lrmaSt 'icap Htlğinl onlara izah etti. 
Hem ne 'kral 1 Dünyanın en kuvvetli en 
ratim lttati ! .... Bu ttit hatnmti! Kral 

tAUSTA 

öldürillürte her §ey kBkünıiien halledile· 
cektf .. 

Bu harikul!de ftadının sözleri, ontar 
utertnde bir bUyü tesiri yapmış, onları 
hemen ikna etrliiıti. Başlarında böyle 
bir şef bulud'dutt1a, en imkansız şey -
leri bile ba~ar~bileceklerine ftanaat ge· 
timıfşterdi. 

Biraz evvel kadının t;ehliar guzetligi 
onhin teshir etmiiti, ıimtii ortun · deit.'i 
7:ekbma 1\lirmet ve ti?raz da korkoyJ;\ 
hayran oluyorlardı. 

Faustanm teklifi onlar üzerinde deh .. 
'et uyanatniııttı. Fakat !imdi bu tor
kUTfÇ ı:ergtti'e1tc 11tt\mağa karar verdik· 
leri 1ln!aıtttyori:!u. 

içlerinden birlsl ıordU: 

- Kuh ete geçirdikten ıonra onu ne 
yapacağ'lt? 

Faustanm yttzttni!e manab bir tebe&r 
ıüm belirdi. Mademki meseleyi münak• 
f& C'diyorlar'dr. Demek ki onlan ikna et· 
mitti. 

Fausta 'ddd! ve tıninne bir ıeste ee
\rap verdi-: 

- tlthi biT lffa mbbar olan ttra1 

blbası Şart gibi, bir miiftftttta rcapetıf:. 
masım 1stiyecektir. 

- Manistıraan peilll kiçabllir. t...ı 
- Minutrr bir neti meıerorr!.. ,.. 

Jrapanmak '§amle !.. ölüler mezartafrtl' 
terkedemezler. • 

Frastanın ne <ıcmek iste8iği ;iift gibi 
afiktrdt. 

Adamlardan birisi, kofkayta ııuttl" 
dandı: 

- Katledilecek f.. ..c611l 
Fama, bunu slsyliycn ac!arm ıaeti~

bir nazarla süzerek: 

- Bu keli~yt tt:lltfuz ei!en '1diiı? 
Dfye bağtraı ve 'Sett bir sei'te !t!f"ftl 

etti: 
- ~n, iliz, \ı'e bitt Uttip MR"ek 
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~ ~:ıa.ıt1a daruı muslldıd, ıo.so konfc-
~dan lor Salim Ahmet MeVBim hastalık 
~llıdan Zatunee, 20 Sadi ve arkada.5lnn 
2o,a() Öru Türk musikisi ve halk şarkılar:, 
2o.i:s ~ Rıza tara!mdnn arnpça söylev, 
~tra, 

2 
musııt1 heyeU, saat nvıın, 21,ı:ı 

~ gtı 2,10 ajana ve borsa haberleri, ve 
' \re nUn Pl"Ogramı 22,30 p:ıı.kla &otolar, 

l'~ı>eret PArçalan, 23 son. 
er ınımllcketıcr merkc%lerlnde 

~it bugtlnkn seçkin yayınlar ! 
~.ııı KONSERLER: 

te lllr' Deut.cıchlnnd.sendcr: Şumaıın, LIJızt 1 
~ at~tekarıardan piyano mus1ld81, 

\'agn ~: Şubcrtln eserleri, 21,50 Ber 
l~. "rin c.ııerıerı, 22,05 Polonya iııtru':· 
~ "~ :::>"'nln cscrleı1, 22,05 Viyana: M o• 
4)Jıııg. ıı thoven1c:ı sen!onlk konser, 23,3G 'rt 1" · Strnuss vesnır bestcktırlıırm e
"'- • .05 Frn l ... . 
·<ıı· l..eıt nıuurt ve Stuttga.rt: Bethc• 
~.\.\t({ONsvc 88.lr bcstekdrla...-ın escrle.r:I. 
ıt ERLERt 

~~e:.tuttgıı.rt: Ba.riton HUsch 21,50 Sa.ar 
~S~~çtnının ~serleri (grnmofonla) . 

