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Çekoshlv <> kyanın Alman hududundaki 

....... __ anlar 
htariyet 

is iyorlar ! 
Almanyanın bu akalliyetten 

is ediği gibi istifade 
edeb ·ıeceği anlaşıhyor 

:Sirkaç .. 
"c a· gundenberi ecnebi gazeteler 

Jansıar Al 1 da b' . manyanm Çekoslovakya-
ltınd~ ıhti!a1 çıkartmak arzusunda bu. 
ncırct unu bildiren yazılar ve haberlerl 

s·· lllelttedirler. 1 
0Ylend·~· 

\takYal:la . ıgıne göre bu ihtilal Çekoslo-
hnUe bkı Alman azlığının ani bir is· 
"akyad ka~lıyacak, bunu gene Çekoslo. 
k· a ı "M ıp ed accır azlığı,,nın isyanı ta-
A ecek 
"lınan l\i ve az sonra Çek fa§istlerin, 

ğunu karilerine bildirmişti. Bununla be 
raber bu mesele her tarafta ve bilhassa 
Fransada hala dikkatle takip ~ilmekte. 

dir. 
"Acaba Almanya h;tese bile, Çekoslo 

vakyadaki Almanlar ve lYİacarlar böyle 
b:r harekete kalkışabilirler mi?.,, 

Parisin büyük gazetelerinden ''İn-
tran., Çekoslovakyaya iki mühim gaze· 
teciyi göndermi§. bu suale bir cevap 

aramaktadır. 

Ma e o 
ge 
Bulgarista da 

meydana 
Esas gizli 
teşkilat 

henüz meçhul 
Sofya, 19 (Hususi) - Bulgar polisi 

Bulgaristanın Makedonya havalisinde

ki yukarı Cuma ve Nevrekop tarafla -
rında gizli olarak faaliyette bulunan 

ve iki grupa a~Tilan 'Makedonya çete
cilerini meydana çıkarmıştır. 

ha 
iki 
çı 

a 
gizli 
arıldı 

ş 
grup 

leh g.'. acar, Avusturyalı ve belki de 
On"'l ·· 11ati:Yet u lulerin de asilere iltihakile 

l:Yni ol tıpkı tıpkısına ispanyadakinin 

Birinci grupun başında Boris Bekö
rofun başkanlığında dokuz kişilik voy
voda heyeti bulunmaktadır. İkinci gru 

Fransız gazetecileri evvela Çekoslo. (D"""'mı 6 t4•,.. ~-) E k · lif k ~~ · t ·ıe · d uv... , .... ,uu s :ı a '«i-Onya komı ıGCı rm en 'bir grup 
vakyada ihtital yapacağı söylenen Al- ----------------------------------------------

"li acaktır. 
t.'ı abcr, ikı' .. •. Ç k h"'kr.. . 1• n th • gun once, e u umetı-

tab· -~ngi bir isyanı kolaylıkla oostı. 
&ön;~ ~~ni ~e fazla olarak Avrupanın 
Cildıı~11 • dunya siyasasının en hassas 

~ lt• • r }'erde ateşle oynamağa kal-

manların siyasi şeflerite temasa girmiş· 
ler ve bu meyanda oradaki "Nazi,,lerin 
mühim reisleri ile de konuşmuşlardır. 

Muharrir diyor ki: 
"Çekoslovakyadaki Almanların liıderi 

''Konrad Hentayin,. bir jimnastik hoca. 

~ını da tahmin etmekte oldu· 

~~Srivatımız nazan dikkate allndı 

(Devamı ! incide) 

-
Her pasoları 

r~m 

Oaca • 

ha tında muteber 
aso tevzii yarın 

Ceçen baş~ıyor 
da, ltarn c:urnartcsi günkü saymıız-ı verdiğini memnuniyetle haber aldık. 
>'e "~tec: ~~y şirketinin bütün talebe- Verilen emir mucibince talebeye veri 
~ı neşir egı Pasolar hakkında bir ya- :e:ek pasolar her hatta muteber ola
Yolu İŞarve şirketin tuttuğu yanlı~ ~ cak, yalnız tatilde kullamlmayacak-
d' Nafia ~t ke;ıniştik. tır. 
• 
1kkate le aletinin bu yazryı nazarı T e!Otekkür etmegwi kendimize bir 

tı ... • a ar k =-
gını "e . a derhal teşebb:ise geç- borç biliriz. 

Şirket IA 1 . ~l .......___:_ azım ge en emır en 

8 s 
(Devamı 6 ıncıda) 

Emniyet Saııdığt 1'ter7:c:::i 

Va!}=;} lYI ©J n o <e ıre 
kaırşo 

"Cıhadı ekber,.,. llAn 
edeceklermiş! 

Paris, 19 (Hususi) - Fransız gaze
telerinin Kudüsten alarak verdikleri 
haberlere göre, Arab komitesi yahudi
Iere karşı .Mekkede cihadı ekber ilan 
edecektir. Komite, bütün hlristiyanla
rı da yahudilcrle mücadeleye davet e
decektir. 
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Giizel sanatler akademisinin 
yeni profesörii 

Lllopo Le\~·ye göre 

Akademi talebesi 
ve sanat 

-ela ve ~chrin cl;ğer semtlerinde kagir ve (Yazısı 7 inci<le) 

ahşap olmak üzere yüz kadar böyle bi. -llJUıııııHIUHlilıtııııutıUtıtııtuıuuuıtlllHUıuııııuııttııtıııuıı 
na :vıardlr!f! . 

Vekiller heyeti 
bugünkü içti aı 
Atatürkün riyaset etmeleri 

muhtemel görülüyor 

• 
ı 

Vekiller heyeti bugün şeh.imizdeı alakalı hükumet erkanı ve birçok 
Do1mabahçe sarayında bir toplantı zevat tarafından karşılanmt"l rdır. 
yapacaktır. Bu toplantıya Atatürk ün 1 Ali Çetin kaya· ve Ali Rana Tarhan 
riyaset etmeleri ihtimal dahilinde gö- Akay vapurile köprüye geçmişlerdir. 
rülmektedir. Başvekil ismet lnönü dün Dolma 

Bu toplantı Hataym ana yasasını bahç,e sarayında Dahiliye vekili Şük
tesbit için Milletler cemiyetinde top- rü Kaya ve Milli Müdafaa vekili 
lanacak komisyona iştirak edecek Kazım Özalpla görüşmüş, saat 13,30 
murahhaslarımıza verilecek talimatla da bir gezinti yapmak üzere İstanbul 
alakadar görülmektedir. tarafımı geçmiştir. Başvekil otomo-

Bugünkii içtimada siyasi müste- bille sur haricine çıkmış ve şehit 
şarlar için göriişüleceği anlaşılmakta- dışında bu seyahatine devam etmiş· 
dır. tir. ismet lnönü gezintisinden geç 

Siyasi miisteşarlar ay başından vakit cli1nm\iştür . 
itibaren vazifelerine başlayacaklar· '. - - -------------

dır Dahiliye ve Ziraat vek5.letlerinde c Ç ay 1 k 
şimdid~n miisteşarl;\r için odalar ha a aş 1 a r 
zırlanmıştır. 

Vekiller heyeti içtimaamda bulun- Martın birinde tevzi• 
mak Üzere dün Ankaradan şehrimi· 
ze ge!en Milli Müdafaa vekili Kazım 1 ata başlanıyor . 
Özalptr.11 sonra bu sabah da Nafia 1936 senesinin son üç aylık tekaüt 
vekili Ali Çetinkaya ile Cümrükleı ve yetim aylıklannın verilm~i için bU.-
ve lnhiserlar ''ekili Ali Rana Tarhan 

1 

tün valiliklere emir verilmiştir. · 
Ankaradan şehrimize gelm;~Jerdir. Şehrimime maa~a martın birinci gU. 

Vekiller Haydarpaşa ista3vonunda nünden itibaren b~lanacaktır. 

Tiyatro ve sinema artisti 

arri Bor ölüm 
ha ·nde hasta 

Yaşll artiste genç 
mek hiçde uğurlu 

geımedi ı 
Evlenmek, me§hur Fransız artisti 

k8tibesiyle 

Uarri Bora hiç yaramadı galiba! Genç ti~~~;/, 
b:r kadınla evlendikten birkaç gün son. 
ra büyük bir otomobil kazası geçiren 
kısa bir müddet sonra da, bir barda eğ
lenirken içmek üzere astırldığı şampan
ya şişesini eski sevgilisinin eliyle kafa. 
sma yiyen meşhur aktör bu defa Brük
selde ağır bir surette hastalanmıştır. 

P arise nakledilmesi düşünülmüı;se 

de harareti kırka çıktığı için bundan 
sarfınazar e dilmiştir. 

Sinema ve tiyatro sahnelerinin yetiş· 
ti:-diği en bttyük artistlerden biri olan 
Harri Borun sıhhati, son iki gün zarfın 
da, büsbütün bozulmuş ve gerekFransa 
da gerek~ · Bel!Sikada büyük bir endi_;e • 

11~and!l'DUJtn'I • 

evlen-



onıanyada 
bir nıesele 

lspanya ihtilalinin ikinci ayında asi Frankoya birkaç tane de Ro
manyalı gönüllü iltihak etmişti. Bunlardan ikisi Mad.r~d civarında yapı
lan harplerde yaralanarak ölünce "kurşunkaplı ceviz tabutlara konulup,, 
gömülmek üzere vatanlarına iade edildiler. 

Asi Frankoya iltihak etmiş olan ibu Romanyalı gönüllüler, Romanya 
faşist partisine mensuptular ve bu partinin §efi olan Kodreanunun en ya
kın dostlarından sayılıyorlardı. Binaenaleyh Romanya fa.şistleri büyük 
ve debdebeli bir cenaze merasimi ile ibu iki "ideal kahraman!" ı izaz et
mek ve hatıralarını şereflendirmek istedi. Parti zengin azalarından pa
ra topladı. P arti gazeteleri günlerce ktlh şiddetli, kiı.h ateşli neşriyat 

yaptı ve sinirlerin tam tavında olduğunu hissettiği gün fa.şist şef Kod
reanu cenaze merasiminin yapılmasını emretti. 

Birçok yahudiler ihtiyatlı hareket ederek evlerinden çıkmadılar, çok 
zengin veyahut çok korkak olanlan başka. şehirlere kaçtılar. Hükumet 
"sı.kı inzıb:ı.t tedbirleri" almağa lüzum gördU. Zira cenaze merasimini 
vesile ittihaz ederek toplanacak faşist kuwetlerle, Kod.reanunun bir 
''taklibi hükumet" e teşebbüs <'deceği de ''Sigura.ntsa" ya ( ~) haber 
ver Hmişti. 

Bununla. beraber fa.5istler yalnız bağırmak, tehdit savurmak ve bir 
iki nutuk söylemekle iktifa ettiler. Fazla sarkıntılık yapmadılar. Yap
madılar ama bu cenaze merasiminde hem Romanya için, hem de dünya 
devletleri için endişe ile karşılanacak bir hadise oldu: 

Pomkiz, Almanya ve İtalya devletlerinin Bükrcşteki orta elçileri ve 
Japonya ile Lehistan devletlermin de gene Bükreşteki işgüder (~~) le
ri Kodreanu ve "erkanıharbiyesi'' ile yan ya.na bu tabutları takip etmiş
lerdL Hem de ''bUyUk üniformalarını labis ve bütün nişan ve madalya
larını h!ınil" olarak ... 

•re.bil mesele derhal gazetelere ve gazetelerden efkfın umuıniyeye ve 
ayni zamanda parlfunentoya intikal etti ve hariciye nazırı Atinada bu
lunduğu için onun vazifelerini de vekaleten üzerine almış olan ba.şve
kil Ta.ta.resku, ''hükumetin umumi teessüre iştirak ettiğini ve bu hadise
nin gayet ciddi bir surette tetkik ve takip edileceğini'' bildirdi. 

Şimdl öğreniyoruz ki Romanya hükumeti yarı resmi, "bir istimzaç'' 
yapmış ve bu diplomatların geriye alınmalannı mensup olduklan dev
letlerden aramıştır. 

Acaba bu devletler Romanyaya. nasıl bir cevap vereceklerdir? 
Mümkündür ki ani bir şekilde olmasa dahi tedricen bu diplomatları 

aeğiştirmeye razı olacaklardır. Fakat bu nza hiçbir surette bir prensi
pin terki manasına gelemiyecek, yarın herhangi bir surette diğer bir ve
sile gene buna benzer bir hadiseye sebep olabilecektir. Çünkü bu yukar
da da söylediğimiz gibi bir prensip karakteri göstermektedir. 

Portekiz, Almanya ve İtalya devletleri Mad.ridle alakalarını kesmiş
ler, Burgosla kimi resmi ve kimi.gayri resmi münasebat temin etmişler 
ve hatta bazan gizli baz.an açık surette lspaıµ;a pahil,i harbine i§tirak 
cbr.i!)lcrdir, etmektedirler ve dünya faşizmile, mutlaka el ele lıareket et
mcğe azmetmişlerdir. Japonya ise Avrupa siyasasında Almanyaya mu
vazi bir hedef üzerindedir. 

Kalıyor Lehistan-. 
İşte Romanya. hadisesinin bilhassa dikkati celbeden ciheti bu olsa 

gerek. Zira bu Lehistan, siyasi kulislerdeki bUtün dedikodulara rağmen 
faşist cepheye iltihak etmi~ addedilmemckteydi. Acaba böyle sananlar 
aldanıyorlar mıydı? 

Bir cenaze merasimine be~ diploma.tın iştirakinden çıkan bu hadise, 
"çok partili'' memleketleri bir hayli düşündürecek bir meseledir. 

~EKlP GVNDVZ 
(•) Romanya emniyeti umumiye teş7..-ilatt. 

("'"') Maslahatgikar. 

Çek Almanlarına 
muhtariyet ? 

(Baş tarafı 1 incide) 
aı idi. Bugün Prag parlamentosunda 45 
aaylavı bulunan Alman partisinin şefi
dir. Kendisi bir tetkik seyahatine çık
mı, bulunduğu için muavini ile konuşa. 
bildim. Bana dedi ki: 

"- Biz tam 3 milyon iki yüz bin 
nUfuslu bir ekalliyeti temsil etmekte-

' yiz. Bu rakam Çekoslovakya nüfusunun 
yüzde 22 sini teşkil eder. Bir milyonu
muz memleketin her tarafına dağılmış. 
tır. Fakat geriye kalan iki milyon 200 
bin Alman Bohemyanın dağlık arazisin
tde müttehit bir halde yaşamaktadır; 

' yani Südet dağlarında .. Zaten partimi. 
zin "Sudet dağlarındaki Almanlar,, adı
nı taşımakta olması da bu vaziyetimizin 
kıymeti ilzerine nazan dikkati çekmi
yor mu? Sorarım size .. Almanlığı bu ka 
dar tam olan ıbir millet ayni ırk, ayni { 
idil ve medeniyetten olanları beğenme. 1 
mezlik edebilir mi? Çekoslovak parla-J 
mcntosunun ilk toplandığl gün biz ken- ! 
dimizi Çekoslovak cumhuriyetinin tebe. 
asından addettiğimizi, fakat ''kendi mu
kadderatımızı tayin etmek hakkını d:ı

ima muhafaza edeceğimizi,, resmen 
bildirmedik mi? Dünle bugün arasınlda. 
ki fark nedir? Eskiden Viyanayı beğe
nirdik, şimdi bir başka Alman medeni
yet merkezile alakadar olmamlz neden 
bir cinayet addediliyor? Bizim aradığı. 
mız ıey, Çekostovakyaldan tamamen ay
rılmak değildir. Biz yalnız Çekoslovak· 
ya i~lnde .. muhtar bir idare,,ye sahip 
olmak istiyoruz. 

Konuştuğum Çek siyasileri bu düşün 
ceyi şöyle karşılamaktadırlar: 

" - Memleketimizde oturan ve ken. 
dilerini Alman addeden kimselerin ya
bancı devletler menfaatlerine alet olma
larına müsaatde edemeyiz. Çek vatanı 

evvelce Habsburg tacına bağlı bulundu. 
ğu zamanda dahi bunların oturdukları 
yerl~r Bohemya eyaleti hudutları dahi
linde bulundurulmakta idi. Bunun ma
nası açıktır. Bunların Südetlerde otur. 
duklan mıntaka Çek vatannun bir par
çasıdır. Orada Çekler l:le yaşarlar. Faz
la obrak size şunu da söylemeliyiz ki 
kendilerine Alman deyen bu adamların 
Alman ırkından olmadıkları, almanca 
konuş.an Çekler ob:hıkları muhakkaktır. 
Almanyanın dahili işlerimizle uğraşma. 
sına müsaade etmiyeceğiz. 

* ~ ~ 
Demek oluyor ki henüz bir ihtilal ol

mamışsa veya bir gizli ihtilal t-cşkilatı 

meydana çıkarılmamışsa bile Berlinin 
istediği zaman bu particlen istifalde ede
bileceği meydandadır. 

Marsel Tll bokstan 
çekildi 

Paris 19 (A.A.) - Boks orta siklet 
dünya şampiyonu Marcel ThH, bokstan 
çekilmiştir. Dünya şampiyonluğu ünva· 
nı münhaldir. 

* * * Marcel Thilin en son maçına dair taf-
silat spor ıütunlarımızdadır. 
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K ôN s EYİ ~'(){,ata,_S~ 
ca~ 

HABER - J\1işam postası 

BALKAN 
Gelecek 

Cenevrede 
içtimaı 
yapacak 

Resmi tebliğde dört devletin beynelmilel 
işlerde gUrilş blrlfğl teyit edildi 

Müzakereleri sona eren Balkan/ 
antantı konseyi dün resmi tebliği 
neşrettikten sonra toplantıya iştirak 
eden Hariciye vekilimiz T evEk Rüş
tü Aras, Yugoslav Başvekili Stoya
dinoviç ve Romanya Hariciye nazın 
Antenesko hususi bir trenle Selaniğe 
hareket etmişlerdir. 

Başta Başvekil Metaksas olmak 
üzere bütün vekiller, yüksek askeri 
ve mülki erkan Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya elçileri istasyondaki par 
lak teşyi merasiminde hazır bulunu
yorlardı. 

r!UJmda 2• ktnunuaanl 1937 de Belgradda 
imza edilen dostluk paktmm akdinden mem~ 
nunlyeUe malQmat almı~ ve bu paktın Bıı;· 

kan Antantının gayesine tekabUl ettiğini 

mU~nbede ve tesblt etmlşUr. 

Duna binaen konsey, Bulgar • Yugoslav -
paktını, bir teşriki mesainin teeasU!!U için 
kıymeUI bir Amil olarak telAkki etmektedir. 
Matbuatın Balkan Antantı eserine yapaca

ğı hizmeti hakklle takdir eden konsey, Bal• 

kan Antantı memleketlerinin matbuat kon· ı 
feran.sı toplantılarmda görtilen samimiliği 

memnuniyetle tesblt etmlştır. 

Dalm1 konseyin gelecek toplantım ey!Ql 
ayı içinde Cenevrede Milletler cemiyeti 8• 

aambleslnln mutat lçtlmaları esna.smda ak~ 

Efzon nümune alayına mensup teditecektır . ., 

bir kıta selam resmini ifa etmiş ve Balkan matbuat kongresi 
misafir Hariciye vekillerinin general 
Metaksasa vedaları çok samimi ol
muştur. 

Balkan Hariciye vekilleri Selanik
te ayrılmışlardır. Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras şehrimize mü· 
teveccihen ve diğer Hariciye vekille
ri de memleketlerine hareket etmiş· 
lerdir. 

Hariciye Veki Jim iz (erefir.e 
iki ziyafet 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras şerefine dün Atinada 1ngilte
re sefaretinde bir öğle yemeği veril
miştir. Atina elçimizin de refikasile 
birlikte iştirak ettiği bu ziyafetten 
sonra Dr. Aras, Sovyet sefaretinin 
kendi şerefine verdiği çayda bulun 
muştur. 

Bu çayda, Atina ekimizle refikası 
ve elçilik erkanı hazı; bulunmuşlar
dır. 

Resmi tebliğ 
Atlna 18 (A.A.) - :Mıı.tbuııta aşııfıdakl 

teblli: '\"Crilınlştlr: 
"B:ılkan Antnntmm da1m1 konseyi, be~ın• 

el lçtlınnını, 115 JUbattan 18 §Ubat tarihin~ 
kadar Attnada, Yugoslav Başvekili ve Ha• 

Bu sene Atinada toplanan Balkan 
matbuat kongresi gelecek sene An
karada toplanacaktır. Kongrede veri 
len kararlar temenni kabilinden ol 
makla beraber Balkan antantı dev. 
Jetleri tarafından kabul edileceğine 
şüphe edilmemektedir. 

Kongrenin kararları şunlardrr: 
Balkan antaııtına dahil bulunan dev 
Jetler gazetelerinin ne doğrudan doğ 
ruya ne de yabancı gazetelerden 
alarak birbirleri aleyhine neşriyat 
yapmamaları, dört Balkan müttefik 
devletleri gazetelerine ait olmak üze
re posta, telgraf ve telefon ücretle
rinin indirilmesi, radyo eervisleri, 
konferanslar tertip edilmesi ve Tür
kiye ba~ murahhası Vedat Törün 
teklifi1"! dört Balkan memleketi li
san la. ,le iki ayda bir mecmua neşri 
ve Balkanları Avrupaya tamt.--;.cak en 
iyi bir eseri vücuda getirecek muhar 
rire mükafat verilmesinden ibarettir. 

