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ısrnı müdafaa kuvvetleri- bu nokta da görüşülecek 
llıize tahsis edilecek 

l/ 

bflt~'le 
konıil<ıcak tahsisat la ta1.':Viye edilecek olan donanmamız 

·' bUt c . bir maneura esnasında 
~ \' )al>ıla~ 11 Üı:crinae Maliye. ma projesi için konulacak ve senelere 

• \ı... IG 'tıJ '1bn ~~~ırlıklar bitmek taksim edilecek 21 milyon lira, zirai 
\~ lbiı)orı lir utsC'Sinin geçen kombinalar için be§ senelik tahsisatın 
~ ~1-Jtdililıclttc~~adar fazla olaca- ilk taksiti. köy kalkınmasına sarfedile-
"'-.' ı\ biUı ır. 
~ ""' tıı aısa nıernleket rnüda- cek para ile husule gelmektedir. 
t~ ~ 'l\tctleritnizin arttmL Şimdi bütçe 212 milyon küsur lira 

~t ta~~~tniz için verilmi§ olduğuna göre yeni eene bütçesi 248 
tvj ısatın devamı, sula- milyon lirayı bulacaktır. 

~darıya • Bursa hattında 

ır tren yoldan 
~•I<arak devrildi 

.. ~~ı-.ı_~i varall var 
~ Ohı.-~Ce \1 \lrsa tren hattm-ı Bursadan verilen malQmata göre 
'~~. iki k:r~b.ilecek bir tren kaza §U şekilde olmuştur: 
'.......~. 1i tıin Yaralanma- Mudanya - Bursa posta katan Bur-
~- (Devamı 6 ınoula) 

Clrzanın 

~a~~~~ları 
j 

Büyük mera8fmle 
karşılandı ti 

Bütün Avrupanın alaka ile takip et-
tiği Türk - İtalyan hariciye vekilleri · 
mül:ikatı bugün Milanoda vuku bula. ~c,.,.nr;,,,., 

caktır. Bilhassa bu mülakattan sonra 
Türkiyenin de İngiltere ile İtalya ara
sındaki Akdeniz anlaşmasına gireceği· 

nin anlaşılmış bulunması mülakata ve. ~-i~ıımmi~;;;~~~ rilen ehemmiyeti arttırmıştır. ı 

Hariciye Vekilimiz Milanoda .-. i ~;;:~~~~ 
M·ı· •. t~t. ı ano 2 (A.A.) - Anadolu ajansı- O· /. 

nm hususi muhabiri bildiriyor: j 
Hariciye Vekilimiz doktor Aras bu ~ 

akşam saat yedi buçukta refakatinde 
Roma büyük elçisi ve Kalemi Mahsus 
müdürü olarak Milanoya geldi. 

İstasyon Türk ve İtalyan bayraklari
le donatılmış, yerlere halılar serilmiş 
ve büyük bir itina ile süslenmişti. Tren 
istasyona girerken İstiklal marşımız 

~lmıyoı du. Bunu İtalyan ve faşist 
marştan takip etti. tstasyonlda Hariciye 
Nazın Kont Ciano, Hariciye Umuru 
Siyasiye Umum MUdürü, Teşrifat U. 
mum Müdlirü, diğer Hariciye erkanı, 

Milano valisi ve belediye reisi, Milano 
faşist reislerile askeri ve mülki erkanı, 

(Devamı 6 ıncıda) 

................................. ························· 
Irak ordusu 
Subaylarımız ta .. 
rafından organize 

edilecek 
Belgratta çıkan Balkan Herald. 

gazetesinde okunmuştur: ! 
Irak hükumeti, Irak ordusununi 

Türk planı ve Türk tedrisatı üzerei 
yeniden organize edilmesi için Tür-! 
kiye hükftmetinden subaylar gön-i 
derilmesini istemiş ve Türkiye hü-E 
kfimeti bu arzuya muvafakat et- ! 
miştir. E 