2o,o:ı~ 
~thtıı. l> ~ekten: Labach Cadısı 22 40 
Ql).\. lur hlcırnı:ı ıre Llst:. ' ' 

20 1,. SİI{tst: t.. "kıs 1 
le tlat.1\ne· n gsbcrg: Brı:ıJııMın eserleri, 21,05 
' "~ ~OZartın eserleri, 21,ş:ı BUkrcş 

~llbert "e ~1Yano 22,o:ı BrUksel {Flaman) 
tılıteuı -agtıydnln eserleri, 22,ô:ı L!ypzig: 
~erı 2~aerıer, 22,20 Kopenhag: Mozartm 
~ ~lln~O Kolonya: Bethovcn eserleri, 

Q~Jl A" . h: Piyano konseri. 
-~n,. 

20,3:ı J>-_. 
21..~o .... - •ug: Sınetan""m "DnaA O""Tl\!II ,.,._ '"t'l!ııın. ........ ~.. ..~ ~ • ·-, 22,o3 v: Sehcnl:ln "Köy Berberi,. opc• 
~tı ..\lını lrıtft.no Paragallonun Sinora 
(Şlıııı.t 'R.r erı 0 I>eram, 22,31S Nis ve Paris N la), lieybeUde (Halk), 

~ 6betçı eczaneler 
lı... ~ '1~anı 
~Olan !iClırin muhtelif ııemUerfnde n~· 
~'4Qbtıı c tcııı.:ıe:ıer §unlardir: 

~ S~tındcıt1ıer: ' 
(~l, k~e (lillileytn HüsnU), Beya.zıtta 
~~ >. ctlkp&zarda (Yorgf) Eytlpte 
ttıa~~~arnnz), KaragilmrUktc (Fuat), 
<t......' .\lr .... - (Hamdi), aSma.tyada. •(Tcc. 
da -"\11 ~Yda. (StL"im), Şcru:adebıı§mda. 

.1/~ ~ kı) Fenerde (Vitall). Alemdl\r 
~Cl'O:Jtt l!Ocl), B~rk!Syde (Hiltü) 

tlh>"'~~Undcldler : 
<ınaa ~1c..Z,~ (Ce\•a.t), Ts.rlab:ışmda o(Gıı 
tut~~etı, 'l'aı.~~~J), Gala.tadıı. Topçularda 
l\ııa (Gaıop-~de (Kemn.l RcbUl), Kuı· 
~ llnp~da Ulo), Hr.sklSyde (Ncsim Aseo) 

'Oe:eCcpı, ~hitıeyYct), Beşiktaştıı (SUlöy 'ı 
'O Üdar ~ ll:ıyerde (Asa!), 

lcttıı •lttı~ ılttıy \"e Adalıırda.ldler: 
uş:;: catıııc.?ltflıat). Kndıkl!yde .Muvnlt• 
~ (Saadet) , BUyt1kad:ıc1al 

' lieybcllde (Halk) 

SARAY 
ruRK 
MELEK 
IPBK 
SAKARYA 
TILDIZ 
SUMER 

Al.KAZA.& 

J'AN 

BEYOCLU 

ı Şahane melodi 
ı DördUncU &§k 

ı Şanghay 

ı Halk kahraman•an 
ı Ne;ıe ile 
ı Aşk güne§! 

ı şovbot ı 
Kızıl Çayır ve HUcum ta• 
buru 1 : ~E.::"::.: Ann& K .. I 
Hindistan kahramanlacı vcJ 
Bir günlQk kibar kadm 

·\!SRI t Son UÇUIJ ve BOU\mbo 
korsanları 

ASTOR1' A ı Kadife maske Ye Ölüm 
uçurumu 

CUllURlVET ı Kara kedi ve BUytık lhtll!I 

ISTANBUL 
FERAH ı Programını blld!rmemıour 

Mn.u ı çapltm genç ve Kızıl çayır 
ITTI..AL ı Hortlak 
ı\.ZAK ı Balalayka ve herkes ondan 

bah5cdJyor 
ı\.LF..MDAB ı Bay Teldn 
KEMAi.BEY 1 Çöl a&VD.§lan ve Çin batak 

hanesi 

KADIKÖY 
HALE ı Ye!Jll domino 

OSKUDAR 
DALll ı Margarlta 

BAKIRKÖY 
&ıtt.Ttt ADI : ~el Strogof 

TiYATROLAR 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

~rhii-·'li"~f roso 

ıııııııııııını 

llLlll 
JllllH 

Ak!Jaın saat 20,30 da 
BAHAR TEM1ZL10t 

Yazan: F. Lonsdale 
TUrltçeye çeviren Avni 

Glvda 
Fnuıaıs nyatrommlla 

Operet kmım 
AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Zfya 
Bcstelfyen: Muhla Saba.o 

tıaddln 

GUndUz ı.ı,so da 
Çocult Uyaro:-:ı ı DOCANLA SELMA 

SARA~ .. •• 

Sinemasında 

Bu a.k,a.m .aat 21 de 
'\1c;;ilıur tenor Tomarkosla 
'Jcrnber 

Leblebici Horhor 

NıoeN . . 
BAZI SiNEMA AA:rİSTLEAİ 

1 HAFTADA 
00.000 FUIK WAllYOR 

-~şh 
hu 0.~ bir sinemacı: 

