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Yarın Bayram 
Okuyucularımızın bayramlarıru şim. 

aiden tebrik ederiz. Bu münasebetle 
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 
gazetemiz intişar etmiyecektir. 

Bayram namazının saati 1 ~2 dir. 
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Türk ocaktan ıkaldınlmı§ ve bugünün 
telakki ve düşüncelerine uygun olan 
halkevleri kurulmu§tu. 

içtimadan sonra Başvekil 
Bugün tam saat 1 S de Ankara halk-

Izmire hareket etti 
e:inde bu münasebet}: ~ütün .h.alkevle. lktısat 
rınde yapılacak merasımı Dahilıye ve- Vekili de 

lzmire gitti kili ve Parti genel sekreteri Şükrü Ka
ya açacak ve bu nutuk radyo ile halkev. 
!erinde dinlenecektir. 

Bundan sonra şehrimizdeki merasim 
Eminönü halkevinde başlayacak ve is
tiklal marşı çalırldıktan sonra halkevi 
reisi Agah Srrn Levent tarafından bir 
söylev verilecektir. 

Bu söylevi evin dil ve edebiyat şu
besi başkanı Halit Bayırın bir nutku 
ve halkevi orkestrasının konseri ta. 

kip edecektir. 

Gece saat 20,30 da Alayköşkünde 
Mürai piyesi temsil edilecektir. 

Geçen beş sene içinde halkevleri bü- . 
yük işler başarmıştır. 1932 senesinde 
bütün memlekette 34 halkevi vardı. Bu 

(Devamı 6 rncıda) 

İstanbul. 20 (A.A.) - Bu sabah Ati
nadan avdet eden Hariciye vekili Dr. 
Aras ile Hatay işi için Cenevreye git-

mek üzere Ankara.dan gelen Hariciye 
umumi katibi Numan Menemencioğlu, 

Başvekil ismet 1nönünü ziyaret ederek 
nez!:linde bir müddet çalışmışlardır. 

Başvekil, Hariciye vekili ve katibi u. 
mumisi bu çalışmadan sonra Atatürkün 

riyaset ettiği ekseri vekillerin de hazır • 
bulundukları bir içtimaa iştirak eder.ek 

Büyük Şefe 'mesaileri hakkında malumat 
arzetmiş ve yüksek irade ve talimatlan 
nı alnuşlardır. 

(Devamı 2 incide) 

s Müsabakamız 
ec;inı çarşamba günü Halkevi 

'o GUı-buıve .. salonunda yapılıyor 
~11.ra, )'ani ba g\lzel Çocuk müsabakamızın seçimi iki gün ri, ikincileri, üçüncüleri ayıracaktır. '1:- .tiinu, ::.a_~rnın üçüne tesadüf eden 24 Şubat Çar. Seçimin yapılacağı salona girmek için müşabıklann 

1 'l(~~ı 8alonund tanı 9,30 da Cağaloğlundaki Eminönü ebeveynlerine vermiş olduğumuz ikişer kişilik davetiye. 
''liaabakarnız a ~a~ılacaktır lerden bir kısmı henüz matbaamızdan alınmadığından bir 

l UftUı-. ~ ıştırak eden yavruların sayısı 161 i kolaylık olmak Uz.ere, bu davetiyeler müsabaka günü, 
~ıstanbuıun ta Halkevinde bulunacak bir memurumuz tarafından kupon. 
"-. beyeti &eçirn nı~.nıı.ı:ı simalarından teşekkül cdf'n ha... ları getirecek olanlara da verilebilec..:ktir... : 
~ ........ !unu bu 161 küçUk arasından birincile- i j ................................................................................ -................... -................................................... : 

Gijon, 20 (A.A.) - Hükumet kuv-

vetleri dün Leon eyaletinde Pola de 
Gordo civarında mühim mevziler ele 

geçirmişlerdir. Bu kuvvetler şimdi La 
Roblaya hakim bulunmakta ve ileri ha. 

reketlerine müsait şartlar dahilinde de
vam etmektedirler. 

Hükfımet mahafilinden gelen haber
ler. asilerin Madrit civarınltla Vacıda. 

marlrid'e kadar geri püskürtüldüğünü 

bildiriyor. 

B iikfımet kuvvetleri Korony yoluna 
hiik'm bulunan El Flatino sıtlarınr i~

gal etmektedirler. 

Beynelmilel yzrdım heyetleri şehrin 
iaşesi icin 430 ton erzak göndennisler
dir. Bunlardan bir kısmı Madrite gel. 
m'ştir. 

Asi kuvvetleri, Almeria şehrinin üzel 
rinde u~mu§lar ve bombarfdımana ma-

Almanyada klering hesabından 

mütevellit fazla alacağımız 32 mil
yon Türk lirasıdır. Bu suretle hii • 
kumetimiz Almanyadan daima ala· 
caklı vaziyette kalmaktadır. 

ruz kalmamak için beyannameler atarak 
halkı teslim olmağa davet etmişlerdir. 

Karabük çelik 
fabrikası 

Baş mühendisi bu 
sabah J!eldl 

Karabükte yapılacak olan demir ve 
çelik fabrikalarını kuracak Brassert fir 
ması başmühendisi Rabins bu sabahki 
eskpresle şehrimize gelmiş ve bir mu 
harririmize demiştir ki: 

"- istanbulda evvelce uzun müddet 
bulundum. Burada telefon şirketinde 

mühendistim. Güzel Türkiyeye tekrar 
kavuştuğumdnn çok memnunum. Der • 
hal Ankaraya gidecek ve Sümer Bankla 
temas ~deceğtm. 
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CeneVJ.e heyetimiiej "'a{,at<v_S~ 
talimat verild·8 ~--4 _ __,,,,,. 

Ha tayın ana yasası 
Cencvrede Hatay anayasasını müzakere ve tesbit edecek komisyon

da birinci murahhas ve murahhaslar heyeti reisi sıfatlariyle Türkiye 
Cumhuriyetini temsil edecek olan Menemencioğlu dün Ankaradan geldi, 
bu nkşam C-enevreye hareket ediyor. 

Bu gelişle bu gidiş arasındaki kısa zamanı Menemencioğlu Bn..5vekil 
v.e Hariciye Vekili ile birlikte çalışarak geçirdi. Sonra Atatürk'ün biz. 
zat riyaset ettiği Heyetivekile toplantısında bulundu; Büyük Şefin yük. 
sek direktiflerini öğrendi. 

Menemencioğlunun bilha.ssn. Büyük Şefin frşadından sonra Türk tc.. 
zini son derece güzel izah edeceğine ve Hatay'ın Türk tezine uygun bir 
ana yasaya kavuşa.cağına da inanmaktayız. 

Ccnevredeki Hatay komisyonunda ortaya atılacak Türk tezi nedir? 
Vekiller Heyetinin muhterem Başvekilin başkanlığı altında toplana

rak tetkik ettiği ve nihai bir şekle soktuğu Türk tezi gayet a~k ve ga.. 
yet haklıdır: 

Türkiye ba.5murahhası, ayni kültürden, ayni kan, ayni dil ve dinelen 
olan Hataylılara. en uygun gelecek olan anayasanın ancak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası olabileceğini söyliyecektir. 

Türkiyede, · Türkti~ içtima! bünyesine en muvafık geldiği tecrübe ile 
sabit ve her ciheti, her noktası derin bir tetkikin, adeta bir laboratuvar 
çalıtımasmm eseri olan bir anayasa Yardır. Bu yasa içtimai bünyemizin 

grizi harareti, nabzı, kalbi ciğerleri muayene edile edile bugünkü şek. 
lini almıştır. Hatay Türkü için bir anayasa arandığı za.man derhal bu. 
nu tavsiye etmekten daha tabii ne olabilir? • 

Hataya faşist, sosyalist-komün!st, monarşist, liberal • demokrat ve 
ya düne ikadar "Durieux'• nün tatbik ettiği gibi "Koloniyal'' bir anaya.sa 
vermek mümkün olabilir mi? Ona yaraşan ana yasa ancak Tiirkün 
kendi eseri olan muhteşem ideolojiden yani Kemalizm'den kaynak ala.. 
blllr. -

Türkiye Hatay için Kemalist bir anayasa. istiyor. 

ırakta 
ihtiıaı 

!)EKiP GVNDtJZ 

Avusturyada 
kralhk 

Haberleri Bağdattan Olursa Almanya 
tekzip ediliyor asker mi sevkedecek? 
Mısırdan verilen haberlere göre. Habsburglarm Avusturyaya avdet • 

Irakta yeni bir ihtilal kopmuş vchii· Ieri takdirinde hasıl olacak vaziyet 

(Baş tarafı 1 incide) ı 
Reisicumhurun riyaset ettiği bu içti

ma, üç saatten fazla sürmüştür. 

"Açık Söz,, iin uydurduğu 
beyannt 

İstanbul 21 A.A.) - Hariciye kitibd 
Umumisi Numan Menemencioğlu Ha-1 
tay ana yasası hakkında hiçbir gazeteye 
beyanatta bulunmamıştır. Ve kendisine 
atfedilen beyanatın asıl ve esası yok. 
tur. 

Başvekil İzmire gitti 
Başvekilimiz ismet İnönü dün saray

daki toplantıdan beraberinde iktisat ve 
kili Celal Bayar ve bir heyet olduğu 

halde tetkiklerine devam etmek üzere 
İzmire gitmi~ti. 

ismet İnönü, yanında Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras olduğu halde saat 
15,30 da otomobille rıhtıma gelmiştir. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, İktisat ve
kili Celal Bayar, Milli Müdafaa vekili 
K§nm Özalp, Maliye vekili Fuat Ağra. 
lı, Ziraat vekili M uh1is ·de Başvekille 
beraber ve ayn ayn otomobillerle nhtı 
ma gelmiştir. 

Başvekilimiz ve diğer vekiller, nh
tımda Riyaseticumhur Başyaveri Celal, 
inhisarlar vekili Ali Rana, Vali Muhid
din Üstündağ ve devair ve müessesat 
erkanı ve kalabalık bir halk kütle~i ta. 
rafından karşılanmı§lardır. 

İsmet İnönü, kendisini kar§ılıyanları 
selamlamış ve halk, kenldisini alkışlamış 
tır. Başvekilimiz, Tıhtımda Liman U
mum Müdürü Raufiden limana ait pro· 
jeleri sormuştur. Liman müdüri.i, müte. 
addit dosyalar içinde limanın muhtelif 
işlerine ait proje ve pHinlan takdim et
miştir. 

Başvekilimiz, kendisini teşyie gelen-

lerin ayn ay.rı ellerini sıktıktan sonra 
refakatindeki zevatla beraber vapura 
girmişler ve üst güverteye çıkarak ve. 
killeri ve halkı tekrar selamlamışlardır. 

Ege, "Uğurlar olsun, hayırlı seyahat 
ler,. temennileri arasında rıhtımdan 

aynlmış ve gözden kayboluncaya kaldar 
teşyi edenler tarafından takip olunmuş 
tur. 

Izmirdeki tetkikler 
B~vekilirnize iktısat vekaleti deniz 

müsteşarı Sadullah Güneri, !ş banka. 
sı umum müdürü Muammer ErL5, Dc
nizyollarr müdüri.i Sadeddin, İzmir !i. 
mn.n müdürii Haşmet ve İzmir üzüm 
kurumu reisi İsmail Hakkı refakat eL 
mektedir. Ziraat Bankası umum mü. 
dürü de !zmirde heyete iştirak edecek
tir. 

İsmet İnönü hmirde üç gün kalacak 
ve Atatürk konağına misafir olacak. 
tır. Bundan sonra doğruca Ankaraya 
dönülecektir. Başvekilimiz İ7.mirdc li. 
manrn ıslahı ve üzüm ihracı işinin or. 
ganiza.~yonu ile meşgul olacaktır. 

Numan Menemencioğlu 
bu akş~m gidiyor 

Dün Ankaradan §ehrimize gelen ha
riciye umumi katibi Numan Rifat Me. 
nemencioğlu ve Hatay meselesini teL 
kik edecek mütehassıs komisyona 
gidecek diğer heyetimiz azası bu ak. 
şam ekspresle Cene'-Teye mütevecci • 
hen hareket edceklerdir. 

içtima perşembe giinii 
Mütehassıslar komisyonu perşembe 

günü Cenevrede toplanacaktır. Komis 
yonun çok nazik ve ağır vazifesini mu 

· vaffakiyetle ikmal edeceği muhakkak 
görülmektedir. 

Pariste bulunan Suriye heyetinin 

kOmeti devirme teşebbüsü Y,apılmış- tahakd~.mda çeşit ~it rivayetler çıkm~k A g"' a cam ·ı ı· yarın 
tır. Ayni şayialara göre Harbiye .. tim.ti verilmemektedir. 
Nazın Bekir Sıtkı paşa daıbei hüku..: Salahiyet.tar !taly~ mahfellerl, Al. açılıyor Ko:nisyona Türkiye, Fransa, tngiltc 

temaslarının evvelce Türkiye ve Fransa 
arasında alınmış mukarrerat haricinde 
bir istifade temin etmesine imkan ve ih 

met suçu ile tevkif edilmiş, Hikmet manyaya hır nota gondererek Habs- re, Bcl~ika ve Holanda murahhasları ic; 
Süleyman bey kabinesi istifa etmiş, buı:glarm avdet <!ttiği takdirde Alman, Yeni şekliyle cami tirak edeceklerdir. 'Fari~te bulunan Su 
fakat kral yeni kabinenin kurulması krt'alarmın A vus!~ay.ı işg~ edcceğj,. • • Tiye başvekilile hariciye nazın da bugün 
vazifesini gene ona vermiştir. nl blldirm~ olduğu hakkında Fransız ÇOK zar 1 f oldu Cenevreye gidecekle~dir. 

Fakat bütün bu şayiaların hiç bi· tb b ----T-----
1 ma uatmın ir kısmı tarafından işaa Evkaf idaresinin vücuda getirdiği H ı·tıe r •. n yen •. 

risi teeyyüt etmemiııtir. Hikmet Sü ev. ed·ı h ~- 1 • k t•· tl ~ ı en aucr erı a ıye e tekzib et • ilk modern cami yarın açılacaktır. Bu 
man Bey vaziyeti soran Londradaki kted 

me irler. cami istiklal caddesindeki eski Ağa- b • tk 
Irak sefirine vaziyetin normal oldu- ---------------- 1 r n U U ğunu telefonla söylemiş ve memle- camiidir. lstanbulun en işlek cadde-
kette sükunet oldugu"' nu temin ettik- si üzerinde bilhassa ~cnebilerin gözii "Ecn e bt i btı· da I m ad· 

önünde pek harap hır halde bulunan 
ten sonra dünkü secimin hükumetin 
ekseriyet kazanmasiyle neticelendiği Arabanın altında kaldı bu camii ele alan Beyoğlu evkaf da- delerden müstağni 
ni de ilave etmiştir. iresi camiin harap minaresi de dahil kalamayız 

Paris sergisinde Bel
çika pavyonuna 

taarruz 
Paris 19 3 7 sergisi için yapılmak

ta olan Belçika pavyonuna garip bir 
taarruz yapılmıştır. Taarruzu ya
pan Fransız sendikalist işçileridir. 
Pavyondaki zarar yamn milycn 
frank kadardır ve bu yüzden inşası 
geçikecektir. 

Bu tanrruz Belçikada derin bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Dün !..fileli caddesinde bir facia ot olduğu halde briçok kısımlarım yıka- ''' 
muş bir genç arabasının altında kala- rak adeta yeniden inşa ettirmiştir. Alman ~evlet reisi Hitler Berlin oto. 
rak ağrr surette yaralanmıştır. Şimdi yeni şekliyle Ağacamii zarif mobil salonunun açılışı münasebetile 

Kerestecilerde oturan 18 yaşlarında bir şekil arzetmektedir. bir nutuk söylemiştir. Otomobil endüs-
arabacı Ali Kömür yüklü olan arabasile Ağacamiinin içi eski cami te· trisinin takip edeceği yolu anlatan Al
Uleli caddesinden geçerken geçen b!r lakkisinden epeyce farklı ve bugü· man devlet reisi iptidai maddeler mese 
otomobilden ürken hayvanlar arabayı nün modern zaruretlerine uygundu" ! lesine temasla demiştir ki: 
yokuş aşağı sürüklemeğe başlamışlar- Müminlerin namazda baş koyacakl:ıı "- İptidai maddeler meselesinde Al 
dır. Bu süratle bir kaza olacağını anla_ rı yerler oturacak yerlerden ayn ya· manya ecnebi yardrmından müstağni ka 

A Pılmıc;ıtır. Bu suretle gayri sıhhi va-ı lamaz. Fenni bir mesele olan benzin ve yan li dizginleri iyice tutabilmek için ~ 
·ı · ziyet ortadan kaldırılmıştır. Aya'<- sentetik lastik mesele"i halledilmiştir. 
ı erı sarkmış, fakat dizginlere hakim o- -
lamıyarak azgın bir hal alan hayvanla- kabılar için ayrıca yerler yapılmıştır! Almanyanın kendisine yete:ek k2'dar 

Camiin dahili mimarisi zarif ve demir ve kömürü vardır. Almanyanın 
nn ve sonra da arabanın altınl:la kal. 1 k j renkli cam an ço güzeldir. otomobil endüstrisini itha15ttan mi.istağ 
mıştrr. Ali ~ğır yaralı olarak hastaneye Camiin dı,mda bir havuz ve şık ni krlmak hususundaki kararım kafidir. 
kaldırılmıştır. bir §adırvan yapılmıştır. Bahçede gii- Şunu da tekrar etmek isterim ki liberal 
Otomobil kazası zel bir §ckildc tarh ve tanzim edilmi~ ekonomi ya bu me-selelcri halledecek ve 
Sirkecide Demirkapıda oturan şoför tir. ya yaşamağa hakkı kalmıyacaktır • ., 

1 

.. · oW 
Ihr millet ilstiinlü1c iildıa.silC ·ç1ıı 
/tilerini ve ::.ayı{lnrt 1ıut~k. ';-a
çalı§ıyor. SiliüıLanma i§lcrı vır ı.a.. 
na, hangi mcmlc7.-.eJc lx1Jcılır;t'f]Jk 
lcılsm, bii.Wn çocukların cıs ··yof 
için yctiştiıildikl.cri gö1·ii:~~cn, 
mu? - Şakir Hazım :ErgO ' 

Açık söz, 20. 2. 37. . .,, de· 
"Ötekileri" yerine "ötekilerını . . ıuyor• 

mek hiç §Üphesiz çok çırkın ° - 1·ı · · i dE$ 1 

"Ötekileri ve zayıfları" da ıy ·ıniŞ 
''zayıflar'' "ötekiler'' den a:vrı 1 

• • . ••ote· 
gibi bir sey oluyor. Hiç olmazsa.· ıınv 
kileri, bilhassa zayıfları" demek ltt 

dı.lkinci cümledeki "bakılırsa bal'ıı!~ 
•. }le .. 

sın'' m doğru olduğundan da şu!' ar· 
yim. Bana öyle geliyor ki ''ne ? 3~ 118 
san yap; nereye dönersek dönelıınbir: 
yaparsanız yapın" gibi cümlelerde sıı· 
"N'afilcdir" manası vardır. (Fr:ıJl J(if 

canın, "avoir beau" su gibi._) ;:,lt• 
Hazım Ergökmen: '' ... hangı ın ıı. 
kete baksak ... " dese daha iyi olurd·ı. 

ti!';titl 
"Çocukların askerlik için ye ı> ker· 

dikleri ... " iyi değil. "Çocuklara..~ ri\• 
lik öğretildiği; asker terbiyesı tteı> 
diği'' demek daha iyi olacak· ~rit. 
"Çocuklnrın askerlik için ycti;tıu.,c. 
dikleri .. .'' denince: "Sırf asker. ~·e blf 
tirmek için çocuk isteniyor11 gıbi 
mana çıkıyor. 

B . S t *. "'z· .:.,,.. A"ık r/Jlı 
ır ovye rıca ı oıuıı. - "' 

20. 2. 37. . ~ 
"Rical'', "recill" ün cemi ol~~ğı~ ~~ 

"bir rical dt'nemez'' demiyecegı?1: "ti' 
beler, hademeler dediğimiz gıb~ ·t* 
caller" ve "bir rical'' da diycb11•

1 ~ 
Fakat "talebe, hademe" kelinıcl'::~ ~ 
bi "rical'' de tamamile türkçelez1"·· 1 

ha.Ikın diline gC>çmiş midir? ıuz~~, 
mudur? Hiç zannetmiyorum. Açıl· 0~ 
gazetesi de, herkes gibi, ''devlet ı 
mı" diyebilirdi. 