Madam 
Simpson 

rictya Na.zrrı ,.e koııaeyln bu devresi !>:.@.115!-, ,_ Kralı tahtından ayırdıktan 
nı eksel~ Stoyndlnovlç'ln riya.setinde ak• 
delmiştir. sonra 

Evlenmekten vaz 
geçti? 

mı Dalmll konseyin en s&mlm1 dostluk hava• 
aı lçllıde cereyan eden mllzakerelert dört 
memleket dl§ slyn.s:ılarmr idare edenler ara• 
smda.ki t.nm. görllıı blrllğinl ve Balkan men:. 
lekeUerlnl bağlıyan tcsanUdU bir kere dahn Londradan Maten gazetesinin Öğ· 
mUşahedeye lmkdn vermiştir: rendiğine göre madam Si.npsonu 

Avrupa umum1 vnziyeUni ve Balkan An· yakından tanıyanlar kendisinin tek
tantı devıeteıinl bllbasaa a!Akadar e<len mc- rar evlenmek niyetini asla besleme· 
seleleri derin bir tetkike tabi tutan konsey, l d 1 
Batknn Antantının bUtlln faallyetını barışın diğini kati o arak söylemekte ir er. 
muhafazasına hMim olmak için lnkaşa.t et- Şu vaziyete göre sabık kral Ed· 
tırmek an:usunu teyide mUttehıt bulunmur• vard garip bir vaziyete düşmüş ola· 
tur. Bu istikamette vakl olacak her gayret caktır. 
Balkan Antantının tam mUzaheretJne nail----------------

ol~~711::~~;r cemıyeune sa.cıık btr surette bağ· Dayak atan jandarma 
lı bulunan Bo.ll;an Antantr, bu cemiyetin, m 8 h k l} ffi 0 f d 0 
mU~kUl ahvo.1 lı;lnde, yUksek nzlfeslnl ifa 
edebilmesi için, Cenevre mesaisine faal bir Kazım isminde bir otobüs biletçisi-
aurette teşriki mesaiye devama azmetml:ı ne dayak attığı iddia. edilen Bakırköy 
bulunmalttacl'l'. jandarmalarmdan Süleyman dün cür-

Balkan Antantı konııyl, barış lehinde bey• .. • . 
nelmllel icraat çercevcst içinde, barı~m mu• mumeşhut mah~emesınde bır ay on 
hafazruıı ve Akdcnlzde fsUkrar için mUhlm gün hapse mahkum olmuştur. 
bir Amil teşkll eden tngillz • !taıyıuı anlaş- Mahkemenin sonunda müddeiumu-
:ınasmı bllhııssa takdir etmiştir. mi "!"!ahidlerin ifadesine göre hadise-
Daımı konecy Bulgarlstanla,Yugoslavya a• ' ::> 

' de Bakırköy jandarma kumandanı yüz 

Atatürkün 
SeH\nlk belediyesine 

başı Dursunun da rol aldığı şüphesi 

uyandığından'' hakkında takibat ya
pılmak üzere e\'l'akın müddeiumumilik 
makamına verilmesini istemiştir. 

verıyor: 
Bir okuyucumuz Mbe1 eciJiye 1# 
Şehremini civarıı~, ~ .. k 1rıeY• 
raloolu karşısında]" au~ .• oğa• 

· · oı r cet'"" danlıkta, asır {/,nm"* ı-..ıd"" 
cı, -polisler ve bekçiler_ ~a:ro. kesilip 
karakolda yakılnuık ıçtn CUJ1l• 

. safa, 
budammş. - Peyamı 

huriyet, 18. 2. 37. k biribi• 
Bir ağacr kesmekle budaınadir. cer· 

rinden büsbütün başka şeyler caı.i o
çi ''budamak'' kelimesini - ıne ıafJ1' 
!arak - yontmak, eksiltmek. :c fa· 
vermek manasında da kuUanırı 'ae)'· 

. · 0 tan o; 

kat ağaçtan, budanması 1Y1 k" ı.eli· 
lerden bahsederken "budalll~, nnııı.k, 
mesini o mecazi manada. k~ı ,a JdllğU 
yanlış anla.~ılması daima kabı. 0 

için, ca!z değildir. 
q ~ ~ · ekte.dif· 

Zabıta te§kildtı tsZah ~ılm nizi11'V 
Yeni tcşldlat kaıımıüırıle, id()' 

. seı:k ı•e namelerile, k"1yafetlerı, alahi· 
releri, vazifeleri, al61:a ve : 1151ıl 
yetleri yepyeni bir ni:cr>~ttice fi•· 
altına 1:mıulma1dadır. - 1I 
tip, Açık söz, 19. 2. 37. . aceb" 

Bu cümlede bir eksiklik yar' ... ~ 
"Jlleı>• 

''nizamnamelerile" den sonra. . ıneti 
ların" kelimesini, bir kalem s~~ok" 
olarak muharrir mi u~~t":~ş.; iine o 
o kelime tertibde mi duşmUŞ · 
yazıdan: 7ıtJZ1't" 

Poli~ mekteplidir artık t'6 ~ 1Jif' 
korkuları arasında yer .. 11Mıt 
unuıcı değil. Halk içinde tJ,o{ff bi1ıf-

t'6 
doğruya 1ıasıtcısız 9f11ışan a!J"tll 
T.,-i_., umacıların dü~manı, fer_,ıırtV 

~,,.> 171<>•·· 
ve daima çalı~n detJı,c;~ 

dur. .. fı; {sft 
Birinci cümledeki "o", şu~heS yo'f.• 

ladır hele "ve'' ye hir bir ıuzuın .Jt-' "' ·r a.ı: (',1,1 
tur. (''Takdim ve tehir" e 1 ır ittiJ 
cek değilim, bilakis ho~uın~ ~uıW 
"Yer eden", "yer alan" yc~n~le "ftJ 
nılmı~· halbuki "ver etmek .. ıw 

'::{ · " da ~ 
almak", büsbütün başka mana 

lerdir. rz" ,h' 
"Doğrudan doğruya va,gıtas . rıı~· 

b. . ··ı konsa dabı, zünü, araya. ır vırgu 

dafaa etmek jm1ı:ansızdır. ·~ 
* ~ ~ d~: 

(Halk) Hek-imlerc karşı ş~~r·~; 
Her hastalığa sul/rıto u taıı•" 

li,O.St haS ameliyat yapar, ma . dil ,_11!16' 
karnınd.'l untdtlr1ar; öyle ıJll,., 
mrlar k-i ha.<Jfa l>eJ on d~fa·c ri:i· 
kendilerine miıracaat etstn t ·e ar· 
ta vermeğc mecbur oısıın.·· vtıf1f: . r yap~ı 
kasından Ştl darbımese ı ]ıtaC et· 
Allah hc1..-ime hak'i'me nt1' t cuf1l' 
mesin!. - A. Haydar özken ' 
huriyct. 19. 2. 37. bul' o1· 

k . mec " " ... öyle dil kullanılır ı... detl pC'" 
sun" cümlesi kulağımıza cid ., ,.iıf· 

beŞ O,. if 
yabancı geliyor: "hastayı. ed celc b 
ta parası vermeğe mecbur ~te dııl1s 
dil kullanırlar" denilse elbe da" dt" 
doğru olurdu. "Arka.sJJldan " dt" 

• k sından tı 
mek dunırken : 'Ve ar ~1..ve" e<J9. ' 
mek hiç de iyi olmuyor. ( b"rctııl< . "'a. ,, t 
hemen daima, cümleye bır " falcll 

·voruıtl· · t Yeriyor: onu atalım demı. J1l) )"ıfl 
cok dikkatle kullanmak lazı · 
~ yazıdan: ~"!l.dlJf' tlil• 

Kmıımlar nckadar iyi, 11e ~ mıc. 7ıtf 
.~iincrli !ta::ılırsa yazı1sı~ 'e !1 çı1'ı~1t 
iki taraf kendi lchle'f'ln 

hUh.'i1m7cr bul!lbilirle;,· ''duşUtlnı~ 
"Dii!jünceli yazılmak • ıık" yer1 

rek: diişünille taşımla yazı~ ycrfr.e 

Mantar tabancalı ne kullantlmıı:. Sıfatların. uyttltl''or· 

hl kullanılması selikamıza hı~. ~S ~ 

Telgrafı 
Anknra 18 (A.A.) - Relsicunıııur Ate. 

lUrke Seltmlk Belediye meclisi reıst taratır.• 
dan 12 şubat 1937 de aşn.ğıdakl telgraf gör:• 

dcrllmlştır. : 

"Yeni Tllrklycnln BllyUlc Yaratıcısı ,.e 
ml'mleltetlmlzln pmlml dostunun doğduğu 
t''\in batıra."lmı el>Cdlyyrn muhafaza etiru!kle 
b:ıhtıyar (IJ:ır~ık "Jan dokdu~u:ı: '.!l"hrfn 00. 
lrıtlye me<'ll!ll d!'rln tn~lmahnın bir nl,anf'~I 
olarak tarihi rvln bu :;-UnıJen itibaren ()mrlnl . 
ze tcvdilne ltarnr '\'l'rtnl'kfo '1"rl.'ryabdır . ., 

AlatUrk <le cevaben §U telgratı göndet· 

rnlşlerdl : 

l\I:-.cıı rhı 
srı~nllc neledlye"ı Ret ı ve 

J'..r'ledlye mc<'llst Reı .. 1 
SelAnik 

"Doğduğum ev hııkkında SeIAnlJc BtolPdJye 
meclislııln cf'mıteknr t Ş<>bbiisUnıı hlldirmel• 
için bnnu {;'iinderdiJ:tlnlz. telgraftan fe,·krı
llkt!c mUkhııSSI!! oldum. Sc~nik Uı>loolyesf~ 
ııln ıotufld~r dil,l\ncMil ~nl dl.' rln bir tandn. 
mütf'h:ı..'1'111 etti. Size hararette te!lrkkUr P· 

der ,.o dostane ı,nrarı ıılzlıılp birlikte llhıım 
rtmclc ıotfund l bulunanların hepsi nf'ztllnde 
ıınmlıni sempntlme te.rcün}lln olmrmııı rk~ 
eylcrlnl·,. 

K.ATATO'RK 

r ser hoş ! ,.:-ıı--::.-________ _ ........ 
Cemal isminde bir adam dün gece --- ••••• 

fazla ~arhoş olmuş, saat iki buçuğa "mH•c••••••••u•;•;;••ceeeeeoeeoeeOO•nooo••··ı" 
kadar barlarda eğlenmiş, soma istik

lal caddesine çıkıp herkese sataşma
ya başlamıştır. 

Cemal bir aralık mantar tabanca
sı da patlatmış, devriye gezen polis
ler tarafından yakalanmıştır. 

Amerlkada adlt 
ıslahat 

Amerika cumhurreisi Ruzveltin adli 
ıslahat projesi bütün Amerikada bü
yük bir al:ika uyandırmıştır. Bu pro
jenin taraftarları kadar aleyhtarları 
da vardır. Projenin taraftarlan şim
diden geni~ bir propganda ve müca
deleye girişmi~lcdir. Reisicümhur Ruz
veltin bunda da muvaffak olacağı an
laşılmaktadır. 

aşk 1 •]cLl et· 
"Pardayan!ar" serisinden teft1 ;aıt$• 
mel~te oUlugvumuz "Hortlıyarı 

'ti•tOf• 
ta,, birl,;aç gihıe k,adar bı ~ 

Cücen•" 
aşkı . ""4ı.· 

v qibl ~e· 
bıı serinin devanıı oülugu · 911 • 

. -~md:f'· ,,ıtl ba.nna da ayrı bir 1'011,,., '/(ılrrıJI 

ri?;in evvelki romanıarını 0 ,eV',.ıt 
olanlar ela "Cücenin a§Ka ,. 111 1 
takip edebilirler. dıtf 

Bir kaç güne }{ft /1 
başlıyor •• ..-" ........................................ 

~ 
il 
( 

b. 



'-l; ~: 
Yere-b&bı;; -
lt'tllyonerllk ı 

Pt......~ milyonerlerden Andrev 
~·m varisi yokmUf. ''Servf!:'" 

""~ ~yrata ( ) 1) bıraka yun l -
ile dutunmüı. - Fakat bu hayrat 
8-. olauü, ne olsun) Hah, buldum. 
~t bantta en fazla ihtiy!fladığım 
~ lefalete düımekten korkardım. 
Oı) nıily~ner mealekdaşlanmm 
~aynı korkusu olsa gerektir. 
~~ onlan sigortalıyayun ... 
' b~~ saray yaptırayun .. Bu
lıiÇ birYeınegınden servisine kadar 
~noksanı olmasın ... Tam bir 

~er ~ali~nesi manzarasını 
~ •·· Kım ki altmııından sonra 
~u kaybettiğini ispat eder, 
~ kapılan kendisine açıktır, 

v . ····· 
~ "iye~amesini de· bu tarzda 
'~tnııı. Pariı - Soir gazetesi
~ ork rnuhabirinin yazdığına 
~"il •bu saray yapılmıf. Hatta 
--~r{b,dm, servetini ıoförü
' ~e bu cavıl cuvul hareket
""t... Yqamak üzere can at-

~ nıilyonerler.. Bütün o
~ !efahın inceltici m~hiti 
)etler leçirerek kibarlqmıı §ahsi-
' "i:.,-~~nlann hele altmışndan 
"'el ol~İf halleri ne mükem 
' ·• O dünya cennetinde ara
'>bi ~ak yalnız maddi değil, 
"ittıtı diy'ftlda ınanevi bir haz ola-
F~ e düıünülmüı ... 

~...,;Yet lamamiyle ber' akis 
". ünkü Anclrev F recdman 'm 

~ dedikodudan, ihtirastan 
illi ~· Herkes biribirinin gözü
~ tJt •• Saçlannm kırmIZI pmJ· 
bit llliiflia ~la mağrur olan :S ltıJt ınilyoner kadına bir R~s 
~ ~olrnuı.. Bu, pek gu· 
llb.~ irnif .. Hulasa, hiç de 
--ıit 'it.: ulvi hislerle dolu bir 

~~:U, •be~i batlı servet 
hla~ ~~rinde tutan adamlar .. 
. ....., "şan enin yapıhmt ol 

~i11Jı ~l bir sınıfi fU'!~ u
ben~ .. ... Bazılan Al-
dt "il ~0~üğünden ayırmasın, 
ler~" ~lişkünlerine acırım l,, 
hde ~ ~da, "Müflis zengin-
'İn~le "'- .:· ~lar, yaşayıp zi-

r, "'- '-t l\innuı, ıimdi g eber-
~ l:L~lannm!,, derler .. 
~ ~~ce birinci düıünce 
h kin~ ~ lle, ikinci de o ka
to dt. .. Biitihı ~r ... F ransada, Rus
)6~"~ ihtiyar vatandaılann 
tıaı it ~temin etmek!" gibi 

• ~la .. _ ~üsler doğmur 
~ ~. ~ ve taklit edilecek 
d ~fe~krasi, insanlığı bu 
'ili ere hey l ulattnınalıdır. Yoksa, 
ltıiJ, diif~ ~ t~ıl sırf kendileri-
._. .. OJlerleı; 'llfoçqe,, kapitalizmin 

\l ... de 1 "b" b" ~ .... t a z on ar gı ı ır 

'-'h~Uf~e mü ı tek reh 
t,a~. ahJak Andrev F reedman' 
bı..~ bi bi noktasından taş:
~ ahj~dir lladır. Bir sınıfi hod-

tiiıı Çİrltinli , .. · _Ye manevi sefaleti, 
L.lttihet '\'e -j! ıle ortaya çıkmı§tır. 
çıı de 1rı·ı erakki, "Bu memle
~ •iirdü. 

1 
~leri olsun!,, fikrini 

~ ~. ··aek tcfcbbüı etti. Ziya 
~~ etti. Şi (i~ ~ilyoner,, i te
~ ~fün k .. 111 kı halkcı ve dev
i>.~ >'ol~u tufulüyü top~aklandır
~ii leraiti Yor. Cemiyetimizin 
dM~l'bıeltt çok. §Ükür ki milyo
~ eliııcle en Ziyade, sermayeyi 
~ • Bu de,,Je ~!amaia mütema
~ tG.. İhti)ar1-~çılik zenpinle~ince, 
tit. ~IGl'lll ~kaütlüğünü te
~.ı? da bunu t:kandi e. mevcudiyet-hi:' n sıne gaye bil-

~. llli~'laıtür ıörd.. b" · ':...llGJCe..._ d. urn, ır mılyo-"'- 8eft ":41 ıyor ki : 
~;"'~vakitbq 
ı.... .._ t~. - dalü cevap · 
~1-:"\} lflllizi hitirdi''" .venyor: 

8· &rnıda hct gınız zaman ise, 
~~ l"~ ~kalmadı. 
b:~ü •-- ıcın zen~nl""" b ~ -ıııerın: e • •· ı~n u 

~llerlik ! . tmıyonız .. yere 

<va - Na> 

lstanbulda ~t llyatların1n gayritabii olduğunu gösteren vaziyet 

Kurbanlık koyun fiyatları 
ete nazaran ucuz 

Kurban bayramının yaklaşması do
layısiyle her sene olduğu gibi bu sene 
de Anadolu ve Trakyanm muhtelif 
yerlerinden şehrimize kurbanlık koyun 
lar gelmeye başlamıştır. Bu sene kur
banlık geçen seneye nazaran nispeten 
82.dır. Bunun başlıca sebebi tstanbula • 
koyun gönderen şarki ve şimali Ana.
doluda yolların kardan kapalı olması
dır. 

Maamaf ih et fiatlanndaki fahiş 

denilebilecek kadar yüksekliğe rağ -
men kurban f iatlart pek de yüksek de
ğildir. Dün ·bir muharririmizin-yaptığı 
tetkiklere nazaran kurbanlık koyun 
fiatları 8 liradan ba..'}lamakta ve 17 
liraya kadar yükselmektedir. İyice 

Almenyaya ısmar
ladı~ımız vapurlar 

Yeni vapurlarımızı inşa edecek olan 
Grupp fabrikalannnı buradaki mü
messili yann Berline müteveccihen ha 
reket edecektir.Mümessil yeni vapurlar 
için yapılmış olan mukaveleyi de bera
berinde götürecektir. MUmeesil mu
kavelenin imza edildiğini te.Jefonia 
Krupp merkezine bildirmiştir. 

kurbanlıkları on liradan yukan almak 
kabil olmaktadır. Bununla beraber 25 
liraya kadar satılan hususi beslenmiş 
yaldızlı boynuzlu, kınalı tüylü, kırmızı 
kordelalı kurbanlıklar da vardır. 

Son gilnlerde şehrimize gerek kur
banlık, gerekse kesimlik olarak fazla
ca hayvan gelmesi neticesi et fiatları 
biraz düşmilştür. Fiatlarda kurban 
bayramını takiben her sene görülme
si mutad olan düşüklük olacağı da şüp
hesizdir. 

Şimdi koyun eti fiatlarında asgart 
fiat 50 ve sığır etlerinde 35 kuruştur. 
Fazla miktarda balık çıkmaması da et 
fiatlannın yilksek kalmasına imkan 
vermektedir. 

ilk baharda ~elPcek 
Babasını mtldalaa srU~menler 

Sıhhat vekllett ilkbaharda tekrar 
ede D b 1 r a V U k 8 t gelıneğe başlıyacak olan göçmenlerin 

İhtilastan suçlu olarak duruşması derhal yerleşip müstahsil bir hale ge
yapılan Beyoğlu birinci noteri Sala- lebilmeleri, için malzeme tedarikine 
haddin yerine dün mahkemede oğlu başlamıştır. Göçmenler için ilk parti o
Übeyd bulunmuştur. Übeyd evvelce ıarak 1000 araba ısmarlanmıştır. Ge
Anadoluda hlkimken avukatlık yap - rek arabalar, gerek çift için 2500 de 
mak üzere İstanbul barosuna kayde - öküz alınmaktadır. 
dilıni.§ ve ilk defa babasını mUdafaa et --------------
mek üzere mahkeme huzuruna çıkmış-
tır. 

Aldığımız maliimata nazaran bun -
dan dört ay evvel Krupp'a ısmarlan
ması için mutabık kalman altı vapur-

--------------------------------------------------~ dan ilk Uçilne a.it muhtelif parçalar Tahsin Uzere 

MUezzlnln paralarına 
yapılan kapkaç 

oyunu! Krupp fabrikalarmda hazırlanmağa 

başlanmıştır. Mukavelenin imzası ha- ameliyat yapıldı 
beri Krupp'a bildirilince derhal Uç va- Şehrimizde bulunan umumi müfettiş 

Aksarayda V alde camii müezı:ini 
Şemsettin dün namazdan çıkıp evine 
giderken cebindeki cüzdan iki kiti 
tarafından "kap kaç,, auretile alm
mqtır. 

pur tezglha konulmağa başlanmıştır. Tahsin Uzer'e dün Cerrahpaşa hastane 
Mukavelede vapurlar için gayet kısa sinde Profesör Nissen tarafından bir 
müddetler konulmuş olduğundan Knıp ameliyat yapılmıştır. Hasta tamamen 
bir hayli acele hareket etmek mecbu- afiyettedir. Umumi müfettişe lcil sıh
riyetinde bulunmaktadır. nk vapur ge hatler dileriz. 
lcek l!lene mart btfmcl' ~nbul lima- _......_ __________ _ 

Müezzin karakola koımuş, cüzda
nını kapanların e,kalini tarif etmİ§
tir. Bunların eabıbblardan meşhur 
"kap kaçcı,, Seyfi ile arkada§ı Hüse· 
yin olduğu anlaıılmq, ikisi de yaka
lanmııtır. Müezzinden aldıklan pa
ranın 4 3 lirası Seyfinin evinde bu
lunınuıtur. 

nmda tesellil.m edilecektir. İkinci va -
pur da pleeek sene hatraıı ba"trids. 
limanımıza gelmlt olacak, ondan son
ra ağustosta Uçilncil vapur gelecektir. 

lMtanbulda dentzel
lljlln tamimi l~ln 
Moda denizcilik klübil bu sene İs -

tanbulda denizciliğin tamimi için iktı
sat vekileti fabrika ve havuzlar ida
resiyle anlaşarak yirmi beş bllyilk şar

-pi mmarlamıştır. Bunlann ilk mevsi
me yetiştirilebilmesi için derhal inşa
sına başlanmıştır. 

tktısat vekaleti Van gölünde de su 
sporlarının taammümü için ayni mo -
del şarpilerden Uç tane yapılmasını 

fabrikalara bildirm~r. Bu Uc; şarpi 
mart sonunda Van gölüne gönderile -
cektir. 

iÇERiDE: l 
• Kadıköy halkevtnilen: 19--fUbat-9~7 

cuma ~ saat 21 de evimiz salonunda 
Bayan t'.fet Halim Oruz tarafından "Gen~ 1 
Uğimiz,, adlı bir konteraııa verilecektir. Kon I 
tuutan sonra evimiz mandolin takımı tara• 
fmdan bir konaer verilecektir. 

• Sırt ve nrık lıamalbğmm kaldmlacağı 
hakkmdald karar üzerine hamallar cemlyf'ti 
idare heyeti dUn toplanm.If bu husuata gö
rtl§JnUşttır. 

• )(elAbat lmıindeki bir kızı kandırurak 
randevu evine dil§tlren suçlulardan Fatma 
Wnindekl kadmla İsmail lamtndekl erkek 
tevkif ed11mlşlerdir. 

• "Franısadan bir mütehassıs geldi,para 
doğurtuyor,. diye Rıza isminde bir adamca• 

t-..zı dolandıran Recep oğlu HAmit ve Yusuf ı 
oğlu Ha.mJdin dün duruşmaları yapılma,, 

Recep oflu HA.mit ~ Ura lle tabliye ed11• 
miştir. 

• Mezbahada flmdiye kadar körükle §i~i
rllen hayvanların elektrikle şişirilmesine baş 
lamnıştır. 

• Şubatm 24 ünde Leltarya vapurile 345 
tng111z ve 27 ainde Rand vapurlle 287 Ameri 
kan .eyyabı gelecektir. 

• Yeni yolcu ııalonu projesini ve maltet• 
terini tetkik edecek olan jtlri heyeti bugfuı 
VaU Muhiddin O'stUndal!ın rcls1Jğloıde Gtız,.· 

Sanatlar Akademlstnde tonlanacakbr. 
• Tablı.l;ye Umum mQdUrUlfUntbı yeni 

CUllılA 

ŞUBAT - 1937 
Hicrt: 3355 - ZUhicce: 7 
Birinci Cemre (havaya) 

C.ü-11nU....... Vünc•İn Batıaı 
17,47 

,.=. 5,27 12,28 1&,26 17,47 19,18 5,10 

GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
ttaıya lle Almanyaıım aıılap.bllme8l lçin 

Ud taraf eeflrlerl talimat aldılar. 