. ···························•····························. 
Fransız Şarh orduları 

kumandaın 
Fransız Şark orduları kumandanı 

General İnsinger bu sabahki Semplon 
ekspresile şehrimize gelmiş, Sirkeciden 
Hayclarpaşaya geçerek saat dokuzda 
kalkan Toros eksprcsile Halebe 
ket etmi";tir. 

ispanya isyanının 201 inci günü ................................ ~ 

·Hükftmetçiler bir 
taarruzla ilerlediler 

Bir Alman denizaltı gemisi 
hükumetin bir gemisini torp!lledi 

"Mılliyetçi o1dıı7~1arı idtliasile hüfcivmctc 7:arş-ı isyan etmiş oUın ispanya 
fa§i.stlerbzin emrinde Faslı bir aşkcr Madrifin haralıe haline gelmiş dı§ 

mahallelerinde öWürdüğü iki hükUmct ncf erinin cesetleri arasında 

Madrit, 3 (A. A.) - Müdafaal cumu defotmişlerdir. 
~omitesi tarafından tebliğ edilmiş - Madrit cephesinin diğer bölgele-
tır: rinde kayda değer bir şey yoktur.,

1 
• 

"Aranjuez bölgesindeki taarruzu- Alman denizalb gemileri 
muzun muvaf fokıyetle neticelenmesi fnaliyette imiş 

\ Bastida si:;arral silah fabrikaları ara-
sında ycfüi hatlar işfalinc imkan ver- Madrit, 3 (A A.) - Ma1aga0dan 

1 miştir. bildiriliyor: · ı Cumhuriyetçiler, kazandık lan top- Megja ile T orroks arasındaki sahil 

ı 1-eainin karı.nmn d!I Moskoooda tevkif raklnr üzerinde tahkimatta bulun - yakınında, Alman olduğu tahmin e• 

k edildiğini ya..-m:ıştı7c. Bugün madam malanmı mani olmak maksadiyle dilen bir denizaltı s:tcmisi, erzak ha· 
adar HABER' de ba1tlıyor ~in yeni bW-resMıi M~ asileı taraimdeın f3pılan birkaç hü- • (Devamı 6 ıncıda.) 
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Ha ise, 
arasın a 

mek epte talebeler 
heyecan.a sebep oldu 

e var! 
İzmirde Karataştaki kız lisesi binasm 

da zehirli gaz dersinde açık holde tecrü 
be yapılırken müessif bir vaka olmuş, 

bir talebe delirmiştir. Birinci sınıf 2 
inci şubeden bir talebe, zehirli gaz tec. 
rübcsi esnasmda birdenbire gayri tabii 
bir halde söylenmeğe başlamı§ ve bu 
talebe, dersten çıkarılmıştır. 

Yazan: 
"Konservatuvar profesörlerinden 

bayan Nimet Vahit ile H. F. Esin yap
tığı mülakatı bliyük harflerle dizdirip 
yüz bin afi.~ bastırmayı ve bu aii§leri 
memleketin her tarafına dnğıtıp astır- ı 

mayı., teklif edeyim mi ctmiyeyim mi 
diye dün bir hayli düşündüm. Zira ben 1 
bu ya.5n geldim {* ), bu kadar yıl ga
zetecilik, muha.ITirlik ettim, itiraf 
ederim ki bu derece ''provacant,, insa
nı Wlivaca bu derece teşvik edici söz
lere ve neşriyata ilk defa olarak rast
lamış bulunuyorum. 

iz.arT.e:2din Nazif 
sayısının ikinci eayfasmda çıkan son 
bir yazısı gibi daha. dört yazı yazacak 
olursa genç dostum Ya§ar Nabi, im
zasına karşı bende uyandırmış bulun
durduğu "okuyucu em.niyeti,, ni bir 
hayli nza.!tmI!i olacaktır. 