:.;. 1(. :(. 

Taıı gazetesinde (20. 2. 37) "G~ı 
meseleleri" muharriri "Hamal "·e- jt~ 

yasak" adlı bir ma1:ale y~ı~.'~ -cıı' 
mallık yasak edilecek diye bır so .. -~·o! 
sırt hamallığı yasak edilecek dcııı.ff' 
Bu iki söz arasında çok far';: var··~i' 
kat Tan'ın muharriri sank.i h:~ f ~lf 
ha.mn.!lık ya.sak cdilecckmış gıbı 
yürütüyor. Diyor ki: ~~ 

Beş 1~at1ı bina yap1yorsımıız, 0~4"' 
sörii yo7:. Eşyakırı ilst 'kat1~rtı 
çı7:a.racak '! 1f. 

Avrupa'da asansörü olmıyaJl tıf 
katlı binalara kim ~ıknrrr? Elle ~·~ 
yan hamallar ... Bizde de öyle oıacLl 
Muharrir diyor ki: f,4' 

Sohal:larımız yamrıı yumrıl· ",? 
clıköy scmti1u1.c tel> düz bir 5~tt· 
bulamazsınız. Burada seyyar 
cılar araba ile do1aşamazlar· 

. • .. .. fj!lt Yani Tan muharrırı, seyy.,.. dılı .. __ .ıee 
ların eşekle dolaşmasına muscuı-u ilJ1 
mesini istiyor... Bilemediniz; ''Ö ~ 
meseleleri" muharriri seyyar sn~~ J~' 
ğa da cevaz vermiyor. Onun da ' 11, 

ması, taraf taraf "haller ve parıır c 
h'I• 

Ia.r ( ?} '' kurulmasını istiyor. ~ 

halde sırt hamalı ile CPcğin ya.salt.~,& 
mesine niçin muarız? ... Belki ~ 
anlrunıştır; ben anlıyamadnn. ı:: 

General Göring'Jn 
Varşova ziyareti 

Daily Hor' da Varşovadaki mu -
liabiri yazıyor: 

Lehistanda bir av turuna çıkmış, 
olan ve kendisine dört Leh generali 
refakat etmekte bulunan Alman ha
va nazın general Göring, geçen sene 
kendisiyle görüşmeği reddeden Le· 
histan gizli diktatörü Smogli - Ridz 
ile de buluşmuştur. 

Muhiddin Çarşıkapıda otomobilile Hilmi 
oğlu Osmana çarparak yaralamış ve he
men kaçmıştır. Zabıta dün akşam üzeri 

· Kendisine şunu da söyliyclinı: ~ ~ 
yar satıcı kalkarsa istediği hal ,,e ~ 

................................................................................................................... 
Yeni tefrikamız 

inanıldığına göre Sovyet Rusya: 
ya kadar müştereken hareket etmek 
meselesi miinakaşa edilmiştir. 

Sovyet Rusyada 
bir azlin ~ebehl 

Vazifesinden azledilen Leningrad 
Sovyet reisi Kodatskinin azil sebepleri 
§U şekilde izah edilmiştir: 

"Kodatski bürokrat, işinin ehli olma
ldığrru göoteren, ihmalk5.r, ve kendisi
nin tenkid edilmesine müsaade etmiyen 
biriydi ki bütün bu vasıflar, Sovyet ka. 
nunu esasisinin demokrasinin prensip
lerini ihlfil eden şeylerdir.,, 

Kıodatski tanınmış "eski bolşevikler
dcn,, idi. 

- Moming Poat'dan -

şoför Muhiddini yakalamıştır. 

Tramvaya asılan çocuk 
Dün gene bir çocuk tramvay arkasına 

takılmak yüzünden düşerek yaralanmış 
tır. 

Balatta Drağmanda oturan Ahmet 
oğlu 12 yaşında Hasan Tepe başından ı 
geserken Tepebaşıııaa bir tramvay ara· 
basının arkasına takılmıştır. Biraz son. 

ra muvazenesini kaybeden Hasan düşe
rek başından yaralanmış ve hastaneye 
kaldmlmı§tır. 

Kömiir hırsızları 
Dün Eyüpte Bahariye önündeki kö

mür kayıklarında hırsızlık yapan iki hrı 
sız oranın bekçisi tarafından gözetlen. 

miş ve tam kömürleri alıp giderken ya
kalanmışlardır. Bu hırsızlardan Meh-

met isimli olan 13 ve Ihsan isimli olan 
12 yaşındadır. Zabıta btt yaşta hırsızlık 
yapan iki küçüğü müdddumumiliğe 

vermiştir. 

Papas Osman 
Yazan (Va-· Nu) 

Osmrınlı tarihinin en meraklı mevzularından biri, (Papa.s Osman) mcııele'Si
dlr. Bundan A\·nıpa mUcllitlcrl bile romanlar çıka.~lıırdır: 
Meşhur kızlar3.ğruıı 88.hte hadım Sllnbul ağıuım ıatın ııldığı bir cariye 
bir erkek c;:ocuk doğuruyor. Pıı dl~ah bu oğlanı ltendl evlAdma tercih ediyor. 
Hatta. onun YUzUndcn vellahc!I nl lıoğnıağa bile kalkıyor. 
Nihayet hu men!Jel meşkOk r,o~uk, Hristiyan korııaıı:arm ellne dUşUyor. 
"Osmanlı h:ıned:ı.nmdnn bir ,ehzade.. teıtüdd edildiği lc;:ln, lcabmd:ı. bir 
tüct olarak kullanılmak Uzcrc, kendi"'ine Hristiyan terbiyesi ver1llyor. Papa, 
onu evl!Uık ediniyor •• 
•··• Babalı~rı SllnbUl nğa, Osmanıı konaklarm<lakl, saraylarındaki kaduılıırı na• 
sıl muhteris BDkın:ı meftun lıırnktıysıı, o da, lt11.lyan, Franııı:o:, Avuııturyn 
sarayla.rındnkt en seçme kad•ntıı.n erkeklik C8.%lbe!!1ne ha)Tnn bırakıyor ..• 
Ye nihayet bir gUn, onu rakibcslnden kıskanan bir kadın hııldkl bir pnpas vo 
tam mıınaaııc bir hadım nğaııt olnuı.ğa mecbur bırakıyor". 

Bu roman pek yakında 
H ABER' de haşlıyor 

: 

! : . 
i 
: . . 

' . . . . . . . . 
l 

: . ........................... , .................................................................................... : 