Bu arada Seyfinin evinde heroin 
de bulunmuş, müsadere edilmittir. 

Kibrit fabrikasında 
hı• sızhk 

Büyükdercde Kibrit fabrıkası mü
dür muavinlerinden Hayri pclise 
b8§ vurarak fabrikadan m\iteadd;t 
zamanlarda hırsızlık yapıldığını, şüp 
helerinin de fabrikadan çıkarılmış 
Mehmetle marangoz Musta!a da ol
duğunu söylemi§tİr. 

Bu iki adam yakalanml§, e'\ lerinde 
tahta, deatere torna, çuval eibi 7 'l 
parça mcsruk eşya bulunmuştur. 

ııene bUtçeal 400.000 ııraya yakmdır. l n1n kllsuratını vabJde iblAf ederek kabul et 
• Bu aene Tllrkku§U kampı 1& martta Be m17Ur. · 

yazıtta kurulaca)<trr. • Tabltstye idarest BüyUkr.dayn da bir fC' 

tu 
ner koymağa karar vermlgtır. 

• Çanakkalede flrtmadan karaya o ran . 
"' Müzedeki yeni meskQk~t kolek:ıtyonunn 

FUruzan ve Dancada karaya oturan Eti v&• bir sert CumhurlvPt altmı da ko•r•lmt•rbır. 
purlan kurtantmıştır. • Ankarş halke\1, artlstıerdl'n Ya.ııar, 

• Nafia vekAleti Tramvay ılrketinin mUra Senh·e, Fatma ve Ercilmen Bchzadı an:;ajl' 

caatlnl kabul ederek yeni tramvay tarifes.• etmiştir. 
• 

J 

- Sakın bir daha yakın söyl;yeyi.m 
deme. Yalan söyl'yen çocttklara ne ya
pıldığını biliyorS?ın değ:l mi' 

- Evet. Trenlerde yarım ÜC'l'etZe 
tenziUit ']JQ,pılıyor/ 

DIŞARIDA: 
• ~h!stımdR bulunan Almaıı ha.vş nazırı 

Göring dUn Lehlstıuım cumhurrei!.'i'e berab<or 
avlanml§ ve dört kurt öldUrmU.')tUr. 

il I\Ur.ük antant konse}1 mart ayı lçlnd .. 
• Pragda topıana,.akttr. 

• Hindistandıı 9'3 sen~slnde bir arbedeı11' 
ölen kardeşinin intikamım aln:ııı.k lı:ln har -
kete gelen veri! rilesadaıı birinin kablleııile 

yap lan mU,.ademede iki Hintli asker ölm'l" 
bir İıı'!illz zabiti ''e bir İ'l"'illZ nef.?rl il'" beş 
Hhıt11 nrfer yaralanmıftır. 

• ~ski muharipleri kabul esna.'ltnda bir 
nutuk aövll~n Alman devlet l'f!lsl Hltler ye
ni bir harbin mllletler için telli.ket olaı:.-a'!'mı 

sıh·ternif ve bunun Almanyayı 4;0k 111u·sac"'• 
~ı ıs!Me1nleotfr. 

• Tehllkt-11 ıııeM1de huta bulunan Roman
ya vellahdi H.lı.et lyfleııml-,tir. Veliaht dfln 
ak."am Floransa.dan a'TJlnuştır. 

• Tnnwıta fa .. ıııt ve fa,.lst olmayan ttal"R!l 
1ar arl\"M\dR Mnlıt'!'&nm zantmı '!'~teren bir 1 
tum ytlztbıdeıa bir arbede çıkmıftır. 

...... -- . 
KURUN'da: 

Veni ve modern 
bir i hrac:::at 

dev:eti: Türkiye 
Türkiye Avnıpa ııattstlklerlnde lktL 

1&ıli mecmualannda, resmi devlet 118.&. 
naml'lerlnde ilk dPfa olarak bu yıl "büe 
yük bir ihracat devleü,, olarak r.lkred.lı
dl. A~nıpanın gobe!Hnde mızrak ııana.. 

dı7•ımız, \"f'ılr tuğlarmı dolaftırclıfmnz 
günl rdf' tarih gösterl;,or ki AvnıpanJJ1 
bir zamanlar iddia etUtı gibi biz .._.r. 
llt'rl çnpulcular" cletllmlJlz, bUAkil o de 
vlrl<>rln Pn bil;, Uk, en güzel, ea ""gtran
baha,. "mamul eu a atoklanııa,. llab!p 
millPtl 1m1,1z. Dördllnctl 1'1.ehmet clevrta 
d<.>kl ikinci \l~·anıı muballaraamm tall
sl:ıllğl (1091) bu ticari aavletimb.l dur. 
durumı, bir müddet yağnmzla gellfl stı

uJ ka\TUlmu"uz, ve llOnra ga.rpte sana• 
ylin W.kommülUe mtıtenaalben "yan 
müstemleke,,llk çukunma clllflhtermltfz. 

BlnlM'nalPyh, kendimizi &arp ırt&tl8tJlr.. 
1nlııde lhmcatçı olarak görmemiz, mıem 
lf'kettn bütün lkUAadl kaynaklanm 
rürk r.ekAıUe lıUlllD&I' ett1t1m1z de ma. 
16m olduğu için açıkça fU manaya .... 
nablllr: 

"Tilrklye artık A vrapanm anJad.rtr 
manada bir Metropoldllr.,, 

itte bugUDktl aabala pır.etıelerbıba ... 
oeJecllJderi mevmlar lwp lıa "7mf me&. 
ropot,.11 daha moclenı., daba dk.......,. 
bir bllle 110lana.k için •vapa lltlk6meıı 
Un 3-eal eee:rlerindea almmlfhr. 

Kunıncla Amn Uı "Dealz llllldlye ip 
lerlmlz.. bqlıklı mak•'eebade diyor ki: 

Yenlden yapılacak vapur ll~eri için 
bu sene bütçesine llA.ve edilecek olan on mıı
yon liralık tahsisata on be§ mlly.na çıka. 

nlmUI karan hUkQmetln bu bl18Wlta azmtıo 
ne ve gayretine güzel bir deW olarak g&n. 
rtlebIUr. Bununla beraber diğer birçok l&ha9 
!arda olduğu gibi deniz nakliyat lşlertnde de 
memlekete ait nokaanlan Szale etmek için 
ııadece bir hUsnUnlyet ve gayret g&ıterm.ek. 
b&tt& bUtUn teşebbtıalerln esam olan para 
ve tahsisat işini halletmek kAft gelmiyor, 
Onun içindir ki, hUkQmet böyle Hr taraftan 
deniz nakliye i~lerint yoluna koymak tı:tn 
uğraşırken öbUr taraftan lzmir gibi bazı 
ihracat Umanlamıuzdan: 

- Mallarımızı vapursuzluktan eevkedemJ. 
yoruz. tklnclk:\nun içinde glSnderilecek ihra
cat qyası §Ubata kaldı. Şimdi tubatta da 
gönderemlyerek marta devredilmell tehlike'" 
il varı Bu dert yeti§miyormll§ gibi bir de 
ecnebi kumpanyalar navlunlan yüzde kırk 
niabeUnde artbrdL Böyle yUkaek UcreUcrl• 
..ıönderilecek m:ı.llarmwı yabancı tırmaıarıa 

naaıl rekabet etsin T Bir taraftan aatılaD 

mallan vaktinde glSndereml!llDek, diğer ta• 
raftan navlunların yUkaelmeal lle maliyetin 
artmuı netıceaı olarak aatq yapamamak 
hepimizi mahvedebilir!,, 

Şeklinde feryaUar geliyor. 
Bu feryaUarm kalblerlmizde uyancbrdıfı 

akisler o kadar derindir ki alellde bir fert 
dlarak bile kayıtsız durmak mUmktbı de
ğtldir. Kaldı ki deniz nakliyat f§lert devlet 
inhisarına almdıl<tan sonra deniz nakllyatııo 
nm tanzlrr.1 en mUhlm bir milU vazife b&lt
ni alml§br. Bu itibari& hükQmetln yeni va. 
purlar elpar!§ine verdiği ehemmiyet çok 
yerindedir. 

Asım rs bundan ııonra Denlzyollan 
ldııre,.lnln f'linde ancak "ııeldz pml ıııa. 

lundu7•unıı bunlarm ela bir bayU eeld 
tA-knrlrr olduğu110" tıöyllyerek lltudP 
metin bu iti bug1lne kadar pclkUrıne

slnf' "A,·mpa ~cla bot.. ytt 

bulun~mımıasmm ae~.p oldotmm bildir 
mPkt.r VP makııleslnf eöyle bltlrmekt.f'. 
dlr 

Ka radakl demlryoltar ıebekelermden ta
mam ile 1 • fade edebilmek de deniz nakllyeıo 
tmm tanzimine tağlı olduğundan ~mdfv. 

kadar bu mo.!{M.!la yapilmış olan yUz mO
yonlarca liralık fedak!rhğJ tamamen değtl, 

fakat kısmen akim bırakml§ oluruz .• 

CUMHURIYET'te : 

ıstantul tersanesi 
Abidin Daver bugün yukancla karak

fA'rlnl \"t"r:lljt'lmlz bf'dl'fln bir bqka .IDf!T 

r.uun·ı pJr almış bulunuyor: 
Rl\llç terMneslnln ihyası. 

Davrrln bıı~makaJ~I muhte-rem Bat
Vf'killmlı:ln to wöz!Pri!e ba,hyor 

"Pek y:ıkml!a. buralarda te.mamlle Tllrk 
elln~en c;1kmT5. yeni gemiler yapıldığmı ~ 
reccğ!n:e MT'lnl"'!1.,, 

\'e ,O~ e dP\"am f\dl••or: 
Muhterem tsmet lnöntbıtbı lstanbul teraae 

nrslnJ cıınl:ındırm3.k azmirıl bUyUk sevinçle 
ka~'lılamıımak kt>l:ıll deA'!'dlr. Haliç, Allahm 
tersane olm:ık kin yarattıJtı ideal bir yer
di,., Orn.sı, tarthln her devrinde bUytık gemi 
yapıcıh!?t faaliyetlerine aahne olmuş; hatta 
o A.clz saltınat devrinde bile bu tersanede 
zırhlılar yapılmı§tır. Sultan Hamit Hıı.ıtci 

Ti'rk donanmasmm mezarlığı haline getiı
dlk•en soııra, me~Uyet idarest, burada. 
veni bir tt'rsane kurmağa teşebbQa etmlp 
tir. Umumi Harp~3D biraz evvel, lngillzlerlD 

Arm."ltron"' • Vlcl•ers mtıessesem, tstanbııl 
tenıane.!fni ihyaya ~lamış, Balkan Harbin 
de akatlanllD gemileri burada tamir etmlt
tlr. BüyUk Harp c;rkmaaaydı, "'Dok!ar, t... 
ııa!\eler. ve tn~aatı bahri;ye mU§tneldllm..,. 
fna ~ııırı{etı Rahıı.nel Oınnanlyell,, ıtbl ırarlp 

bir tbıvanla ip girt"en AnMtranc • Vlckaw 

( Devamt 6 ttlOlllGJ. 



Bütün memleketin sabır

mzhkla beklediği büyük mil-
1i film. Genç, ihtiyar her 

TÜRK iNKI ABI' nda 
Teıra~kn Uııamnen®ırtt 

Türk görecektir. 
Seşli ve Türkçe sözlü 

ÇARDAŞ - KASTA DlV A • BiTMEMiŞ - SENFONi - KLO - KLO 
gibi yalnız en büyük filmlerde rol alan 

Altın sesli, altın saçlı Macar yıldm • 

HABER - J\kgam postası 

Cumhuriyet, Lozan, istiklal 
savaşı, işgal zamanı, umumi 
harp, İttihat ve Terakki, Is. 
tipdat, son 30 senelik tarihi· 
miz hakiki film vesikaril•! 
gözlerinizde canlanacaktır. 

•• •• BUL 

Bu akşam 

•• 

SINEMASINDA 

() 

LE OT 
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teıııiıı 
y ederinizi evveldetı 

edinİ%· f11J1 
Produksyon yORI' 

STODY~ 

Egger e MACAR ve ALMAN oynak ve _ ı: musikisile Mislenmİ§ nefis ve görülmemi§ derecede eğlenceli 
yıldızın bugüne kadar çevirdiği en güzel filini Bayramın birinci günü m<'tinelerden itibaren 

M L K ve • 
sın em 

euk halt Si Yarınki matinelerden itibaren 

s ... M sinenıasınd 

·ye kazananları 
larını yazıyor z 

mevsimin en eğlenceli VP. 

ırüır~çe s@~ftü ve ŞarrkoOo 

a ~dö Bül 
filmini gösterecektir 

(Dü:nkü nii.s7uulan dcı:am) l A. Nejad Haydarpaşa Saadet apartı-
1 

manı 7. 99 - Mehmet Ayvansaray 
Toklu dede 26. 100 - Nikola tvanof 
Tophane Necati bey caddesi 257. 

Bağdat manzaraları • Şark havatı • Türkçe ve Arapça şarkılar 
Baş rollerde: 

DEFTER KAZANANLAR 
37 - Umut Cıemil Cağaloğlu Hilôlia.h
mer caddesi. 38 - Rıdvan GUrer Çam 
lıca 44 ilncü ilkokul. 30 - Aziz A. Ak. 
saray, Sancaktar lbaba sokak 5. 40 -
Necl.A Kansu Bakıtköy 1 inci ilkokul 
ıso. 41 - Sabahaddin GUrman Lale
li caddesi 22. 42 - Davutpaşa orta o
kul smıf 4 - 2 den 377. 43 - Saliha 
Özdek Çapa 31 inci ilkınektep 203. 44 
Zeyla Argöksel Heybeliada Şükıi.i bey 
sokak, No. 4. 45 - Kemaleddin Demir 
Şehremini Saraymeydanı caddesi. 46 
Fevziye, kız muallim mektebi 226. 47 
- Nureddin Ahmed ticaret lisesi 1166. 
48 - Zekiye Çelikman 56 mcı ilkokul 
156. 49 - Gazlosman paşa orta okulu 
3-A dan 831. 50 - 'M.uzaff er Türkuç 
Edirne erkek lisesi. - Mela.hat Demir 
İstanbul kız lisesi. 

MlYı1Fi1Urre Mellıl<9Jny~ 0 Alhlmed 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

51 - tsmnil Derman Edirnekapı cL 
varı Nuriye Sokak 25. 52 - Nezihe 
Çapa muallim mekt.ebi 81. 53 - Celal 
Bulut Gelenbevi orta okulu 424. M -
Çuhadar Kumkapı orta okulu 204. 55 
- Suad Aykurt Beyoğlu 20 inci ilko
kul 378. 56 - trfa.n Balbck Kadıköy 
6 mcı ilkokul 19. 57 - Yasin orta ti
caret mektebi. 58 - Sevim Şener To. 
kat iskan mUdiri Şeref kızı. 59 - Or
han Özdir Pertevniyal lisesi. 60 - Ce. 
mil 2 inci okul 329. 61 - Sani Ziya Per 
tevniyal lisesi 52 62 - Mardiros !stan.
lbul lisesi talebesinden. 63 - P. L. C. 
:A.kçelikli. 64 - Fahriye Günak Koca
mustafapaşa caddesi 17. 65 - HUsa • 
meddin 2 inci okul 38. 66 - H. C.O.L. 
c.A. Y 195 P. L. 

67 - Zennure lnönU kız lisesi 256. 
68 - Servet Bilecik inhisar memuru 
km. 69 - I«ızım oğlu Mahmut İçe _ 
renköydc bakkal. 70 - Adnan Edip, 
Gelenbeı.i orta okulu 618. 71 - Yıldız 

Göktaş Balat HIZll' çavuş caddesi 91. 
72 - B. Çağlı Samatya müdafaai mil
liye caddesi 52. 73 - Ömer, Kumkapı 
ortnokul 848. 74 - Cn.hit, Pcrtevniyal 
lisesi 370. 75 - Cemal Karagümrtik 
YAZI SİLMEK !Ç!N BİRER LASTİK 

KAZANANLAR 
76 - :M.acidc Kural Kurtulu.~ F.şref 

Efendi sokak 203. 77 - Semiha Eren
köy kız lisesinden 3H. 78- Hayri Er. 
zurum Cağaloğlu birinci ilkokul. 79 -
!Kenan Özengin Kabataş erkek lisesi 
364. 80 - Şükran, Demiryol i~aat 
veznedarı kızı. 81 - Cemal Ankara. 
nskeri fabrikalar Topçatm yerinde,. 82 
- Lfttfi, Emirgan orta okulu. 83 -
Binnaz Kara.gllmıilk 56. 84 - Hüse -
ylıı Cahid Olcay Şehremini. 85 - Şem 

scddin Seyrer ticaret lisesi 1211. 86-
Necmiye Ayten Tezcan İnönü kız lise. 
si 333. 87 - Kadriye ~cıçeşme Kcçi
ciler caddesi 66. 88 - M. Kemal erkek 
lisesi 795. 89 - :M'.. Aysel l{umkapı or
ta okulu 372. 90 - Halime Edirnekapı 
Sarma.şık cami sokak 21, 91 - Güzin 
Mustafa Akay Tophane Karbriler yo. 
ku§U 74. 92 - Mükerrem Sirkeci De
mirkapı Taya hatun sokak 42, 93 -
RUknettin Sultanahmet 54. 49 - Cez. 

BiRER KURŞUN KALEM 
101 - Cahid şehremini Tathpınar T 

yokuşu 24. 102 - Orhan Eligüzel oğ. • S. K. lstanbu 
lu Beyoğlu 15 inci ilkokul 454. 103 -
Kenan :K. O. O. 505. 104 - Arif Han- bölgesi 
tal Kumkapı ortaokul. 105 - Nikola 
Paprikolof Tophane Necati bey cad _ Cumhuriyet Ha lk 
desi 257. 106 - tsmail Koçkapan Per- Part•sı binasına 
tevniyal lisesi 81. 107 - Necati İstan-
bul erkek lisesi 964. 108 - Serap Ba. taşınıyor 
n 35 inci ilkokul Beyoğlu. 109 - Ni- / İki buçuk senedir Beyoğlu Halkevl 
had Köseoğlu Tophane Sevim mağa _ binasında bulunmakta olan Türk spor 
za.sı. 110 - !sınet Uzwı yüksek tica- kurumu İstanbul bölgesi bayram gün
ret mektebi. 111 -Adnan İstanbul er- !erinde eskiden bulunmakta olduğu 
kek lisesi 154. 112 - Bülend Omak Ni. Cağaloğlunda c. H. P. binasına taşına
şantaş Ahmet Bey sokağı 65. 113 - cak ve bayramdan sonraki cuma gU -
Münevver 13 üncü ilkokul. 114 - Ce- nünden itibaren de c. H. P . binasında 
lll !stnnbul lisesi 88. 115 - Suad Tek. çalışmalarına devam edecektir. 
~Anadolu Türk kitap deposunda. 116, -------------
Gelenbevi orta. okulu 405. 117 - Suphi ZAYİ - 932 ders senesinde Kocn.-
Kumka.pı ortn okulu 176. 118 - Suat 
Tevfik Beşik~ YJ~eı.,de mahallesi 
Cam sokak 10. 119 - Rukiye Ogan 
Şişli Rumeli caddesi Cabi apartımanı. 

mustafnpaşa yirmi sekizinci ilkmckte

bindcn aldığım echadetnameyi kaybet
tim. Yenisini alncnğmıdnn eskisinin 
hükmU yoktur. f91 Fan.ık 

120 - GUlümscr Saraçhane 45. 121 - :::::::================== 
Güzin Kasımpaşa. 122 - Salın Pera-ı 
Barlas Kasnnpaısa orta okulu 700. 123 
Sadrl Kadirga 61 inci okul 71. 124 -

1 Selma İzzet !stanbul kız lisesi 1800. 
125 - Celfll Etimesut yatı mektebi 
276. 126 - C. O. M. Ş. Kumkapı. 

127 - thya Kartal Sivas hükumet cad 

desinde Kitapçızade Osman Kartal.! 
12s - 1hsan Ceylan Ercnköy kız lise-

1 
si. 129 - Zennure l{umlmpı Nişancası 
~iişcrif çıkmazı 28. 130 - Fikret 
Özalp Maltepe askeri lisesi. 131 - A. 
lasya. İstanbul P. T. T. 132 - Muza! -

fer Bahçekapı TnBhan yanında. 133 -
M. Adnan 34 üncü ilkmcktcp 639. 134 

Naşide Tez inhisarlar Payas memuru 
Ferit Tez kızı. 135 - Selfı.mi Bengi Ve 
fa. lisesi 667. 136 - Mehpare Adal kız 
lisesi 1599. 134 - lwzım Kıral 13 ün.. 
cU ilkokul 528. 138 - Burhan Sezen 

İstanbul erkek lisesi 1761. 139 - Azi
me Kumkapı Taşçılar sokak 28. 140-
Saftır Dcmlrcioğlu ticaret mektebi 
1664. 141 - Saba Suner Malatya 45. 
142 - Fikret Torgay Fatih Atpazan 
35. 143 - Hikmet İstanbul 44 üncü ilk 
okul 164. 144 - B. Okur İstanbul er
kek lisesi 587. 145 - Sclfı.mcddin 27 in 
ci ilk okul 44. 146 - M. Ersen K.N. 
C. çıkmazı 28. 

mi Pulat İstanbul erkek lisesi 1402. Gripe Nezle ve soğuk alğınlıklnnna, Romatizma, diş vebaş ağrılarına 
95 - IDlmran Laleli Çukurçe.~me so - ' l . ll k lfıtf n d'kk b 
kak 7. 96 _ Turhan Tiryaki Mehmet karşı en tesirli ilaçtır. smıne ve saka ı mar as~n~ e 1 at uyurunuz. 
paşa cami avlusu 26. 97 _Mahmut Sir Maden kutularda olan ALGOP AN tesiratı hancıyeden bozulmaz. HER EC
keci Büyük lstiklfil oteli altında. 98 - ZANEDE ufak ve büyük ambalajlılan vardır. 