)ili Run Holivud'da 
kı;z klAslk güzellik 

0 Yle tenıiyor ,. 
llleıııa ar-d 

cli~or v u Yolanzıda klas"k .. lrk 
~ e ilfıve d' 1 guze 1 nin taravetıni vikAye edebilirler. Vr 

HABER - AIC~m postası 11' 

•-~ADEM i i K Ti DAR~-• 

HORMOBiN 
• Tabletleri • Her eczanede arayınız. ( Posla ku!usu t255 Hormobln J -· 

' 
KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 

• 
KIZILAY GAZETESi 

ÇIKACAKTI~ 
llaruannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya Jardnn olacaktır. Fiyab son sayı

fada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruştur. 

M •• t j • {Yeni Postahane karşısında KIZILAY Satış bürosu Telefon: 22653 
ura C3 a Yer e fi ! l Ankara caddesinde V AKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

. . . . .. . "";,, ' \ .. ~. .. . ~ . . ... . . . . .... ,., .. . . . . . . 
• •r.'"' ,. • .• • ~ ·. ~ ; . \ 

ıstanl»til : lt&va·zınl'Amir~ . 
. -~.· -ıiö·i ,:sı~ıi~lfüa?#'.AJ~~: 

K o mis ·10.;·~.~ö~i'-~~ri:1ı_a~r~ı 
. . . .. ;.~r.~~··!·. "" ~;. -~· ; 

Ordu hastahaneleri için dört bin 
beş yüz metre erat ve dokuz yüz met
re subay hasta abahğı kumaşı ,artna
mesinde değİ§iklik yapıldığmdan 1 
ıubat 937 tarihindeki eksiltmesinden 
sarfınazar edilerek yeniden eksiltme
si 19 !ubat 937 cuma günü saat 15 
de Tophanede satmalma komisyo· 
nunda kapalı zarfla yapılacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli on sekiz bin lira
dır. ilk teminab bin üç yüz elli lira
dır. Şartname ve numunesi komia· 
yonda görülebilir. isteklilerin 2490 
sayılı kanunwı 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikelerle beraber teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 

evvel komisyona vermeleri. (327) 
(620) 

Davudpaşa frrmmda mevcut 1200 
kilo sönmÜ§ kömür 18/Şubat/93 7 
Perşembe günü saat 15 de Tophane
de Satınalma Komisyonunda pazar· 
lıkla satı1acaktır. Teminatı 225 ku
ru§tur. isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri ( 34 7) ( 813) 

Beher metresine biçilen ederi 600 
kuruş olan 10200 metre elbiselik hn
ki gabardin kumaş kapalı zarfla ek
siltme.ye konulmuştur. ihalesi 2/ 
Mart/ 937 Salı günü saat 15 de M. 
M. Vekaleti Satmalma Komisyonun.: 
da yapılacaktır. ilk teminat 431 O li
radır. Şartnamesi 306 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge· 
lerle birlikte teklif mektuplarım iha
le saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Satmalma Ko 
misyonuna vermeleri ( 600 ( 81 2) 

KAÇIRILMAZ BiR FIRSAT 

Pangaltı Hamam civarında az ki
ralı ve az kazanç vergili bir bakkal 
sabah1arı saat 1 O - 1 2 ye kadar Ga· 
lata Hürriyet hanında 2 numanıya 
dükkanı devren satılıktır. isteklilerin 
müracantları. Tel: 40063 

PHILIPS Ampullarını f 
kullanınız. 

• 1 

ELEKTRiK T AHSIL OARI GELİNCE YARI 
YARIYA DAHA AZ PARA VERIRSJNIZ 

PHILIPS 
Sui>eı:.d}~ 

cın ISPtAAt.t.ı 

\.AM8Al.AAI 

AZ MASRAFLA 

80\. 1$11( VERIA 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 
HEUOS Müessesab, Galata, Voyv oda caddesinde yeni binasında 

ISTA NBUL 

Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep gibi 
kalabalık yerlerde başkalarından ~ 

GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliyle 

gır en 
Bulaşıcı hastahklar kapmamak için 

Ağzınızda 

Akridol 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 

!>oğazı mikroplardan temizlediği gi! 
boğaz ve bademcik iltihaplarını da pe' 
çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. 