Mektebin leyli talebC6inden olan bu 
kız, geceleyin yatakhanel-.lcki y3tağın

d:ın kalkarak dı§arı çıkmı§ ve mildür
"Edebi meseler,. ba.§lığı altında çı- muavinlerinden birinin ansızın boğazına 

kan ve "Ulus,, un iki sütununu doldu- sanlını§. sonra teskin edilmiş ve yata. 
r::ı.n bu ya.zısile genç muharririn tet- ğma yatırılmıştır. Zavallı kızcağız, es
kik ve isbat etmek vaadinde bulundu- kidenbcri sinirli bir halde bulunuyor-
ğu dava şudur: muş. 

"Edebiyatımızın en büyük ve ür.e- Bu iki hadiseden sonra, İngilizce der. 
rinde ısrarla. durulması gerekli derdi sinde üçlincü bir vaka daha olmuştur. 
halkın rağbetsizliğidir,,. 

Eğer muharrir yazısını yatnız ıFr 
"edebi meseleler,, başlığı ile bize sun-

İngilizce öğretmeni Adnan, ders tak· 
rir cl:lcrken sıralardan birinden: 

- İşte geliyor 1 
Diye bir ses duyulmuş ve bunu taki

ben gene bir gün evvelki hadiselerde 
görülen kız, ayağa kalkarak öğretmen 
Adnanm üzerine atılmış, boğazını sık. 
mağa teşebbüs etmişir. Öğretmen Ad
nan: 

- Kaçın kızlar 1 
Diyerek diğer talebeye dışarı çıkma

larını bildirmiş, J, zlar, büyük bir gürül. 
tü ile ve çığlıklar basarak dışarı frrla
mışlardır. Bu hfidise, bir aralık mekte
bin diğer sınıflanndak intizamı da ih. 
lal etmiş, her smıfta bulunan talebe, 
korBorlara uğramışlardır. 

Hasta kız, tedavi altına alınmıştır. 

o dosu 
Hem tam sırası .. Nesli ıslab. nüf u

su çoğaltmak, cemiyetin en esaslı hu
oeyresl olan aileyi yeni temeller üze
rinde tesis gibi gilzel ve yüksek arzu-1 
!anınızı bir hayal ve ılık salonlann 1 
muhaverelerine katrştırılacak bir ~-1 

n1 olmaktan kurtarmak merhalesine 1 

de artık ulaşmış değil miyiz? 1 

muş olsaydı bize okuttuğu iki sütunu 
bir "musahabe,, addeder ve üzerinde 
fazla. durmazdık. Ama ma.demki, ikin
ci ve sarih bir serlevha ile muharrir, 
bir davanın, hem de mühim bir edebi
yat davaısmm lsba.tını bize peoinen 

Hava nazulanna göre 

Blııa.e.naleyh bayan Nimet Vahit 
ile bay Hikmet Feridunun muhavere-! 
s1.nl evlenme ve çocuk yetiştirme pro
pagandamızın ilk ve mükemmel eseri 
teşvikçisi, tahrikçisi olarak ele al
mak bir hayli faydalı olabilir Ama .. 
Evet bunun da. bir "amma,, sı var. 

vaa.detmlş ve hatta sn-! bu vaadin uyan 
dırdığı bir merak ile yazısını okuma
mıza sebep olmuştur. O halde iki 8Ü

tunluk yazıyı hatmettikten sonra biz 
de kendimizi şu suali ortaya atacak 
hakka ulaşnuıJ addediyoruz: 

Dikensiz gUl olur mu? Olmaz tabi! .. 
Bayan Nimetin müessir sözleri ara- "Nerede be bira.der dava.'! Ve nere-

smda şu tavsiye beni bir hayli düşün- de davanın i.sbatı ?,, 
dilrdll: Zira Yaşar Na.binin 'Türk edebiya-

"İdeal çiftin erkeği kayıtsız ve tına kal'§ı duyulan alakasızlığa. ve 
şartsız esmerdir.,, edebi Alemimizin verimsizliğine niha-