~ lYl 91 lYı n ırtnHa1'\~ n n e o e ır©ı e ın n t o lb> a ır e ırn 

İ PEK Sinemasında 
Yalnız 3 günlük büyük fırsat - 2 lniyük film birden 

1- Halk ahramanları 
1 ürkçe Sözlü Büyük Film 

2- ig eld 
zla Kralı 

mevzu zengin ve emşalsiz revüler, nefis bir 
Fransızca sözlü. Ba§ rollerde : 

M o ırn aı lb@y a W~e&mma~m©mW_e.D~ 
~~~~~----~~--------~----~~~~-----~ 

• y 

Itriyat fabrikası stanbul 
•• 

EminÖ~ 
deposundan a ınız ~ 

Muhtelif zarif §İşelerde sabit kokulu limon çiçeği kolonyaları ,,c: ] 
yanları. ,, ge'~ 

Güzellik, Beyazlık ve gençlik veren yağ8IZ gündüz ve yaslı pılııtlf 
NECiP BEY kremleri ve acıbadcm kremi krem köpüğiinden ~~ ,.e~r· 
cildi bozmryan sır olan NECİP BEY pudraları cilde tazelik, güzellık 

NECiP BEY yağsız, yağlı ve likid Briyantinleri. si~' 
NECiP BEY tırnak cilalan, dudak rujları, yanak rujları, esntl bil· 

tuvalet sabunları, kirpik tuvaleti, kehlibar sürmeleri ve diş macunla:lır· 
cümle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa malları mağazamızda sa 

·f"!' "stı brl ~ı-
Saçlnn Yabnnak, parlaklığım muhafaza ebnek için yegane y~GıJ e 
tindir. Her genç bu brtyantini kul!anmalıdır. NECiP BEY "{ 

Y ANTİNLERI aynca zarif şi~ler içindedir. 
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ptaı 
karı!! 

~liye ağhyarak Nahid beyin kollarır 
ına atıldı. 

11; Kocam lzmire tayin olundu. 0-
Yinı a beraber gitmek mecburiyetinde. ... 
belikanJı sevg·1· . . .. - .. b t tar . • ı ısını gogsune as ı-
ak ınledi: 

fı~ Ah ben senden nasıl ayrılaca-

ed?nların aşkı bir senedenberi devam 
1Yordu. B' 'bir tbttı ırı lerine Taksim bahçe. 
be raslamışlardı. 

Old ~İkanlı kendisinin bir musikişinas 
h~U~u söylemiş, yalnız ve bekar ya 

•gını ilave etm · t· c·· ış ı. 
~ece~~l .ve bilhassa kadınların beğe
kaıb~ bır erkekti. Aliye, ona karşı 
\• ınde derhal büyük bir zaaf duydu. 
e bitlikt b. . . 

lar· e ırçok gezıntılere başladr. 

be~tı otomobille Boğaziçine gitmek, 
genç ~~de dola.~mak, nihayet bir gün 
kU:-" .'.adın delikanlının Beyoğlundaki 

Ucuk e,.· . k di, .ının apısmdan içe:ri gir-

1~liye 
kadınd ~ok hassas ve muhabbetli bir 
de~il 1 \e bu onun yalmz ilk ihaneti 
idi. ' aYnı zamanda ilk aşk macerası 

O, iki 
sından çocuğunun babası olan koca-
bıen ır. ~efret etmiyordu. Fakat tama. 
lşı~ıe ~ ayttı. I{ocası ciddi, suratsız. 
~d C§gul bir adamdı 

ın h · 
~ "• ' ayatının bu şekilde deva -

Uı~eo ~ay'1aırecn 

Ne...,, 
tı' . JOtkta 

Ilı son meşhur Brodvey caddesi 
"c zarnand \ erı, rok b ~ a parlamağa başlıyan 
'it· I ege ·1 

ııı l3arb nı en muganniyelerinde'1 
c!ı ara 131 • 

tan bir k aır havada uçmak için çıl-
lU tzd r s 

:ı P:ırayı h · ahnede kazandığı bü· 
..._ Ccçcn h ava Yolculuklarında harcar. 
''1 • afta t . 

ıs ~arba t ngıltereye gitmiş olan 
-., ranT 
ı.. cr1ı1c klu"bU gı ız kadınları için bir ha-
"'e te · · 
1 ndisj aYn· sısınc uğraşmaktadır. 
Ottu ı zamanda "k . . r. v .. h mu emme! bır pı-

" usu • 81 tayyaresi vardır. 

mından pek memnundu. Günün birinde 
böyle bir İzmir meselesinin çıkıp da 
Nahidden ayrılacağım hiç tasavvur 
etmemişti. O, delikanlıyı çılgınlar gibi 
seviyordu. Bütün vücudu titriyerck şim 
di inliyordu: 

- Hayır! Ben senden ayrılamam ... 
İstesem dahi. ayrılamam... Kocama 
her şeyi söyliyeceğim ... Ne yapalım, 

boşanırız ... Kimbilir belik rezil olurum 
ama z·yan yok .. Ben senden ayrılmıya_ 

yım da ... fi.lem ne derse desin .. 
Nahid hafifçe itiraz etti: 
- Çocuklar1nı ne yaparsın ... 
- Ne olacak? ... Onlan da benden 

alacak değil a ... Elbette bana bırakır ... 
Genç kadın istikbali hakkında bir

çok hayaller kurarken, delikanlı, için
den ne ce\·ap vereceğini şaşırıyordu. 

O, bu fedakfırlığı kabul edemiyor. 
du, edeme?.di ! Çünkü ilk günden beri, 
münasebetleri bir yalan üzerine kurul
mu?tu. 

Nahid, evliydi. Gayet zengin bir ka. 
rısı vardı. Çocukları da vardı. O, söy
lediği gibi, bir musikişinas değildi. 

"Evim'' diye gösterdiği küçük apartı
ma.n da arasıra avladığı kadınları gö. 
türebilmesi için tuttuğu bir garson
yerdi. 

Boynuna sarılan kadının kararların. 
daki kat'iyeti anladığı zaman ona \ln
kikati itirafa mecbur kaldı. 

- Şekerim! ... Beni affet. .. ~ana ya-
lan söyledim ... Ben zannettiğin gibi 
beklr değilim. .. 

Ve, bir bir hayatını izah etti. 
Aliye rengi uçmuş, çenesi titriyerek 

onu dinledi. Sonra koltuğundan kalk. 
mak istediği zaman baygın bir halde 
yere yuvarlandı. 

Delikanlı, telft.ş içinde, metresinin 
yüzüne kolonya scprti. Onun ellerini 

oğuşturdu. GöğsUnU açtı. Onu orada 
bu şekilde bırakmıya imkln yoktu. Za 
man da gecikiyordu. 
Kansının noterde mühim bir işi var

dı. Uğrayıp kendinin de imza atması 
lbımdı. Geç kalamazdı. Aliyenin ise 

ölmediği belliydi. Nefes ahyordu ya. ... 
Nihayet, uyuyan bir kadın gibi, ayıla. 
cak, kendine gelecekti. 

Bir an içinde delikanlının bütün aşkı 
da. sönmilştü zaten? Mademki hnyatmı 
bozmak ihtimali var, artık bu Aliye
den nefret bile ediyordu. 

İğildi. Onu yerden kaldırarak: 
- Haydi haydi! kendine gel! ne yap 

san fayda.sız! 
Sonra, öfkelendi: 
- Canım ... Ben gitmek mecburiye -

tindeyim... İşim var... Böyle aptallık. 
lara lüzum yok .. 

Kolundaki saate baktı. 
- Eeeeh ! ... Canım, vaktim yok ... -

dedi. • Senin 18.f anlamam.an yüzünden 
ben bütün hayatımı bozamam ... 

Şapkasını başına geçirdi. Paltosunu 
giydi. Kapıyı drankkadak vurarak çık 
tı, gitti. 

Geç vakit garsonyerine tekrar uğra
dığı vakit Aliyenin orada olmadığını 
memnuniyetle gördü. O günden itiba-
ren artık genç kadına bir dalla rasla. 
madı ve bu hiklyeyi anlattığı zaman 
(ki daima bunu anlatır) gülerek ilave 
ediyordu: 

- İyi oldu, iyi oldu ... Me$ele bUyü-
meden tatlıya bağlandı ... Aptal kan! 

(Hatice Süreyya) 
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Yazan: A 

1 385 sene evvel. bugün 

Beş bin Macar askeri Segedin 
üzerine hücum etti 

Hızır Bey, çırıl çıplak sığındığı kaleden 
uçurduğu bir güvercinle bütün 

düşmanlarını nıah\'e meğe muvaffak oldu 
1552 yılı 19 şubat günü 385 sc ı kerlerini alarak süratli bir yürüyüşle 

ne evvel bugün beş bin Macar piya· yola çıktı. 
desi Segedin üzerine yi.irümeğe ha- - Segedin göründü .. 
zırlanmış, kumandanlar hareket em· Piştarın verdiği bu haber üzerine 
rini vermeğe hazırlanryorlardı. Fa· imdat ordusu bir saf üzerinde Üç frr-

kat tam bu esnada karargaha gelen kaya ayrıldı. Süvari sağa ve sola 
bir emir bu hareketi durdurdu. Hu- piyade merkeze geldi. Her iki cena· 
dud kumandanı: ha altışar sahra topu kundu. 

- Türkler hücuma hazırlanıyor- Bu esnada şehri zaptetmiş aske -

l rin bir kısmı .,,,rap mahzenlerinde. ar.. :.--
Haberini veriyordu. 

Kuvvetler mevkilerini aldılar ve 
hücuma karşı durma tedbirlerini alıp j 
beklemeğe başladılar. Fakat bir şey 
çıkmadı. Hücum eden yoktu. 

Kumandan Mişel T ot, diğer bütün 
kumandanları yanma toplıyarak: 

- Beklemeğe hiç lüzum yok. Bi
zi ancak ani hücum kurtarabilir. 
Türkler hücuma hazırlanmış olsalar 
bile bizden bir hareket ümit etmedik
leri anda Üzerlerine atılmak suretiy -
le muvaffak oluruz. Diyerek kat'i 
emrini verdi. 

Baskın gece yarısı, ani olarak ve· 
rilmişti. Sancak beyi Mihal oğlu Hı
zır bey, gecelik elbisesi ile oturuyor -

du. Düşmanın hi.icum ettiğini gö -
rünce yerinden fırladı. Üzerindeki 
gecelik de sıyrılarak yere düşmüş, 
çırçıplak kalmıştı. O halde iken ha -
ğırdı: 

- Herkes kaleye .. 
Hızır bey, bunu söyledikten son

ra son süratle kaşara'• kendini kale -
nin i~ine atmağa muvaffak oldu. 

Şehri ele geçiren askerler, her ta
rafı yağmaya başladılar. Ve gani -
metler toplanıyor, esirler bir yere 
hapsediliyordu. Bu işler bittikten 
sonra kale istihkamlarının yıkılması 
işi kaldı. 

Kumandan Mişel Tot: 
-Vakit geçirmeden ı~aleleri yık

mak, Hızır beyi elde etmek lnzım .. 

Emrini verdi. Galip kuvveder kaleye 
doğru akın ederlerken burçla 
rın birinden bir elin uzanarak 
boşluğa bir güvercin salıverdi -
gmı kimse görmemişti. Hı-

zır bey, Budin valisine güvercinle 
gi>nderdiği mektubla vaziyetini anla
tıyor, derhal imdat göndermesini bil
diriyordu. Bu iş bittikten sonra kale 
ye hapsedilmiş olan Hızır bey, derin 
bir nefes aldı: 

- Şimdi kurtulduk, dedi. Y almz 
istihkllmlarr yıkmağa bırakmamak 
gerek ... 

Bunu sövlcrkcn askerler istih -
kamlara saldırmış bulunuyorlardı. 
Hızır bey, mevcut kuvvetleri ani bir 

hücuma geçirdi. Hücum istihkamın 
etrafını kuşatan bütün kuvvetleri bir 
~ey yapamadan piiskiirtti.i. 

Şehri tamamiyle ele geçirmiş bu
lunan f spcmyol, Macar ve Almanlnr 
istihkamları yıkmağa muvaffak ola -
mayınca şarap mahzenlerine daldı -
hır. 

• *"' 
Giivcrcin, Budin'e tam zamanın

da vardı. Ali paşa, kendi a::keri ile 
Semendrc valisi Rüstem beyin as -

mühim bir kısmı kalenin etrafında 
korkunç hücumlar yapmak üzere i -
diler. Hızır bey, birkaç dakika sonra 
kale kapılarını açtırarak ölümün ku -
cağına atılır gibi saldıracak, kanlı 
bir savaştan sonra ya mahvolacak. 
yahut şehri tekrar zaptedecekti. Fa· 
kat bu emri vermek üzereyken ku • 
!aklarına top sesleri çalındı. 

Nöbetçi: 
- Ali paşa kuvvetleri.. Budin 

kuvvetleri ... 

Diye bağırdı. 
Hızır bey: 

-Herkes yerinde ka1sl!l .. Hücu • 
mu yapmıyoruz .. 

Diye haykırdı. 
Düşman kuvvetleri etrafının sa· 

rıldığmı görünce büyük bir şaşkınlı • 

ğa uğradılar. Askerler kumandanla
rın emrine bakmndan canlarını kur -
tarma kaygusuna düştüler. Sayısız 
as~<.er karmakarışık bir halde taraf ta· 
raf dağıldılar. Mişel T ot, hiç bir mu
kavemet ve harekette bulunmıyacağı 

nı anlayınca yanında bulunan 20 ki· 
şi ile T eis nehrine doğru kaçtı. Nehri 

yüzerek geçmek suretiyle canını kur
tardı ve Sen Jorj kalesine girebildi. 
Diğer kumandanlar da kendilerini ne· 

hire atmak suretiyle kurtulabildiler. 
13u esnada Piyer aclrnda bir ku -

mandanın emrinde bulunan dört yüz 
süvari Segcdin· de vukubulan hadi· 

seden habersiz bir halde nehre doğru 
yaklaşırken bu suya düştü. Y cniçe -
riler, bunu delice bir cesaretle hücu
ma hazırlanıyor sanarak birkaç daki
ka içinde mahvettiler. 

Birkaç saat içinde şehirde bir tek 
düş:n::.n kc.lrnumıştı. Şarap mahzen • 
lerinde kalanlar da hirer tarafa sıvış -
mış, yahut öldürülmüşlerdi. Türk 
esirleri hapsedildikleri yerlerden çı
karıldılar. 

Hızır bey, güvercinin mektubu 
ile hem kendisini kurtarmış, hem de 
düşmanı mağlup ettirmişti. Alman 
intikam tam zamanında ve yerinde i· 
di. 

Fakat mağlup olan milletler: Os-
manlı silahlarının nişanei zaferi ol • 
mak iizere beş bin kesilmiş burun 
ve kırk sancak lstanbula gönderildi. 
fstuanfi , 17 S 319 .. diyerek galip-

lstuanfi, 1 7 S 3 l 9 diyerek galib-

lere yerinde olmıyan korkunçluk iza· 
fc etmek istemişlerdir. 

Bu ecnebi tarihinin yazdığı doğru 

olsn cin Şarap mahzenlerinde ölüleri 
bulunan Türklerin intikamı alınmı~ 
demekti. 
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Müsabaknm1za 129 numara ile iştirak 

opudult ~ ııo ızt."t ;::>Jlvs fivH. uapa 
HA.R!KA 

iktisat Vekilinin! 
tetkikleri 

CelA.I Bayar dün 
bankaları gezdi 

tktisat vekili Celal BayaT iktisadi 
mahafildeki tetkiklerine dün de devam 
etmiştir. CeJal Bayar dün öğleden son
ra Doyçe bankın İstanbul merkezini 
ziyaret etmiş ve burada bir saat kadar 
kaldıktan sonra İş bankası İstanbul şu
besine gelmiştir. Celıil Bayar burada 
şehrimize gelen banka umum müdürü 

Muammer E~iş ve İstanbul şubesi mü.. 
ldürü Yusuf Ziya ile iki saat kadar gö

rüşmüş saat on yedide bankadan ayrıl· 
mıştır .. 

Bundan sonra iş dairesi İstanbul baş. 
müfettişliğine giden İktisat vekilimiz 
burada uzun bir müddet kalarak İstan
bu1a gelmiş olan iş dairesi reisi Enis 
Behiç ile 15aşmiifettişi HalCıktan iş kanu 
nunun tatbikatından evvelki safahat 
hakkında uzun boylu izahat almrştır. 

Dün akşamki ziyafet 

ıstanbul tersanesi M d · "hiınınat a rıt civarında Jarana mıntakasın- Asiler birçok silah ve ınu 
(Ba.'jtara/~ 3 üncüde) da yapılan taarruz esnasında, hükumet rakmıştır. 

firması lstruıbul tersanesinde, önce muhriı:· kuvvetleri asileri birçok mevzilerde Kovulan Kral .. e f9· 
!erden, kruvazörlerden bıı.~lıyarak zamanıa gor • 
büyilk gemilere varıncaya kndn.r, her sınıf yerlerini terke me:bur etmişlerdir. Londradan gelen bir ha?e~e al }.lfonS 
.ıarp gemileri yapacaktı. Asiler geçen hafta, bu mevzilerden panyaclan atılmı~ olan eskı J{r {fakiye 

BUyük ı .. arp • .:, ıs..anbul tersanesindeki Madrit ile Valensixa arasmıdaki müna· asilerin Malaga üzerindeki ınuvabir tel· 
fabrikalar harp gemill'rlmizin tamirinde çok k 1 ~ ti dolayısile general Frankoyu 
işe yaradı. lnglllz denJzaıtı gemileri taratın· a atı tehdide kıyam etmişti. l • tir 

H"kfı grafla hararetle tebrik etmış · 1 Frarı· tlan torpillenerek batmalarına kıl kalmış c- u metçilerin ali kumandanlığı hü. p . d" . 1 genera . 
ınn Berk ve Peyk gibi harp gemileri, burr.- kumetçilerin bu cephede 5 kilometre k<ı an:ıte onen şaıya ar. t kdirde. es1'1 
da mükemmelen tnmir edililikten başka, hiç konun, muzaffer o'iduğu a tahtı• 
yoktan bir mermi labrikast tesis edilerek dar ilerlemiş olduklarını tahmin etmek· ı kral Alfonsu geri getirip ispanya 
ıs llğe kadar topçu mermisi de yapılmıştır. tedir. na oturtacağı yolundadır~ __., 

Dawrin yukıırdnkt cümleleri tersane. ----

Bay Tevfik Tarı kı~ 10 aylık Gılz;n 
(No 151) 

Şehir dahilinde 

Eşekle 
nakliyat 

Belediyen n hoşu· 
na gitmiyor 

yl lh.ra cttlğlmlz anda bahriye kııdro.. 

muzun bize lstedlğhnlz kadar usta, lş~l 
vo mlihendls U>mln edı>bllecı>ğini de izah 
etmektedir. 

l\lulıarrirln temennisi ıudnr: 
Bu işe hemen b8§1amak gerektir. Eğer 

İstanbul tersanesi, bir devlet müessesesi o
lacaksa l~ııngelen tahsisatı 1937 bütçesine 
koymaktır. Devlet tersanesi değil de, bir et• 
nebl sermnye ve mUessescnln yardmıile kt:• 
rulan husust bir ıtrket olacaksa • devlet ts
tlnye Dok şlrl<etinin tesisatını satın almak 
istediğine göre, bu ikinci şeklin muvafık 
g6rUlmlyeccğl.nl sanıyoruz • gene hemen er• 
nebi sermnye ve tezga.hlarlle temasa gelme
lidir. ÇUnkU, Kn.ıppa ısnınrlanan vapurlar 
için sartedllen müzakere zamanı gösteriyor 
ki b{lyle anlaşmalar uzun sürmektedir. 

Bu mllnasebı>tle t. dlln, b7Jlm dı> Ymıuf 
neı, ve Kasımpa§& veslleslleı ayni me\'• 
nım UzerlnıJe durnıu, bulunduğumuzu 

hatırlıı.tınak lst.crlz. 
* • 

Şehir meclisi dün saat on beşte top- ---------------
lanmış, belddiye reisi yeni .. tekl.iflerde Ta I ebe P 8 501 a r 1 bulunmuştur. Bunlardan hırı şehırde e. 
şeklerle nakliyatın men'idir. (Baş tarafı 1 incide) 

Belediye, eşeklerin zaten dar olan Nafia vekaletile Tramvay şirketi 
sokakları tıkayarak seyriseferi güçleş- arasında hasıl olan anlaşma • ııucibin· 
tirdiklerine kani bulunmaktadır. Bu- ce bütiin ilk, orta, yüksek mektep· 
noktadan eşeklerin şehir dahilinde ler talebesi ile Üniversite talebesine 
men'ini istemekte, yalnız mesirelerde, paso verileceğini şirket dün Maarife 
yazlık yerlerde eğlence ve binek vasıta. bildirmiştir. 
sı olarak kullanılmasına müsaade edil- Bunun için lazım olan pasolarm ı 
mesini ileri sürmektekiir. Belediye reisi- tevziine yarından itibaren başlana
nin bu teklifi Şehir meclisinin mülkiye caktır. 

encümenine havale edilmiştir. T enzilath tarifeden istifade ede-
Belediye reisi, hastane poliklinikleri- cek olan bütün talebeler, devam et

ne başvuranlardan yirmişer kuruş alın- tikleri ki.iltür mi.iessesesinden hüvi-
n1asını da 'teklif etmektedir. Fakirler yetini gösterir fotoğralı birer ilmü-
bundan istisna edileceklerdir. Senede haberle velileri tarafından Tramvay 

Biraz di~{katli 
olahm ! 

(Baş tarafı 1 incide) 

olman bizi şu aleni derse adeta zor
lamış oldu: 

S - "Kim neyi kimden istirdat 
ediyor?., 

C - Vatani partisi "Hatay,. m 
Cenevre kararından evvelki hale 
dönmesini istiyor. Yani Hatayın tek 
rar "Sancak., olması hulyasında. 

S - Sancağı Suriyeden kimse 
almad: ki .. 

C - ... "Hatay., ı bir hüviyet ad

detmiyor musun! Sancak Suriyeden 
"Hatay,, a intikal etmiştir. 

S - Acaba Suriye hükumeti san· 
cağı Suriyeden mi istirdat edecek? 

C - Hayır.. Hataydan istirdat 

etmek niyetinde imiş. 
S - ... Ve Türk ordusu Suriyeyi 

Suriyeye karşı mı müdafaa edecek? 
C - Hayır.. Fransa ile birlikte 

Cenevrede emniyetini deruhte etti-
ği "Hatay,, ı, herhangi bir mevhum 
tasallut karşısında yapacağı şekilde 

müdafaa edecek. Eğer tasa!lut Suri
yeden gelirse tabii Suriyeye karşı 
cephe alacak. 

İşte bu i§ böyledir. 
Biraz dikkatli olalnn. ... • 

Haliçteki 
havuz~ar 

tehlikede 
S · ed"" üratle tamır 

m el(l rl kararlaş 1 
• 

~ · havuı 
Haliçteki lktisat vekaletı d bil' 

lan mühim bir tehlike karşısın 8 
ra • 

lunmaktadır. Bugün yenide~ ~8 • 
ptlmasma imkan bulunrnıyaca Jtletı 
dar muhkem kurulmuş ve tanıa ı. 
büyük taşlardan yapılan bu ;av;er • 
lar son zamanlarda rnütead ıt 8ğ3 