zarcıklar ( ?) kurulur. Falmt bııııl' 
kurulması onu kaldırmaz. ~ 

AHY 
~~~--~~~~~~-----

Konfor u ev v.ı 
Şişli Hisar sokağında iki katt~ f 

oda, kargir yeni bir ev kirahkt:~..ı: 
lektrik, havagazı, terkos, d~, 
hamamı, bahçesi v~rdır. T~· ~·' 
durak yerine çok yakındır. Gut\ l 
hava alışı noktasından sıhhi bıs.n 
dir. Görmek istiyenler Bulgar ç f' 
lzzetpaşa sokağı 3 3 numaralı ~, 
manda 1 O numaro.lı daireye b!lŞ 
malıdır. __/ 

Bir tavzih .,~ 
T oskadaki cinayette yara~ı 0~ 

kah Cemalin Bayazıt Enfiyecı ~/ 
bir numarada oturduğu yatJ 1, 
Bu sabah ev sahibi Mithat Gii:tl 
dudan aldığrmız bir mektupta 1f.t'I 
lin orada otcrmadığı bildirilme 
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~ (JÖtiiŞÜffı: 
-·~ sıvast re;n 10 
~llaes Radzi il t-=-d b. ı-.:ı--

§U h h~ w =uıuı e ır Jül,U1ll 

1 
a"UliYI anlat.nuş: 

llflt ~Ben.esinde birinci Giyyom, • he. 
Yek ta çıkma.dan evvel • İngiltere. 
tada aç~ak mecburiyetinde kalmış. O. 
tası §öhret salmış olan bir remmale 
buı anuş. İstikbali hakkında tefe'ülde 

li'Unnıasını rica etmiş. 
_ alc~ kadın demi§ ki: 

8ini ~ıındi Yeni girdiğimiz 1894 sene. 
~kere de §U ~kiJde baş aşağı 

ceznedlııiz: 

1849 
1 
s 
4 
9 

Ve 'l'- 1871 
ı ıı.ve ~tmiı:ı· - ı ~· tatoru §te bu tarihte. Almanya impa_ 

tenıi 01~a.k taç giyineceksiniz. Ayni 
~lin aınelıyntını, ayni tarzda 1871 il-

e Yapınız: 

..187J 
l 
8 
7 
1 

... nu 1888 
IUn,ız d tarihte vefat edeceksiniz. Oğ. 
~k. De a çok geçmeden açlıktan öle. 

va.nı edelim: 
188 

1 
s 
8 
8 

... a 1913 
ltlra u anedanmızın hükümranlığı kü. 
ltııp~ t1Yacak. Artık, diğer seneler, 
l)Jt aa 8, tluğunuzun sukutuna doğru 

lnt atılacak. 
ll.ııı. • .y. ~ 

8, ı..,, 

voyJece de,·n.m edelim: 
1913 

1 
9 
l 
3 

1IıtJerfıı 1927 
~IJ.vvet bulması. 

1927 
l 
9 
2 
7 

c 1 d 1946 
k,ıı Sen: lllcrak etme ... Demek ki do
ınan"an l!a.bretmek 18.zrm. Acaba Al. 
hadi~;~ başından ne gibi büyük bir 

--.ı~k? 

Su * .v. ,,. 
llıerlk CIU-ip t'emil'i okudtıktan sonra, 
Yatıın~· Gerek kendi hususi ha. 
h\tıo "ak• ' gerek bizim milletin m~ 
~ler ç1:1arına dair tarihlerden bir 
aııy0td a.rnııYn kalktım. Az daha çı· 

tın l'asa~ da._ Lakin biz.de falcılı. 
g(lçtfın olduğu aklıma gelerek vaz. 
tltıı! ! .. .' te(:rlibe klğrt1anmı yırt_ 

Ge ••• bo ~ll gU . 
ı'l}le bir 

8
?· bır eski kitapta da gene 

"<ltla tart 1Y8.8t falcılık okudum. Pek 
lr-annı P bir l'llaoera: 

~4neccırn.~~hur şahı Abbas, bir gün 
-·"lre. lrUn ll§r~ Çağırmış, fala bak
' Atn eccun, telaş ederek: 

""~ ... an §ahım, felaket! • demiş. 
.., \'il?"? 

"""' . viHrn. v 
...... F'erın a.rnuyor, 

rı ...... lran an ediyonızn, söyle! 
t'ullııda bir r;nun başından bu ay so. 

Ilı. l<afap, e flkk et ge<;eceğini görüyo. 
biğer 1 

esileoek ... 
lıeh.,· nıünec · 
b\ ..... ı aYni ne . cımfori çağırmışlar. 
rıueşı \teret k tıceye vasıl olunca. bir 
~Üş: uruıup bir kurnazlık düşü-

haı.A • f tahtından • o 

icı ~""=Qen l:U8Uf ıstıf~ etmiş. Hnpi.q. s: tnalıkfını Suphı isminde bir 
tiJ 1:ahta ot unu çıkarmışlar. Kendi. 
te' bırkaç ~U§lar. Bu serseri ka. 

Vklerın.ı &'Un, hükUrndarlığm bütün 
tlnd alın~ Faka 

lah e lraniıı~ . t, Abbasm riya-
ltt ltaıı aı • ısyan ederek onu 
2'i u:ar. ]!15~1 etmiş, kafasını uçur. 
ltue tabaltk e, Ytldızla.nn dedikle. 

; -Abbe.a: etıni§; felek aldatıl. 
fellketten kurtulup ye-l 

Okmeydanında kurulan 
muhacir köyü ne olacak ? 

Kasımpaşada Okmeydanı civarır*la 

ki muhacir köyünde oturanlar gelip ge· 
çenlere merak ile sormaktadırlar: 

.. Bizim köy ortadan kalkacak diyor. 
lar, ama ne zaman? Bu yaz burad.a kala· 
cak mıyız? Kalacaksak önümüzdeki kı· 
§I da burada geçirmek mümkün olacak 
mı?., 

Bu köyün yirmi beı yıllık birtarihi 
vardır. Balkan harbi esnasında yurtla. 
rrnı terkedip btanbula sığınan birkaç 
kişi bu civarda bir kulube kurup sığın
mışlar. sonra, şehirde çalışacak i! bula· 
mayınca yaşamak için sabana ve topra. 
ğa sarılmışlardır. O tarihte Okmeydt 
nının etrafındaki yerler ağaçsız, fidan· 
sız ve bomboşmuş. Bunlar kendi kcn. 
dilerine bu yerleri paylaşmışlar ve cid
den çok çalışkan insanlar oldukları için 
yavaş yavaş, hisselerine düşen toprakla 
rı yeşertmişler. gübrelendirerek mün. 
bit bir hale getirmişler. bilhassa bostan 
lar kurmuşlardır. 

Aradan biraz zaman geçince ilk ku
lübenin bulunduğu yerde evvela üç, 
sonra be daha sonra on beş kulübe be· 
lirmi§ ve bir müdıdet daha geçince kulü 
beler yıkılıp büyücek evler yapılmıştır. 
Tabii bir taraftan da evlenip birer aile 

kurdukları için Ok:neydanının "hali 
toprak,,Jaı:nda çocuklar ve kadınlar da 

Rs}.,an Rüküşün sarı 
altınları ne oldu ? 
Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma· 

hallesinde Rüküş isminde bir kadı· 
nı n çömlek içinde gömdiiğü 40 !arı 
lirası aşırılmıştı. Zabıtanın yaptığı 
tahkikat neticesinde Rüküşün altın· 
}arının kocasının kardeş çocuğu Mu
hittin tarafından aşırıldrğı, paranın 
bir kısmını evvelce yatıp kalktığı 
kahvehane sahibiyle üç kişi arasında 
dağıttıktan sonra Bandırmaya kaçtı· 
ğı anla ılmıştır. Muhittin bandırma
da yakalanmış ve şehrimize getiri!. 
miştir. 

niden tahta geçmiş ve artık talii dai. 
ma yaver olarak saltanat sürmüş. .. 

• • • 
Demek ki tarih hakikaten tekerrür. 

den ibareL .. Hükilmdarlar remil kai. 
delerine tabi ... Ancak. mesela Giyyom. 
Abbas kadar açık göz davranıp kendi 
yerine başkasmı öldiirtememiş ... Ba
kalım dokuz sene sonra Hitler bir cer. 
beze gösterebilecek mi? ... 

( Vii - Nii) 

iÇERiDE: l 
ıı: Emıatm tioarct oda.ıılna kaydı için ken 

dılcrlnc mart sonuna kadar mUhlct veril 
migtir. 

ııı Tophanede bilyUc•UIUk yopa.n Ayı;c tııım 

it kadm 3 ay haplıı ve M lira ınro cez&!lma 
mahk(Jm cdllmı§tlr. 

"' Efgan bUkumeU htik1'ımotiınizden iste 
dlğl kWtUr mU11a,'irlne 50 1nglllz, muallim 

mC?ktebl müdürüne 40 lnglllz llJ"Mı, p<,'40~ij 
mualllrnlerlnc 35 İngiliz llrruıı mlUl.§ verecek 
tir. 

• Bayram gilnlerlnde Akay lda.reııi pazar 
tarifesini. ŞırkeUhayrlye lse yolcula.ra kolay 
!ık olmak Uzere hcrgilnkti tarlfe.<dnl üı.tblk 

edecek Ur. 

• .MAarlt \'cklılctl tUrkçe bilmlycn veya 
az bilen ecnebi ve ek;alliyet mektebi mUdllr 
lerl yanma bıı llU'.kteplc:-de ttirkc;e hocalarm 
dan hir ınunvln tayinini bildirmiştir. 

• lktlsat wkı\leU mUstP,Şan Faik Kurtoğ 
Ju §chrimi2e gclmlıtlr. Bayram 80ouna. klldar 
burada kalacaktır. 

,., İktiBa~ vekAleU küçük sanatlar mild!lrü 
Sabri §ehrlmlze gdmi§Ur. Bay:-amdan sonnı 
da burada esna! ccmlyeUcri ve küc;Uk san'lt 

erbahlyle temaslarda bulunacaktır. 

• ltaarit idaresi .23 nlııan mektepler bay 
rıınuna kadar bir çpcuk korosu hazırlama 

ğa kıı.rar vermi11Ur. Koroya l! si müsait olan 
tn.lcbe!er 8"c;ilccekUr. 

• Saııasarye.n ha.ıımm ciheti aidiyetine da 
ir çrkıın dava karan temyizC'.e tNıl'!ık edıl 

mi§ ve han belediyeye verllml§Ur. Bdedlye 
mlltcrnklm bedel lcan da n.lıı.caktır. • 

c TUrk Hava. kurumu Anka.re.da. bir mo-

.4.rkad<l§larınıt:: ınuhacir köyüııde halkla temas ederlerken 

göriilmeğe başlamıştır. Biraz para sahi. 
bi olunca h~yvan yetiştirmeyi de rüşün 

müşler, sıgır. keçi ve koyun sürüleri 
yetiştirmişler ve bundan sonra tavuk, 

hindi, güvercin ve kazlarla dolu kümes 
tere sahip olmuşlardır. 

Şimdi Kasımpaşanın arkasındaki sırt

latidan bakılınca Okmeydanının teh;iz 

direkleri etrafında beliren koca köy işte 
böylelikle kurulmuı ve içinde oturanla-

ra epey refah temin eden bir kazanç 

ha rahat, daha salim bir hale sokmak 
lazımdır. Fakat sırf kendi emeklerlle 

böyle güzel bir köy kurabilmiş olan bu 
vatandaşlar da bir hayli faal, zeki ve 

çalışkan olduklarını eserleri ile isbat 
etmit bulun.fokları için bunlara ne za-

man nereye nakledileceklerini şimdiden 
bildirmek bo~ bulunmamalarını ve git· 

tikleri yerde dt'rhal müstahsil bir hale 
girebHmelerini temin etmek doğru olur 
kanaatindeyiz. 

merkezi olmuştur. ----------------

Köyü bozmağa karar verdiren sebep. Elehlrlk Şirketinin 
ler çok makuldür. ileride te kilatı daha bir marifeti daha 
geni§leyecek olan telsiz istasyonunu da 
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Cıünc~ın B a•ı~ 
li,50 

Ala.kadar makamlar elektrik §irke
tinde yapılan tahkikat esnasında bir 

kıswn abonelerde bulunan paralı saat. 
lerin elektrik tarife fiatları 20 kuruş.. 

ken ayar edildiği ve o za.mandanbcri 

şirketin bu fazla parayı almaya de

vam ettiğini görmfuilerdir. Bunun L 

çin paralı saatlerin derhal toplattırıl. 
masma başlanmıştır. 

BaşvehAletlo bir 
tekzibi 

Ankara, 20 (A. A.) - Başvekalet

ten: 
,,::,. ~.2• 12,28 lt\,28 17,50 19,20 5,08 Resmi Gazetenin, devletin resmi di. 

li olan türkçeden maada ecnebi lisan. 

larda da çıkanlacağı hakkında bazı 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? gıızetelerde tesadüf olunan yazılar hiç 
İspanyada hUkumet t.araftar1artıe BOi un• bir esasa istinat etmemektedir. Key· 

gurlar arasında bir ı;arpı§IJUL oldu. Dostuyla fiuetin tekzı"bı"ne Anadolu A' 
blr olarak kocasını öldll.ttn Üümmühan Muğ J Jansı me. 

törlli tayyare mt'ktcbl in~ elt.lı'ece.ktlr. Mck\ 
tep için H0.000 lira. Rarfcı111eccktir. Mektebin 
ın,asma ıeleC'ek ay başlanacaktır. 

• 'Rir mUddcttenbcrl belediye mektupçu 
111ğıınu vekll'nteıı yap•m mUfetti§ Necatı bu 
vazifeye asaleten tnytn cdilmi:tir. 

• Tra k,yada bu sene 8000 göçmen evi yR• 
prtnc-ıı.Jttrr. 

• S pah! oca~ yıllık kongresi dtin yapılmış 
yeni fdııro he)·eU ııeçilmişlir. 

ıô' Bt-lediyenln şehir dahilinde faaliyetten 
meoetUğl C§eklerln yc'kflnu 4000 dır 

• İtalya velı.ahdinln oğlu Napoli pre.ns"Sl 
nln doğumu yrld15nUınU mUnascbeUle bugiln 
Bcyoğlunda Scnt Antuvım kilisesinde bir ı'I• 

yin yapılmaktadır .. 

• Kayakçı ve sporculardan m.ürekkı>p 20 
klı:llfk bir mualllm kafllPııi dün U!ud:ığ'a git· 
mlştlr. 

.,. l{onya valisi Cemal Bardakçı, Mım mll 
da!aa •a mllt.ca.Hlk işler ilurlndeki çahşmala 
nndan dolayı takdirname iiA takdir edllmlı:ı 
tir. 

ı;ı Ölen bclt'diyc memurlarmm ru'elerlne 
yare•!"\ sandıtr hryeU umumiy ııi dUn top'an 
mıştır. 

•Kare.denizin Doğan Aslan ve Zlnclrı<·ran 
mevkilerine birer sis dUdUğU konulacaktır. 
• ,çı TUrk gernl kurtarma §irkeU heyeU umu 
miyl'sl dUn yapılmıf ve yenJ heyet seçllmı, 
Ur. Şirketin bütçesi bu sene ilk dPfa mu ,,. 
vazın olarak kapanmıştır. 

ı;ı İzmir hUkClmct konağı kalorifer daire• 
sinde yangm "tılnnış, !akat süratle ba8t1" 
tarak bir faclanm tınUne geçilmiştir. 

• Maa.rlf vekı\letlnce aatm alman İzmir 
kolej blnuı teslim almm.t§br. 

• Belediye iktisat mUdUrU Asım Süreyya 
Ankarnya gitmı.ı,tir. 

ı:r Silleymanlycde 27 numaralı dükkA.nda 
dökmecilik eden Osman, dün döküm yapmak 
ta iken kll:'An birdenbire pa.tıam.ış Oıınınn 
yaralanarak hastaneye kaldmlmı§tır. 

DIŞARIDA: 

• Yugoı lav baş\"ekili Stoyadino\'IÇ ile 
Romanya hariC'Jye nazm Antoneııko Belgrı1 I 
da ,.aml olmuşlardır. Romanya hariciye na• 
zın bugün DUkreşo hareket edecektir . 

• Muaul konfernnsmdıı. İngiltC?reyi t.em8il 
etmiş olıın Slr Percy Kox dUn Londrada 01· 
mUştUr. 

* Am,.rlknda İ'bivalsde bir fabnkayı i~ıt"11ı 
eden grevcllP.l' po1l11Je c;nrpı:-mış, gre\'Cllerltı 

düktUğU MIUl"rden ilç'pollıı memuru yr.• 
kalannuştır. 

ti< t.nglliz başvC?klli Bald,in ln taç gı)ııte 

merasimini müteakip derhal çekilmA)ip im 

paratorhık konferansının ııonuna, hattA tem 
mm: nlhııyetln° kadar mevkllnl mıJbatnzıı 

cd l't'ğt ıı!Sylt'Ilmektedir. 

'$ Paragu"ay cumhurlyetioln milleUcr Ct• 

miv<'tinden çekilmem karan keııbi katlyet et 
mıcur. 

ı;ı Yunan kralı Avt'.rof T.IThllslle Sakız. Mi 
dlllı ve Slsa.m adalarını zlyaretP g!tmııur. 

* SofyadA 3 jandannayı bldUren beş komu 
nınt ldanııı. mahldlm t'dllmi§tir. • 

• Balkan antantına dahil devletlerden Ro 
manya ve Yunanl5tfillll ya.kında Bulgarilıtan 
la ayn nyl'ı t!ostluk pakUan yapacakları 

ve balkan anta.otmm da yeni bir Akdeniz 
paktına i§Urak edeceği haber \'erflmektc-l 
dlr. 

-~- --so r POSTA'da: 

Münevver 
mikroplar 

Bu !!Ul.l b ç.kwı ''Son Postu,, 
ba,.makrıl,.ıdrıi hnlkı•\·Jerlrıln ıJdoııl.• 

milıır. tJihsls etınls tıııhınu_\ or "' bu 
nı:ıkııllld•• "hı()kt•vlerl,, d:ıhıı 7.lvudc 
ı,uıtılr ZU.\iye!lllnıf,tn tPtl..-tk edlll~ or. 
• on Post.ı b:ı!) muh:>rrlri "bir mill• tın 
u~ ıınıklık df'rttc dıılıı ifadesi olan bti
yllk ~upı<'ı km'l<'tlıı 3Rlnrz mf'!ktepln 
de \ lleu:la gPtlrUemlyeceğlni,, l•uy • 
dl'ttlliteıı l!>Onru dlJ or ki 

"HaJkevlcrinln bir vazifeleri de memleketın 
inkılıp yapısının milbendlslerl ile amelesi 
arasındaki fikri kaynaşmayı kurmaktır. 

Halkcvlerl bu vazifelenni ellerinden gel 
dikleri kadar ifa C'tmeğ çalışadurgtınlar, 

halkın ve bilhassa. mUne\"V~rin de mühim 
bir vazifesi vardır: Hn.lkcvine ehemmıyet 

vermek, orada faal bir unsur olmaya çal~ 
malc. KUltUr bir tn.llammilrdilr; her tn.llam• 
mür gibi bunun da bwılllerl vardır. Bu bo.ai1 
!er ferUordir, bizleriz, fertler. O fertler kt 
hepsi bir araya geldiği zaman halk lsmlnl 
alırlar. Bilmeliyiz kl bu memlekete, bu ce 
miyete ve binaenaleyh kendi kendimızc karşı 
en bllytlk vs.zifenili:, halk.evlerlnln fikir l!• 
boratuvıı.rlarmdakl rolllmUzU fyl anlatmak 
\'e medeni bir millette bulunması mutlak el• 
zem olan kWtUr tahammürtlndeki rolUmU
zU tam yapmaktır. Halkcvlerl, bize bu ısa.ha 
dakJ aza.mı faaliyet fmkAnlarmı veren mQ 
esseselerdir. Onların içine girip rolUmttzil 
tamam ifa etmcll)1ı:. 

Esrarengiz bir 
vaka 

Son Po nın siyal!!i muharriri Selim 
na ıp iSP. tııpaııya.da. w kaybolan 
Relçlkult diplomat "Borchgra,·e,,1n ko 
ınünlııtl«r trunırndan öldilrlildllğünli ld 
cııa. ederek 1t11nl:ln yazıyor: 

Madrittc, yabancı komllnlst unsurların to 
daresi altında gizli bir tcşekkfil meydnna 
getlrilrnlşUr. Bu tC§ckkfilUn vazifesi. siyas! 
hldlseler çıkarmak ''e böylece lspanya i§. 
lerlne diğer devletleri mlldahalcye sevkct
rn.ektir. Bazı İngiliz harp gemilerlnlıı bom 
bardrmanı, Madrlttekl İngiliz ve Fransız se 
tareUerintn havadan torpU yağmuruna tutul 
ması da, hep bu teşekkWUn eseri mabareU 
oldu~. ancak §lmdi an.16.§Ilablllyor. 

Bugün, slywd ı\lcm(le ısrarla ileri sUrült>n 

iddialara göre Baron <Borchgrııvc). bu tc
şekkUIUn sırnna fazlaca nllfuz etUğf içindir 
ki bu dltnya ne a!O.kıım kcsflrnlııtir. İngiliz 
hariciyesinin yaptırdığı hususi tnhkikat bu 
net1ceyt verml§ bulunuyor ve bundan ötil• 
rUdUr ki İspanyanın dahill işleri, dahili nıa .. 
blyetindcn çoktan aynlIDl§: beync1milel bu• 
dutlara daya.nınışbr-

l\lnnmıı.fih Selim r.agıp bu iddlnl:ı.rda 

bulunan "alya ;i :mahııfll"iıı hangi 
" lynsl malmfll" olduğ'unu Te (lngtllz 
harlclyE'5lnln )ııptırdığı hususi tahkl• 
knt)a altı nr.tlcdcrl hanı;i tngnıı: 
neo.rfyn.tınıı hrtlnat ettlreblldlğlnl 
"~l'lkilt,, geçmektedir. 

KURUN'da: 

Mühim bir mesele 
Kunın nrl,nda,.ımız bir anket uçnır~. 
blitlin mol•teplerin müdürlerimı u o 
ali &onns.ktuılır: 

· "lllrktepll'rdO ne gibi ıslahat ol.malı'!" 
Yr. bu nnk6to ,-erll«n OO\ııpln.r göste. 
rl) or ki mckk>plerlmlı: hakikaten blr 
bu~ il ıslnhıı muhtaç bir haldedir. 
Buı;;Un cm p , nnne. ro.sı Tmbzon 
"ı~ lavı Hamdi t)Ikümendc. •• 
ı\' n 1 zamanda bir husu 1 JiS<'llln de 
mlıdürO olnn Hıımdl t)Ikümcn bltlm 
r 1 t guzcted nrkadaşmuz Nebi zııd 

Homdl"nln ta J,eııdlsldir , ,.. ~ cm'Bbl 

\erm! tir: 
.. _ Yapılm&l!J Jlzımgeldiği yazılan ve SÖY• 

ır.n!len işlerin yUzdcı doksan d kuz U!< Ç-"YJ'""' 
ğ! parnya tt'val<kuf eder. On yedi mnyonluk 
bir milletin kll!Ulr blltçesl, n.lt.ı yedi milyon 
içinde ka.ldıkçu, kUltUr l§lcrimiz:l dikdlğimlz 
§elde soknuıya hic kimsenin kudrctl yetmez. 

Pnnııuz görlllebi'ccck igler, glderlleerk 
kusurlar olduğu da söylent'blllr. Fakat işten 
a.nlıı.rrm zcluıbmda bu'unan her !crdln mün
feriden ilrrl stlrcceğt yUksek. sUslU gatnfat• 
ıı rııızarl;rcıerlc bu paTasız işler de görüle

mez. 
Bizim her ş ydcn c,·vel gerek pamlı, ~<'" 

rck pnrasu: yapılabllect'k lŞlerl bir umumt 
kUltUr l!iyasetl şekllndP. teshil edecek haki· 
katt'n l!a'tıMveUl bir ht'yctc ihUyacımız ol• 

d•Jğuna kanllm • 

CUMHUR1YET'te: 

lsp ..... nya harbi 
\"unus Nadi bugiın geM "İspanyol b 
rl:ı."ı,;ııı ele alnu , Avnıpnnm umumt 
bir mUdııhlilc ile bu ıııı halletme 1 il\· 

:um cldlğlnl 6Ö~ ıu~ or w• diyor ki: 
Sosyalist • Faşıst kavgaları içinde lapan• 

yanın biı.5ma se1cnler plşmi§ tavuğun ba.§ma 

gelmemi§tir ! 
Yıkı'an İspanyayı teh-rar \'llpmak için g!!'" 

c;t"C'ek uzun zamanlar içinde 1ııpanyanın artık 
kolay kolay parUza.nlık dilşUnecek hBll bHe 

olmıyacnkbr. 
A\·ruusnın a r milleCenne düşen insan 

Jık vazife.si en vah!ji boğa dövtışlerlnl bll 
rö1';ede bırakan bu tspanyol f'acta.ısma ııihll• 
yet vermektir. 

Bir kere bu bel~ gırdabından yak8sml kur 
tarahllııe, emin olabiliriz ki, 1spanya bundan 
ııonra boğa d!Svilı;lerinl bile oı:t.adan kaldn'tr! 

Hpydi Avrupa, vnzlf('lll yap bakalım! 
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____. 

ı HABER - J\kşam postas=ı ====~~====~~~===,.-e:~~=~~~~~;;:,...-~ 

iz« Joranuz,1-ize. Ctvap~r«lim ... 1 Firavunların 
Ace e tmezseniz kız sizden mumyalaı l 

• v Mısırda hususi 
"ntıkam almaga kalkışacaktır htr Abideye 

Ankaradan (Romeo) imzasiyle 
aldığımız bir mektupta deniyor ki: 

ve bunu sizin kulağınıza kadar eri§- n 8k1ed11 ece k 
tirmişlerdir. Bu da sizi tahrik maksa· 
diyle yapılmı§ bir hareket, adeta bir 
tekliftir. Fakat onlar sizden teklif 
beklerken siz baba8ına "küçük bir 
çapkınlık., sahnesi göstermİ§siniz. 
Bunu görünce hem ailesi, hem de kız 
sukutu hayale uğramış, izzeti nefisle
İr zede1enmİ§tİr. Kwn, yanınıza çık-
madığı halde, resmi geçitte üzerinize 
dikilen gözleri bunu size anlatmadı 
mı~ 

Mademki seviyorsunuz. Bu ha
reketinizi tamire çalışınız Hatta mek
tebi bitirmeği beklemeden aileleri 

"21 Yaşmdaymı. Ayni yaşta ak
rnbamdan bir lazı seviyorum. Ben 
erkekliğimi o da ·admlığuu hissetti· 
ği zaman karşunızda biribirimizi gör
dük, seviştik. Fakat yalnız gozgo· 
ze •.• Evine gittiğim zamanlar, onun 
gizli bakışları ve sevda yanan gözle
riyle kar§Ilaııyordum. İkimiz de biraz 
mahcup olduğumuz için şkmıızı bi· 
ribirimize itiraf edemedik. Üç sene 
evvel onun annesi, anneme, kendisi
ne bir damat edinmek lüzumundan 
bahsebniş. İki sene evvel de gene 
akrabadan birisi onu oğluna almak 