Ufak kutuau 35 
Büyük kutusu 70 kuruştur. 

........................................... lllil ........ 

"' . . ... ,. . • . . . . \• .,.. •. : : ~ ';~".....tı ~,; .. .. ..1 •• 

. AS~ERI . ~AB~l~ALAR 'UM,UM_-. . MUD_q~ı.uou de 8 ~ 1 c ıyor: "Zaıuaaımızrla 
lılett '-> ar ve zeka yana Universiesi profesörü doktor 

Cdir. en._, . 100 dolar kıy"' !l!!l.m•••m:a:211:E:zmıtıısıs-mMcıı&~-~-
brıd Çleştniş bl Yilzler ise, zekadan ve Stesj tarafından keşif ve genç bay 1 G J • 1 · : . . · Satına ima _ ~omi~y~~~ .i.ij~9t~rı .,. . ... 
Olar kıYrn tinr tenden daha fazla 1000 vanlardan istihsal edilen cildi besleyı Öz hekımi ı 
s· e dedir. • el ve gençleştirici Biocel cevheri aim· Dr. Sükrü Ertan 

~tı~eına artistlerin" di pembe rengindeki Tokalon kremin· ı Cağaloğlu Nuıucamaniyc cad. tfo ı 1 
Qfı Ptojektö 1 ~1 Yakıcı ve kuv-- de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel (Cağaloğlu Eczanesı yanında) 
~9.tın. Yllzle~:;ı altında çalışırken kullandıkta, eiz uyurken cildiniz rcıcton. 22566 
tô evtireo ve b çabuk soldurarak besler ve gençleştirir. Buruşukluklaı l•••mmzt1:&2:ır=~::n~am.ii 
d tletdlr. Bi 

0 
uru§luran bu projP.k· ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadır 

tl.?eıtnıek v; k .. yıldızlar, yilzlerinl birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gen< 
~1lik tnUe guzelleştinnek içio gU· leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
l1rıı r sseselerinde bU .. it eda ediyor} d tun servetl~ rf ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka 
~~Ytldıı, kencU ~ ı. Fakat, bugUn... . !on kremi kul!andıkta bütün siya! 

ba.eıt hl endlne tevessUJ ede- benleri giderir, ve açık mesamatı kapı 
t tedbir sayesinde ciltleri• tır vP cildi bcya7lntıp genc:leştirtr. 

DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ 
DÜKKANI 

Kasımpa~uda Deniz matbaası al -
tındaki ölen acem Mehmedin tütiin-
cü dükkanı az bir mal ile devren sa
tılıktır. lstiyenlerin yanındaki fotoğ-1 
rafçı Bay Hafıza müracaat etmeleri. 

. . -

Müteahhit nam ve hesabına: 
4000 kilo san sabunlu kösele 
1000 ,, san vaketa 
250 ,, şaplı deri 
250 ,, salmastralık şaplı kösele 

1000 ,, ,, kromlu ,, 
Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukanda miktan ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü Sntmalma komisyonunca 
26/şubat/937 tarihinde cuma gunu s::ıat 15 cie pazariık ile ihale edilecek
tir. Şartno...Tlle para.sız ohrak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 1162 lira 50 kuruş ve 2490 No. lu knnunun 2 inci ve 3 ün· 
cü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatla-
" • ''910,, 
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N 1 Ş orİY_A_N..,.) 
Hastalarını hergiln "akşama kadıu 
Beyoğlu, TokaUıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedn vi eder. 
Tel: 4.0843 --llliil 

Kfm,rag(~r 

1 Hüsameddin 

1 
Tam idrar tahlılı 100 kuruştur. Bil 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

• Eytam Bankası '· .. ~.~ nda tuc" 
Bev Hanı. 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFEH '~YVAH 

Par:fs Tıp Fakültesi S. asistanı dlmnğ, 
cstcUk ve her nevi erkek ve kadro amo.. 
UyaUan, rahim hastnlıklan ve doğum' 

mUtehas:usı 

HCl" gUn saat 

8 • 11 e kadar MECCANEN 
muayene 

Öğleden sonra UcrcUidlr. 1 
yoğlu Parmakke.pı. Rumcu ban 

No. 1, Telefon : ·UOS6 --Mlıi 

1- Kulak, Burun, Boğaz Bir:~ 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
HCJSND TARAY 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singeı 
karşısında Saka ~lanazı No. 3 