1 . d ızdırırı erın en çatlamış ve su s 
başlamışlardır. ki1" 

Mütehassısların yaptıkları rtd,afr.İ 
lere göre.her üç havuzun etra 

1rırıif • 
arazide su gölcükleri husule ge bO' 
tir. Bunun icin havuzların sular~-n 

~ dıy za••·IY· 
şaltılıp içeri vapur alın gı p~ 
etraf tan sular sızmaktadır. Bu to )ı;tı' 
altı gölcüklerinin havuzlara su 

8k,,r 
d ~ k b . y. uyu te ıgı zaman ay ettıgı s 
aldığı anla~ılmaktadır. ..hitr' 

Mütehasgıslar havuzların 111~ ıııl 
bir tehlike karşısında bulundug.u i~ 
ve sırf yüksek mukavemetlerı, bil 
malzemeleri sayesinde havuzlar; tırı' 
giine kadar bir çökme v~!a yı ~te' 
tehlikesi geçirmediğini soylerne 
dirler. ·J.ir' 

iktisat vekaleti havuzların ~c~ 
tamir ve takviyeleri için önümUZ r 
sene bütçesine tahsisat koyrn~ 

900000 kişi hastanelere başvurduğuna şirketine yazılacak bir dilekle müra
göre belediye bu yüzden hayli varidat caat edecekler, yüz para vererek ten 
temin edecektir. zilat pasosu alabileceklerdir. Ten-

Belc!diye reisi keçi eti satan kasap zilatlı pasoların, yarın saat sekiz bu· ıstanbul 7 nci İCf3 memUJ lug"' undaJI: 
dükkanlarına levha konmasınr, kasap çuktan itibaren Galatada Tünel ha- .,Jtr Oalata rıhtımında bağlı bulunan Ege 

vapurunda kilin gece İktisat Vekili Ce· ve tavukçu dükkanlarında terkos mus· nında t~':ziine başla~aca~trr. Pasoları Fatma Saniyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek .. b tıll' 
W Bayann da iştirakite htanbuldaki luğu bulundurulmasının mecburi kılın. aln:ıak .. ıçın. P.~~r gunlerı ve c~mar- nan ve tamamına 1601 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Gülf• rJo-
deniz erkanı bir toplantı yapmışlardır. masını da istemektedir. tesı gunlen ogleden sonra hanç ol- hatun mahallesind Az' Mahxn t f d' k ~ d ki 54 yeni 42 

1 d 
--------------- mak üzere her gün saat sekiz buçuk .. f . e ız . u e en 

1 
so agın a es l ~ 

Bu top antı an evvel Almanyaya ısmar. 1 1 v t.;n saat on ikiye, öğleden sonra saat lı on tara ı Azız Mahmut efendı caddesi arkası müteveffa ce ep .~ ..,-
lanan yeni deniz ticaret filomuzun si- Q ren Ç on üç buçuktan saat on yedi buçuğa hane ve bahçesi sağ tarafı Hacı Hasan hanesi sol tarafı Salih. cfi~er ~ 
perlı mukavelenamesinin imzalanması bı· r haA. d ,. se kadar müracaatlar kabul edilecektir nesi ve çe§me hazinesile mahdut ve evsafı a§ağıc:la yazılı bahçelı bı~ e aıa 
§erefine bir ziyafet verilmiştir. M d satılmasına karar verilmiştir. Zemin kabnda zemini karosimen ve golll bit 
Maarife bir teklif! On yaşında ana bir ake onya küpü olan bir taşlık üzerine iki basamaklı bir koridora geçilir. Burada ifİ'I' 

Ressamlar 
kardeşine saldıran komitacıları hela bir oda olup ikinci bir sofa üzerine içiçe iki oda bir hela vardır-~ 

adam ! (Baş tarafı 1 incide) ci katında bir sofa üzerine yüklü ve dolaplı üç oda ve bir beladır· B .. l~ 
Bakırköyün Osmaniye köyünde şe- pun voyvoda heyeti ise yedi kişiden i- katında karosiınen ve bahçeye kapısıbulunan bir taşlık ve bir köJ1l~ 

maaşa ni bir hadise olmuştur. baret olup Na.sko İliyef isminde bir çe- ve içinde üç gömülü küpü olan yer kuyusu bulunan karoıiJPC:d ~ 

ba g"' an malı Ali isminde bir adam evde kimse ol- tecinin riyaseti altındadır. Bu iki gru- bir muthak vardll'. Bahçesi ilci set üzerindedir çam, ayva, erik, dut le'' 
madığı ibir sırada anaları bir, fakat pun daha bilylik gizli bir makama bağ- üzere 10 ağacı vardır. Bahçenin sokağa aynca kapısı vardır. BodrUJll et" 

nuzeı sanatlar akademisi yeni pro- babalan ayrı olan 10 yaşındaki kız lı oldukları anlnştlmıştır. beden d.uvarlan kargirdir içinde elektrik ve terkos tesisatı vardır· ren' ...... 
Kasaba ve köylerde teşkilat kuran I afll'_.. 

fesôrlerinden Lcopold Lcvi maarif ve· kardeşi Mihribana hücum etmiş ve za d k ı:;...ı ler kanu en kafesli ve zemin ve bodrum kat pencereleri denıir P _._ çetecilerin, (Maki ons o .l!JUinstvo) na uı .. v 
kAletine takdim edilmek üzere bir tek- valh kızı cebren berbad etmiştir. A - 1 · · r b' dır. Üstü alaturka kiremitle mesturdur umum mesahası 271 01etre ~ ••' 

damda fena bir hastahk da olduğun- miyle neşrettik erı gız 1 ır gazete her \1i1' ... 
lif hazırlamış ve bunu vekalete ver - tarafta dağıtılmı§tır. Polis birçok tev baı olup 120 metre murabbaı bina zemini kalam bahçe olan bir e 

k n-~- k d · ··d··ru B h dan cocuğa aşılamıştır. ıne LWQe 11 a emı mu u ur an kifat yapmı~tır. Bunlar arasında Runo mamı tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazediJıniştir. _.ti 
rroprakla beraber Ankaraya gitmiş - Bakırköy jandarma kumandanlığı va isminde genç bir Makedonyalı kız Artt · d. Art ril · "J1flP'. 

hadiseyi haber alarak derhal tahki- ınna pe,ın ır. tmnaya iştirak edecek müşte · erın ,ııd' 
t1r. da vardır. h · l>eJlk kata başlamış ve bu sabah suçlu Aliyi M R 0 ., mu ammenenın o/o 1,5 nis~tinde pey akçesi veya milli bir .,,t, 

Bu teklüe göre memlekette profes- Sofyada "V. · · · Makedonya - tantP 
yooel olarak çalışacak olan ressamlar yakalamıştır. komite t~kilatr namına hareket etti- temi~~t mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim ver~ı 2 3 9'1 
htlk6met tarafından ayda 60 lira maa· M • ı ... • • ı A. k t ğini idia eden Kiril Pandof isminde bir tenvırıye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnanıesı 1 . fıtit• 
şa bağlanmalı ve üç ayda bir sergiler 1 8 n 0 m U a a 1 çeteci Manolof isminde bir tüceara teh tarihine müsadif Cuma günü Dait'~de mahalli mahsusuna talik ed~lect' i•ci' 
tertip edilerek bunların beg-enilen e . Elrafınd ~ Jnalliz dit mektubu yazarak teşkilat namına Birinci arttırması 5/4/937 brihine müsadif Pazartesi günü da•~;,.ı" 

,.. 2000 leva istemiştir. Bu adam yakala- t 14 d 16 d • _ı l d 1 la)"rı1e ». 
serleri satmalınmalıdır. Buna muka - hariciye nazırının narak isticvaba başlanmıştır. saa en yaka ar ıcra elli ecek. Birinci arttırmada be e, t111ctfİI"'"' 
bil devlet ressamlardan eser isteme . hanımenenin o/o 75 ini buldu~u takdirde üstte bırakılır. Aksi tef"• 
lidir. fikri Hataydah1 Fraosız sonarthrmanmteahhüdübakıkalmaküzere arttırma on beş gün dah9.- le" 

Her üç senede bir açılacak sergiler- İngiltere Hariciye Nazın Eden Ha- delt>ğesl ParJse dit edil~rek 20/4/ 937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 
16 

.. ;tii.,d' 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla po.ğı fi 1 d d Daıred 1 k "kin • -- " · ' de himaye gören ressamların himaye- "u 1 ar e yapı aca ı cı arttmnanticesinde en çok arttır••-· d ı . ..iO 
İtalya Hariciye Nazın Kont Çiyano a- A. A kıl k ~ 01• (JIO'-

ye !Ayık olup olmadıkları tayin edile- Antakya, 18 ( .) - Havas mu- bıra aca br 2004 numaralı icra velflu kanununun 126 01C1 .. t.#1 rasında Milanoda yapılmış olan milli- · 1 cN-
ceğinden profesör bundan başka bir kat hakkında Bel~dda çıkan Vreme habiri bildirıyor: tevfikan h3klan tapu sicillerile sabit olmayan iı)otekli alacakl•~ • falı <fi 

b·- Suriye, fevkalade komiserinin San· l k d ıle 4 
"Sanat severler cemiyeti'' kurulmasını gazetesinin I...ondra muhabirine şayanı · a a 8 .aranın. ve irtifak hakkı ~ahiolerinin bu haklarını ve husus- L.d e ' 

caktaki delegesı Durieux de eksperler f :zarru·:-J.--M 
teklif etmektedir. dikkat beyanatta bulunmuştur. komitesinin ihzari işlerine iştirak için masarı e daır olan iddialarını ilan tari'ıinden itibaren 20 gün ,ııctW· 

... uz.-llllllllutjlllf!Dlhııımııınıııııır.uııııııııııııııııııııııııı• 

Açık Görüşme: 

Verem sanatoryonı1a'N hakk1nda 
'111.-0ktup gönderen okuyucumııza: 

Gönderdiğiniz mektup zayi olmu§
tuı.\. Öztlr diler, btr k9PY.@6~ gönder
~ rlca ederiz; 

İngiliz hariciye nazın demiştir ki: Hariciye nezareti tarafından çağrılmış rakı müshitelerile birlikte Dairem;ze bPdirmeleri lazımdır. Aksi t,.sııct-" 
"-Türkiye Hariciye Vekili Doktor tır. Durieux, pazar günü Pariste bulu- hak.lan tapu sicillerile sabit olmayanlar satı§ bedelinin payl~ctl 1' 

Tevfik Riiştü Arasla İtalya Hariciye kt r h kalı 1 d Uaı-~ıt naca· 1 • anç r ar. Müterakim vergi, t~nviriye ve tanzifiye ve e 
Nazırı Kont Ciano arasında Mfümoda Paris 18 (A A) s · d "L_ • ··- ....... hl ' · · - uriye başve- mın en Juaret olan Belediye nısumu ve Vakıf icaresi bedeli ıııu7" vr--. 
yapılan mUUi..kat Akdeniz hakkında kili Cemil Merdümle Suriye Hariciye ·ı l ·tttr· ~ 
İngiltere ile İtalya arasında imzala- nazırı ~a~ullnh Cabiri, Türkiye Bü- tenzı o.unur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye ·~ ,_,..)• 
nan anla.~mayı genişletecek ve f l·dc· yük Bl<"Sı Suad Davazı ziyaret etmit- fazla malumat almak istiyenlerin 34/6113 numaralı dosY" .ıı"~ 
nizde uzun bir müsalemet devresi tesi-ı ler ve kend;!.!ile dostane bir görüşme evrak ve ınahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görÜP 
sine 18Pdmı edecektir.,, Y,a.pmrşlardır. lan ilan olunur. (972)' 

• .:...ı 
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Güzel &anatlar aka dem isinin yeni profesörü 

Leopold Leviye göre 
Talebeleri ve sanatımız 

"Bur·ada bulduğum bakir ve mUsalt çalışma zeminine benzer 
bir zemin 1937 dttnyasında bir haylı nadir bulunur. 

'Akademi hooalı.ır,,ıdan Edip 
Hakknnın g&rüşi.1.e Ahmet 
Hamdi, Burlwn To-prak, Ni
m-nı.t:d<lin Nazif ve Leopold 

Levi -

~:~-----~~ 
Dostluk maçı ı 
Pazar gunu Taksim stadında 

Gaıatasarayla Beşiktaşı, Fenerıe de 
güneşi karşı kar?ıva göreceğiz 

Kurban bayramının tatil günlcrinıde 

spor meraklıları gene çok mühim futbol 
maçları seyretmek imkanını bulmuşlar
dır. Şehrimizin milli kümeye girecek 
dört güzide klübü aralarında yapacakla 
n (dostluk kupası) müsabakaları dört 
takımımızın taraftarları için bulunmaz 
bir fırsattır. 

Beynelmilel spor temasları organi. 
zasyonu komitesinde aşağıdaki tebliğ

den anlaşıldığı gibi karşılaşmaların ilk 
günü olan önümüzdeki pazar Galatasa
rayla Beşiktaş, Fenerbahç~ ile de Güneş 
çarpışacaklardır. 

iki gün sonra mağlfıplar üçüncülük 
ve dörldüncülük için karşılaşacaklar. 

Ertesi gün de ilk maçların galipleri 

Milli küme 

birincilik ve ikincilik müsabakalarını ya 
pncaklardır. 

B. t. T. O. K. ın tebliği. 
4 Klüp arasmda yapılacak müsabaka 

lar aşa ğıda yazılı şekilde cereyan ede
cektir: 

1) 21 şubat 1937 paznr gü.,ü "aat 
13.45 te Ga:atas:ıray _ Eeıtii:ta~ 
15.4.5 te Fenerbah!rc-Güneş ta
kımları oynıyacaktır. 

2) Maçlar Taksim stadyomunda ya. 
pılacaktır. 

3) Her iki maçın hakemi başantrenör 
Mister Booth'dur. 

4) İkinci müsabaka mağluplar ara
sında 23 şubat 1937 sah günü, 
iiçüncü müsabaka 24 şubat çar• 
şamba günü gene Taksim stadın. 
da yapılacaktır. 

olduğunu söyledikleri ressam cevap 
verdi: 

suale cevap vermek için hazırlanmış Teşkil edilip edilmi-
değil miydi? ,,, 

5) Takımlar berabere kaldıkları tak-
klirde maçlar yarım saat temdi~ 
edilecektir. 

- Kisling mi dediniz?. Ben en az 
on, on beş dane kadar tanıdım . 

Ve, cidden ahenktar bir sesle de -
vam etti: 

- Kısling veya Kıslingler bir res-
sam veya birer ressam mıdırlar? bil
mem.. Belki.. Fakat niçin onun ve
ya onların bu hüviyeti üzerinde du
ralım? O veya onlar her şeyden ev· 
vel bir moda değil midirler? 

Göğsünü germiş, dirsekleri bükük 
kollarını silke silke konuşuyordu: 

- Paris l - dedi. - Paris .. Paris bu! 
Yaşamak için daima modaya, her 

zaman, her şeyde modaya muhtaç 
ve esir olan Paris.. O Paris ki kah 
bir Van Donjeni kah bir Çinli nak· 
kaşı, kah bir beyaz Rusu sanatın en 
yüksek putu gibi salonlarında do -
laştırır. Koşu yerlerinde, monden su-
varelerde rast geldiğiniz bu sanat 

putlarmm zaman zaman lsviçrenin 
bilmem hangi dağındaki lüks oteller 
de yaşadıklarını veya Nonnandi T
ransatlantiği ile Amerikaya gittikle -
rini, Holivut artistlerile muaşaka 
ettiklerini gazetelerinde neşretmek -
ten, ve okutmaktan bıkmaz. Sora -
nm size bu Parisin zaman zaman ta
pındığı şu veya bu put'un sanat'kar 
olup olmaması umurunda mıdır? 
Kislinglerin, Van Donjenlerin resc;3m 
veya artist olup olmamaları ebedi -
yen meçhul kalmağa mahkumdur. 
Muhakkak olan bir nokta varsa .. E
vet, muhakkak olan bir nokta var 
sa bu ancak ve yalnızca şu adamla -
rın gayet güzel giyinmesini ve bar 
larda güzel konuşmasını bildikleridir. 

Gülümsiyen gözlerinin bir an ha -
na bakışındım istifade ederek sor -
dum: 

- Üstat! talebelerinizi nasıl bul
dunuz? 

Bu, herhalde tepeden inme bir su · ı 
al olmuştu, zira gözlerini o anda ta-' 
vana diken ressam, bir an derin bir 
dü~ünceye dalıvermiş vehmini ver -
mişti. Arkadaşlara baktım. Hepsin -
de mi.ibahasenin mecrasını birdenbi -
re değişt!ren bu sualin nasıl bir ce -
vap alacağını merak eden bir dikkat 
ve al~ka belirmişti. 

Acaba ressam, henüz böyle bir 

içimizde belki böyle sananlar da yeceği belli degil 
oldu. Lakin Leopold Levi üç beş Futbol federasyon reisi Istanbul 
saniye sonra, taklidi mümkün ol - ve Izmir ajanlarını Ankaraya 
mıyan bir inanışla söze başlayınca bu davet etti 

6) Fiatyar Balkon 100, Tribün 10, 
duhuliye 25 kuruş olarak t~blt 
edilmiştir. 

zan kökünden taranmış oldu. Dedi 
ki: 

- Talebelerim bana büyük bir 
nikbinlik vermektedirler. Zira bu
rada tertemiz bir zemin ile karşı kar 
şıyayım. - .... 

Sustum ve bekledim. Bu susuşu -
mu manidar bulmuş olmalı ki; 

- izah edeyim. - dedi. - demek 
istiyorum ki ·'talebe diye atölyemde 
ve Akademide rast geldiğim her 
genç şu veya bu san'at kanaatinin 
tesiri altına girmeden, şöyle veya 
böyle bir san'at temayülüne taraftar 
olmak sevdasına tutulmadan benim
le temas etmiş bulunuyorlaT.. Ken -
di bakış zaviyemden bu ciheti müta
lea edince açıkça diyebilirim ki ta -
lebelerimin hepsi kendi doğuş hassa
siyetlerini kaybetmeden mektebe gel 
miş bulunuyorlar. Bunlar anlamak -
tan çok, hissetmek merhalesindedir -
ler. Binaenaleyh bu vaziyet benim 
işimi kolaylaştıracaktır. 

Ve bir sual sormama meydan br 
rakmadan devam etti 

- Faraza Fransayı, Paristeki gü -
zel sanatlar akademisini ele alalım: 
Bilir misiniz bu akademiye devam 
edenler, yani, istikbalde, F ransanın 
güzel sanat aleminde bir rol oyna -
mak arzusuna tutulmuş olanlar ne 

haldedirler? Ooof inanınız bana 
ki cidden çok garip ve berbad bir 
haldedirler. 

Onu saniyeden saniyeye artan bir 
hayretle dinliyordum. Yalnız ben 
mi ya? diğerleri de. Burhan Toprak 
da, Akademinin "esthete,. i olan 
Ahmet Hamdi de, ressam edip Hak
kı da hep hayret içindeydiler. Nasıl 
hayret edilmezdi ki Leopold Levi 
nin sözleri ve söylediği bu sözlerden 
daha ağır bir manayı göze vuran yü
zü ve gözleri Fransa resim sanatmııı 
bütün istikbalini sıfıra indiriyordu. 
Devam etti: 

- Bir çocuk.. Veya bir genç ta -
savvur ediniz ki eline her geçen şeyi 
okumak itiyadında olsun. Yahut bir 
genç tasavvur ediniz ki bir san' ata in
tisp etmek arzusunda bulunsun ve 
fakat o san 'atın henüz en basit bir 
amelesi dahi değil iken okuduğu bir 
sürü kitap yüzünden binnazariye 
kendini san 'atın alimi addedecek de
receye yaklaşmış bulunsun. Bu gen
ce, böyle bir gence bir şeyi öğrete -
bilmek mümkün müdür? Haydi di
yelim ki mümkün olsun, di.işünü -
niiz bir kere bu ne derece güç, yoru
cu ve zor bir iştir. Muallim sıfa -
tiyle siz ne söyleseniz o dudak bükü
veriyor, onu istidatlarına en uy -
gun gelecek bir sahaya sevketmek 
istiyorsunuz ve o söylediklerinizin 
tam tersini yapmağa kalkııııyor. fşte 
Fransız al·adcmisinin talebesi böyle 
bir tiptir. Eline fırça almadan, pale
tin nasıl tutulacağını bilmeden bü -
tün ekoller hakkında aşağı yukarı 

Ankara, 19 (A. A.) - Yeni futbol 

Stad gişeleri saat 12 den itibaren. 
açıktır. 

federasyonu reisi Sedad Rıza, İstanbul ___ B_U_y_tl_k_a_d_a_d_a __ _ 
ve 1zmir futbol ajanlarını Ankaraya 

davet etmiştir. Spor 
Ankara ajanının da iştirakile yapı-

la~ olan içtim.ada milli kümenin teş- mu·. saba k a 1 arı 
kil edilip edilmiyeceği düşünülecek ve 
bir karara bağlanacaktır. 
Diğer taraftan federasyonların nak

linden sonra İstanbulda hikmeti vücu
du kalmıyan hakem komitesinin de An 
karaya taşınacağı rivayet ~Imekte

dir. 

bir fikir edinmiş bulunmaktadır. 
Yani talebenizin t11nktt taraflan tu -
haf bir inkişaf yapmıştır. Hatta bel
ki de o, bu gidişle şahsında müstakil 
ve mükemmel bir san'at münakkidi 
hazırlamaktadır. 

Ama iyi bir ressam olabilmek 
istidadım çoktan kaybetmiş, içinde -
ki artist istidadı belirmeğe imkan 
bulmadan tahrip eylemiştir. [*] Hal
buki buradaki talebelerim ya hiç bir 
şeyi okumamışlardır, ya ancak oku
makırı lazım geleni okumuşlardır. 
Yahut da kendilerine gösterileni o -

Büyükada Halk spOT klübünün tertip. 
ettiği spor müsabakaları 21 şubat pazar 
günü Büyükadada yedi klilbün iştirakile 
yapılacaktır. 

Müsabakalara saat 14,30 da (Adalı-

lar arasında) yapılacak olan bisiklet 
yarı§ile başlanacaktır. 

15,30 da (5000) metrelik yarış. saat 
16,30 da da Pera-Büyükada maçı ve 
daha sonra da Ving-Pung karşılaşmala 