istedi, reddettiler. İşittiğime göre kızı 
bana vereceklerini sebep göstermiş
ler. Fakat bir senedenbcri onlara 
gittiğim zaman kız yanıma çılanıyor. 
Bu hareketine ne mana vereceğimi 
şaşm:Lm. Acaba artık beni sevmi
yor mu? Yoksa bir küçük çapkınlığı 
mı gören babasmm tenbihi ile mi ya
nıma frdmuyor? Fakat ne de olsa be
ni görmek için bir bahane ile yanıma 
gelir diye düşündüm ama, ümitlerim 
boıa çıktı. Ben de sevmediğine hük 
mettim. Fakat Cumhuri7et bayra
mında hep beraber resmi geçitte idile. 
Ben o sırada tanıdık bir kızın yanma 
oturdum. Onunl konuıurken hep 
be.na bakıyordu. Acaba hila beni se· 
viyor mu? Tahsilimi bitirdiğim za
man ailesinden istesem mi? Lutfen 

niz arasında evJenmenizin kararlaş- ~.ıı1io11Jrl.!~~~· 
tmlmasım temin ediniz. Mektebi bi
tirince de evlenirsiniz. Böyle yap-

beni - ed -··? tenvır er mısınız. ,, 
cr.v ABIMIZ: 

mazsanız, sevdiğiniz kız kınlan ümit 
ve gururunun intikamını sizden al
mak için bir baıka genci sevıneğe ça

lışacak, kendisine bu yolda yapılacak 
ilk teklifi kabul edecektir. Hem daha 
fazla beklemeğe yaşı da müsait değil
dir. 

* ~ • 
(Dokumacı Hüseyin) imzuiyle 

mektup gönderen okuyucumuza: 
Amelenin poktor parası venneğe 

kanuni bir mecburiyeti yoktur. Maa· 
mafih bu tedbir sizin ve arkada§ları· 
mzın sıhhat1eri için faydalı ise verdi· 
ğiniz cüz'i paraya acımayınız. 

ZAYİ- Seyrüsefer merkezinden aL 
dığnn 6148 sfcU sayılı ama.tör şoför 
ehliyetimi zayi ettim. Hükmll yoktur. 

Etem l"ıZı Bclkis Cansever 

Bu kızın sizi §İddetle sevdiği 
muhnkkaktır. Bu Yel§ına gelinciye 
kadar kendisiyle ev1enmeğe talip o
hnlarm reddedilmiş olması bunu a- --Fa-tih-. · -,-u-lh-ü-çu-.. n-c_ü_h_u_k_u_k_h_&_ki_m_l_iğ-in· 
çıkça anlatmıyor mu? Ailesi de kız- den: 
1armı size vermek fikrindedir. An-
cak eo • z de takdir edersiniz ki ilk tek- Şehremininde Simkeç mahallesinde 
lifin tarafınızdan yapılması lazım- paşa baldcal sokağında 19 sayılı evde 
dır. Onlar da hu teklifi bek1iyorlar. mukim .Mehmet oğlu Şerif ve Mehmet 
Hatta kızın sizin yanınıza çıkmama- kıZI Sehere ayni evde mukim halalan 
ı da bu teklifinizi tacil etmeniz için Şeri!enin bütün umuru vesaY.ctlerini 

size bir ihtardır. Onlar gene akraba· jfa etmek üzere 15-2-937 tarihinden 
nızdan olan bir talibi reddederken itıöaren vasi tayin olunduğu ilan olu. 
size vereceklerini sebep göstermişler nur. 

• •• . ~' 1.J.4't -·. a- •• ----, 
Beyoğlu LONDRA Biraha

nesinde 

1 ~aıyaıfi'il Hamiyel'ın ışttrakue 
ZE BE ve Anadolu 

Milli Oyunları 
Bayanlar: Nebile, Feride, Şükran, Birsen, Mukadder 
Kemani: Cevdet, ~İyano: Fevzi, Kanun: Ahmet 
Kemençe: Sabri, Ut: Mısırlı lbrahim, Ney: Emin 
Okuyucu:· Yaşar, Hamit, Solist Mustafa 

Fevkalade numaralar ve sürprizler. • • • • 

Fiyatlarda zam yoktur. Telefon: 40227 

Bugün ~ tıdJ U~ ~ R Sinemasında 

Türkçe Sözlü ve Şarkıh 

' '~ 
Firavun Totankammıin som altında.ı 

ııe mücevher 1ookmalı iç tabutu 

İngiliz ronuncılarmdan cıeşhur H. 
de Vere Stacpoole, ·tngilizce Sandcy 
ekspres gazetesine gönderdiği bir mek. 
tupta §Öyle diyor: 
"Mısır hükfcnıcfü:ıi1ı firawn7.arı telv 

rar gömeceğini i§ittıim. Bmılarıu me
oorlarım bile raçmak 'biiyük bir ska..n
dJJUli. Bu hareketin düınyaya ıığursuz
luk gctirnıi§ olduğuna 1ı."aniim. 

Her neyse, mademki yapılan hatayı 
§imdi tamir edilmcğc 'kaUcı§'llıycrr, bu
nu hiç olmt:ı.zsa layıkı veçhilc yapStn
'krr. Fimınıtt1ara yapı1acak cena.:e me
ra.simi, hatıra.tJı bir daha unutulmıya
oak §el-ilde olmalıdır oo ilim dünyası 
'bımlam kınlması imkltnı o1mıyan bir 
me:xzr temin etmelidir!" 

Londradaki Mısır sefareti de, hUkiı
metin Frivunları tekrar gömmek mcse. 
lesini düşünmekte olduğunu resmen te
yit ctmiıtir. 

Mısır krallarının cesetleri acaip ser
güzeştler geçirmiş bulurunakta1dır. Bun 
lann sayısı bir düzüneden fazladır. Fi. 
ravunlar bir vakitler Kahire müzesinde 
teşhir edilmekte idiler, fakat sonra hU
kUmet tarafından bir türbeye kaldml
mıılardı. 

Türbe bilhassa onlar için yapılım§ 
değildi. Burası dokuz sene evvel ölen 
milli kahraman Zagliıl pap.ya mc.zar 
olmak üzere inşa edilmişti. Geçen sene 
Mmr hükumeti ZaglUI papyı gömülü 
ollduğu türbeden kaldırarak, bizzat kcn 
diai tarafından yaptınlnuş abideye ta. 
ftttı ve .Firavunları da paşaya yer ver
mek için tekrar Kahire müzcsi.J?.e naklet 
tirdi. 

Bununla beraber mumyalar umum.l 
te§hir edilmedi. Bunlar müzeye tekrar 
taımalıdanbcri bir mesele tc§kil etmiş
lerdir. Mısır hükmcti Firavunlann mum 
yasını tekrar toprağa iade etmek için 
Cizede Ehramların yanıbaşmda yahud. 
1d.a Heliopolis harabeleri civarında hu
susi bir abide inp ettirmek arzusunda
dır. 

Mumyalann dayanmaları için hava 
daha kuru olduğundan Cize m~vkii ter. 
cih edilmektedir. Abide yeraltmda ola
caktır ve eski Mısırlıların yapmıı olduk 
lan türbelere bcnziyecektir. Mumyalar 
buraya konduktan sonra mezarlar bir 
ldaha açılmamak ve insanlar tarafından 
asla görülmemek üzere kapanacaktır. 

~nır ve<dla 
saılfnlnlesn 

Haydarpaşa istasyonunda göri.il· 
mü, ve işitilmiş bir sahne: 

Erkek - Artık ayrılalım güze
lim, tren neredeyse kalkacak. 

Ne o ağlıyor musun? Çocuklu
ğun lüzumu yok, ayıp! 

Kadın (Ağlıyarak) - Ne kadnr 
kalacaksın kocacığım? 

Erkek - Canım topu topu bir 
hafta.. Göz açıp kapayıncıya kadar 
geçer. 

Kadın (daha fazla ağlıyarak) -
Yalan söylüyorsun, vallahi yalanı 
daha çok kalmıyacak mısın? 

Erkek - Hayır kal~cağım. 
Kadın (Hıçkıra hıçkıra) - Hani 

bana bir, bir bu~uk ay kalmm demiş 
tin? 

Erkek - O zaman yalan söyle
miştim. Haydi gözlerini sil, çocukluk 

e ... (Birden tela§la arkasına dö
ner) Eyvah! Gördün mü başıma ge
lenleri 1 

Kadın - Ne var? ne oldu? 
Erkek - Daha ne olsun, tren 

ı~açtıl 

Kadın - Koş yetiş 1 
Erkek - Nasıl yetişirim, baksa

na! 
Kadın (bağırarak) - Etrafına 

hiç dikkat etmek yok mu? Göz göre 
göre tren kaçırılır mı? Sersem 1 Bu
dala!.. .• 

. 
Sarho§ - Bir aynan var nıı 11Cm§C-l 

rinı.1 Yü...--ümc ba1cıp kim olduğıımtı 

hatcrlamıya çalı§OCllğını./ 

Çuldoırmak ftş'ltelr\1 
<dleğno ı 

- Neredeydin? 
- Mehmetle beraberdim. 
- Mehmet neredeydi? 
- Benimle beraberdi l 
- Of l Peki ikiniz de neredeydi-

niç? 
- Beraberdikl 

IF=oırsDycn 
Lokantada: ·rdiğiıt 
Müşteri - Garson, getı k 

boş tnb3ğı kurulamamı§Sın, ısla "izirı 
Garson - Affedersiniz. 0 

' 

çorbanız! 

7'Jrdll 
- Niçiıı 'l:lütü1ı 111askeli balD -f 

1ıcp Napoly<m kılığını seçiyor~~ll~~~d 
- Elimi daima cüzdanımın usffl 

tutabilmclc içi.n! I 
U-ü:aı n ç ve se~~ıı3 

Mahcup delikanlı sevdigı ~ 
bir türlü aşkını ifade edemiyorchı· 
hayet şöyle başladı~ dllf 

- Ben pazartesi günü bura 
dım. Değil mi Perihan i 

- Evet, buradaydın. . öt' 
- Salı günü de gene senı g 

meğe gelmiştim değil mi? . tiP· 
- Evet, salı günü de gelrnıJ. '1" 
- Çarşamba günü de geltnt~tı 

değil mi Perihan? gel• 
- Evet çarşamba günü de 

miştin. burs· 
- Bugün perşembe gen~ pf~ 

dayın1. Ah Perihancığım. Bır ya 
kokusu duymuyor musun I 

. nı• ıl'!Kadm - Seni çok beklettı1n 
gilimt • .,· 

amıt ·ttL 
İzzet Muhittin şapkacıya gt 

bir şapka istedi. 
- Kaç numara efendim~ e~ 
- Her uman altm~ gıY ilt' 

ama siz 62 verin. Şimdi bir ~ç 
cı aldım; sonra küçük gelmesıfl· 

ADto ay scın ır~ııdiiı 
Altı ay gece, aytı ay S';oıı: 

memlekette Eskimo karısm8: '° ~ 
- Bu akşam biraz gecık~0jt"' 

sevgilim merak etme, nisana 
gelirim. 1 
VlYı kselk vazıf• bi' 

- Son vazifem çok yüksekte Bağdad Bülbülü 
Bağdad'da cereyan eden büyük bir &§k macerumı tasvir eden ve 
Şark danslariyle, Türkçe ve Arap~ şarkılarla dolu zengin ve 

eğlenceli büyük Şark filmi. Baı rollerde: 

Birçok kimseler bu teklifin kabul edil 
diği takdirde, Firavunlann krallara 11-
yık cenaı:e merasimile gömülmelerini is 
temektcdir. Bu takdirde dünya kurul. 
duğundanbcri görmemiş olduğu acaip 1 

işti. Jl ı11d 

1 

- Yok canım, müdür, fala 
dınız? . ı.P'~ 

! 1 - Hayır, pazar günlen ~ 

MD iRE MEHDiVE·AHMED ALLAM bir manzarayı seyredecektir. l __ _ 1 meydanda ağaç buduyorclurn 

~ Bu film lzmirde TAYYARE SINEMASINDAda gösterilmektedir. 
1 Bugün ve bayramda her gün saat 11 de tenzilatlı matine 

Teklif yalnız Mısırdaki mumyalar i- R.ö.ıtq;;;-mütchtısStsı - Ah ne gti-1 

~in!dir. Mısırdan dışarıya çıkarılmış Fi· zclsiıı sevgilim! - ravun cesetleri mev&uubahs değildir. lK& ır 'V g U g 

·ugün SARA V sine.masında 
senenin en t:üyük ve emsalsiz Fransız filmi 

N i Ç EV O (Denizaltı .f!~~.ramanlan) 
Heyecanlı ve ihtiraslı qk dramı m mutlaka gıdıp gorunuz. 

Baş 
Rollerde: HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL 

ilaveten FOX .JURNAL son dünya haberleri il•••••••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Oğlunun bir küfür savurduğunu 
duyunca evvela hiddetlendi. Sonra 
çocuğu tatlılıkla uslandırmağı daha 
münasip görerek 

- Eğer. dedi, ~u fena sözü bir 
daha hiç söylemiyeoeğini vaadeder
sen sana bcı kuruş veririm. 

Gözleri parlıyan çocuk tehalükle 
cevap vereli: ' 

- Peki baba, dedi, ama ben on 
kuruş değerinde küfürler de biliyo· 
rum. Jster misin l 

~ 
-~'~ I 

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



Beyhude 
s tedb"'r ! 

~ond: Özc?n, elinde çantasile, istas
fabrika~enı bekliyordu. O, o giin 
\İne d~ ~ mezuniyet almış, aile e· 

onuyordu. Müeaade kağıdını 

\ 
\l 

'ld.gı ,.~.,,~ <.. 

ki '.2:atnan p " k . d. s·ı ~ · d ııaate b k e sevm ı. ı egın e 
~lllaY'trıca a tr. Trene yetişeceğini 
hal ista ' Çantasmı hazırlıyarak der 

Ş. 8'.Yona fırladı 
1tnd· . 

~U!tura~~elecanla, onu evine ka
uckli:Yord olan trenin gelmesini 
Seviili k u. Telgraf çekememişti. 
~tcc ansına sürpriz yapacaktı. 
tek: geç \•akit evinden içeri gire-

.ı· ........ l 

.ql·c '- tte ben Id· k 11:011 ge ım, ancığrml" 
~lcr arını açacaktı. 

\l!l.t~, hald 
lı· e onu uyku sersemi bu-

lllı f..t ııacJarı periı::ıan . . 1 . . 
ı • ·~ ~ ır • goz crı şış· 

~ f\1~ ona rağmen gene güzel, 

l'1 k CtnUtj~ 
aldığ et ııebebile Aysel"den ay 

ııcvd'" ındarıb . 
t" 1Rİnj h. en, onu daha fazla 
Ukcncfi. "·:ıısediyordu. Artık sabrı 

a»ll '-'oı ·· . .. tn.ıy0td u ıstasyonun saatinden 
~Yle ~b u. Evlendiklerinden beri 
c~İ§lerdi <\§a rahat bir hayat geçir-

d 
ş1tnd· . 

ıkla,.. ı, &oıün .. .. .. . l k '' ~rn un onune nışan an-
·~lık ~-... ~an geliyordu. Onun ğenC' 

C\ll -..ınanı f . .
1 

cndik] . arı, zara etı. .. Sonra, 
~ı c .,.. erı g.. . . 
. ı okat]· un, onun gelm elbıse: t"· Daha 

1
>'an salonunda dansedi· 

tınd sonra k·· .. .. k • 
taaı a, «ıcern· uçucu · apartıman-
b ıırnak . 1 ncemi, e\· hanrmlığı 
u~ar, n~st~~işi ... Yarabbi .. . Bütün 
v~ sırındi 

h~n carı, karısın. b .. .. k 
~ a, rıa?.} I ... ın utun şrmarı . • 
. dık kald ~ •gına rağmen kendisine 

tıdd• b •gına f k l d akı 1 ir k ev a a e emindi. O, 
içi llıa bu ;~~·· Fakat her nedense 

lle Barip 61~r gelince, delikanlının 
hı.. . ır acılık çöktü. 

l l)~ llırinc· 
r. C 1 sınıf Operatör -
rılrtt 1\ FEH T V \' A 1> 

'tık 'l'ıp :ı.,akuı l 
'Vtu "e her tem S. asistanı dimağ, 

tıı nc"ı e k • rıuııın r ek \'e kadm ame. 
1ttt bnatı:ı.lıkları \'e doğum 
8 • CUrı &alıtnıUtchnasısı 

11 ek 

~Uay~:dıır MECCANEN 1 

4iıııııı...._ lleı Otıcdcn 
.... ~otıu l>a 80nra Ucn..1.lidlr. =-1 

~o. 
1 
rnıakkapı. Rumeli han 

~lcton: 44086 

Kafasının içinde biroçk tablolar 
canlandı. İnsan sevinir, koşa koşa 
yuyasına can Rlnr. Ve bir ~aniye, biı 
tün saadetin bir zehir olmnsına kafi 
gelebilir. 

Gazetelerde okuduğu heyecanlı 
başlıklar, gözünün önünden geçti . 
"Bir koca, birdenbire evine gelerek, 
karısını dostuyla yakalamış.,, "Ansı
zın bir erkek. .. " 

Aman, n~ ahmakça fikirlerdi bun 
lar ... 

fakat ne olursa olsun, genç ada
mın icine miithiş bir sıkıntı basmış
tı. 

Bir ses, ona: 
- Ya senin de başından aynı 

vaka geçerse ... • diye fısıl dadı sanki.. 
Özcan, bunu, nakarat gibi tck

rarlnmağa başladı: 

- Ya benim başımdan da böyle 
bir şey geçerse... geçerse ... 

Of, yarabbi ... Düşünmemek daha 
hayırlı ... 

Artık, tren Sirkeci istasyonuna 
yanaşmıştı. Delikanlı bir otomobile 
doğru koştu. Atladı. Evin adresini 
verdi. 

Yüksek apartımanm önünde du
runca dı~ardan binayı süzdü. Kapıyı 
çalmak için iki adım ilerledi. Gene 
içindeki ses: 

- Ya ~enin de başına gelirse... • 
diyordu. 

Ôzcan geriledi : 

Uzaktan, kendi dairesinin pence· 
relerine baktı. Zaman geç olduğu 
için her yer karanlıktı. 

Korktuğu başına gelirse hali ne 
olacaktı? Saadeti mahvolacaktı. O 
halde kadere meydan okumak doğ
ru değildi. 

Ne oluyordw? ... Bu kadar gün da
ha sabretmiş, bir akşam daha ~abre
derdi ... 

T ckrar bir otomobile bindi ve o 
geceyi bir otelde geçirmeye . karar 
verdi. 

Onca en akıllıca yaptığı hareket 
buydu. Hem, felaket varsa (ki İn· 
şallah yoktur) onun önüne geçmiş 
oluyordu. Hem de karısını gece ra· 
hatsız etmiyecekti. Sabahleyin onu 
giyinmiş, yıkanmış, rahat etmiş bul
mak daha iyi olmıyacak mıydı? 

O gece, delikanlı bir türlü rahat 
uyuyamadı. Sabahleyin saat dokuza 
doğru, apartımanının önüne geldi. 
Kapıcı merdivc.1i süpiiriiyordu. 

- Merhaba, Hasan 1 
- Vay, beyim... Safa geldiniz ... 

Nasıl oldu böyle? 

~®~O wnşn 
I ,~~"':":--<~........._ 

- l~te, işimi uydurdum, izin al-,--------..;.._ ____ _ 

dım ... Karımın da haberi yok ... 
Bu sözleri söylerken, iki adım Ö· 

tede bir otomobil durdu. içinden bir 
kadın indi. 

işte o kadın Ayseldi... ı 
Bir deHkanlının refakatinde evine 

dönen Aysel 1... ı 
(Hatice Süreyya) 

1 
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a 
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Yazan: Niyazı Aı'lmet 

16 sene evvel bugün 

Mili Türk · Hükume i Londra 
konferansına davet ecrldi 

Bir muharrir: "" (Jsmanll murahhasGari 
titrek ve zayıf ihtiyarlardı. Reisleri üşü
memek için bacakları üstüne bir· batta-

niye örtmüştü. Anadolu murahhasları 
ise top sğzından çıkan mermiler gibi 

. şiddetli ••• ,, diyor 
1921 yılı 21 şubat günü, l 6 sencl smda büyümüş genç ve gürbüz Tür'IC 

evvel bugün Londrada müttefik de ,'· devletinin hakikaten mümc~silleri 
ler murahhasları ile Osmanlı ve Yu· ı idiler. 
nan murahhaslarmdan mürekkep bir 
konferans toplanmasına karar veri
len gündür. 

Bu konferansta Türk · miHetnin 
mukavemeti dolayısile Sevr muahe
de.cıinde tadilat yapılacaktı. Londra 
konferansında ya Mustafa Kemalin 
bizzat veya ondan salahiyet almış 
kimselerin bulunması istenıyordu. 

Osmanlı baş murahhası Tevfik 
paşa söz. sırası gelince "ben sözü 
Türk milletinin hakiki mümessili 
olan Büyük Millet Meclisi ba~ mu-
rahhasına bırakıyorum .. Türk mille· 
tinin murahha;ı Bekir Samı bey söz 
söylerken Oşmanlı murahhssların
dan Mustafa Reşit paşa da: "Bekir 
Sami beyefendi, bütün Tüıkiye na· 
mına söz söyliyor,, demislerd!. Bir müddet önce Türk milletine 

"asi çeteler,, ve Türk milletinin kur- * lf. lf. 
tancısına "asi general,, diyen millet-

T 
Birinci maddede yazdığımız satır• 

ler ürk milletinin kudretini tanıyor lar, Türk milletinin 16 sene evvel 
!ardı. Gene bir miiddet önce Fransa 
Hariciye nazm Milran 'müttefik tuttuğu yolun esaslarını bütün dün• 
devletler Sevr muahedeşinde hiçbiı ya milletlerine. nasıl haykırdığını 
tadilata müsaade etmez,, . c'~mişker. gösteriyor. Türkü, layık olduğu mev 
şimdi bu isteği kendileri ortaya atı- kie getirmek için bütün kudreti bu
yorlardı. Çünkü Türk milleti Anka- lan Büyük Şef, Osmanlı saltanatının 
radan bütün mehabeti ile doğuyor sadnazamı vasitasile davet kabul 
du. edemiyeccğini bildiriyordu. 

Londra konferansı Sevr muahc- Müttefikler, netice alamayacakla-
desinde hicbir değişiklik yapmadı. rını anlar anlamaz, düşmanı cepheler 
Müttefikler bir heyula haline gelmiş de harekete getirerek taarruz ettirdi· 
olnn saltanat hükumetine kabul et- ler. 
tirdikleri maddeleri yeni ve ebedi fakat milli Türk hükumP-tıni tanı
Türk milletine de kabul ettirmek isti yarak murahhaslarını konferansa 
yorlardı. Bu elbette olamayacaktı ve kadar davet eden milletlerin Türkün 
olmadı. 

Lo d 
· k f .h. . d harikalar yaratacağına h.enür. inana 

n ra on etansının tarı ımız e 
b ktı ... · · ·k· dd d t l b. mamış bulundukları anlaşılıyordu. 
ıra gı ız.ı ı ı ma e e op aya ı- .. .. 

liriz: · Bunu da çok geçmeden gorduler. 

1 - Yeni Ankara hükumeti mu- ~ ~ 
rahhaslarmm konferansa daveti Is- .s _, S e lnl e a.ır al ifil Sı lnl 
tanbul vasıtasile yapılıyordu. Bu da- k. lUI Ş R 
vele Mustafa Kemalin verdiği ceva· 
bm es3slan şudur: 

"J\lilli iradeye dayanarak Türki
yenin mukadderatını ele alan yegane 
meşru ve müstakil hakim kuvvet 
Ankarada müstemirren miinakit Tfü 
kiye Büyiik Millet Meclisidir. Türl;i 
yeye miiteallik bilcümle mesailin hal 
line memur ve her türlü harici müna 
sebetlerde muhatap, ancak işte bu 
meclisin hükumetidir. lstanhulda her 
hangi bir heyetin hiçbir suretle meş
ru ve hakiki vaziyeti yoktur. 

Bu esaslara binqen İstanbul hüku 
metinin ortadan çekilmesi ve miitte· 
fik devletlerin davetlerini doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisi hüku 
metine yapmaları lazımdır.,, 

2 - Londra konferansı torılandıE;rı 
gün hazır bulunan bir muharrir şu 

satırları yazıyor: "Osmanlı murah
hasları titrek ve zayıf ihtiyar adamlar 
dı. Murahhaslarmm reisi olan beyaz 

Jcyms Chaplin isimli bir hayvanat 
alimi 1913 senesinde Afrikada gördü
ğü bir tüy yüzünden tam yirmi üç se-
ne yeni bir kuş aramıştır. 
. Avnıpada hiçbir kimse bu tüyün 
gelmiş olduğu kuşun hüviyetini tesbit 

edemem~ti. 
sakallı bir zat üşümemek için bacak-
ları üstüne birçok battaniye örtmiiş- Mesele bunca zaman esrarengiz kal· 
tü. Anadolu murahhasları ::ağlam, dıktan sonra nıhayet geç<>n gUn Brilk
dinç, top ağzından çıkan mermileı sel hayvanat bahçesine yapılan bir zi

gibi hızla ve şiddetle salona girdiler. yarct meseleyi halletmiştir. Orada. 
Padişahın murahhasları kld.sik "hasta Kongodan gelmiş bir tavus kuşu dur-

adam., m; milli murahhasla; Ana· makta ve bu cins tüyün sahibi olduğu· 
dolu yaylasının saf ve sağlam hava- nu göstermektedir. 
----------~-~--.:--~--.::.._--.=.... _________________ ___ 
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Cücenin 
aşkı 

"Parda-yanlar'' serisinden tefrika et-. 
mekte oZduğumu.ı "Hartltyon Faıu.! 
ta,, birkaç gw kadar bitiyor. 

Cücenin 