Telefon: 43242 

l 
1 

Dr. Ihsan Sami --• 
BAKTERİYOLO JI 

LABORATUVARI 

Umu.mi kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasscrman ve Kahn 
teamUlleri) Kan küreyvatı sayılma
sı. tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı Kanda üre, ~ker, 
Klorür kollester in miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

KURUN doktoru 

Necae'ddin Atasaf!un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lllelide Tayyare apartımanlarm· · 
da daire 2 numara 3 de hastaları · 

m kabul eder. CumnrtP'"i günler! 1 • 
den 20 ye kadar muayene parasu. 
dır. 

n::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:r.m:::::: .. o .. 
i: okt:or :: 
üömer AbdUrrahmaı. H 
Ü DERMAN H 
G Muayenehanesi - Eminönünde H r. ti V ALDE HANI içinde No. 21 fi 
a ...... -.::::::: •....• ::::::::::.-=::::::: ........ ::::::::: 

DOKTOR 

Kema Özsan 
IJrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

~ 

i 

HABER - A'kşam postası 
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BiR RADYO ALMADAN EVVEL 
Blı,MELISINIZ Ki 

R C. A. 35 senelı1ı bır teçrubenın mah· 
evlitctwr 

..R. C A lnHn dımagı gibi hlıyen ve neı· 
, rlıııal•n lıudretıni kont r o 1 eden 

eleklrık bor dımağa malilıt ır 

R. C . A. lslasyonlıırın yerını • lııy in eden 
eleklrık bır gozlc ı ılcr 

R C A nın bulun l~mbaları çclilılend ir. 

R C. A. dan IJSTUN R.ADYO MEVÇUl 
DEGILDIR, ÇUNK I R. C A 
DUNY ANIN.,, BQYüK RADYO 
TEŞKILATINA_SAHIPTIR. 

R. C . A. 9 U 
Radyogramolon 

veresıye 

Satıt 560 Lira 

17 ŞWAT-193' 

R C .A. 8 T·2 8 lambalı 
vere siye Salı$ 210 Lira 

. . ·······:::=: r ·-······················································ .............................. :::~:ı::······································· .. ·················-······················--············ .. ······················-·=·-····· ·································· ······ ·································:············ .....................•........ ,, ................................................... ............ ................... __. .......... . 
:: 
~ Bu modellerin hepsi mağazalarımızda mevcu tur 
H Şimdiye kadar R. C. A. çeş't:er : ni bir arada görem:yen'er ge 'ip mu ~ ayese edeb rr er. . 
•- . . . . ······:::=· .. smueu:wca-.c:aa:ıw--::-----=.-::.-m...--==-=======:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::;;::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••• 

' Kraköy - Ekselsıyor mağa~a&ı 
yanında. Be1 giin öğleden ıonra 
ı den 8 · e kadm . Tel: '1235 • T. Beyoğlu - lstiklfJı caddesi 

BAHA ADANA: Muharrem Hilmi Remo DiY ARBEK1R: . 

Meşhur kunduracı 

il 
ADAPAZARI: izzet Şükrü EDiRNE:· 
AKHiSAR: Hilmi Faiz Arabcıoğlu ESKiŞEHiR: 

Ayakkabıya merakı olan bayan ANTALYA: Ahmet Şevki ve Şsı. 
GiRESUN: ve bayların hır kere müracaatları BALIKESiR: Hüseyin Şahlan 

kafidir. BURSA: Tayyare sineması KASTAMONU: 

Kadıköy mühürdar caddesi 
1 

ÇANAKKALE: Mehmet Kızoğlu KAYSERi: 

ÇORUM: Celal Erel KONYA: 

·-··-· 

Cildi besleyici ve güzelliğin en birinci gıdası NECiP BEY acıbadem 
kremidir. 

Hakiki acıbadem yağı ile imal edilnıi:.-tir, vazoları da bulunur. 

Doğu Işık Tecim Evi 

Aziz lşbilen 

Hikmet Özgür ve Hasan Tozman 

İsmail Uzunkaya 

Orhan Server 

Zeki Saatman 

A. Ulvi Erandaç 

MV 
GALATADA MEŞHUR 

Yıldız sineması 

Hakkakoğlu A. Rahrni 
Furtun Ömer 
B. Albala ve oğlu 

Ali Rıza Örnek ı Ko",JI 
B. Albala ve oğlu - CeJJ'l3 