rı yapılacaktır. Müsabakalardan sonra 
galiplere madalyeler tevzi edilecektir. 

Galatasaray - Kolej 
Atletleri yarın bir mukavemet 

koşusu yapacaklar 
Yarın saat iki buçukta. Robert Kole} 

sahasında, Galatasaray lisesile Kolej
den iştirak edecek onar atletle 3000 met 
relik bir mukavemet koşusu yapılmas~ 

kuyacaklardır. Zekaları bakir kal - --------------
mıştır, "talent .. leri vardır ve bir ö~- Marcel Thil 
retmen ve artist sıffatiyle ben üze -
rinde işliyecek mükemmel bir zemin 

kararlaşmrştır. 

bulmuşumdur. 
- O halde, bana, talebenizi han

gi e.nslar üzerinde yatiştirrnek iste -
diğinizi söyler misiniz? 

- Bence en mühim nokta bir ta -
lebenin hassas olduğu telleri anlıya -
bilmektir. Bundan sonra iş kolayla -
şır. Ben bu tellerin verdiği sesi r:linle
yerek, talebemin hassasiyetini art -
tırmak, terbiye ve tenmiye etmek ve 
gene ancak bu hassasiyetin istikame 
tine müvazi olacak bir sistemle kül -
•ürün;i ileriletmek lazımdır kanaa . 
tindeyim. Bir artist hasse.siyetini 
körletecek bir kültür tarzından dai -
ma zak tutulmalıdır. 

Buraya gelince şair Ahmet Ham
di söze karıştı: 

- işe elifinden başlıyor ve de -
mek istiyor ki bir nebat nasıl büyü -
dükçe gıdasını topraktan alırsa 
talebe de san'atta ilerledikçe kültür 

Lou Bronlllard'ı 
bükmen mağlt\p 

ederek şampiyonluk 
unvanını muhafaza 

etti 
Dünya yan orta boks şampiyon~ 

Marcel Thil en mühim müsabakaların .. 
dıµı biri olan Lou Bronillard maçını da 
kazanarak eski unvanını muhafaza et

miştir. 

Bu galibiyet: müsabaka esnasında 

L. Bronillardın M. Thffin vücudunun 
alt tarafına vurduğu gayrinizami bir 
yumruk yüzünden diskalifye edilmesi
le olmuştur. 

Maçtan sonra gazetecilerle görüşen 
galip yumrukçu, maçın bu suretle bit
tiğinden çok müteessir olduğunu, raki
bini nakavtla yeneceğine emin bulun
duğunu söylemiştir. 

hassnsmı tedricen alsın. --------
Burhan Toprak 
- Doğrusu da budur .. - dedi. -

Sen Nizam aynı fikirde değil misin? 
- Şüphesiz .. 
Diyecektim, fakat diyemedim, zi

ra ressam Leopold büyük bir ferah -
lık ifade eden geniş bir jestle kollarr· 
nr açarak benden evvel konuşuver -
di: 

- inanınız efendilerim.. Burada 
bulduğum bakir ve müsait calışma 
zeminine benz~r bir zemin 193 7 dün 
yasında bir hayli nadir bulunur. Hem 
"bulunur,, mu bilmem .. 

Nizaınettrn Nazif 

(Miilakatın ikinci ve son kısmı yarın) 

'' . '/. ~ ' ·:::---
~ ·-

Joe Lu·z 
Gene ~alip 

Nevyork (T.T.) 18 - Zenci boksöl' 
Joe Luiz Natie Brawn'u dördüncü ra. 
vundda nakavt etmek suretile gene yeni 
bir galebe temin etıni§tir, 
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v AZAN= ~cdlgraır waıonaıce ÇEVtREN: '" 

Vazan:(V~ 
- !,te hayatınızda bana söylediğiniz en 

,hOf söz bu. Ah, Allahnn. Ölmesini nekadar 
da isterdim. 

Kadm elleriyle yUzUnU kapadı ve hıçkıı· 

ma~a başlııdı. 

- Niçin intihar etmiyorsunuz. Kim mani 
oluyor! ok korknksmu: ve onun için öleml• 
yorsunuz. Burad:ı. hnvagazl tertibatı var. 
Açın muslukları, o kadar. Hem burada bıçak 
da var. 

- Bu şeklide ölmek istemiyorum. Hem s!. 
zlıı, bUtUn clnayeUcrlnizin cezasını çektiği• 

nizl görmek istiyorum. Bunun için yaşamak 
istiyorum. 

Bellamlnin dud:ı.kları titriyordu. Dişleri 

görJndU. Yavaş ynvaş kadına sokuldu. Bir 
elini omuzuna koydu. 

- Hayır, dedi, ölUmden korkuyorsunuz. 
Fakat ben korkmuyorum. Ben, yukarda ö!U 
mUn geleceği gUnU sabırsızlıkla bc)sllyorum. 
o gUn gelince, rahat ve memnun gideceğim. 
Ha.lbukl sizin burada olduğunuzu kimse bil• 
mfyecck. Oh ... Ne memnuniyet! Herkes Uze• 
r1.nlzde dolaşıp duracak. Kimse bir mezarın 
Uzerlnde yUr11dUğünU farkctmiyecek. 

- Siz insan değilsiniz. 
Bcllaml tabaklan topladı. Gözleri uzaklar 

da: 
- Kfmsc, dedi, sizi bulamıyacak, kimse 

Sizi hep burada saldıyacağım. Eğer başka 
bir yere götUrmcm icap etse bile, tekrar 
buraya getlreccılfm. 

Birdenbire döndU, hızla yUrlldU, arkasın" 

de.."'\ kapıyı kapadı. geldiği yoldan kUtUphane 
ye, ..,a:ı:ı nıas:ısmın dibine çıktı. Her§eyi yerli 
yerine yerleştirdi. 

Abel Bcllnml, köpeklerine son yemeklerini 
!kindi Uzerl verirdi. Ondan sonra, gece bek
'Çlçllk vazlfcll'rlnl 1)1 görsünler diye yem~ 

! vermez, aç bırakırdı. 
Savinl efendisinin köpeldere yemek ver• 

mek üzere odasından çıktığını görllnce ht· 
men kendi odnsma kapandı. Köpeklerden 
nefret ediyor ve MU patlıyordu.• 
Akşam oldu. Herkes yatmıiğa çekildi. Ge

ce yarınına doğru Savını kllpcklcrln kapıs:· 
nm önünden gUr1llt0 çıkararak geçtiklerini 
duydu. Bu gilrllltUyU Bellııml de duymuştu. 
Hemen kalktı, gidip ne var diye baktı. Kt
pekler bir nşağt, bir yukan koşuşuyorln.rdı. 

Bolla.mi etrafı dolıı§tı. Bir şey yoktlL Esn• 
sen l;opckler onu görllnce saklnle~!Jlerdl. 
Gidip yattı. 

Snnt ikiye doğru mutbağın kapm yavaş 
yavaş nçılmıığn başladı. O kadar sessiz ve o 
kadar yavaş açılıyordu kl, on metre Herde 
uzanmış uyuyan köpeklerden biri bile fark 
etmedi. Biraz sonra, aynı yavaşlık ve eesslı· 
ilkle kapı kapı:uıdı. Fakat kapının önUnde 
bir tas süt duruyordu. Merdivenden inen bir 
köpek sUttln fnrkma vardı ve koştu, içmt• 
ğe Mşladı. A~mm şapırtısmıı öteki köpek• 
ler de geldiler ve hep birden içtiler. Sonra, 
dudaklarını yala.yarak herbliisl. bir tarafn 
uzandı. 

Aradan beş on dakika geçti. Aynı kapı 

açıldı, arndan ye~ll bir hayalet görllndU. Ho· 
ya.let k!lpeklcre baktı sonra, bir çıtırdı bile 
çıkıı.rmnd:ın ilerledi. Elelttrlk sigortasının 

bulunduğu yere giderek bir dUğme çevirdi. 
BUtUn şato karanlıklar içinde kaldı. 

Yeşil hayalet Bellaminln kapısının önü• 
ne geldi, durdu. Gayet hefıf oh:uı hayalet ka
ranlıkta !evkalAdo uzun görllnUyordu. YüzU 
bembeyazdı. Balmumu gibi olan bu yUzM 
tuhaf, aynı zamanda korkunç bir mana var
dı. Bir elinde ye§ll bir yay tutuyordu. Bo)" 
nuna asılı olan torbada yeşil oklar va.rdı. 
Kapının önünde durdu. Bir hayll bekledi. 
Sonra eğilerek anahtar deliğine garip bir 
Alet soktu, çevirdi. Birinci kapı, hiç gür111tU 
çıkarıruı.dan açıldı. Blr mUddet daha bekle
di. Sır& ikinci iç kapıyn gelmişti. Aynı Aleti 
11<>karak bUkto, teli kaldırdı ve kapı açüdr. 

"' ~ ,,. 
Abel Bellaml gözlerini nçt:ığı vakit saat 

dörttü. Her uyanışmda iki 'k;lpı açık mı, 

dl.'~il mi diye bakardı. Baktı. Kapılar kapalı 
idi. Tekrar uyumak Uzere döndü. Dönerken 

yastığın vaziyeti bozuldu ve yere madeni 
bir şey dU~tll. Sesi duyunca BellarnJ ht• 

murdanarak kalktı, ve her akşam yatar 
ken yastığının altına koyduğu annhtannı 

alıp tekrar yerine koydu. Fakat uyuyama• 

dr. Diisiin-ırğe başladı. 
Bcllaml genç kızı Valeriyl dUşUnUyordu. 

Herhalde bu saatte uyuyordu ve bUyUk bir 
tehlikeye maruz kaldığını dUştlnıniyordu 

bile. 

Halbuki aynı saatte Valcrl de uyanıktı. 

Valerl penceresinden bakıyordu. Birkaç gilıı
dUr n!Sbetçl olarak konulmuş olan polis a:· 
tık yoktu. Fakat onun yerine Vnleri, .saba• 
hm ataca aydmlığmd:ı blrislnln dolaştığını 

gördü. Ilu adamın ağzmdo. bir sigara vardı 
ve Va.lerl bunun Spllt l rolla.nd olduğunu ar.
lamakta gt>clkmedl. l"iterln gazeteciye bu iş 
içln rica ettiğini nnlayara~ memnun oldu 

Valeri alelekser iyi ve rahat uyuyordu. 
Fakat o gt>ce uyuyamadı. lld defa daha 
uyandı. Son uyanışında karnı acılanış!ı. 

Knlktı. Pencereden b:ı.ktı. Spik Holland o• -
ta.Jıktn ı:-örlinrnlyordu. Herhalde gidip yat· 
mtş olacaktı. Genç kız üzerine bir şey ata
rak bir mum )-ktı ve kapısını açtı. Fakat 
derhal mumu s6ndUrdt1. ÇUnkU alt katta:ı 

ıeslcr geliyordu. Knlbl heyeoonla çarpın.ağa 
bailadı, merdivenin trnbzanmdruı eğilerek 

baktı. Bir sey görünmivordu. Faht 
sesler devam ediyordu. Birisi. herhalde blrl 
kııdm ha.Cif ha!lt ağlıyordu. Gidip babamın 

uyandırmağa ka.ra.r verdi. Koştu. Kapıyr 

vurmak için ellnl kaldırmışken durdu, VllZ" 

geçti. Aşağıda konuşanlar belki de hizmet• 
çllerdl. Belki birisi sancıla.nmı"tı. Ne de olsa 
babasının odasının kapısmı açtı. Bir kibrit 
çakarak mumunu yaktı. Odada kimse yok• 
tu. Yatak bo:;tu. Hatta bozulmamıştı. 

Valen lince şaşırdı. Sonra sUkQnet buldu. 
Belki aşağıda konuşanlardan biri mösyö HO" 
vet idi. Elinde mum merdivenlerden inmeğe 
başladı. Fakat ayak eesleri duyulur duyul
m:ız 11eslcr durdu. Vnleri seslerin geldiği sa· 
!ona doğru yilrlldU. Kapının tolanağmı ço
\'lrdL Kl!IUI idi. Sordu: 

- Kim o? 
önce cevap veren olmadı. Bir mırıltılar 

oldu. Sonra balınsınm sesi cevap vercll: 
- Benim \ ' alerl. 
- Ne oluyor baba? 
- Bir şey yok. Bir ahbabımla beraberim. 

Rica ederim yavrum sen git yat, ben çıkar" 
ken gelir sana haber veririm. 

Genç kız lstenılyc istemlye oda.sına çıktı. 
Bu saatte gelen ahbap kim olabilirdi? Niçin 
babanı bu saate kadar yatmamıtşL Be.bası 
gayet muntazam bir adamdı. Onun hiç böy" 
le adeUcrl yoktu. Hem de gizli, kapaklı işler 
görmezdi. Anlnyamıyord11. Fa.kat ne çıkar? 
Kalbi mUsterlh olmuştu. 

Aşağıda.n gelen seslerden blrlsinln. sahi 

bi babası idi. Fakat öteki, aglayan kimdi? ı 
Genç kız, kapısını knpıımamış, yatağına 

oturmuş bunlan dUşUnUyordu. Nihayet, sa• 
lon ka.pısmın açıldığını duydu, sonra sokak 
knpLSI açıldı. 

(Devamı var) 

Macera ve aşk romanı -97-

Kabahatsiz olsam da ne çıkar... Beni de ida.rn 
ettiriniz... Madem ki Yeniçeriler Devleti tehdıt 

ediyor, kellem feda olsun! . e-

l 
1 

• • r gibı, Y 
Geçen laınnların hülasası: yım. - dedi. göz göze gelmekten çekınıyo 

Oçüncii Murad, kt.ıfa.<rııula afyon du. Yeniçeriler, satılmaktan, aldatılmak re bakıyordu. • en,,~ 
mam olduğu hc.'de, isyan eden yeni. tan korktukları için, elçilerini büyük Padişah, sarhoşluğuna rağ1ll 
çerilcri, pencereden teskine çalt§ma- bir titizlikle seçtiler. Fakat, padişah, hameti anlıyarak: ~· 
ycı gidiyor. onlarla karşılaşınca: - Küffar üzerine bir sefer 

8 zU· 
- Meseleyi iyi tahkik etmcmiı::siniz. I kullarımın hepsi mütena'iın: olu~ısrı 

Evvela Mahmut efendinin bu işte hiç 1 yuf akçe yüzünden ettiklerı Z': . dell 
bir sun'u taksiri yoktur. O, ril!)vet a- I bol bol çıkarırlar ... Ganinıetle~~~arı• 
larak parayı züyuf yapmak teklifini ı pek azını ha.s yazdırırım.~ T uıııı.rııns. 
reddetti. Mehmet paşaya gelince, o da 'ı' nız artar! - dedi. - B~a.:1 k edesi• 
benim karinim, arkadaşımdır. Onun dal böylece söyliyerek bepsını ırza udtıJl 
kellesini vermek istemiyorum... niz ... Benden Mehmed ve MsJıDl -ıc 

. :(. :(. 

Padişah, pencerenin önüne geldiği 
vakit, sırtına giydiği kırmızı elbise
nin pek o kadar umduğu gibi mües-

sir olamıyacağını derhal anladı. 
Yanındaki ağalardan birine bağırt. 

tı: 

- Efendimiz ferman buyuruyor! ... 
Buralara. kadar gelmekte mana yok. 
tur. Her ne istiyorlarsa yeniçeri kul
larımdan dirig etmem ... 
Dışardan sesler yükseldi: 
- Mehmet paşayla Mahmut efendi

nin ba.~larını isteriz! 
Padi§ah: 

- Elçileri gelsin... Onlarla konuşa. 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 

-14-

.. .. veıı .. -
Heyetten biri, padişaha: başlarını istemesinler. ÇiinkU . ra.psı' 
- Bizim dilimiz söylemiye vannı-1 giran gelecek ... F..ğer bu bizı;1etı) ı;ste

yor, şevketlim! - dedi. _ Lakin, demin sanız size çok müfid bir Y~!n bil' 
azgın kullarınızdan ba7.ıları ileri geri reccğim .... Çünkü bana ihanet etti• 
çok ağır sözler söylediler ... Taşkınlığı kulumun konağını yakında ta.~c ada.Il 
bastırmak, büyük felftketlerin önüne receğim ... Bu heyetinizi o yağtll 
geçmek için, fedakarlık etmeli... müstefid ettiririm... cJ 13i· 

Bu sözlerin altında gizlenen mana. Deminki muhavere üzerine. }ia • O· 
d. serreti· 

yı, pa l§ah, anlamakta güçlük çekme- lalın oğlu Hacı Mustafa.nın :fJıılCl 
di. Çünkü herkes başını iğmi~. onunla çüncü Muradın aklına takılmıştı. 1 de• 

katen, bu, adamakıllı bir çı~~r yo etti• 
ğil miydi? Padişah, elçilcrı ıkna 

\. ğine kail olarak: _. b\1 J<• 
- Haydi. Gidiniz! Diyecegnn 

dardır: - dedi -. J{eıı· 
Elçiler, ayak öperek çıktı~~· '1Jt'lce 

dileri için bu vaitler belki ınula) dill
idi. Lakin yeniçerilerin isyanını .,.eri 

• 1 · d'k' · avludan 11 
dırmek. on arı gır ı .erı 

Parsın 
sevgi 

çıkarmak için: . gefet 

Tarza na k arş 1 duydu g-u - İlerde NesmelO UT.erine bır k8y11'"' 
açılacak, zararlarınızı ond~ J· ci bit' 

gittikçe bir alışkanlık =ı~!eği~;~ekkafivetatının l 

O 1 UY O rd U 
Bunu bile bile geri döndüler. ~ 
A..~iler heyetin etrafuıı alıp da.. p~ 

Y 1 · ·ı·kı l 1 şahın ı· ~ı· sa"sakladıgın· ı anlayınca· d .. 
ırtıcı pars yanız ıyı ı e yo a erce ve haftalarca birlikte dolaştılar, b" k k b'l ... kl da 1 "' • feJlO"' 

1 l 
ır o uyu ı e ta uza ar na mağa _ Mehmet P<>•oı:ı ile Maıunut ede'_..,, 

ge miyecekti. · layvan, T arzana en beraber karınlarını doyurdular; biri· alışkın olan delikanlı vahşilerin ko- """:i'"" a.kta. 'V' 

sadık bir köpek gibi hagvlanmıQtı, o- birine alıştıl--r. k 1 nin kellesi! - diye haykırın " ... usunu a amamıştı. Böylece onla-
nu seviyordu. Onun dilediğini yap· Fakat bu korkunç canavarlar ·· ettiler... ıat111" 

k 
· t d" F k k d .. . . d rın gorünmemek, duyulmamak için Hele heyetten biri, arka.daŞk ...ak· 

ma ıs er ı. a at o, o a ar yırtı- sunisü ıçin e en korkunç, en atılgan k k r~ 
d

.. .. . k d d dı ki orunara ve uzun otların arasında yaranmak ı'"ı·n, padı·~._ahın konıı. ",J, 
cı ve uşuncesı o a ar ar · işi en kurkusuz olan canavar, daha bun :. - l'l" 

kolay kolay anlıyamazdı. Anladık· dan üç dört ay evvel Londra kulüp- saklana saklana tepeden indiklerini mast vaadini ortnlığ:ı. fıslaytn~ 
larını da hemen unutuveriyordu. !erinde, zengin konakların salonla- ve kendisine yaklaştıklarını göreme- det büsbüti.in arttı. 

Nihayet düşündüğünü yapabil- rında son moda 0
0

iyinerek dolaQan ve mişti. Bahçe çın çın öttii: d' e }e9-

k b 1 b ld 
" "' b 1 - vaa ın me için İr yo u u. Greystok diye hürmet gören, birisil ı a ani erin hepsi çok iri ve kuv· - Kim para ve yagına. t efefl' 

Parsın boynuna halatını bağladı. vardı. iste bu da Tarzandı! 1 vetli adamlardı. Bunlar tepeden inin- pılırsa Mehmet paşa ile M.a.bınu 8sl~ 
Topuzlu knlın sopasını eline aldı. Ara ~ıra bu canavarlardan biri ce ayağa kalktılar. Kuvvetli elle· dinin öldüriilmesinden en•el bU u ,'1l· 
pars T arzanı ve maymunlar yola kendi isteklerine göre avlanmak, ka· riyle tuttukları iri topuzlu harp so· dan ~tş~rı çı~arsa, onun bOyntUl .~ıı 
koyuldular. Bir yere gelmişlerdi ki rınlarını doyurmak için hiribirinden paları başlarından daha yukarı kal- racagız.... . . u1JYIUl1.- • 
pars, insana benziyen bu tüylü may ayrılıyor, birkaç saat, hazan birkaç d l v l Artık, isyan son perdesın~ b ... rı'i 

1 ld d 
ırmış ar egi e egv ile, hiç bir şeyin - ı yle :ı-

mun ara sa ır ı; saldırdı ama, bir- gün kendi başlarına uzaklarda dola- Padi~ah enderun aga arı :ıcıPl' 
denhire T arzandan da okkalı bir Qıyorlardı. farkında olmıyan T arzana doğru yÜ· bekçile;inin Bostancı, baltacı u':e 

k 
" ~- rüdüler. et ·aç sana yedi. Ancak kendisini bu ~ ! ~-...:~ cıların silahlanmalarını emr 1 • 

1..... ~ ' ' .. ~,· G T k 1 rd suret e topladı. ,,,,,. ~ arzan arısını çocuğunu düşü- Fnkat, vezirler yetişmişe dıİıı.r: 
Maymunlar iple sopanın gördü. nüyordu. Ru acı düşüncelere ken- Pndi~ahın kulağına fısılda ·adetl\.. 

ğü işe akıl erdirdikten sonra yaHaş· disini 0 kadar vermişti ki yabaniler - Efendimiz, galey~ pe\~ 8ıf~' 
mağa haşladılar. Pars sık sık yediği yanına tnmamiyle sokuldukları hal- dir ... Şnkaya gelmez... Tehh 
srıpalara rağmen gene maymunlara •,\)?:........ _ • de, kumsalda kendisinden başkala· dir... ·n.i btl., 
atılmak istiyor ve o''fke ile hırlıyor- ··•' ~, • d b l b 1 B 'k a· h süpheıerı -"'' ,,.. " r ....._ rının a u una i eceğini akıl ede- u ı az, pa ı§a m :. . toplıı.>·. 
du. Fakat o anda Tarzan suposi"le ~ ·~ ; - d' F k b bu"tun" kuvvetlendirdi Dıvanın t<• 

J ' l ~ me 1• '.a at u maymunların çocu· · aY 
hu korkunç kedi azmanmı gene döv- '~Y: ,\ 1~/~~. ğunda bırd~nbire orman duyguları ması emredildC İşin içine sa~iye sııl-
meğe başlıyordu. f' ~~~"*' J~T.· uyandı. Bır yaydan fırlar gibi ye- dmları da karıştılar. Hele Sa. 

Canavar, can acısiyle birkaç · . ~·"> ~~~'\~~ rinden kalktı ve yirmi düşmanla kar- tan~ İkı' kulun feda edilsin·· lJtlrıdıf' 
kere delikanlıya olan sevgisini, alış- lı 1/. ı...,,'I t~J..): şı karşıya bulunduğunu gördü. _.b' 
kanlığını unutarak atılmak istedi. • 1 y b ne cıkar? - diyordu. . . . s.diY-' 

H 1 d l b B .. l ldıkları .. l d b 8 aniler topuzlarını kaldırmış· ldı P ""' er atı ışın a topuz u sopa, ta ur- oy e ayrı gun er en i- d Av 1 Nih:.ıyet, karar ven 'r 11<Jiyi., 
nunun üstüne ve o kadar hızla indi rindeydi. T arzan ağaçların tepesin- l~~ ~: gız.~rından acı haykırışlar Mehmet paşa ile Mahmud c e 

d 1 k d dokulerek uzerine atılmışlardı. ...ci• 
ki; hayvanın gözii büsbütün yıldı. en at ıyara , ormanın enize daya· E .. d ğırdı: 'f'le dtJ" 

T arzan bu talim ve terbiye işinde nan ucuna gitti; kı!'ıdaki parlak gü- n on eki T arzanm kalın sopa· _ Her şeyi biliyorsunuz. .. 