aŞkı 

bu aminin deoomt oldMğu gibi ba§Zı-: 
bafNIG da ayrı bir romandır. Bu se-S 
t'İfttn ewellci rom.anlan• okıı~i 
olanlar da "Oüoent.. tJ§kt" nı zevkle! 

\takip edebilirler. 1 
Bir kaç güne kadar i 

başlıyor ! .. ----··-----···-·-·---·---.--! 
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HABER - Al<şam posta::1 

Almaiııarıi•ı 
Sovyetleri 
protestosu 

Mevkuf Almanlara 
işk~nce yapı ıyormuş! 

21 SUBAT-1937 ~ 

S on Dakika 

Romanyada sağ 
cenah diktatörlüğii 

Hitlcr, Sovyet Rusyada, muhakemc.

1 

Bilkreş, 21 (A. A.) - Liberal parti 
siz nc1 .. arct altında tutulan otuz sekiz ye mensup nazırların, ayan ve mebusan 

Alman hakkında Stalin nezdinde ye-I reislerinin ve partinin diğer reislerinin 

nidcn protestoda bulunmuştur. iştirakiyle aktedilen istisnai bir top 

k. de 
ada ı 

Siyasal mahfeller, RomanY.. ]arl 

mokrat rejimin şiddetli hU~~ın de 
- - t ·ıerının 

Nazilerin Moskova sefiri Kont Şu. 
lcnberg, Ogpu tarafından yapılmakta 

1 
olan "harikulfıde uzun tahkikattan" 

şikayet etmiş ve Alman sefareti me. 

murlarından birinin mahpus Alman. 

lan görmesine müsaade edilmesini is; 
tem iştir. 

Bcrlinde hükumet adına konuşan 

bir 1..at, Rusları, Almanlara 1.ihncn ve 

bedenen işkence etmekle itham eyle. 
miştir. 

- Doily Exprcss'feıı -

Sene~e ~11 
mnoy©ın saıa'\c 

yaı!P)oDoyoır 
Fransada son neşrolunan statis

tiklerden anlaşıldığına göre, bütün 

dünyada bir senede doksan bir mil
yon saat imal olunmaktadır. En çok 

~aat imal olunan yer İsviçredir. 2j 
milyon saat yapan İsviçreliler bu 

işten i.iç yiiz milyon lsviçre frangı 
kaznnmaktadırlar. Amerikalılar 18 
milyon saat imal ederek 95 milyon 
dolar almaktadırlar. Almanya on 

be~ milyon saat imal ederek k.rk beş 
buçuk milyon mark almaktadır. 

Almanyadan sonra, on üç buçuk 

milyonla Japonya, on milyonla Fran 
sa, dört milyonla İtalya gelmekte ve 
diğer memleketlerde bir yılda beş 
milyon saat imal etmektedirler. 

VlYı~ yaışoınıda 

li'"DalSDll 

cDa<eaı~sono;g? 

Yüz yaşına kadar yq&mak lsteı 
misiniz? Ve yüz yaşına geldiğiniz za.' 

man acaba nasıl bir hal alacaksınız? 
Resmini gBrdüğUntiz kadın lskocya

nın Fife şehrinde 100 yaşına varm19 

olan mad'-m Spenserdir. 100 üncU ae
nei devriyesini tes'it için 70 yaşmd&kl 

kızı gelerek tes'it merasimindeki yüz 

mumun yakılmasında kendine yardım 
etmiştir. 

YUzlilk ma<lam Spenser, yakın va
kitlere kadar pipo içmekteyken artık 
cfgaraya başlamıştır. 

Kumarbazlar 
Zabıta dün gece Beyoğlu Yeniçarııda 

Hasanınn kahvesirl:ie araştırma yapmıt 
ve burada kumar oynayan Hasan ve A
lı Rızayı yakalamıştır. 

Yeni eserler: 

TOrklOk ve Savcı 
Diyaroek· li S'llahaddin Savcı ıiirle. 

rini bu ilimle neıretmiıtir, 

Jantı esnasında liberal partisi Lideri 

Constantin Bratiano sağ cenah miifrit 1 
lerinin devletin temellerini tehlikeye 1 

koyan ve hükiımetin haysiyetini halel 1 
dar eden tahrikatına karşı süratle 1 

şiddetli tedbirler alınması hususunda 
ısrar etmiştir. 

ugradıgı ve demokrat par ı _ 1ıalc 

tamamile atıl bir vaziyette kal~;n "e 
kında Tataresco tarafından ve iıı>J' 
birkaç liberal meb'us tarafında~ ıerdt 
edilen muhtıra hakkında uzun tefsır 
bulunmaktadırlar. •: ... il' 

'k reJ"'' Umumi intiba demokratı arıyt 

ölüm halinde bulunduğu ve ~01~ıt:;ııe · ör Ue;" nın da bir sağ cenah dıktat aJdtll 
d - . ·-· k . d dı'r BU h .ı ogru gıttı~ı mer ezın e · . ınet'IP 

Hükumet zahiren tamamiyle Bratia hem hükumet, hem de partı . i ye 
nonun fikirlerine iştirak etmiştir ve tutulmaktadır. Hükumet otorite5'.rı 111 

ağlebi ihtimal bu hususta mühim ka 

1 

niden tesis edec~k tedbirlerin bır 
rarlar ittihaz edecektir. evvel alınması Hizımr.elmekt~ 

Hal ievlerinin 
Milli bünyede\{i 

geniş rolü ·~ 
h' etleri yaptıkları tenvir, irşat, ıznı 

1 
r <le (Ba§tarafı 1 inctdc) 

memleketlerde tatbik edildiği görü-' 
len müvazi ve mümasil hareketler 
tarih sırasile hep bizimkinden sonra
dır. Aynı hareketlerin tatbikat ve fj. 

liyat sahasında muhtelif mern1ek~t
lerde görülen ileri ve geri ayrıl•klar 

milli seciyelerin. muhitlerin tesirleri-
1 

ne ve çalışma tarzlarına atfolunmak 1 

lazımdır. ı 
Tarih sırasile önde olan inkılubt

mızın eser ve derece itibarile en ö:ıe 
geçmesi için çalışmamızı tanzim et-1 
mek ve temposunu behemehal mem 
leketin ihtiyacına uydu1J11ak mecbu
riyetindeyiz. 

Milletimizin seciyesi ve tnbii mu
hitimiz böyle calı~malara muzaaf ce· 
vaplar ve semereler verece'K kabili 
yettedir. 

Türk olan inkılabımız zaruri ve 
tabii olarak Tiirkçüdür de. Türk ve 
Türkçü vasıflarını esaslı bir şiar ola-

rak bünyesinde taşıyan ve yaşatan 
bu inkılabın milJiciliği inhisar ve in
firat ifade etmez. Türk milliciliğinin 
hedefi, medeni külti.irün ve insanlı
ğın miişterek ve yüksek duyguları

nın mi.isbet yollarda inki~af ve inti
~armı esns ittihaz etmektir. Bu gaye
ye eı mek İçin halka dayanmayı da 
en sağlam ve kısa bir yol bilir. 

Atatiirkün memleketi ve milleti 
esir olmak, yani mahvolmak tehlike
sinden kurt<\rdıktan sonra bir daha 

böyle bir badireye düşmemesi ıçın 
bulduğu en emin vasıta, Cumhuri
yet Halk Partisi Kurumu olmuş ve 
ona tutacağı ve tutunacağı yolu ken
di elile plinlatbrdığı dinamik prog· 
reaist programı ile göstermiştir. 

Türk milletini liyık olduğu yük· 
sek mevkide tutmayı ve Türk mille
tini beşeriyet içerisinde mümtaz bir 
camia yapmayı istihdaf eden bu ana 
vol halk kütlesinin her bakımdan 
yiikselmeaini kendine temel yapmıı· 
tır. 

Partinin vazifesi evveli bu teme· 
li yapmak ve bu sağlam temel üzeri
ne yüksek ideallerini kunnaktu. 

Hükumetin her sahadaki faaliyeti! 
buna matuftur. Zaten devlet kur
maktan da gaye budur. Bir taraftan 
devlet ve hükumet bu asli vazifesini 
yaparken, diğer taraftan Partinin de 
bu kalkınmayı bizzat halkın halk için 
ve halk clile vapmaamı temin ettir· 
mesi Büyük Önder tarafından Parti
ye verilmit asli bir ödevdir. 

Parti ve Partililer her yerde bunu 
konuımalarile, görüımelerile, müsa
habe ve konferanslarile yapmakta
dırlar. Fakat eğer Atatürk kendileri
ne ve bütün millete Halkevlcri gibi 
toplayıcı, birlqtirici ve tanı§tmcı bir 
müesaeaeyi kurarak çalqmalanna 
emniyet etme8Cydi bugünkü prtlar 
içerisinde fertlerin tesirleri çok mah
dut kalır, ve gayeye vusul müddeti 
çok uzamıı olurdu. 

Halkevlerinin kültür, sosyal ve 
ckoJıQDlik bUaık ar az ıamanda 

anlamak için bu kitaptaki yazı 11

11.ev· 
h. · Ha~ 

rnkam1ar sarlamca şa ıttır. .• ·rfsfl 
leri vatandaşların medeni, ~dııdeC~ 
ve zevk ihtiyaçlarını tatmın e r11dl 
bir müe::"esedir. Her yurddaş ~ öf 
bilcli~ini öğretir, ve bilmediğiııı 
rcnir. . · .. ti-

• • 1 I" 
l ler Türk münevveri bilgısın -ye-

dadından ziyade bu mi1letin ... 00~,ç' 
tiıı;tirmel· icin sarfettiği ernege ..,11• 

h. b' rnew 
ludur. Hirbir makam ıç ır I~ 
riyet, hiçbir eser bu borcu tanı 0 

()diveme7, '°~ 
1 .. T" k . ·n ırıe _,, - er munevver ur ıçı • ·Ueı· 

ve hayatını temin eden ve mı d~ 
borçlu olduğu bilgisini en asil ve~ 
rüst tes\·iye çaresi, ha!ta vata.l~ 
lik ve insımlığm da ıcahı. hı ıJİ 
hicbir suretle bilmemekten met ti 
m~yan yurddaşlarına öğretmekt # 

Halkevleri kendileri ve onlar 
acılmıştır. __/ 
--------:. 

Hal (ev:erini'1 
yd dönümü . } 

( Ba.ş tarafı 1 i~o' 
miktar 933 de 55, 934 de 80. 935 ~ 
ve gecen sene de 136 halkevine çr '-tel~ 

- . rnU'' 
tır. Bugün buna memleketııı 1, eli 

")1111' 
kö~eler'nde 31 halkevi daha iltı 
mcktedir. dl O 

yıfl tı' lklkcvl::ri artarken aza sa 
33 5e 

nisb::tte utmış buh!nmaktadır. 9 ~ 
•İnde biitün aza sayısı 2,629 ~ 
31,912 erkek 934 aenesinde 389

3 J ~ 
43,922 er1t::k, 935 aene:inde 4; ',,; 
dın 50,373 erkek olan balkevl ,;1' 

69 330 Peçen sene 6, 198 kadın ve • 
ğe ç·k:?w:tır. 954 ~ 

Halkevler:nde 933 de 915, ~ 
1537, 935 de 3,243 ve 936 ~A 
3,829 konferans verilmi9tir. ~~ 
batka halkevlerinde yalnıs leÇ ~ 
40~'.) konser verilmittir. a~ ~ 
yerilen temsiller kurulut ı 

0 
tffl'.. 

cak 611 iken geçen ıene tSS Cİ'
verilmit 713 film gösteribDitÜ'• -~ . ~,_..-: 
ıene halkevlerinde 146 sercı 

tu~alkevi köycülük ıubeleri ~..: 
1227 köy tetkik gezisi yapsoıtl'~ 

Evvelki aene halk de~ ;...-
8398 den verilmesine mukab 
ıeM 13,198 den verilmi.1tir· .-',.. l;t 

Halkevi kütüpbanelennde ~ ~ 
800 kitap vardır. BunlaıfdaJI ~-"' 
çen aene 874,656 kiti iatif•de ~ 

Muhtelif vesilelerle e•1:.,.a 
ilk sene 600,596 iken seçen . . ~ 
tar 4,611,667 ye çılanqtlr• ~ ..... 



TekllAt:u;ts;~f ';;e ta-
dilatı müzakereleri 
Meclis kararı mucibince zabıtları aynen 

..:Z.ki«i~ ."''"~Y~ş~~~.:~ğ!,/~:!~~r~:~ak mahvolmak demektir. Vole Y bo/ 
rinttı ;:nın tadili ve parti prensipi,e. Atatürk; Türk istiklalini kurtarmakla Şam p İ y 0 n 8 5 I 
Pıla >uma geçirilmesi haklı."1,U.la 'ya- beşeriyete de medeniyete de büyük maç 1ar1 
~ üiklif Büyfik Millet Meclisinin 5 hizmet etti. 

o= N'Wı 
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jlspany milli taliımı 
Dünya kupası maçlarına iştirak 

edecekmiş 

Fakat nasıl bir takım!a ? 
~ 1937 tarihli to-pZantı.<tında konu. Tarih Atatürkten bahsederken, A. İstanbul volaybol şampiyonluğu 
dıa ilt(' ~Ü.yük Millet Meclisi, kanım. tatürk'ün yüksek vasıflarından bah- maçlarına diin de Galatasaray kulü
be,. 'bı~~ı tadilatı -yapnuıkla bero- sederken hiç şüphe etmemeli ki en bil- bü salonunda devam edilmiştir. 
tur1cçe '»ıUzakere zabıtlarının bütün yük vasfını beşeriyete yaptığı bu hiz- Ortaköyle Galatasaray arasında- ispanya r.:illi takımının dünya 
1'Qı- g~ze:eıcrde aynen 1te.;.mne ka. mette görecektir. Türksüz bir tarih ki maçı sarı kırmızılılar 1 j - 1 O futbol şampiyonluğu ma larına iş
Verer. 'l>erm~tı; bu zabıtları karilerimize ne kadar muzlim olurdu. Hele Türk. 15 - 9 kazanmışlardır, diğer müsa~ tirak etmek knrarı, her tarafta bü
,..... ek.Büyük Millet Meclisinin kara.. süz kalacak beşeriyet ne kadar sefil bakalarda; Topkapı 15 - 5, 15 - 9 yiik bir hayret uyandırmıştır. 

l'efine getiriyoruz: ve süfli bir manzara irae eder, hepiniz ile Davutpaşayı; Eyüp 15 - 1 O, 1 5 l lakikaten hayret edilecek bir şey! 

F ranko ordusunda, diğerlerinin de 
'hükumet saflarında karşı karş:ya bo
ğazla~tıkları malumdur. Bunla• m, 
bu kanlı mücadeleden sapa s~ğlam 
cıkacaklarrnı nazarı itibara alsak bile 
bir araya getirtilerek takım teşkil et
melerine imkan yoktur . 

U ~ ~ :f. tahmin ve tahayyül edebilirsiniz. Tür- - 5 ile F eneryılmazı yenmişlerdir. ispanya milli takımını teşkil eden 
!lıa çÜncU İn'ikat - 5 • 2 • 1937: Cu- kün olmadığı bir tarih karanlık ve ka- Anadolu - lstanbulspor maçı oyunculardan bir kısmının general .\hd; ~C:ılma saati 15 - Başkan: otik olur. Zaten Türk akıbetine bu Anadolu takımının gelmemesi dola- -----'-----------
'lnuğ (!.'.k Renda, - Katipler: Naşit kastlı yapanlar kendilerinin yaptığı yısiyle lstanbulspor hükmen galip ad Vn Od ozDaır 

Ru ~utah~a) Ali Zırh (RiT.e). fena niyetin, kötü kasdin cezasını az _d_e_d_i_lm_iş_ti_r. _________ _ 

~YG ::,menm beşinci mtıddesi: Ma- bir zamanda gördüler. Türk kendi ta- Boks milsabakaları ve spcır 

Binaenaleyh, hükumetçiler tara -
fmda bulunan oyunculardan müte -
şekkil bir futbol takımı vücuda ge • 
tirmek icap edecektir. 

' ua-u 181net lnönil ve 153 ar. rihini ve taliini kendi yaptığı vakit 
t, H ı,~tı T6§kil<itıcsasiye kammunım ve kendi yaparken hiç bir kimsenin, 
~l '. 4.8~ 4~, 50, 61, 74 ve 75 inci hiç bir tarafın ne tesirine kapıldı ve """ te:~ın deği§tirilmcsine dair ka. ne de yardımını gördü. Ne buldu ise 
'tlletti trı.a1ı Ve Te§kilatıcsasiye Encü- kendinde buldu ve kendi elile yaptı 

ll>.ş.l{:t<ı8ı. Ve yaptığı şey. tarihten aldığı müs-
'!Jıda. rn·· N -:-- Encümen mazbata- bet, muayyen tecrübelerden edindiği 
"eli. on Ustacelıyet kararı istiyor. Ev- kanaatler üzerine müessestir. Maddi 
llUJıUll u ~eyj alinize arzediyoru.m. Ka. vesaiti kendi idrakine istinat ettirtti 
lifi "eç~~~~liyetle, encümenin tek- ve bu sayede istikHilini kurtardı. A
!'aıııar ... ~ tnuzakercsini kabul buyu- tatürk Türk istiklalini kurtardıktan 
llUnlUt rn abul buyurmıyanlar... Ka- sonra Türk bir daha böyle badirelere, 
~ bu"'.~taceliyetle müzakeresi ka- tehlikelere dönmiyecek bir devlet sis-

Be!jiktaş Halkevi Spor komitesi ta. 
rafından bölge dahilindeki kıdemsiz a. 
matör boks ve güreş heveskarları ara
sında 20 Şubat 937 cumartesi günü ak. 
şamı saat 21 de Beşiktaş Jimnastik 
klübü salonlarında öz.el bir müsabaka 
tertip edilmiştir. İsteklilerin davetiye. 
!erini almak üzere halkevi idare me _ 
murJuğuna müracaat etmeleri lazım -

b " .... ulnıuştur temi kurdu. Bu devlet sisteminde tat-
qeYet" · lea \'ar 1 unıumiyesi hakkında müta- bik edilecek olan prensipleri vazıh, 

dır. 

Avrupada 
futbol maçları }) h l'lıı? açık ve müsbet olarak program halin-

(lfıtf~a~liye Vekili Şükrii Kaya - de tesbit etti. Bu programı ve bunnun 
hlltiYet Sayın arkadaşlar; başta Cüm tatbikini kendi kurduğu Cümhuriyet 
"~ltiU Du li~.lk Partisinin Umumi Reis Halk Partisi eline ve mesuliyetine ver. 
Olduğu h Yük Başvekil 1smet 1nönü di. Cümhuriyct Halk Partisinin pren
~53 llrltad alde Partinin mebuslarından sipleri evvel emirde modern bir devlet 

Avrupadaki futbol şampiyonası maç. 
lannın son haftaki neticeleri şunlar-
dır: ı 

illtıe. .aşın imza.sile hazırlanan Teş kurmaktır. Türkün tarihine, seciyesi' aı:1Ye kanunu tadilleri huzuru- ne, alicenaplığına ve gururu millisine 
l'\ SUltnuş bulunuyor. Bu tadille- muvafık olarak bir devlet yaratmak. 
'~ ~~n za.nıretJeri huzurunuzda tır. Bu devletin vasıflarım ararken 
O],b.,.~ b.. .. k 
\ ... 11Jıi uyu şeflerim bana vazife hepsini ayrı, ayrı tarihten alınmış, 
~~!ler. Bu ödevimi yapmak hakikatten alınmış, icraattan alınmış 
1> lll'(~ ~zi rica edeceğim. Cüm- prensiplerle ayrı ayn, vasıflarını ta
~lllllıııdllk Partisinin prensipleri, yin etti. Bunlann başında devletçilik 
~ 1Iıtıİftir a Vazıh bir surette tesbit gelir. Türk milleti devletçidir. Asırla
\' athiJcatı · .. Bu, cihanca mal ıimdur. rın gösterdiği, tarihin seyri isbat et
aıeı 'l'Uı-)tjy •sın. de bugünkü Türklere miştir ki modem tekniğin ve ekono. 
8j Yetı11irı e>'e bakmak kafidir. lcra fa- minin, maliyenin teknik ve müsbct i-

Yllaf ha a~leri arasında hayatın ve caplarına, giindelik hayatlarını ferdi 
SıaYatnı seri geçen sellerinin olarak ve cemiyet halinde uydurnu
~ o)~ arasında belki hakikat ob- yanlar daima geri kalmağa mahkfım
~liıde k görünmiyebilir. Fakat durlar. llerilememek gerilemek; geri
~~· tatlı kşnıaz ve yanılmaz acı da lemek, ezilmek demektir. Hayat müba
~ haıcııc da olsa herkese ve her za- rezcsinde, bahusus devletler arasında
\ · On\Uı at. 8Öyliyen bir tarih var- ki hayat mübareı.esinde geri kalmak 
tı.':~iııd lnUtaıea,. müşahede ve mu- c:iğnenmek demektir. Çiğnenmemek i
J::1lli önu e .. herkes serbesttir. Biz. çin Türkü,ı her gün daha fazla ileri 
~bi)jti ınu7.e bimehaba açabilir ve adım atması 13.zmı ve şarttır. Biz ya
lrı ~ başı~ Zaten insanlık tarihi Türk kın mazinin bıraktığı boşlukları dol
~ tatih 01 ~. Türk olmasaydı bel- durmakla mükellef olduğumuz gibi a
tt~IYet d ınll.7.dı ve muhakkak ki mc· tiyen de çocuklarımıza hiç bir fena 

lNGİLTEREDE 
Aberdccn 4 Lanark 2. 
Celtic 5 Albion 2. 
Clyde 3 J ohnstone ı. 
Duns 2 Dunbarton 1. 
Hamilton 2 Hibernians ı. 
Hearts 15 Kings Park O. 
Partici< 4 Abrooth ı. 

ALMANYADA 
Frankfurt 2 Eintracht 2. 
Waldhof 3 Sandhofen O • 
Germenia 2 Pforzheim 2. 
Stutgarter 2 Kickers O. 
Munih 4 Schweinfurt 1. 
Nuremberg 5 Ausbourg ı. 

AVUSTURYADA 
Vienna 3 Sportclub O. 
Floridsf ort 2 Rapid ı. 
W.acker 3 Rakvah 1. 
Favoritner 1 Popteport 1. 

BELÇİKADA 

St. Gilloisc 2 Anderlccht O. • 
Bruxelles 1 Wihte Star O. 
Fourohout l Gantoise O. 
Lyra 5 Liersche 2. 
Belçika likinde P, Bruxelles 33 pU· 

' 'lkışıa:) ba.şıamazdı. (Bravo sesle- miras bırakmamak mecburiyetinde 
llotı lıı..llhk . bulunan bir nesiliı .. Mazide, zamanda 
dı.ı_ ttlnıere tarüıinin başlangıcından ve mekanda yapılan hataları az za. 
g;nıarı a kadar beşeriyetin faaliyet manda telifi ederek istikbali ona gc
lt,. llit haıntasında bu kadar derin ve re hazırlamak lazımdır. Yalnız mazi· 
)il Son '8rr~lerıe müessir olan Türk- nin kusurlarını itiraf etmek veyahut 
1lt ~ ~hlik 

1
8.rda ve son devirlerde bü- örtmek kafi gelmez. İstikbalin de icap,1 ~ k~er geçirdi. Türkler coğ. lannı ona göre hazırlamak iktiza e. 

11detı si)· dırııtnak ve istikbal tari. der. Bu vasfı haiz olmıyan devletlerin vanla birinci, St. Gilloise 31 puvanla 
c...~it ta ~rıtnek istendi. bilhassa Türk Devletinin istikbalinder, ikinci, Becrschot da 3o puvanla üçün. 
.-'"'I tıhe k cü gelmektedirler. 
hİ!l llıtıaru aza ve kaderin bir neti- dahi şüphe edilebilir. Atatürkün kur-
!'t höyıe ke bakınadığımız gibi, tari- duğu prensibin asliye ti bundadır. E- İSPANYADA 
~ aı.:lbetıeriaza ve kaderinden zaru- ğer biz AtatUrkUn Türkleri kurtarmış Barcelona 3 Castellon O. 
t bol'un tı.den gelen hükümlerine olmak itibarile, Türklere yüksek me- MACAR!STANDA 
~"- ·Cl:lrav~eği .bilmiyen bir mille- dent vasıflarını tekrar iade etmiş ol- Electromos 3 Kispest O. 
~~tiını1.c 8eslerı, alkışlar) Bizim mak itibarile kendisine karşı §Ükran Budai 1 Hungaria 1. 
~· etldi Yape her millet kendi tarihi- hissediyorsak bunun ifasını ve ifadr- Phocbus 4 Budajok 1. 
ı.._llı ltuısu .... ar. O fena neticeler, o mil- sini kurduğu prensipleri sadakatle. Boçkay 4 Ujpeşt 2. 
~•dı.. . u.nun ........... . . Fe 5 III K o ~ •· tg .....,..... ı ve amelının ce feragatle ve samimiyetle takipte ara rençvaros er . 
~!'8ak 0~r bugUn iyi neticeler gc- mak icabcder, Türk milletinin bu Haladas 2 Seget 2. 
ltıt tdığı iy~. bu tnilletin yaptığı ve prensiplere ne kadar bağlı olduğunu 1T AL YADA 
t · 'l'arih· 

1 iŞiere vermek zaruri o- her gu··n bir misalile görmekteyiz. Torino O Novara O. 
l(t~ ın net· · . 

ftrıd t olrnadı~ıcc~ının .ı.aruri ve mu- Arı.ettiğim prensiplerin başlıcaları Napoli 1 Genova O. 
~.arı, 'l'ü.r-kı ~ Yıne bir Türk tara- nm Teşkilatıesasiyemire geçmesi. A· Luechese O Bologna O.,. 
d~e.isbat e;~ın. el_ile ve Türklerin ta.türkün prensiplerine milletçe bern- Ambrosiana O Roma O. 
htıs ttı~diıt. Vt> ~~~tır. Tarihin seyrini ber bağlılığımızın ve samimi ilgimizin Fiorentina 5 Lazio 1. 