büyük bir sabır gösteriyordu; müte· neşi, uzaktaki mavı denizi görünce siyle, göz açıp kapayıncaya kadar niz? - dedi. 
madi uğra~maları da inanılmıyacak ağaçlardan atladı, sıcak kumların Üs· geçen bir zaman içinde, kafatası Mehmet paşa dedi ki: bg.)lst ~~:r 
bir netice veriyordu. tüne uzanarak dinlenmeğe başladı. parçalanarak can verdi. _ Padişahım ... Bütün k\ uJl·•· ~~ 

Maymunlar yemek, avlanmak Tam bu sırada onu, yakındaki Gene ayni süratle, T arzanın kuv nimdir ... Benim başım ,'1.lfll ~tl biç2;~ 
i~inde T arzanla parsa yardım ettikçe kumsal bir burnun üstünden bakan vetli ve alastiki gövdesi yabanilerin lelikle belki geçer... Fakat uıı'\1 '!'° 

k d
. kl ld d ki 1 J bir çift keskin göz gördü. · · d 1 ,r h d ef d' · hı·çbir f! t'' en ı tuttu arı, ö ür ü eri av ar· ' ıçıne a mıştı. Kaim sopa gökten ln.:ı. mu en ının jŞ ı .. 

dan parsa pay verdikçe vahşi hayvan Bir dakika kadar kumlara uzana· inen yıldırım gibi sağa sola inmeğe tur ... O, rüşveti kabul etıne:r) 
işi anlar gibi oluyordu. Hele Tarza. rak sıcak güneşin ışıklar ıaltmda din· başlamıştı. Yabanilerin tek bir kişi- ( Devarrı:ı ·········" ı 
nın iple sopası işi kolaylaştırıyordu. lenen hu çıplak ve ak derili yabani a· nin h<>.~le. bir şey yapnbilecegw ini 0 :~=·=.·····v·--·e···0--··1······T···•e···f··r······k···a····~SJ ı,, ı Parsın T arzana karşı duydugw u dama şaşkınlıkla baktıktan sonra, ar· k d 

d d b k b 
·a ar umıt etmiyorlardı ki birdenbire 

sevgi gittikçe bir alışkanlık oluyor- kasın a uran aş a İrisine isaret d 1 o .vt ' 
du. Tarzanm kendisini ölümden kur verdi. Ta_rz.anın Üstüne bir çift .. aöz şaşıkrl kı ar. Aralarında büyük bir ka- :.·.Papas Sı I' ~·~. 

ld A f'> rışı ı görüldü. oaı .-,-
tarmış olduğunu unutmamıştı. Böy- daha çevrı ı. z sonra da bu göz- • ~ .. .. Ağanı" ..... ....,.eı 
le mi dersiniz? Kimbilir? Hayvan ler tam yirmi tane! Bir aralık hepsi birden geriye llarcmagası Sunmtl ]ıiıt1il!l":.,,..i 
b 

· · k · .. kl · 8 lar korkun b' · d kaçtılar. Yaralanmıyanlar araların· sinden <loğarak Papanırt ,....;11-i ~~Jt ! eynının ma anızmasını, yure erın· un Ç ıçım e silahlan da kısa bir l girc1t uc papa8 olan bıı f._.ı • •• Aırt"'' f 
deki duyguları acaba iyice anlryabile- mışlardı .. ~ı~.lak vücutları boyalıydı. şey er konuştular. O sıra- ,. A adak' sara!/ P""1' Y"'f 
cek bir vazi"l.·ette bulunuyor muyuz? Karınları ustunde sürüklenerek te· da maymunların Tarzanı, kollarını yc.m Vrtlp ~ ..... 7'11'1 re ı 

J d 1 1 .. v .. .. .. arasında geçen maca,... of' • 
Şu var ki parsın beyninde, bütün bu peye ka ar ge miş er, delikanlıya bak ~og~rnu~ ~stünc çaprazlamış ve ya- 1-..ıııda bu slltımlarda vtJŞl•Y • f 
kuvvetler çarpışıyordu. Bunda hiç mağa baslamışlardı. Bu yabani a· ~ışı 1 Yuzunde yarı bir gülümseme. • • v~-~oy 
tereddiit edilecek bir taraf yoktu. damlar, Tarzanı rüzgarın estiği ta· ıle kıpırdanmadan duruyordu. j Yazan· ( 0 

......... .... 

T arzan, pars, maymunlar gün- rafta bulmu§lardı. En ehemmiyetsiz (Devamı ııar) ................................... . 
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onun .. ı . ti: &oz crıni duymamış gibi, devam et 

~ Büyük mevkide bulunan bir ada. 
lll avarn tabakasından bir kızla evlen-
1/Si~e de herkes hayret edecektir. Çün 
,_u Jıraldanın ailesi artık malUmdur. Bu 
ıı;ızın a·ı • 
bk ~- esı. en aşağı tabakadandı ve aç. 

tan olmUşlerdir. 
al kristobal bu müthiş darbenin tesiri 

}tında sendel6:3i. Onun Jiraldaya karşı 
o ~n k ği . a~ ı. komedi<len başka bir şey de· 
ai:dı .• O, her nedense Jiraldanın asil bir 
n enın kızı olduğunu zannetmişti. O. 
b~~la cvlenmeği ve mes'ut olmayı, ve 
rek assa o~un şöhretinden istifade ede
m .. ' ~endı şöhretini arttırm~ı düşün-
1' udştu. Bu düşünce sabit bir fikir ha. 
ın e o k nun afasına yerleşmişti. 

Fakat · lat . ışte, Fausta, ona hakikati an-
oıtl) Jıraldanm adi bir çingene kızı 
lll ~ğunu söylemişti. Onun yalan söyle-

CSıne imkan yoktu. 

b' Bu acı hakikat Kristobale müthiş 
ır darbe indinnişti F . 

de auata, onun büyük bir teessür için. 
ses çıkarmadığını görünce sordu: 

S. - Ne o? .. Bunu bilmiyor muydunuz' 
ız ın" · 

olma usta~bel mevkiinizle mütenasip 
yan bır hataya düşerek, daha doğ

rusu aldatıı 
bir .

1 
d arak, bu çingene kızının asil 

RU aı " en geldiği zehabına düştünüz? 
Ya tatiıyd F . 

rüyaydı. ı.. akat ne de olsa hır 

Artık .. 
alay d' fupheye mahal yoktu. Fausta 

Xrie ıy:du. liem de ne acı bir alay. 
sto 1 hicap içinde yalvardı: 

- A.ffed' ıniyord ın madam! Ne yaptığımı bil· 
Um. 

Fauata b' .. 
rar ona baıc: muddet ona baktı ve tek. 
~ cfdd· b' ve tekrar omuzlarım silke

ı ır scale sordu· 
-A k . 
~ ku rtı • benimle boy ölçüşmenin ve 

tnazlık yapmağa kalkıgmanın 

b1r çılgınlık olduğunu nihayet, anladı

nız mı? 

Kristobal, hatasını tamir etmek için 
ne söyliyebileceğini düşündü. Fakat 
açıkça konuşmanın en doğru bir hare. 
ket olacağını anlayarak sordu: 

- Sizin tarafınızdan Barba Rojaya 
ne söylemek lazım? 

Fausta lakayt bir tavırla cevap verdi: 
- Benim tarafımdan hiçbir şey,. Ken 

di tarafınızdan, çingene kızının boğa 

güreşlerinde hazır bulunacağını hatır

latırsınız. Barba Roja, işin içinde 'bulun 
duğu için, bu boğa güreşleri esnasnda 
bazı h~diseler cereyan edeceğini tab:i 
pekala biliyor. Ve ayni zamanda biliyor 
ki, kralın emrile, Espinoza tarafından 

hazırlanan hadise bir hayli gürültülü o
lacaktır. Sevdiği kızı ele geçirmek için 
bu fırsattan ne suretle istifade edebile. 
ceğini artık kendisi düşünsün. Size ge

lince, rakiplerim arasında cereyan eden 
hazırlıklar ve görüşmeler hakkında mu
hakkak ma!Urnat almam liizım geldiğin. 
'en, her ne bahasına olursa olsun, on·ar 
dil şüphe uyandırmamamz icap ediyor. 
Binaenaleyh, muvaffak olması için ken-

disine yardım edeceğinize dair Barba 
Rojaya söz verirsiniz. Jiraldanın Don 
Sezarla bir daha hiçbir zaman görüş-

fnemesi hususunda, icap e<len tedbi:-le. 
rin alınması i§ini ise size bırakıyorum. 
Fakat bu işte benim kat'iyyen ismim geç 
miyecektir, anlıyor musunuz? 

- Anlıyorum madam. Emirler:nizi 
harfiyyen icra edeceğime emin olabilir
siniz. 

Fa usta soğuk bir sesle: 
- Bu işte muhakkak surette muvaf. 

iak olmanızı istiyorum, dedi. Kendinizi 
afefttirmek için bir hayli çalışmanız la
zımdır Kristobal. 

Kristobal ürperdi. Bu tehdidin mana· 
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Pardayan bunların arasından iki kişi
yi tanıdı. Ve gülümsedi. Bunlardan bi· 
risi biraz evvelki Dük dö Kastrana ıdi. 
ğeri de, kapı dışan attığı Kristobaldi. 

Pardayanın tebessümü birkat daha 
arttı ve mmldandı: 

- Henüz her §eyin bitmediğini haki
katen ıyi anlamı§ım!. 

Fausta amirane bir tavırla söze baş· 
ladı: 

- Senyörler, dedi. Dük dö Kastrana 
ya, aranızldan en cesur ve en kabiliyet. 
li 4 kişiyi bana' göstermesini söylemiş 

tim. O, sizi intihap etmiş demek ki, si
zi bekliyen şerefe ancak siz Hiyıksmız. 
Bunun için sizi tebrik ederim. 

İntihap edilen dört kişi hürmetle e
ğildiler ve beklediler. Fausta Kristoba
li işaretle devam etti: 

- Bu mösyö, d~ğrudan doğruya be. 
nim tarafımdan seçilmiştir. Çünkü onu 
tanıyorum. O, bütün mevcudiyetile ba
na bağlıdır. 

Bu sözler üzerine Kristobal yerlere 
kadar eğildi. 

- Siz, biraz evvel dışarıya çıkan şef 
1erin, şefleri olacaksınız. Siz, §ahsıma 

bağlı olan Kristobaldan başka, Dük dö 1 

Kastrananm emirlerini dinliyeceksiniz. 

Demek oluyor ki. asıl başşefiniz Dük. 
tür. Siz hepiniz konseyimizi teşkil edi
yorsunuz ve her birinizin emri altında 

on şef ve onların muharipleri buluna
caktır. Bu andan "itibaren, hepiniz sara. 

yımızın kendi adamlarısınız. Bu husus 
ta icc:p eden teferrüat hakkında bitaha
P konuşuruz. Şimdilik size şunu söyle 
rrck istiyorum: Adamlarınızın yerrane 

düşüncekri, kral yapacağımız prensin 
havatrm korumak olmalıdır. Bunu biran 
iı;in bile unutmamalrdırlar. Bu prensi 
hepiniz tanıyorsunuz .. O bütün &ndü-

Iüste meşhurdur. Onun ismi Don Sezar 
dır. 

Beşi birden hayretle bağırdılar: 
- El Torero! 
- Ta kendisi! Onun nasıl bir insan 

olduğunu biliyorsunuz. Krallık vazifesi 
ni ondan daha iyi ifa edecek bir adam 
tanıyor musunuz? 

Dük dö Kastrana stayişkıir bir tavır· 
la bağırdı: 

- Onu bize adeta Tann gönderiyor. 
Ondan daha iyi daha asil, daha cesur 
bir ııef tahayyill edilemez! 

- Çok iyi dük! Sözleriniz beni temin 
ediyor. Size itiraf edeyim ki, prensi ga. 
yet az tanıyorum. Valtia ondan herkes 
sit:ıyişle bahsediyordu. Fakat ne de ol
sa, acaba beni anlayabilecek kadar ze. 
ki miJJir.? fikirlerimi tatbik edebilecek 
mi? Bir kelimeyle, "nlaşabilecek miyiz? 
diye merak ediyordum. 

Dük diğer, ve beş kişi biraz makul 
düşünselerdi, prensesin henüz tanıma

dığı bir ar.lamla muhakkak surette evle
neceğini nasıl iddia edebileceğini ken. 
di kendilerine sorarlardı. 

Fakat Fausta onlar üzerinlde, öyle 
bir tesir bır;:kmıstı ki, onun her söyle· 
diği şeyin gayet makul olduğu fikrin
deydiler. 

Dük devam etti! 
- Don Sezarın fikirleri bizim ve gaye 

terimize tamamile uygundur. Onun için 
bize hala neden iltihak etmediğine doğ 
rusu hayret ediyoruz. Esasen prensi 
görünce sizin bütün endişeniz bertaraf 
olacaktır. Kendisile derhal anla~abile· 

ceğinize şüphe yoktur. 

- Ben de ayni şeyi ümit ctliyorum. 
Dük. Yalnız tekrar ediyorum. hiçbir za
man unutmayınız ki, artık, Don Karlo. 
sun oğlu diye bir şey yoktur. Kralın oğ 
lu vardır ve bu Don Sezardır. Eğer bu 

1 
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hakikati her tarafa yaymak istiyorsanız 
her ıeyden evvel bunu kendinizin idrik 
etmesi lhmıdır. Çünkli ancak bu işe 
1amimimyetle inandığınu: takdirde kar· 
flruzdakilerl ikrsı edebiliniGU. 

- Hakbnu var mWl•m Emirlerini
zi unutmıyacağmıua emin olabilininis. 

- Geni§ mikyasta bir hareket yap. 
mak için, bana aeçme ineanlar lizımdır, 

sizi sırf bunun için davet ettim. Bu a
damlann becerikli, cesur ve yiizlerce 

Hıiye kumanda edebil«ek kabiliyette 
birer ıef olırialan lbmıdtr. 

- Bu hususta biıe itimat edebilirsi
niz madam. 

- Fakat bu adamların, ayni zaınan. 
da, elimde mutedil birer alet olmaları 

icap ediyor. 

Kristobal hiç lamıl&maldan yerinde 
durdu. Onlann ne müthiş bir insan kar 
şısında bulunduklarını biliyordu. 

Fakat ötekiler garip bir tavırla biri
bi.rlerine baktılar. Böyle taleplere maruz 
kalacaklannı hiç düşünmemişlerdi. 

Fausta onlann dütüncelerinl anlaya
rak devam etti: 

- Bu herhalde güç bir ittir, bilhassa 

siz kıymette insanlar için. Pakat her 

seye rağmen bunun böyle olması elzem 
dir. Ben,, düşünen bir beyin olarak ka. 

lacağnn. Siz i§ gören azalar olacaksınız. 
Unutmayın ki, sizin vazifeniz çok mü

himdir. Size ıeref ve zafer kazarıfdıra

cakttr. Eğer kabul ederııertiz, aklınıza 

bile gelemiyecek büyük birer mevki 
elde edeceksiniz. Şunu da ilive edeyim 

ki, bu andan itibaren karşısmzda, hiç 
bir münakap kabul etmiyen ve bütün 

taleplerinin harfiyyen icrasını istiyen. 
fakat ayni zamanda, idil ve alicenab 

bir efendi bulacakaınız;, :lçiobde bili 

--------------------------terettdüt eldenler varsa, gidebilirler, he. 
nilz ge~ değildir. 

Bundan daha açık söylenemezdi. Fa
ustarun bütün tavır ve hareketleri, onun 
hakikaten mutlak bir Amir olacağını 
gösteriyordu. Bu zarif beyaz el, icabın
da demir bir yumruk gibi ezecekti. 

Fakat, ayni zamanda, ne parlak bir 
istikbal vaadediliyordu. Bu kzldının va. 

adini tutacağına şüphe edilemezdi. Ona 
karıı mücadele etmeğe kalkışmak ise, 
felakete sürüklenmek demekti. 

Dükle arkadaşları bunu derhal anla
dılar ve onlar da Kristobal ve diğer bir 
çok insanlar gibi, bu harikulade kaidının 
esiri oldular. 

Dük arkadaşlarının düşüncelerine 

tercüman olmuıtu: 
- Kabul ediyoruz, madam, dedi. 

Bizirr.le köleniz gibi hareket edebilirsi
niz. 

Fausta mağrur ve haşm:tli bir tavırla 
cevap verdi: 

- Bu aözti:niltü her zaman için naza. 
rı itibara alıyorum ve emin olunuz ki, 
o kadar yüksek mevkiler elde edecek
siniz ki, bu, sizi hayranlık içinde bıra
kacaktır. A!damlamıız üzerinde kat'i b'.r 
disiplin tesis etmenizi istiyorum. Şimdi 
lik en mühim nokta budur. ileride çok 
daha müh(m meseleler hallede:cğiz.Biz 
bHyük işler yapmak istiyoruz. Şarl. 

man imparatorluğunu ihya etmek arzu
muz, bo~ bir hayal değildir. Bu muaz
zam eseri vücuda getirecek kadar ken
dimde kuvvet hissediyorum. Şd olarak 
intihap ettiğimiz zat, sizin sayenizde 
ldilnyaya hlkitn olacaktır. Görüyorsunuz 
ki, cihanın §imdiye kadar görmedifi bu 
muazzam eserin vü: uda gelmesinde yar 
drm göstercc:ek o12nlar. nekodar haris 
olurlarsa olıunlar, tatmin cdileccldtr• 
diı', 
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Fausta, büyük bir heyecanla anlatı· 
yordu. Onlar ayni heyecan ve pr~tiş 
içinde dinliyorlardı. 

Fausta daha büyük bir heyecan ve 
kuvvetle ldevaın etti: 

- Anlattığım şeyler birer rüya, bir 
hayal değildir. Bunun tahakkuk etmesi, 
tehlikeye maruz bulunan b:risinin kur_ 
tanımasına bağlıdır. Bu insan yann 
kurtarılmalıdır. Anlıyor musunuz? 

- Kat'iyyen merak etmeyin madam. 
Prensin bir tek kılına bile dokunulnu
yacaktır. Size namusumuz üzerine söz 
veriyoruz. 

- Sözünüze itimat ediyorum. Don 
Kristobal yarın size son emirlerimi bil
direcektir. Şimdi gidebilirsiniz. 

Dük ve dört arkadaıı, hürmetle eğil. 
diler ve Faustayı selamladıktan sonra 
çekildiler. 

O za~. Pardayan doğruldu ve Şi
ltoya gidebileceklerini işaret etti. Ya
va1ça yürüıneğe başladılar. 

Pardayan, (lrtık müzakerenin bittiği. 
ni zannederek gitmi§ti. Halbuki, Fauı-

ta ile Kristolnl yalnız kalınca, aralann
da şayanı dikkat bir lhükalcme cereyan 
etti. Doğrusu Pardayan biraz daha eab. 
rederek orada kalsaydı bu milkileme o
nu bir hayli clakaıdar edecekti. 

ı Fausta, bir müddet düıündükten 
sonra, ayağa kalktı ve Kristobale döne
rek sert bir ~e: 

_ Bu çingene kızı benim projelerime 
bir mani tetkil edebilir, dedi. Yannki 
kargaşalık esnasında onun ortadan kaldı 
rılması lazımdır. 

1 
, Kristobal cevap venneğe cesaret et-
tnJyordu. f.'austa gözucuyla ona bakarak 

' ldevam etti: 
1 

- Akrabanız Barba Rojayı haberi 

1 veriniz. Zanncderizıı ki, antak o
2 
bcnı( 

Jiraldadan kurtarabilir. 
Kristobal, bu defa boğuk bir sesle 

bağırdı: 

- Nasıl! .. Madam ... halbuki siz bana 
vaadetmi~tiniz ... 

Fausta 15kayt bir tavırla omuzlarını 
silkti ve: 

- Bu gülünç vaziyete ne zaman niJıa 
yet vereceksiniz? dedi. Beni kandırma
nın imkanı olmadığını 11ize göıterrnek 
için daha ne yapmalıyım? 

Kristobal kekeledi: 
- Ma!dam, dedi, anlamıyorum. 
- Şimdi anl::rsınız. Bu ktiçilk Jirat.. 

daya 5şık olduğunuzu söylemiştiniz. 
- Heyhat! evet! 
- Hem o kadar a§ık ki, evlenmek bi· 

le istiyordunuz. Mükemmel işte, öyle 
olsun. Evleniniz. 

Kristobal sevinçle bağırdı: 
- Ah t Madam! Bütün saadet ve ser• 

vetimi size medyun olacağım. 
Fausta lakayt bir şekilde tekrar et~: 
- Evleniniz. Yalnız, ehemıniyets~• 

çok ehemmiyetsiz bir nokta vardır. ı 
Kristobal, Faustanm son IÖzterintıe 

bir istihza ıe.zmit olacaktı iri, endi!CY1e 
sordu: 

- Hangi nokta? 
Fausta ciddt bir Hsle devam etti: 
- Pek yakında yaratacağrmrı mu~· 

k:iltl11 zam eserde sisin mUhim bir !ile'# ·r 
olacaktır. O zaman, böyle bO}'Uk bi 
ııahsiyetin, idi bir çinıcu turyla ev~rı 
mit olrnasına herkn hayret edece~: 

- Atkın benim mantetim o~ca fe 
tır. Esasen onun aleyhinde kbııaepııı 
na seyler söylemesine imkan yoJrtOT' 
Jiraİda çingene olmasına rağdletı. ~ 
mwıun timsali bir ln~dır. Bunu bU oa-rı 
Endülüs halkı tasdik edeıU.MUbiıP 
da esasen btıdur, _.1JJ 
Fauıta hafif5e ıWibmedi n, 
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22,as Strass 21,ı altm ve ~ere! hediye ediyor! 
dUvına:ı bourg: Mollerein ',ln.snnlara 
.A... " Plye.s1 .,3 ·""l:llende • ~ ,35 l{olonya: Handel, 
() . 
\ l),\ ltuS.tKtst 
2 19,oıs Deuts 
o~ Vı Chlandsender: Piyano musikisi 
lchıaıı~n::: Piyano mualldsl, 21,15 Deul· 
l'..oncıra: ~ r: Eski Alman muslklsl, 22,05 

te: ~lthov thovenın eserler!, 22,<lO Budape~ 
23,a11 , • en veaaır bestek!rlann eserleri 

-~~ . 2•.a11 Luıc. g: Dvorak, Brahmsm aerlerl, 
"8~ eınburg: Beethovenln eserleri. 

20- b~A.'f'..'Do KONSERLERİ: ... ., ~rı1zı 
Çatar. • 21,IIJ Kolonya Muhtellt par-

l>ty E:St.tR.. 
21,15 -. . 

"Jq "allat le rn-_ .1 un nıaceralan., 23,35 MUnlh: 
()t>ıı- -""'11 eeku 

"'l'tl\L>.n " 
21,t5 lto:na VE MUStK!Lt PİYES: 
OI>~~.: Santarcıuna. 

20.8~ :a . J 
~ı!caı. 2~: "Sakın Don nehrl.,nin birinci ı 

,'iz BUkrea: Opera bino.smdan na· 

~6b 
ht ~ lllş etçi eczaneler 
~ oı..ıı lltn. ~ehrtn muhtcut acmUerlnde nö
'~buı tcıalcr ısunlnrdır: 

l::zıuııaııU:lheundekll er 
(~l'<larl, :t <Mehmet Khmı), Beyazıttn 
(~t..J fli.ı~'kpauı.rdn (Hikmet Cemil), 
Ctro ), ~t~ "-Uaınnz), 1'8.ragümrüktc 