ltı-) aı, bir d f Urke atfedilen men- hukuki ifadesidir. Biz istiyoruz ki. Bari 1 Triestina 1. 

a daha Yenildi. (Alkış- siyaset ,.e icraat sahalarında yaptığr_I İtalya !ikinde 29 puanla Bologna bi. 
'~t.tUr-k; bu nı · ıı mız isler irfan ve vicdanı hukukilerde rinci , 27 puvanla Torino ikinci. 26 pu. 
~ "1kaek . 1 ette mevcut olan yer bulsun ve hukuki hayatın mebdei, anla Lazio üçüncü vaziyettedirler. 
~ llerı ııer .secıyeleri ve alicenap menşei ve istinatgahı olsun. O itibar. -===========================::ı a.-... sınde to l -
'~Ql iradesini . P ıyarak mille- ı ladır ki, devletçilik vasfını Teşkilatı-
~ 11'deail'\e k bırlestirdi ve kendi esasiyeye koymak kararını verdik. 
~ ~aktan katarak Ti.irk milletini Atatürkün vazettiği prensipler 

"'41'1 tarfht ;:;:rdı. Şimdiye ka- Türk'tür. Yani asliyeti ve menşei iti-
t eder ki Türkler barile tamamile milletin kendi seci-

yesinden alınmış ve onun bütün ihti
yaç ve zaruretlerine uygun olarak se
çilmiştir. 

( Dev<ımı oor) l 

1 
1 

Fakat ya bu defa, Franko cenap• 
lan da bir futbol takımı te§kil edip 
dünya şampiyonluğu maçlarına sok
mağe kalkarsa? .. 

işte o zaman İ§ler iyice kan§ır ve 
dünya şampiyonluğuna sahne olacak 
olan meşhur Kolomp stadı ikinci bir 
lspanyol harp meydanı olmak tehli ~ 
kesine maruz kalır. 

Hele ademi müdahale komitesi 
lspanyol işlerine müdahale etmeme: 
ğe karar verdiğine göre, bu İ§e ön 
ayak olan Fransız polisinin boğa gü
reşçileri oyuncularını ayırmağa kal
kışmıyacağı anlaşılıyor ve gene an -
laşılıyor ki, dünya §Bmpiyonluğunda, 
ispanyayı temsil edecek olan takım 
ancak, F ranlw - Azana taraf tarlan • 
nm Kolomptaki ilk karşılaşmaların .. 
dan sonra be11i olacaktır. 

Neticeyi bekli yelim 1 

H. Deglane 
lspanyol 

şampiyonunu 
mağlOp etti 

F ranaız serbest güreş §ampiyonu 
Henri Deglan F ransanm T uloz ıeh· 
rinde karşılaştığı lspanyol pehlivanı 
Fullaoudo'yu maçın ilk devresinin 
24 üncü dakikasında ve ikinci kıs
mın da yine ayni dakikalannda bir 
sol makası yaparak mağlup etmiş
tir. 

~ ~. Buz üstünde 
lsviçre yahut Avusturya mı? 

Hayır. Gördiiğiinüz kar sahası gü- hokey 
neşli Kaliforniyadadır ve dudakların· Buz üsti.inde hokey müsabakala-
dan ortalığa güneşli giilümsemeleri rında Çekoslovakya ile lsviçre, Maca 
yayan da güzel yıldız Anna Şeridon ristanla da Almanya ikişer golle be
dur. 'Kayak sporları yalnız Avrupa· rabere kalmışlardır. 
da değil Amerikayı da sarmaktadır. Polonya Fransayı 7 - 1, lngil· 
Hele film yıldızlan bu spora bütün tere Romanyayı 11 - O, Kanada dıı 
gönülleriyle bağlanmışlardır. lsveçe 9 - O galip gelmişlerdir. 

----~-~---~~------:.........: _ __: ____ __ 
Her Akşam 
Taksim 

•• 
BELVU 

SaDonunda 
Muhteıem saz heyeti, muganniye OMMO ŞERiFE, ŞERMIN, 
NERMiN kardeşler. Aynca altı bayan tarafından milli ve zeybek 
oyunları. Bayan MECBURE ve Kazbek MURAT tarafından akro-

batik danslar. Zengin program. 

iNKiBAZ 
ve ondan mütevellit baş ağnlannı de
feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 

boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup ı\tOMASIL MOST AHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN
MALARINI giderir. MiDE VE BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızıdaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka
sına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat büytik 
şişesi ekonomiktir. 



Tefrika numarası - 32 -

YAZAN: lEdgaır waııace ÇEVİR.EN: fa 

Sm!t kalktı. Gitti. Ayak ıııeslerl tamamen 
kaybolunca Savlnl sordu: 

- Ne istlyor Fay? 
- Garip bir teklif doğnı.su. Hem yapıp 

yapmıunk elimde ama, yaparsam herhalde 
iyi bir ~ değil, bundan başka sana bahset• 
mtyeceA"tme söz verdim, ve sözUmU tutmak 
isterim. 

Sa\1nl dudaklarını ısırarak sustu. ısrar et 
medl. 7.Jra, aralarında, blrlbirlerlnln işlerine 
karl§mıyacaklanna dair bir anlaşma vardı. 
Bu anıa,,nıa, onların sık sık kavga etmelerine 

mani oluyordu. Julyus Savlnl ahlA.k ve \1e-o 
dan methumlarmı tanınuyan serserinin, hır
sızm biriydi. Fakat kansını seviyordu. Ç<i"' 
r• klıı ~·mlJl.Ilberl hırsızların arasında bUyU
mtıı olan bu kadma derin bir muhabbetle bağ 

Jı idi. Kalbine bir kıııkançlık girdi. LA.kin 
g&ıtemıedl, sadece: 

- Ben, dedi, p.toya dönüyorum. Herif 
müthfJ bir aaablyet içinde kaldı. Zira dun 
aJqa.m şatoya gene gelmiş. 

- Kim? 
- Kfnı olacak, Yeşil hayalet 

- Ya, .. gene m1.,. 
- Bu hayaletfn p.toya nasıl gtrdtğthl bir 

t11rlt1 anlııyamıyonım.. Hem ne ce.uret. dil
ftınüyorum da. bir yak&lamrs& hali ne olur?. 

- Savlnl, niçin bunl&rr dütllnüyonun. 
Sa.na ne! Yoksa hayaletin yakaJanmamasmr 
mı 1at1yorınm. 

- Doğrusunu istersen, pek de ıstemtyo

nım. 

- Dotnı aliyle, yoka bu Yqtl hayalet 
htkt.yeatııl sen mi çıkardın. Yoka& aen milin.,. 

- Ben mt? Çıldırdın mı? Geceyaruıı 11ı• 
pert.lct köpeklerin aramnd& naaıl dola.şmm? 

Savtnl gtdlnce, telefon çaldı. Sm\t idi 
- Kocanla gllrll1t11n mu, ona · maeleyl 

anlattın mı? 

- Anlatmadım 
- Ne karar verdin'! 
- MU.sbet. 
- O hıılde dediğimi yapacabm. 
- Hayır. Yapmıyacağtm. 

- öyleyse Belllaml ile görllfe<ıeğlm. ve 
kocam kovacak. Baylece Savtn.l lleJ11n y1lzün 
den işinden olacak. 

- Yaptığm teldlf alçaklıktan bqka bir 
teY delildL Elinden geleni ardma koyma. 

Vll Fay telefonu ı,ıddetıe kapa.dı. Şimdi, 
mtrk SJnJtın teklifinin tam&m4'n caniyane 
olduğunu anl11.mı;ıtı. Fay kimsenin işine kıı

rqmak istemezdi. Fakat geuç kıza bu tehlike 

mıyordu. Hayır. Bu olamazdı. Evvela., Savt. 
nlden DUphelenmlftl. Sonra Fiteri dUşUnmUş 
tü. Sakın bu hayalet bir kadın, meaelll Vale 
rt olmasın? Eğer o ise ve yakalanITB& intlka 
mı ne büytlk ,., tatlı olacaktı. Hayır, öteki 
intikam, Smlt ile olanı, daha güzeldi. 

Belle.mi bunları düşüne düşüne büyUk 
salona gellJllşti. Yemeği ma.saya, yerine bıra 
karak seslendi: 

- Elen, işte yemeğin! 
Fakat cevap veren olmadı. Bellaml seslen 

dL Gene cevap yok. Gitti, mutfak veya ban
yoya baktı. Kimse yoktu. Acaba havaga.zlnJ 
açarak inllhar mı etmişti? I.Akln ortada gaz 
kokusu yoktu. Bellaml yatak odasma girdi. 
Elen orada da yoktu. Yatağın altına baktı, 
Karyolayı çekti, şiltelerin alUarmı yokladı. 
Kimseler yoktu. O halde nerede bu? Kac;tı 
mı? Nereye kaçabilir? İmkAn mı var? Bf!J. 
laml "aşırdı, bir koltuğa çöktu, ba.şmı elleri 
arasına ahlı. Bu gizli yerden çıkabilmek için 
bir tek yol vardı. Bu kütüphaneyi' çıkan yol 
<lu. Buranm anahtarı da gece, gUndüz, biran 
olsun kendinden aynlmazdı, Te aynlmamıf" 
tr. Yokııa YeDll hayalet.. Fakat nasıl olur, 
bayalet dDnya 11z .. rlnde bir tek anahtarı mev 
cut olan bir kilidi nuıl açabilir? Bellaml 
'kop koşa döndü. BUtun kapılan ve kiUUerl 
muayene etti. Hiçbir yerde bir zorlama izi 
yoktu. Beyaz saçlr kadmm lae tebehhur edP. 
rek kaçması da lmkA.n dahlllnde değildi. 

Bellaml kütüphaneden çıktığı zaman sa.at 
dokuz olmuştu. Savtnl onu glSTUnce .-.ırmış 
tr. Zira, Uç saat içinde Bellaınt btıabütün de 
~ımlştı. Gözleri çukura kaçmıı, rengi sarar 
mış, yUzU buru,muıtu, auratı feci bir ma.nr.a 
ra almı,ttı. KA.tfblne: 

- Llmehowıela glSrUfmek istiyorum, Tele 

tonla ara. bul. Sen'e de haber ver, kendblle 
görUşecetlm. Buraya selaln. 

Savlnl hayreU lkl mJali oldu. Şatoya gel.
diğtndenberl, Sen, yani Çinli aoför, gara.jda 
kf odumdıı.n bft.§ka bir yerde gllrUnmllş de
ğildi. Bu çinU garip bir &damdı . .Anadan doğ: 

ma dU.tzd1. 
(.l>evaınM mr) 

Bir dakika 

M a cer a ve aşk romanı - 9 9 - Yazan:(Va~ 

Birdenbire, asilerin ortasmda bir ses yükseldi. 
"Bire urun ! Bire urun ! ,, Ahçllar, asiler 

üzerine kepçelerle hücum ettiler 
mış, yanaklarından şapır şupur lSpfl ' 
yordu. citA' 

Fakat Emir, bir türlü bir ınu 

Geçen k.11ımlann hülasaıı: 
Emir pa§ll~ sipahiler tarafııuLan kel 
lesi isteııen adamdır. Kahram.anca 
ölme§c karar oorıni§tir. . .. .. 
Ayni odaya girdiler. 
Ve sipahilere haber gitti: 
- Neredeyse kellesi gelecek ... Bek

leyin ... 
Emir pa~anm Rüstem isminde Ana

dolulu bir uşağı vardı. Memuriyetleri 
esnasında bu yetim oğlanı bulmuş, ö
lümden kurtarmış, yanma almıştı. O 
da, efendisinin yerine bizzat kendisi
nin öldürülmesine razıydı. 

Sarayın dehlizlerinde deli gibi dola
şıyor: 

"-Ne yapayım? ... Paşamı nasıl kur 
tarayım ?" diye düşünüyordu. 

Pencerelerden asilere bakıyordu. 
' '- Ah, bir top güllesi olsam da U

:r.erlerinde patlasam, hem kendim mah 
volsam, hem de onları mahvetsem, ra
zıyım .. .'' diyordu. 

Duadan sonra, Emir pa.:.c:ıa, arkasına 
doğru döndü: 

- Cellad ! ... Karını itmam et. .. 
Kendinden evvelkiler nasıl kahra

manca öldülerse, o da tıpkı öyle yapa. 
caktı. 

Yazan: Edgar Rice Burrouıhs 
Çeviren: A. E. 
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İşte kendi sesi titremiyor, cellii.dın-ı 
ki titriyordu. Adamın gözleri dolmuş-

1 tu. 

- Ah, ne fena vazifem var ... Scnin
1 

de bigünah olduğunu biliyorum, pa. 
şam... Fa.kat tecelli ... Hakkını helfıl 

et. .. Helil olsun ... 

Cellad, hila seccadede oturan idam 
mahkılmunun dizini öptü. İdam mah.1 

kumu da onun sırtını sıvazlarken: 
- Lailaheillallah ..• dedi. 
Kavuk baştan çıktı. Bir yamağın 

ba.şrna geçti. İlmikli ip ha.zırlandı. 
Fakat, o esnada, dışardan bir hay. 

kırma duyuldu: 

- Dur! öldürme ... Hattı şerif var ... 
Yani bir ferman geliyordu. 
Bu, ne ola.bilirdi? 
Bu nasıl mucizeydi ... 
Kapı açıldığı vakit, kazasker Bos

tan zadenin cübbe bir tarafta, kavuk 
bir tarafta koştuğu görüldü. 

Bu adam, defterdarın en aziz ahbap 
lanndandı. "Bu adam peygamber sU. 
lile!indendir!'' diye bir behane bulan 
da oydu. 

- Kurtuldun ... Kurtuldun!... • diye 
~ocuk gibi seviniyor, arkada.~mm bo

ğazında ilmik geçmiş b~ını yakala • 

içinde yabani adam

inanamadı: 1111,ıa - Nasıl olur? .•. İdamım için fe 
çıkmadı mı? . __,,.ıJ 

- Çıktı .... Fakat aksine de f~ 
aldık ... 

- Nasıl olur? .... Sipahiler •.• 
- Gel de bak... teİ• 
llmik, boynundan çıktı. Ka:vuk. 

rar b~ giyildi. ~ 
Defterdar, kazasker. maiyYeti, 

H\dlar hep birlikte yürüdüler. • , 
Yiiriidiikçe sarayın dehlizlerine. _., 

çık pencerelerden müthiş naralar 
settiğini duydular .... 

Dışardan: df1' 
- Bre vurun! ... Bre wn.ın ! ... • 

naralar yükseliyordu.... . e bit 
Saraya mensup kim varsa. etın dl , 

eşy alm1şt1. Ahçılar, kepçeteriyJe.edf , 
van hademesi odunlarla hilcurn , 
yordu. Bahçenin parmaklıkları k0~ı, 
rılmıştr ... Huliisa, kim eline ne g~ı 
sc, sipahilerin üzerine saldırıYo~d~~ıst 

Bu garip ve sümmettedarik sıla 
iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyordllj,,t 

İri b.ir sesin kumandası altında 
kes haykırıyordu: 

- Bire vurun... . ...,. 
oııUJ"" O esnada, sarayın dış kapısı )1". 

odun arabaları geldiği için, bu beıı' 
nilmiycn hilcumdnn kaçmak istiY'~ 
pahilcr, kaçacak yer bulamıyo:1 ıcl, 
Tıkanmış, kalmışlardı ... !skambıl 
ğıdı gibi seriliyorlardı ... _ 

B . ' - ırc vunın.... tJ' 
Bu kumandanın tesiri altında b 

kes: 
- Bre vurun! 
Kazasker dedi ki: c!ıl 

1 adı· .,

)1 haber vermek istiyordu, ve buna karar 
verdi, telefon rf'hberlnl aradı, fakat Valerl• 
nln oturdıı#U e.akt evde tele.fon ~Oktu. "DU4ün 
dU. kocumm, ona Splk Hollanddan baluıet• 
Uğinl, gazetecinin kôyUn otelinde oldufunu 
hatırladı, oraya telefon etU. Fakat gautecl 
de yokt\ı. Nihayet bir çare vardı. Fiber?~ 

Fa.kat polJııe müracaat ftkrl ona. ltBtn gelt
yordıi Genç kız& mektiıp yazmağı tercih 
eW. 

canla rın ı ların sağ kalan ları, 
kurtarab ilmek için darnıa 

- Ne mucizedir, anla.sı ~ bl~ 
delikanlı, elinde sopayla bırden VU. 
sipahilerin ortasına atıldı. ":S::,.ıı~ 
run!" diye bağırdı. Herkes, pa~ı bd' 
irade geldi sandı ve onu taklıde of 
tadı. Lakin hakikatte p~dişah1~aı:ıv 
türlü fermanda bulundugu ;ı13d;p 
Lfıkin sipahilerin bozguna uğr'3 ed~ • 
görünce, hükümdar, senin ida~ e;eıe"' 
memeni blldirdi. İşte bak sipahı 

Savtrıı döndllğü vakit Bellam!yt ptonun 
bahçesinde buldu. Bellami onu sabırsızlıkla l T 

dağın oldular 
bekliyordu, aordu: Maymun arın arzam harbın en 

- l{armızı gördUnUz m11 f kanlı yerlerine yetiıiyor, arkadaıla-
- Evet. rmı acı bağırmalarile coşturuyor, in-
- Bmttln lııtedlği ıeyt yapacak ınıT ce ta§ bıçağı ile düşmanlarının yü-
- Hayır, yapmıyacakmı1- Bu gibi işler reklerini deliyordu. • 

hOfUDIL gttınıyormUJ. B dak da 1 - o halde bu Ted oevabm.m sizin f§fnize ir ika içinde yabani a m a· 
nnıayet vermek demek olacağmı anlryonru- rm sağ kalanları, canlarını kurtara· 
nuz. bilmek için darına dağın oldular. 

- Tees.silf ederim efendim, f&ka.t.. Fakat beş on dakika evvel tepeden 
- Hele paralan Ter. inip T arzana saldJTan yirmi çılgın 
Ka.tip, bankadan efendisi namına aldığ'r vahşiden şimdi yalnız biri sağ kal • 

paraları verdi. Bellaml giderken döndU: y b 
_ Karınız size Smitln bahsettiği meaele mıştı. O da Vagambilerin agam i 

nın ne olduğunu ııöyledl mi? oymağının başbuğu Mugambi idi! 
- Hayır. Mugambi üstiine saldıran bu or-
Bcllıı.mı kAtlblnln gözünün ıçlııe baktı. Ya· man canavarlarından nasılsa kurtu

lan söylcmedltfne enmlyet peyda ettikten lup tepenin üstündeki uzun otlar 
ııonrıı yUrlldO, yemek yemelt Uzere kUtüpba arasında görünmez olmuştu. Ancak 
ııeyc çekildi. T k k 

Yemek için vakit erkendi. Fakat ogUn sa maymunlann oğlu arzanm es in 
balı kı\hvaltın ctmemlşU. Bunun, beyas ~lı gözleri, onun ne tarafa kaçtığını gö -
kadın için bir mahzuru da yoktu. Zira, kapa rebilmişti. 
1ı olduğu gizli yerde, her ihtimale karvı bir T arzan yoldaşlarını muharebenin 
ırürll konııcne de vardı. Zaman olurdu ki ganimeti olan yabani adam le§lerini 
Bella.mlnln işi çıkar, lkf Uç gUn, hattA bir 
hafta ptoya gelmediği olurdu. o zaman mah yemeğe bırakarak, bu kanlı boğuı· 
pus kadm ıconservelerle idare ederdi. Bir deta madan kurtulan tek adamı kovala
beyaz saçlı kadmı fkJ gün ac: bırakDUflı. mağa gitti. Tepeyi a~mca son hızi-
Fakat zaten pek az yemek yiyen kadın, le koşan yabaniyi gördü. Bu adam 
Jcoruı"rve.lerle idare etmiş, açlıktan dolayı l "b' k k ·· 

km 1 
u çı gın gı ı sıçrayara , ta uza ta go· 

bir ıııtırap çe em ş . .. b' k .. .. .. 
Benamı bu gtzll yeri kendi elleri ne yap runen ır ayıga varmaga ugraşı-

mııtll Val<Ule duvarcılık yapm!f olmam bu · yordu. 
kada.rmı y11.pmağa kACI idi. Oraya evvel! elek Bu kayık, yabanilerin adaya gel
trik tealaatı yapmar,ı düşlinmüştU. Fakat her diğini g~rdüğümüz kütükten oyma 
hangi bir kOcUk kaza. (:'izli yerin meydana Kano idi. Kayık kumlara çekildiği 
cıI<masma st>bep olabUlrdl. Elc.-ktrlk tesisatı rd 
nm muh!!.J,ı ,.,, ıııupctte, gözönünde bir yerde yerde baştan kara d~ruyo u. 
olmam gerekti. T av..an, korkan yabaninin sanki 

Yrmt' ~ t n1'·da getirildi. Her zama.nıcı uölgesi imiş gibi sesizce, fakat yıl-
glb\ bol idi. Fakat bu sefer Abcl Bcllaml e\• dırım hızile arkasından koştu. 
veli). kendi yedi, sonrt\ beyaz kadına ayırdığı 
kı.mu alarak a.,ar,ı indi. İnerken, Ye,U bava Kıyıdaki harp kayığım gorunce 
Jeti dU§Un~vordu. Onu bir eline geçlrebll1ıe!. veni bir iş tdsarlamıştı. Eğer bu ya· 
Onu da b'!Jraya kapıı.tacıı.ktı. Fakat beyaz sac bani 8damlar, .adaya başka bir ada· 
11 lcadmla deıtfl. Tek bı\şma ve sonra, yukar dan, yahut da bu adanın yanıba§In -
dald kapa(h çlr'!ı>'lto ıı<' kapatarak, orada ha 
yateU 11ayaller1e beraber ebediyyen bıraka· daki bir büyük kı_tadan gelmi§lerse, 
caktr. rakat kımc11 bu hayaıet? &namı. o T arzan da bu kayığı kullanarak ora· 
nun hakikaten blr bayalet olabllecetme lnua ya gidemez miydi), 

Siyah derili Mugambinin omuzu
na, arkasından yeti§en T arzanın 
ağır, zorlu eli dokundu. Peşinden 
koşulduğunu bile duymamı§ olan 
yabani adam, tutulduğunu anlayın
ca düşmanile sonuna kadar boğuş
mak için arkasına dönmek istedi. 

Fakat T arzan demir pannaklarile, 
onun iki bileğini tutmu§, hızla sa· 

vurup yere fırlatmıştı. Sonra üstüne 
çökmüştü. 

Tarzan hiç vakit geçirmeden, batı 
Afrikası vahşilerinin dilile, kara de-
riliye fU sözleri söyledi: 1 

- Sen kimsin i 
Kara derili yine o dil ile kartılık 

verdi: 
- Vagambilerin Mugambisi 1 
Tarzan: 
- Eğer benim bu adadan gitmem 

için bana yardım edeceğine söz ve· 
rirsen, senin canını bağışlayacağım! 
Çabuk söyle veriyor musun? 

Mugambi buna da ce~ap verdi: 
- Evet söz veriyorum. Sana yar 

dım edeceğim. Ancak sen benim bü-
tün savaşçılarımı i:ildürdün. Bunun 
için ben bile artık bu topraktan çr 
kıp gidemem. Şimdi elimizde kürek 

çekecek adam yok. Kürek çekeme
den suları nasıl geçebiliriz? 

T arzan ~rinin göğsünden kalktı, 
onu da ayağa kalkmasına göz yumdu. 
Bu yabani, çok güzel, çok yakışıklı 
bir insan tipiydi. sanki karıısında 
durduğu ak derili T arzanın karaya 
boyonamıt bir heykeli gibi görünü -
yordu. 

Tarzan: 
- Gel benimle!.. "' 
Dedi ve yürümeğe başladı. 
T arzanın yürüdüğü istikametten, 

yabani adamların leşlerini yemekte 
devam eden kanlı canavarlar sürüsü
n ün hırıltıları, gürültüleri iştiliyor
du. 

Magambi üç adım geri çekilip dur
du : 

- Oraya gidersen, bizi öldürüve
rirler. 

Dedi. T arzan da: 
- Korkma, bizi öldürmezler, çün 

kü onlar benimdirler 1 
Karşılığım verdi. 
T arzan yaban:nin elinden tuttu, 

korkusunu gidermek için birkaç söz 
söyledi. Buna rağmen vahşi korku -
yordu. Bu yüzden yabaniyi zorla 
sürüklüyordu. 

Tepenin yanındaki sık dallardan 
ve sarmaşıklardan kurtulup da mey
dana çıktıkları vakit kanlı ve iğrenç 
manzarayla karşıla§tılar. 

Kızgın canavarlar onları görünce 
öfke ile hınldadılar, beyaz ditlerini 
cıkararak korkutucu bakışlarla süz -
düler. 

T arzan bunlara hiç aldırmadı, tir 
tir titriyen Magambiyi arkasından 
sürükliyerek, doğrudan doğruya ca
navarların ortasına girdi. 

T arzan Magambiyi büyük maY. -

terine! aeııcll= 
Hakikaten sonra sayılınca~#' 
Tam üç yüz elli yedi sipabı . 1'" 

d ·gew rıerı, 
ayaklar altına serilmis, ı 1~ 
çarak yakayı ölümden sı}'II1Jl1~1i1',

"Bre vurun!' 'diye haykı~ a.nJ• • 
1mm Anadolulu Rüstem ol~~~ , 
şıldı. Bu çocuk, kC'ndisin~. ıyil bit f!1' 
paşayı kurtarmak için, böY~e. feda e"' 
retle ortaya atılmıştı. Kend~··· 
miş, lakin asileri de tcdip·e·baJ'll11 ~ 

Padişah, artık devletin ıt~ ·ıete 6' 
duğunu, hatta bunun ~~~ı~erıfe"Jı'' 
ders olacağıqı düşündüğu ıçillı 
ladc memnun oldu. ~ °'1' 

Ertesi gün pek komik bir Jı 
du. ) 

( Deı>tını• 't)(Jr 

~~~~~-----~~------.-.... ········································· " 
Yeni Tefrtkaflll 

Papas osrn8" 
H aremağası Sünbül Ağar&•" 
sinden doğarak Papanın "~,., 
girmı. 1ıe papas olan bu ta 1olJllt 
yetin Avrıcpadaki B<l~D!/,.. ıpe1' fi' 
arasında geçen maoaiakJ 
k'":tnda bu sütunlarda ·oaş~~) J 

Yazan: (VA~ ....................................... .. , 
j\kd~~ 

munlara ve onların kralı ;..ı ~ 
terdi; Pars Şitayı onlar& ~ ~ 
daş olarak tanıttıysa, buıw.)'d'-;;' 
yabaniyi de öyle tanıt_!J· ş·uacJıaıl 
Magamb;yi arkadaşhga 1 

lay kaqul etmi§lert~ t111A 

t 

J 

1 
t 



, 

1 -

!! s 
~. 

rıı 
N 
O" 
(1) ., -(1) 
::> 
CD 
o 
CD 

" 
" CD 

3 
C1) -C1) ., 

""" 
I 
~ -.. 

o 
" c: 
:J 
c: 

-O> 

-

> 
C"' 
:( 

> 
z 
o 
> 

HORTLIYAN f'AUST~ 

- Bu benim için bir hayli ki~ır §Ö· I 
"-iye ft eğer buna mukabil benden ağır , 
llıetaıibatta bulunmazsanız. muvaffak 
0S.C.tına filphe yoktur. 

1 

Pardayan hafifçe gülümsedi ve cevap 
~di: . 

1r - Bu itte nasıl isterseniz öyle hare
et e4in. Fakat memleketime göz koy

-.,J!n. Size aöylemittim. lı'ranaanın sul-

~ ~e iıtirahate ihtiyacı vardır. Mem· 
tlretizni hınlanruza ilet etmeğe kalkı· 
lle&ğınız gün beni kar§ınızda bulacak

••nız. Benim düpnanlığmun ise nelere 
!bat olacağını herhalde bilirsiniz. Bunu 

tıe kendimi methetmek ne de ıizi dütür 
:: için ıöylemiyorum fakat bu bir ha 

ttır. 

li"1.uıt& ciddi ve samimi bir ıeale: 
- Evet biliyorum, dedi. Bana söyli

)leelrleriniz bu kadar mı? 
Ce - liayır madam bir ıey daha söyliye 

ihıı: Burada hazırladığınız ihtilal aka-

:eıe Uiramağa mahkfımdur. Franaada 
.!~ı olduğunuz akamete uğrayacak· 
-.... t Mağlup olacaksınız. 

- Niçin? 

1~"; Ç~kü bu tcıebbüaleriniz, zulüm. 
1!l et, rıya ve cinayet üzerine kurul-

t 
"ttur. Çünkü sizin hayalleriniz, bu 

tklifle · · · 
\rot d. ~ızı kabul ctmiyecek olan, sade ı 
l>on Üriiıt El Toreroya bağlıdır. Çünkü ı 
ı... Sezar takdir ettiğim ve ıevdiğim 
lllt ıen ... : 

.., .. r ve eğer beni kartınızda bul-
::-ır iıtcrniyorsanız ona taarruz etmeni
·• ftltncd' edi ıyorum, lduyuyor musunuz men 
~o~ • '!tt timdi. aöyliyeceklerimi 
lla~. ıçın, artık katillemizi çeriye 

tnız. 

~Ylıı bunlan aöyliyerek ayağa 
4 

lral'fllmda durdu. 

~ 21Jnanda, aanki onun sözlerini 
1arnu, gibi, lSlüm nanları atan 

. .ıtillcr salona hücum ettiler. 
Faustıa da ayağa kalkrruftı. 
Hiçbir şey söylemeden, döndü ve ağır 

adımlarla wonun uzak köşelerinden bi· 
risine giderek bu müthiş mücadeleyi 
seyre hazırlandı. 

Eğer Pardayan isteseydi, kolunu uza
tır Faustayı yakalardı ve böylece, mü-

cadele daha başlamadan, bitmit oluridu. 
Çünkü, adamlardan hiçbirisi, ona bu 
vaziyette hücum etmek cesaretinde bu· 
lunamaz lardı. 

Fakat Pardayan böyle çarelere bat 
vuracak bir adam değildi. Nitekim Fa-

uıta yanından uzaklaşırken hiçbir hare
kette bulunmadı. 

Kristobal, işini iyi ,becer~işti. Vakıa 

işi biraz uzatmıştı. ama, Faustanın Par
lclayanı istediği kadar oarada alıkoyaca-

ğını biliyordu. İçeriye getirdiği on beş 
silıihıor, Barbarojanın en cesur adam 

lanydı. Bunlardan maada, Kristo!,aJ Fa
uıtanın üç yaveri: Sent Malin, Monscri, 
ve Şalabrı da yanına atmıştı. Fakat b ı 

üç silihtor, Kristobab pek de sevme
dikleri için müstakil hareket etmeğe ka-

rar vermişlerdi. Nitekim. on beş kişilik 
gruptan ayrı olarak içeriye girtdiler. 

Gerek bu üç yaver, gerekse diğer on 
beş ki§i dişlerinden tırnaklarına kadar 
silahlıydılar ve hepsinin de ellerinde 
uzun birer kılıç vardı. 

Fausta Pardayanı bir köşeye sıkıştır
makla, onu vakıa müşkül hir vaziyete 
dü§ürmüıtü. Fakat buaym zamanda. 

onun iıine de yaramıştı. Çünkü, adan· lar 
onun üzerine saldırmak için, arka arl:a
ya ıdizilmiı otan sıraların üzerind,.rı at-

lamak veya etraflarından gesmek mee 
buriyetinde kaldılar. 

Bu maniler, onlann hücumlarını bir 
hayli yava9lattı. Pardayan, bayle za 
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görüşmem icap ettiğini size söylememiş 
miydim? 1 

- Bana söyliycceğiniz ıeyler demek 
o kadar mühim ki, bir mucize sayesin. 
de ölümden kurtulduktan sonra, tekrar 
tehlikeye atılmaktan çekinmiyorsunuz? 

- Aman madam, sizinle haşhaşa ko
nuşmaktan daha büyük bir saadet olur
mu? bunun benim için bir tehlike oldu. 
ğunu ne diye söylüyorsunuz. 

Fausta bir an ona oaktı. Ciddi mi 
söyHyordu. Hakikatı görmiy.ecek kadar 
kör mü olmuıtu? Yoksa nefsine olan 
büyük itimadından mı cesaret alıyor· 
du? 

Fakat Fausta bütün dikkatine rağ

men onun yüzündeki manayı okuyama
dı. Bıran ne ııöyliyeceğini düşündü. 
sonra, ani bir kara:-la: 

- Zanneder misiniz ki. dedi. bura dan 
kolay kolay çıkmanıza müsaade edece· 
ğim? 

Pardayan gülümsedi. 
Fausta devam etti: 

- B u defa da ben size söyliyeyim. 
Tebcssümünüzün manasını anlıyorum. 

Kt'ndi ken!dinize, dı~arıya çıkmanıza 

' ben mi mani olacağım diye soruyorsu· 
nuz .. Hakkınız var. Fakat şunu biliniz 
ki. biraz sonr:ı birçok adamların taarru· 
zuna maruz kalacaksınız. 1yi muhafaza 

'edilen bu salonda silahsız ve yalnız ba· 
ıınıza kalacaksınız. 

Bunu ona niçin söyliyordu? Pekala 
biliyordu ki, Pardayan bu 1kazı karşı· 
s•nda d~rhal kaçabilirdi ve o. yalnız ba· 
şma ona mani olamazdı. Yoksa. mağrur 
ve cesur Pardayanın, kaçmağa niyeti 
olsaydı bile, bu tehı:lit karıısında artık 

muhakkak orada kalaca&mdan emindi? 
Herhalde sırf bunun için onu ikaz et
mişti. 

Pardayan sakin bir tavırla cevap ver
di: 

- Şu mübarek engizitör memurunun 
koşarak çağırmağa gittiği kahramanlar
dan mı bahsetmek istiyorsunuz? 

- Demek bunu biliyordunuz .. 
- Tabii 1 Yalnız bunu değil. fakat ay· 

nı zamanda, beni salonun bu köşesine 
sıkıştırmak için yaptığınız küçüçk ma· 
nevranın da farkındayım. 

Fausta her şeye rağmen onu takklir 
etmekten. ona hayran kalmaktan kendi· 
sini alamadı. Fakat bu takdir ve hay· 
ranlrkla beraber içinde bir de ..endişe 
uyanmıştı. Pardayanın, hücuma maruz 

kaldıktan sonra. buradan kurtulmasına 
imkan yoktu a"aba neye güveniyordu? 

Bir defa daha, şüpheli nazarla, etra
fına baktı ve gayri tabii bir şey göre

medi. 
Tekrar Paroayana baktı. Şövalyenin 

yüzü sakindi ve her şeye rağmen, kuv
vet ve cesaretinden emin bulunduğu an

latılıyordu. 

Fa usta kendi kendine söylendi: 
- Kurtulamayacağını o da biliyor 

fakat her şeye rağmen, cesaretini sonu· 
na kadar muhafaza etmek istiyor. Bu 
sükCınet başka türlü tefsir edilemez. 

SÔnra, Pardayana hitaben: 

- Size hücum edileceğini bildiğiniz 
ha)de burada kaldınız. Benim manevra· 
mın farkında olduğunuz 'halde bundan 
kaçınmağa lUzum görmediniz. Size hü· 

cum edecek olan en aşağı yirmi muha
riptir. Ufacık kamanızla onların hepsi
ni öldürerek cesetleri üzerinden çıkıp 

gitmeğe mi niyetiniz var? 

- Bu kadar mübalagal,ı bir iddiada 
bulunmıyorum, madam. Yalnız billdiğim 
bir §ey varsa, o da, hafif bir yarayla ve 
belki de hiç yaralanmadan çıkıp gide
ceğim. 

Pardayan bunları o kadar emin bW 
tavırla söylemiıti ki Fausta gayri ihti-

• 
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y.ari sinirlenmeğe başladı. Onu o ufacık 
mezar gibi hl:icreye kap~tttğl zaman da, 
yine aynı tavırla kurtulacağnu söyle· 
mişti ve nitekim de kurtuldu. Şünd4 yi
ne sağ ve salim !jıkıp gitmiycceği ne ma
him? Fau&ta bütün tertjbatı almı~ oldu-

unldan emin bulunduğıı halde, gayri 
ı!Jtiyari hiddetle söylendi: 

- Evet yine kurtulacak!.. Her za
Jnlln olduğu gibi! .. 

V yjne farkında olmadan tecessüsle 
sordu: 

- Niçin? 
Pardayan soğuk bir sesle cevap ver

di : 

- Size zaten bir defa daha söylemiş· 
tim. Çünkü ölüm saatim henüz gelme· 
mi§tir ve çünkü ancak ııizi öldürdükten 
sonra, öleceğim yazı}Jdır. 

- Şu halde beni ne diye hemen öl
clürmiyorsunuz? 

Fau5ta bu sözleri, sanki onu tahrik 
etmek istiyormuş gibi, meydaıı okur 
bir tavırla söylemişti. 

Pardaya.n en tabii bir &esile cevap ver
di: 

- Sizin ölüm saatiniz de henüz gel
mem.iştir ınadam. 