.,ft_ CUosı ~~de (Hamdi), Sa.matyadn 
~llıtla (Cıu-ataydıı (Ziya Nuri), Şehzad" 

erndal'da (\lel'B1tc), Fenerde (Hllsameddln) 
!:~Oğlu eı.;aat), Bnlurkl>yde (tstepan), 
• "lttltıe ( etin dekiler: 

lctarkovtç), Şişlide (Mtm), Fın 

Bllf••ALA• 

BEYOCLU 
SABA Y ı Nlçevo 
TURA ı Tllrk 1nkıl!bmda tera.kkt 

h&mleleri 
MELr.ll ı Şanghay ve Mazurka 

lPBK a Halk kahramanları ve 
Zlgfeld yıldızlar kralı 

SAKARYA a Ne~e ile 
VIWIZ a A§k güne§! 
~OMXR a şovbot 
.\.LKAZA.a ı Kızıl Çayır ve Hücum ta• 

buru 
rAN 1 Yeıll domino ve Anna K~ 

renin 
A.LEMDAB ı Korkusuz kaptan 
ŞARK ı Hindistan kahramanları ve 

Bir gUnlük kibar kadın 
·\ SKJ ı Şarla asrı zamanlar Vf' 

ASTORYA 

CUMURtYET 

Bir numaralı halk d~ 
ma.nı 

ı Kadife maake ve öıum 

uı;;urutnu 

Kara kedi ve Büyük ihWAI 

lSTANBUL 
fl'ERAB ı Programmı blldirmemlttlr 
&llLLJ ı çapkın genç ve Kızıl çayır 
IDLAL ı Hortlak 
AZAK ı Balalayka ve herkes ondan 

bahsediyor 
Şilt ı Bay Tekin 
KEllALBEY ı Çöl aavaşlan ve Çln hatak 

hanesi 

0
KADIK0Y 

ı Ye§ll domino 

OSKUDAR 
RALll ı Çapkın genç 

BAKIRKÖY 
&OLTlY ADI ı Mlşel Strogot 

TiYATROLAR 

TF.PZRASI DRAM KISMI 
· Ak§am saat 20,30 da 

ŞrhirTı'yafroSD BAHAR TEMİZLİOl 

llHlll\\l\l\lt 

m:~~ 
Ynzan: F. Lonsdale 
TUrkı;;eye çeviren Avnl 

Civda 
Franaa nyatrOllOll .. 

Operet kmm 
AŞK .MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Zfya 
Bestellyen: Muhlll Saba. 
haddin 

dıklıda (Mustafa No.1.1), Taksimde (KUrkç1• 
yan), Kalyoncukullukta (Za!lropulos), Flıı..ıoo 

zağadl\ c Ertuğnıl ı, Bc§iktaşta ( SUleyman 
Recep), Sanyerde (Osman), Ka.sunp~ada 

(MUeyyct), Hasköyde (Nesim Asco), 
ÜskUdar, Kııtlıkı>y ve Adalardakiler: 
üskUdard:ı (İmrahor), Kadıköy Yeldeğiı:-

menlnde (Üçler), BUyUkadada (Halk), 
Heybelide (Tana~). 

1000 ton muadili olan 1388888 
litre 73 oktanlık benzin ile 200 ton 
muadili 274348 litre 87 Clktanlık 
benzin ayrı ayn kapalı zarfla eksilt-

. meye konulmuştur. 1000 tonun fi
yatı 329905 lira 30 kuruş olup ilk 
teminatı 16946 lira 21 kuruştur. 200 
tonun fiyatı 85450 lira 30 kuruş 
olup ilk teminat parası 5522 lira 97 
kuruştur. ihaleleri 8 / Mart/ 937 pa
zartesi günü saat 15 dedir. Eksiltme 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle 
birlilrte ihale saatinden en geç hir 
saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplannı Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonuna 'er
meleri. Şartnameleri 2077 kumş 

mukabilinde M. M. Vekaleti Satın 
ahna Komisyonundan alınır. (616) 

(946) 

Kayseri Tayyare fabrikasında 

mühendis müteahhidi Cemal tarafın 
dan 4 / 9/ 937 günü mukavele muci
bince y;ıpılmakta olan memur evle
ri ile merkez binası üzerine ilave edi
lecek bir kat binnnm kapalı zaı fla 
eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keş
fi 25561 lira 35 kuruş olup ilk temi
natı 1917 lira 10 kuruştur. 

Eksiltmesi Kayseride Kor. Satın 
alına Komisyonunda 3/Mart/937 
çarşamba günü saat 15 e kadar :r.nrf 
lar alınacak ve 16 da açılacaktır. Bu 
iş için kapalı zarf şartname ve umı1-
mi, hususi fenni şartname, plun pro

je vardır. 
istekliler bu evrakı Anı<ara M. M. 

V. Hava Müsteşarlığı Ş. 6. i)t' Ka.y
seri Kor. Satmalma Komisyonun·Ja 
ve diğer umumi şartnamesi ke~fi rv
veli İstanbul Lv. amirliği satmalma 
komisyonunda görü!ebilir. 

Şartnamedeki istenilen evsaf ve 
ve vesaiki haiz olarak Kayseri Kor . 
Satmalma Komisyonuna yevmi 
mezkUrde müracaatları ( 598) 

(779) 

lstanbul 6 mcı icra mcmur1uğım-

TT 

Istanbul 3 üncü icra m'emurluğundan~ 
Hayriyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotek ettiği tamamına (1200) lira layınet takdir edilen Kasrmpaşada 
Bedrettin mahallesinde Ayniati b~ba sokağında eski 23 yeni 22 No. lu sıığ 
tarafı Ayniali baba sokağı sol taraf: Ha.san veresesinin arsasile Faik ve 
hemşiresinin uhdesinckki hene kısmen matmazel F rosonun hanesi ar· 
kası Süleyman ve hissedarammn hımesi cephesi Ayniali baba sokağı ile 
mahdut maa bahçe ahşap hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. Zemin kat: 
İki kapı iki taş aralık iki oda birinci kat: Birer merdiven batı üzerinde 
birerden iki oda çatı katı: Bir arah!c bir oda, umumi evsafı: Bahçenin et· 
rafı duvar içinde bir kuyu bir salaş he!a mevcuttur. Bina ahşap ve harap 
tır. Umumi mesahası 83,50 ,n2 olup bundan 31 m2 bina kalanı bahçedir. 
Evsafı yukarda yazılı gayri menku! tapudaki kaydında olduğu gi~ açıJC 
arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arthmıaya iştirak ed~cek müşterilerin kıymeti mu• 
hammenenin o/0 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil olmaları ic:ıp eder. Artbrma şartnamesi 15/ 3/ 937 
tarihine müs~dif pazartesi günü nairede mahalli mahsusuna talik edile· 
cektir. Birinci arttırması 5 14 '937 ta•ihine müsadif pazartesi günü daire
mizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin o/o 75 in! bulduğu takdirde üstte bırakdrr. Ak~i 
takdirde son arttırmanın teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on b,., 
gün daha temdit edilerek 20/ 4 /937 tarihine müsadif Salı .günü saat 14 
den 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en ç?k 
artbranm üstünde bırakılacak\rr. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
126 mcı maddesine tevfikan h:'\k!an tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranm ve "irtifak hakkı sahiplerinin bu haklaftl'ı 

ve hususile faiz ve masarife dair of;m iddialarını ilan tarihinden itibaten 
20 gün zarfında evrakı müs'>itelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lizım 
dır. Aksi takdirde haklan tapu siciHerile sabit olmayanlar sabş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü~erakim vergi, tenviriye, ve tanzifiyeden 
ibaret olan Belediye rüsumu dellaliyeresmi ve Vakıf icaresi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik vaktf icaresi taviz bedeli müıteriy~ aittir. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/ l 03 numaralı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayac.ık· 
lan ilan olunur. (970) 

rinde bulunan 2 No. lu şatın ikinci 
keşfi mucibince tamiri için 19/Şu
bat/ 937 cuma günü saat 14 Je T.,p 
hanede Satmalma Komisyonun !a 
açık eksiltmesi yapılacaktır. K"!!İf 

bedeli 4149 lira 86 kuruştur. ilk •eo
minab 311 lira 24 kuruştur. Şartna
me ve keşfi komisyonda görülehiJir. 
isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri ( 332) ( 679) 

7 inci l<or için 1000 metre ıu bo· 
rusu ve 3 tane temizleme mualuiu 

iki tane dirsek açık eksilbne ile iha· 
lesi 4 / 3/1937 parıembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen ke· 

şif kıymeti 1810 liradır. Şartname· 

si hergün öğleden evvel komisyon " 

da görülebilir. lstel<lilerin 136 lira· 

!ık ilk teminat makbuz veya mektup
lariyle beraber ihale günü vakti mu· 

ayyeninde Fındıklıda komutanlık sa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(832)' tıtan.}> Biga icra menıılTluğuıtdan: dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa-
ın.etoı-a Ulda. M. Şadiden Biganm Di-/ şap üstü kiremitli eski bir hane ve bu raya çevTilmesi mukarrer bir adet rad b' 
lı "' llaJı Ordu hastnhaneleri için 23 ın ll:tı., .A \._ · 1Yesinde oturan Ali O. Fe- hanenin sağ kısmında. kerpiçten yapıl- yo makinesi ile b!!Tamofon motörü 20- M 

/ 

lstanb1ıl Asliye /]..."inci Tioorct rnah· 

kcmcsindcıı: 22 - 1- 937 tarihinde Kös
tenceden hareket eden Karmen Silva 
vapuru 23-1-937 tarihinde Köstence
den takriben 160 mil mesafede yoluna 
devam etmekte iken saat 16 raddele
rinde §iddetli fırtına neticesinde İstan
bul boğazından 15 mil mesafede karaya 
oturduktan sonra tanzim kılınan deniz 
raporunun alınması mezkur vapur kap 
tanı Karol tarafından istenmiştir. 

J.u """'lllet b metre erat pijamalığı bez 1 / art . "-'İkJeti \'e Mehmedin istikraz ey- mış bllyUkçe bir mutfak ve unun ya- 2-37 Cumartesi günü sa.balı saat 9 dan 
1l>otek 01

18722 lira 95 kuruşa mukabil nında bir ahır ve sıra ile hayvan mu- itibaren Galata.da Voyvoda caddesin - 937 pazartesi günü saat 15 de Top
e'ltveı 932atak gösterdikleri tapunun K. hafaza.sına mahsus saçaklıklar olup de, Voyvoda hanında 2 inci açık art- hanede Satmalma Komisyonunda 
~tir billl larih ve 128-129 No. da ka- meydnahk ortasında 4 gözlü büyük bir tmna kra kılınacağından istiyenlerin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktrr. 
lll.de s~0kada Kargı çiftliği mevki- zahire anbarı ve evin solunda kerpiç- mezkur gün ve saatte yerinde hazır Hepsinin tahmin ebedeli 6210 lira
!?lat tarı Çeşmesi ve üvey ve koca ten yapılmış bir korucu odası ve bu- bulunacak memuruna. müracaat et."lle - dır. tik teminatı 465 lira 75 kuruş
'lllldaıı_ ,_ a \'e Yolca kavak dere kula- nun yanında büyUk bir mağaza ve bu- leri i15.n olunur. 
ı... .ıı.acıın d tur. s_ artname ve nümunesi Knmis-
bı~:re b ere çatısı ve üveylden nun yanında kerpiçten yan yana yapıl- ============================== 
~ "e aşındaki yoldan kargı deresi mış altı adet damlar mevcut olup çift- sebile hay\'anlarm yazın güneşten mu- yonda görülebilir. isteklilerin kanu
·~ J'oıu çaznurıu kulak ve hamza 1ik avlusunda. bir de su kuyusu olduğu hafazası için kesilmem ekte olduğu ve ni vesik<ılarile beraber belli saatte 
:~ve": nıenekşe deresi ve güvem ve mera heyeti umumiyesi itibarile hay- bu arazinin ortasından bir azmak geç- Komisyona gelmeleri. (354) (9~5) 
lt Ve Yliruk Urt dede ve kum yol kuyu- van yetiştirilmesine ve otlakiyesi mckte olup bu azmak bataklık hfısıl e- -------------_.J-
a(lasr \'e 1 ler nıakberesi ve hacı veli ayni zamanl:la ibrakiye için derek hava. kısmını bozmakta olması :1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:r.:::::i: 
d l'ab~lıda ebbi derya ve çay ağzı ve odunun istifade ~eklilc kullanıl- itibarile şeraiti sıhhiyeyi haiz bulun _ g DO kto r :i 
0~t"0 taın taş çıktığı hududile mah- makta ve toprağının vaziyeti inbatiye- madığı ve bu arazinin ~ağı ve ikinci Hömer Abdürra hmBllE~ 

Up ~ a?nı 17500 dönümden ibaret 81· 1·yı· bır' ~kı'ldc bulunan ve tamamı oo d · .. •• •• 
ll!ı_ lrıikd - kısım mevkiinde tahminen 3 onum g O E R M A N !! 

'<ll'!U l><! arın tahminen 3500 dö- 41000 lira takdir olunan kıymette me- ·k - ı ı ·h •• •• 
don" tenlik mı tarında gayri müsmir agaç ara ı - !! Muayenehane5i _ Eminönünde g 

unıu k Çalılık ve fwıdalık 4000 ranın altmış hisse ·itibarile 14 den tiva edilmiş bir de ormanlık olduğu ve •• •• 
Sc göıu 1.huıııt. luk azmaklık ve 1 büyük- fi V ALDE HANI içinde No. 21 :: 
?ntı.._. ıv borçlulara. ait 42 hissesi ve diğeri 129 kış mevsim.inde :ızmağın kabarmasın- :::.::::::::::::::; •• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Muhakeme günü olarak tayin kılı
nan 29-3-37 pazartesi günü saat 14 de 
Yak'adan zararlı herkesin rapor alınır 
ken yuka~da göster1len gün ve saatte 
mahkemede bizzat hazır bulunması ve 
ya bir vekil göndermesi Deniz Ticaret 
Kanununun 1065 nci maddesine tevfi-
kan ilan olunur. - .. ()~! lk ''ı:ı ... : a .. ettiği 7000 !dönümü or. No. kayıtlı Dimetokanın gano"ı çiftlig-i d · d 

"-<J. ·o an su bastığı ve yaz mevsimın e su- ===========================-== ~Up ltol'U ta ~açlık ve baltalık kısmı mevkiinde karabaşlıda taş çıktığı ve Iarm "ekilmesinden hayvanlann mu - ·ı"·- ---------------
~ll 31\t\,, hır d' "' dir. Satıştan mütevellit bı wuum ma-
l""' vvv do"n.. c ılen mahal bulundu- Karabigalı hacı Ahmet ve Kırlı oğlu e- hafnza ''"'"ifesı·n1• go"rdu··gu-·· ve İ"'bu ara- B' • cı' sın f O t•• ... u....... ~ ~ sarı·f ve u··crctı' della· liye müşteriye a- - ırm 1 pera or -tı ... do]an_ du"» .. ~u de iııbu ormanın etek min ve dag-lı og-ıu Ahmet ve İsmail ve 

" " _ zinin heyeti umumiyesi itibarile düz- () CAFER TAYYAR ,, eıt ib agaçsız ve çayırlık muhi- Azız' , koyun köprüsü ve sussak çesme- 1 .. k 1 d'l k 1 ittir. Gayri menkullerin birikmiş dev r • 
,,~ti aret b 1 d - ~ u o up ziraat c ı meyen ısım arı 
~l 'llın'U?ni . ~ ~n ugu ve mera he- si ba.51 ile mahdut tamamı: 30000 dö- çayırlık Ye otluk bulunup ve su cihe- let vergileri satış bedelinden istila o- cs~~r:; v:ıph!a:~~!e:~k:~ ~~s::'dm ~!~ 
ita er, ba.Yı/'esı ıtıbarile mil eaddit de- nümden ibaret tarlanın 10000 dönümü. Iunur. Arttırma ııartnamesi herkesin 

1 
d 

lll~,,..~ lar inişli yokuşlu yerlerle tinden ise kış mevsiminde yağan yağ- UyaUan, rnhlm hastalıkları ve doğw:ıı 
'ıı. b.-·ll§ Ve b kumsal arazi 10000 dönümü nilli top- murlarm tesirile araziye suyun top - görebilmesi için 5 Mart 937 tarihinden mUtehıı.ssısı 

:r... İr il.,.,__ u :meranın alt kısmın- rak olup bu iki kısmın kuvvei inbati- k t l t k ah'b' Her gUn saat 
;: ta~ ~ak geçmekte ve orman kıs- !andığı ve diğer yaz zamanlarında u- itibaren icrada açık ır. po e s ı ı a- 8 • 11 e kadar MECCANEN 
ltı~taıılnkUsnur. ağ.açlarla çevrildiği yesi toprağı ve birinci derecede bulun- rak bulunan ve tamamına 200.000 lira lacaklılarla diğer alfikadarlarrn gayri muayene 

\1e ,ııtile 1~ sureuıe ıstifade edilmesi duğu ve diğer 10000 dönümü toprağı kıymet takdir edilen tarlanın 60 hisse menkul üzerindeki haklarını hususile Öğleden sonra Ucretlldir. 
bıı qrakiye · · k kara ve nisbeten sert olup kuv\'ci in- itibarile borr!ulara ait 14 der• elen kırk 'dd' 1 Beyoğlu Parmakkapı, Rumeıt han 

bir ?tıer~.... ıçın ullanılabileccği :ı faiz ve masrafa. dahil olan ı ıa arını imamı No. ı, Tele!on: • 4086 ••• 
ılt'ı. -.ın ortas d batiyesi itibarile orta ikinci derecede iki hissesinin paraya "C\Tilmesine !s-ha -.qlen bır' .. ın an kapaklı ta- " evrakı müsbitelerile 20 gün içinde icra 

,_ ~. a ... _t gol oldugu- ve meranın olduğu arazi heyeti umumiycsi itiba- tanbul 4 cü icra M. knrar verilmiş ol-
ı&t --....ı. tı dairesine bildirmeleri aksi halde hak- ____________ ., __ _ 

if:ı..ı 0 atınasına ah 1 k rile düzlük ise de etek kısımlarına ge- mag-ın. ol V""'hile satı~a konulnrak 25 
<l" ~e edı'J.nıe m.. sus o ara ~.. . ·ıı ·ı b. 1 d k t·Uı!.uk oıın kte ve oteki kısmında len cihetleri bayırlık bulunduğu ve bu mart 937 perşembe günil saat 14 te Bi- lan tapu sıcı erı e sa ıt o ma ı ça __ _ 

0;!'.n:ıeıt lı:in ~Iuıhasebile mahsul yetiş- arazinin beş altı b!n kısmı ekili olup ga icra dairesinde satılacaktır. Satış satıs bedelinin paylaşmasından hariç 1 
el CU'ak hay,,. !~Imakta ise de mera diğer kısımları ekilmemiş ve bu ı~ısım- arttırma bedeli tPlımin edilmiş olan kalacaklardır. Satı~ta icra iflas kanu-

Kimyager 

ait göl'iilnınn ıstifadesi için dalıa fay- larm otundan istifade edildiği ve bu kıymetlerin yüzde 75 §ini bulmadığı nunun 123 - 1137 ci maddeleri nazara 
!lnı 1.... ekte bul alınır. Talı' olanların 936_171 dosya 1 Tam idrar .tahlili ı.oo .. k_uruştur. Bil· ılı. ua- '--- unduğu ve mera _ arazinin içinde sayılmaz derecede ve takdirde en çok arttıranm taahhüdü P k 

.,. b "'c "''l5llltnd ~ umum tahlıUit. Emınonü Emla ve hıaın- a. ve ortasında çift- büyUk mikyasta söğüt karaağaç dış- baki lmlmak üzere 5 gün daha tem- •No. ile Biga icra daircsile tellal Cema- E t B k k d t t 
"al'} - • olup k . ~Y am an ası ar§tsın a zzc 
d lll'la ~\'?il erpıçten sıvalı du - budak ahlat ağaçları mevcut olup bu dit \'C 15 ci günü olan 9 Nisan D37 cu- le müracaat eylemeleri lüzumu ilan o- Bev Hanı. 
tnbıtta. rstikııa: ıntş duvar içindeki mey- ağaçlardan en ziyade mahrukat şekli- ma günü ayni saatte en çok arttırana lunur. ______________ ... 

Ya nıalısus iki katlı ah- le istifade edilmeyip çüWk olması ha- ihale edilecektir. Satış peşin para ile-

Hüsameddin 
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Zeybekler 

IK©.\ ıP o ~ ~ m csn ~ IQ) ce ır dl n ifil cQI e ifil 
K lYI ırtç: lYI U lYI ır s iYi li'il lYI ~ a 

Kapınızı e · ektrik le açmak tertibatını 

TiE 
yapar 

OAHA ' ı:>A~l.Alo< VE 

OAHA UCUZ IŞIK VER i R 

H iOS MÜESSESATI 
lstan:bul-Galata, Voyvoda Cad. No.124-126-128 

(Yeni binasında) 

"' Müteahhit n run ve hesabına: 
4000 kilo san s~bunlu kösele 
1000 ,, san voketa 
250 ,, f&Ph deıi 
250 ,, salmastralık şaplı kösele 

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

mt\lzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü Sabnalma komisyonunca 
26/ §ubat/ 937 tarihinde cuma günü saat 15 de pazarlık ile ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komisyvnd...._'"l verilir. Taliplerin muvakkat • 
teminatı olan 1162 lira 50 kuruş ve 24SO No. lu kanunun 2 inci ve 3 ün 
cü m ddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saalle kom"syona müracaatla· 
ri • ''910n . 

t 
HABER --' l\lt 

DAYANMA RE u 

- ,,,_,.,, ~ 

UMED.·6ANK.·YEQLi·MALLA12·PA~Aıl' 
+ Bür·n Ba 

Yerli allar 
ram arınızı 

azar all 
alırsanız arlı çı arsınız 

ayrama z Gün K dı 
GALATADA MEŞHUR 

EKSEL.SVOR 
Elbise Mağazasının tekmil dairelerindeki T E N Z i LA T L 1 

Satışmuan istifade ediniz. Şu cetvel den bir fikir edinebilirsiniz: 
dll11 

14 1h Lirıt 
13 ,, 