- Demek ki, sizce, size karşı yaptı· 
'ğım biltUn teşebbüslerde akamete uğra· 
yacağım öyle mi? 

- Zannediyorum. MeseHi, beni öl
dlirmek için baş vurldufunuz çareleri 
gözden geçirelim. Demir, yangın, zehir, 
susuzluk, açlık .. Ve İ§te, çok şilkür, yi
ne karşınızda sapa sağlam duruyorum. 
Size doğrusunu söyliyeyim mi? Beni öl
dilrmel: istemekle yanlış bir yol takip 
ediyorsunuz;. 

Bundan vazgeçiniz. Bu size çok mu 
eğır geldi?. Beni. daha iyi olduğu iddia 
edilen, başka bir dUnyaya mı gönder· ı 
mek istiyorsunuz? Eveti .. Pakat madem 

ki bunda muvaffak olamıyor&unw; 1 İn
sanlardan kurtulmak için onlan muhak 
kak öldürmeğe lüzum yok ki ı.. Baılca 
bir §ey ara}'{n ! Bir in_şan, yapdısı hal· 
de, başkalarını rahatsız etmiyccek bir 
hale getirilebilir. 

Pardayan alay ediyordu. 

Fakat, Fauşta öyle bir haleti ruhiye 
içinde bulunuyordu ki, onun, muhakkak, 
samimi söylediğini unn etti ve bir ço· 
c;uk saflığı ile sordu: 
-Nasıl? .. 

Paridayan merhametle gUlUmıedi. E
vet, merhametle. Onu öldüremiyeceğine 
kanaat getiren ve ona hangi silAhla dar• 
be indirebileceğini yine ona soracak ka· 

dar ı:ayıf düşen Faust:aya samimiyetle 
acımıştı. Tekrar glililmsedi ve, parma· 
ğınr alnına götürerek, yine alaylı bir 
sesle: 

- Benim kuvvetim buradadır .. Beni 
bu silahımdan tecrit etmeğe ~alışınız. 

Fauısta uzun müddet ona baktı. Par• 
dayan cidldi görUnliyordu. 

Eğer, Pardayan, onun kafasına ne 
alçakÇ' bir düşüncenin tohunı.lannı ek· 
tiğini bilıreydi, muhakkak ki dehıetinden 
ürperirdi. 

l<'austa bir müddet düşünceye dalar~f 
sözlerinin manasını ve bundan ckiebile· 
ceği istifadeyi anlamağa çalııtı. Ve yal· 

nu: Pardayanın imhası ldUşUneesile uğul· 
dayan beyninde bu şcytant fikir yeret· 
meğe başladı ı .. 

- Beyni! .. Evet 1 Onu beyninden vur· 
malr.. Onu çıldırtmalı !.. Bu dü§ünceyi 
bana o aııladr .. Demek ki, en iyi çare 
bu~ Hakkı var, bu, ölümden bin kat ~fa· 

ha iyidir .. Bunu daha evvel nasıl dil§ilne 
memiştim? . 

Sonra, Pardayana döenerek sinsi bır 
tebessilmle: 
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- Hakkınız var, dedi. purıJdan sağ 
olaralç çıkarsanız, artık şiıi öldünneğe 
çahımayacağnn. Başka Qir çareye baş 
vuraçağım. 

Pardayan bütün cetarctine rağmen ür
permekten kendini alamadı. 

Paustanm kendisi i~in müthiş bir şey 
dilşlink1üğüniln farkına varmıştı. Ve bu 
dütUnccyi ona, lüzumsuz bir alayı ver· 
mişti. 

Kendi kendini azarladı: 
- İşte sana gevezeliğimin cezası. Kim 

bilir bu kadın, timdi, bana neler hazır· 
lıyacakl 

.Fabt Pardayan, böyle hislerini kar
!ısındakine gösterecek bir adam dcğil
kli. Nitekim derha cs\ti alaycı tavrını ta· 
kırıdı ve gü!Vınsiyerck : 

- Utifatınııa teşekkür eckrim, de· 
di. 

Fau5ta, onun bu sakin halini, bu ~o
~uk kanlılığını bir defa dtıha takdir ve 
presti§le fieyretti ve yeni sergüzc;tipe 
atılmadan evvel, onu kendine bdlamak 
için son bir te~ebbüstc bulunmaktan 
l!endini alamdı. Heyecandan titriyerı bir 
sesle: 

- Şövalye, d~i. Bu lspanyollara ne· 
ler söylediğimi duydunuz. Onlara bUtUn 
dü§üncclerimi söylememittim. Bana, 
alayla, Şarlman imparatorluğunu ihya 
eden büyük prenses diye hitap ettirmiş. 
Sizin gibi bir adamın yardımile öyle bir 
imparatorluk kurabilirim ki, Şarlman 

imparatorluğu onun yanında bir çocuk 
oyuncağı gibi kalır. 

Bu müthiş §eref ve hatmet sizi ceıb· 

etmiyor mu? ikimiz elele verinıck kar· 
§ımııda hiçbir kuvvet durama.r:. Bütün 
cihana hakim oluruz. Bir tek kelime 
söyleyiniz bu İspanyol prensi lderhal 
Qrtadan kalkacak ve Allahtan başka 

hakim ve efendi tanımaf"n1 Fa ustanın 
yalnız bir tek hakimi kalacaktır 1 Siz 

Pardayaıı 1 Bir tek k~lim; ~öv~lye, bir 
tele ŞQZ söy}efin 1 

Pardayan soğuk bir ıesle cev4p ~ır· 
di: 

- Size, bu haris düşUncelerinll hık· 
kındaki fi\çrimi anlatiibilmigtim, nnne· 
diyordum. Beni af[edinil, JVlad-nı. bU 
benim ki-bahatim değildir. Fakat ın~t· 
maınızJl imkan )'Qktur. 

Fausta, Par<layanın fikrinden dönnıi· 
y.eceğini anladr. Israr etmedi ve •adıce 
1aşdik malçamında buuu saUildı. 
Parda~n acı pir ti nli devim ,tıt: 
- B\Iraya, sırf 11i;e bıızı terler sqrJe· 

mek i~in ~elPlİ~tim, 13unla.n timdı~e 
kadar söylemedimse, bu da bu tey}crın 
sırf ~ahsmı etakal;lar editindepdir. }.ta• 
dem ki mevzuu açtınız, fİmdi bunları 
söylemekte bir mahzur görmiyorurn· 

Fa usta soğuk bir tavırla: 

- Sizi dinliyorum, dedi. 
Pardayan onun gClzleri içine baktı ve 

yavaş ya va~ söyJemeğe baıladı: 
- Birkaç ay evvel Hanrl dö Val~Y1 

nasıl öldürttilnULse, bu defa di 8ylece 
kral Filipi öldürtebilirsiniz, bu onunl~ 
sizi al!kadar -eden bir iştir. ıcerldisifll 
pekfiHi müdafaa edebllceek kudrett.e 

olan Fillpin miidafaasmr yapacak de~ı· 
lim. Şahsi hırsınızı tatmin etmek iS.111 

bu memleketi kan ve atege de boğabltır
Einiz. Bu da siıi, kral "Filipl ve ba11u~ı 
alakadar eedr. Bu htttuıtald uıullerlrt•.• 
eğer inıani olsaydı, ıiıi buna tttvllt tı~
lc ederdim. runkU hpınyıyr kr• 

1 

Y F ın-
alcyhinc ayaklanchrmak1a, onun. r 1 
sayı işgal husuıundMi projelerine ınt11, 
olmuş olursunuz. Böylelikle, kfılımJ 

1 
Hanri, sizin mernleketimlıck raptıltn~ .. 
tahribatı düzeltec~k vakit bulab;:::1, 
fü·. Bu iki noktada &izi hıkh bu el• 
berııber, şizin iıteriniıc mani oJnıala. 
niyetim yokı 
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ı Hıı.lk knhramanlan ve 
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Şarlo n.srt zamanlar V(' • 
Bir numaralı halk dU~· 
manı 

ı Kadife maske ve ÖlUnı 
uçurumu 

UlTMURlY'ET ı Kııra kedi ve BUyilk ihUIOJ 

FERAH 
anu..ı 

HU.AL 

lSTANBUL 
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ı çapkın genç ve Kızıl çayır 
ı Hortlak 
ı Balalnyka ve herkes ondı:.n 

bahse:liyor 

ı\l,Eı,IDAR ı Denizler perisi ve Şarlo 
maskeli baloda 

K~IAL.BEY ı Çöl savaşları ve Çin batak 

HALE 

flALll 

haıı~ 

KADIKOY 
ı İşte bahriyeliler 

ÜSl\.lJDAR 
ı Çapkın genç 

BAKIRKOY 
l\ttLTtVAJ>l ı Mlgel Strogof 
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&lanbul Belediyesine müracaatları. . 
ttı l>tltca.ğınd ın_art 1937 cuma günii ~at on birde Belediye encümenindr. 
~'l'lnıa~~~teklilerin saat ona kıdnr teminatlariyle birlikte teklif 
lst-~diye encümenine vermeleri. (401) (1006) 

keı~n~ul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-
1 ı,1 t:.ksi tme Komisyonundan: 
~· ~la,.h . 
~ ~b: • a affuzhanesmde çamaşırhane, kayıkhane, kömürlük ve duş 

· &.~ık eksiltmiye konulmuştur. Hepsinin keşif bedeli 3697 lir.ı· 
~ ......... b 

llU • 
.c\. ........_ l~~e ait ıartnameler §unlardrr: 
I! ......... F 1 !artname. 
3 erın" s~. ......... la ~ §artname. 

ıl SıhJıi leklıler bu tartname)eri 18 kurut mukabilinde İstanbul limanı 
~ 4 ........_ ~?1etkezi levazıınmdan alabilirler. 
~~~&.fa.~~ iltnı: 9 mart 1937 salı günüsaat 14,S da Galatada Kara 

lal'onUncı:okagında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi eksiltme 

~ J ~ ........_ Eks· Ya~ılacaktır. 
~~ ıltnııye gireceklerin 27 7 lira 50 kurut muvakat teminat ver

--:___ (1039) 

liir ava Kurumu 
IS ay·· k p· Şillld' · ıyangosu 

S ~Ye 1. adar binlerce kişiyi zengin . etmiştir 
· ın · k Bü .~ı . eşide 11 Mart 937 dedir. 

l\hıc/uk kramiye: 50.000 Liradır. 
(lO.ooô ıs.cco, 12.COOOO 10.000 liralık ikr~miye'erle 

ve ~9.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

• 

T ns kışlnnm tamiratını t"ahhiit) 
eden üstenci nam ve hesabına me7 -
kur tamirat için ihale günü tnlip çık- 1 madığmdan pazarlıkla ihalesi 4 3 ' 1 

937 perscmbe günü saat 16,30 dal 
yapılacaktır . Muhammen keşif be· 
deli 900 liradır. Sartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda göriilebi • 

-~ ... '~ .. ,' -· .... ~ 

·rketi Hayriyeden 
Bayram güolerJmlzde seyrüsefer tari
femiz aynen tatbik edilecektir. Araba 
vapuru seferleri pazar tertibi üzerine 
icra edileceğinden başka. olarak saat 
8 de ve 20 de usküdardan Kabalaşa 

lir. İsteklilerin 68 liralık ilk tcmina~ 
makbuz veya mcktııplariyle inşaat 

şubcsind,.n ihale gününden evvel ala
cakları vesikaları ile ihnlc günü vak - _ 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan

ve 8.30 da ve 20.30 da Kabataştan 
lJsküdara ikişer sefer daha 

ila\1cten yapılacaktır. 

lık satmalma komi~yonuna gclme1e· 
rı. "889" 

VIII. Ko• için iki tane emme bas • 
ma yan,,.m tu!umbası ile 100 metre 
hortuma ihale günü talibi çılanadı • 
ğmd:ın tek ar açık eksilbne ile iha • 

lesi 27 ımb:ı.t 1937 cumartesi günLI 
saat 11 de yapılacak~ r. Muhammen 

tutan tulwnb:mın 400 ve hortumları 
135 lira ki hep.,i 535 liradır. Şart· 

name~i hergün ö~leden evvel kom:s· 

yond:ı cörülebilir. !steklilerin 41 ı=. 
ralık ill: teminat m~kbuz veya mek • 

tuplııriyle beraber ihcle günü vakti 
muayyeninde F ınclıklıda Komutan -
lık Safınnlmn komisyonuna gelme • 
leri. ( 980) 1 

6 ıncı Kor için 4 tane 300 kilo 
çeker ve ı tane de 500 kilo çeker k\ 
hepsi 5 tane baskül açık eksiltme ile 
ihalesi 12 3/1937 cuma günü saat 
15 de ya~ılacnkbr. Muhammen tu • 
tan 1580 liradır. Şarbırunesi hergün 
öğleden evvel komisyonuımızda gö • 

rülcbilir. İsteklilerin 119 liralık ilk 
teminat makbuz veya mcktuplariyle 
beraber ihale günü vnkti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık Satmaln•n 
komisyonunn ecl"I'E.'1eri. (1040) 

lstmıbul Komutnnlığı için lüzu · 
mu olan 4072 kilogram 3:3.5 mili· 
metre kutrunda Bronz veyahut ayrıi 
kuturda olmak üzere 4654 kilo bakır 

tel nçık el<siltme ile ihalesi 12 mart 
937 cuma günü saat 16,30 da yapı • 
lacaktır .. Muhammen tutan 4886 
lira 78 kuruştur. Şartnamesi hergün 

öğleden evvel komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin 367 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektuplariyle beraber 
ihale günü valdi muayyeninde Fın • 
dıklıd11 Komutanlık Satınalına ko • 
misyor.una gelmeleri. (1050) 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISIND~ 

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

1000 ,, ,, kromlu ,, 

PiPO PAZARI 

Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarıda miktn'n ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü Satmalma komisyonunca 
26/şubat/937 tarihinde cuma günü ıaat ıs de pazarlık ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan ·ı 162 lira 50 kurut ve 2490 No. Ju kanunun 2 inci ve 3 ün· 
cü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatla· 
n • "910,, 

Muhammen bedeli 1185 lira olan ısı adet battaniye ile 51 adet kilim 
salı pazannda Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün lstanbul Sabnalma 
komisyonunda 5 mart 1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye kona· 
caktır. Nümunesi hergün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 88 lira 88 kuruş Beyoğlu malmü• 
dürlüğüne yatıraro.k o gün ve saatte 2490 No. h kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaiki ham~ olarak komisyonda bulunmnlan. 

(930) 

~--------~'-----·---------~--------

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramına müsadif 22, 23, 24, 25/ §ubat 937 pazartesi, sair, 

çarşamba, perşembe günleri Akay Hatlarında Pazar tarif esi tatbik oluna• 
caktır. (996). 

86 cı Alayın müteahhidinden a - ----------------------·------
lmmış olduğu 351 kilo sığır ~tine 
muk bil verilmiş olan 951045, 9510· 
57, 951098 üç lata ayniyat tesellüm 

mal'=buzu zıyaa uğradığı müteahhidi· 
nin 33 üncü tümene müracnabnchn 

anlaşılmı§br. Müteahhidin mat1ubu 
ödenmek üzere z:ıyiiı;ıden yenisi ve · 

rileceğinden eski mı:ı.zbatanm hülanü 
kalmadığı ve bulnnlann İstanbul ko • 

mut'--iliğı daire müdüriyetine te:;lim 
etmeleri ilan oluı.ur. (1008) 

Beher metresine biçilen ederi da gÖrülebilir. Eksilbniye girecek• 

285 lturu! olan seksen ila 85 bin lerin 2490 sayılr kanunun 2 ve 3 ün• 

metre la§lık elbiselik kwnaş kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmu!lur. lha • 

lesi 5 mart 937 cuma günü saat 15 
dedir. llk teminat 13362 lira 50 ku· 

ruştur. Şartnamesi 12ı2 kunışa M. 
M. Vekaleti Satmalma komisyonun • 

cü maddesinde istenilen belgelerle 

birlikte ihale gün ve saatinde Anka • 
• 

rada M. M. Vekaleti Satmalma ko • 

misyonunda hazır bu!unmalan. 

(610) (903) 

dan alınır. Eksilbniye girecekler ka ~ Beher metresine biçilen ederi 38 

nuni teminat ve 2490 sayılı kanu • kuruş olan 200000 metre minder kt
nun 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı lıflığı bez kapalı zarfla alınacaktır. 

belgelerle birlikte teklif mektupları • Şartnamesinin 380 kuruşa nlmalC 

nı ihale saatinden en az bir saat evv'!l 
Kuleli A k""r~ J iftesi 0'rnr1:ırı için Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma 

2400 c.det fil:fil os fanila 1200 odet komisyonuna venneleri. (605) 

ve örneğini görmek istiyenlerin her 

gün öğleden sonra Komisyona gel • 

meleri ilk teminat mıktan SOSO lira· 

dır. ihalesi 9/31937 sah günü saat 

15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikalarla temi • 

natlanru teklif mektuplariyle birlikte 

ihale saatinden en az bir saat evvel 

Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma 

spor fonilası, 5000 çift çorap 4 mart (904) 

937 per§em e günü saat 14 de Top· 
hımede Satın"L"ll:ı hom' yo::mn:b a
çık eksiltme i'c ~c ': ır. Hensi • 
sinin tahrn·n b d•li 3470 l":·~dır. llk 
teminnb 2"0 lira 2~ lrunı"tur. Şart • 
mı.me ve nüm~n !eri hon·s·•onda 
uörülebil' r. İs~e' ··~~rin lr:ınun:i vesi· 
kalariylc beraber belli s~ntte 1-..omis · 
yona gelmeleri. (349) (902) 

Alınacak Uç.ı:ş elbisesi pazarlıkla 
eksiltmiyc konmuştur. T ehmin edi 

len bed~li elli bin lira olup ilk temi • 
nat parası 3750 liradır. İhalesi 5 mart 

937 cumn günü saat 15 tedir. fda· 

ri ş:ırtnamcs: 250 kuruş mukabilinde! 
M. M. Vekaleti Sabnalma komisyo -
nundan alınır. Nümunesi komisyon· 

komisyonuna vermeleri. (618), 
,(10152l 
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AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

IŞIGI UCUZA 
MAL ETMELiDiR 

DAHA AZ CERYAN SARFİLE 
DAHA PARLAK IŞIK VERiR 

Türkiyede umum1 Mü.-nesailliği: 

Helios Müessesatı. 
Ystanbul - Galata, Voyvada Cad. Ne. 124- 126- 128 (yeni binasında) 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA l;Yi 

EKiLMi~ TOWUM Gi9i V~QiMLiDiQ. 

"OlANTSl OANr ONi ~: 
ALAL~MCi HAN 

1 

' , "" 
ı..rın.,,_~ 

~ f 
~/ 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

---- Dr. ----N l ŞAN YAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

ilim-- Tel: 40843 ---

Kimyager 

1 Hüsameddin 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü EmHik ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Hanı. 

~~!.~!.~. :ı:~~ ~ dlger Zilhrevf hu. mile. ~ 
Bıbıifi 'fıyyue Cemıytti k•rtlll ~ 

No. 11 T~t. 2194.i r.-
Satı 9Dnl•rf P•N•ız ,1 

-·TiFOBiL-• 
Dr. iHSArt SAMi 

I"ifo ve paratıfo hıstılıklarına tutu 
mımık için ağızdan aıınan tifo hap 
landır Hiç rahatsızlık verme?.. Her 

kes alabilir. 

!1 'tmA"'T - ıtt1 

················ ................ 
·ı 
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BA R A M mUnasebetiyle gayet zengin proıraın 

ol ve eybek 
Oyuınlaırnvıe eınteıraesın 

REVCLER 
Yerlerinizi önceden temin için müdüriyete müracaatınız 

ı · rica olunur. 
Telefon: 4()335 

H Miidüriyet 
:::.--::::::::::::::::::=a=:wmı ı 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 
~cmatnzma 

11...ıurmbagıo 

SDyatDk 
Sinir ve Soğuk alğmlığından 
ileri gelen ,iddetli ağnlan 

1'eskio 
Ve 

izale eder 

lNKlBAZI, HAZIMSIZLICI, MlD~I 
EKŞ1L1K ve YANMALAR cJdetİ 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil. nı~abilit 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bıle uşrJJt 
ler. MiDE ve BARSAKLARI A iili" 
MAZ. içilmesi latif, lesi~ kol~y v~. :ı-r 
yimdir. Yerini hiç bir mumasıl nı~ oı' 
tutamaz. MAZON iıim HOROZ ın~ 

dikkat. 

__ .._. ADEM 1 
--~~---~~~~~~~~~~~=-~ 
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