Eh .• Hangi kadın veya hangi kızdır yet verecek hareket ve anasır,, etrafın 
o ki kuracağı ailenin "ideal çift,, e yu- daki bUtün kehaneti §Undan ibaret: 
va olmasını istemez? Ve mademki "Edebiyatnnızın yükselmesine ge
"ideal çift,, ancak esmer bir erkek bul- rekli şartlar, memleketin umum! kal
makla teşkil edebiliyor, o halde? kınına.sile aynı ıseyir içinde kendiliğin-
ş~mdi diiaünUnUz bir kere.. Bütün 

'"!i den husule gelecek ve bti huSU!ta rol 
genç kızlar esmer erkek peşinde. Sa- oynayacak tek unsur zaman olacak
nşına, kumrala. baknn yok. Sonumuz tır.,, 
ne olur? 

İzdivacın kısmet adlı piyangosunda Acaba Yaşar Naıbi bizde edebt ha-
reketlerin, memleketteki umum! kal

bu neviden "ikramiye,, pek bol olmasa 
~er!ctir. l(nldı ki b:ı.y:ın Nimet esmer-

kmma ile "makfüıcn mütena11ip,, bir 
~eki!de gerilediğinin farkında. değil 

liği de kafi bulmuyor. Müsta.kbel zev- midir? 
cin şefkatli, zeki, çok çalışkan ve eli 
yüzil düzgün olması ve .. Bayanın çay Bununla beraber genç muharrire he-
içmekteki zevkine, daha doğrusu ça- nllz sistc.m:ıtik bir cevap vermek bak
yma kattığı şeker kadar da çocuğa kınr kendimizde bulıımamaktayız. Zi
baba olması lil.zmı. ra Ya.,ar Nabinin makalesi şu cümle 

Eger her bayan çay tiryakisi olsa, ile bitmekt~ir: 
haydi buna da katlanılsın. Fakat farz "Gelecek makalemizde hatıra gelen 
ediniz ki bayan he>§af tiryakisidir. Ax- pratik iınkfuılar üzerinde konu.~ 
tık işiniz yoksa ona ho~ beğendir- ğa ~alı§acağız.,, 
meğe kalkışınız. Hele: Be gözüm bunu makalenin b~ında 

- Dut §Urubu isterim! Dut §UI'Ubu söylesen de bi7.e beyhude vakit kayb-
isterim! ettirmemiş olsan kıyamet mi kopar-

Diye tutturacak olursa yandınız. dı? 

Ben ~n esmerim. Binaenaleyh Ok d x, kil 
Hikmet Feridun un bu mülakatından 1 U O~ 0 m 8 p 8 r : 
do?;abilecek tehlikeler knrş:sında bü-1 Ük okul ö3febnenlerine ders ve 
tün esmerleri ihtiyatlı davranmağa plan ömek1eri. 
davet ederim. Zira bilirim ki esmerler Aynı za.ma.nda hem birer muallim, 
böyle bir tavsiye olmasa dahi yine hem de birer kıymetli gazeteci olan 
kumrallarda.n. sarışınlardan çok ö~ iki münevverin, yani L!tif Fdk erenel 
ye tutulmak zaafmdndırlar. Ve bil- ile Hasan Bedrettin Ülgenin iınzaları
mem niçin 'böyledir, neden hep onlar ru ta.51y::ı.n bu kitap, Kliltür bakanlığt
cvlenirler ve niçin san~mlar ve kum- nın terb'ye ve talim prensiplerinde 
ral~ d.ah~ az güze~, daha. az evlen-

1 

yaptığı son ve ~ok faydalı yenilikleri 
mege mUsaıt addedilırler? ilk okul öj;'l'etmenlerine, a.çık bir ifade 

O sanşm ve o kumral erkekler ki 
doğrusunu isterseniz, esmerlerden bin 
kat çok "sexappe,, leri vardır. 

Edebi meseleler ve 
Ya~ar Nabi 

Ya.sar Nabi sevdiğim gcnçlerdendir 
ve yazılarını okudukça hep tahmin 
eder ve sanırım ki o, .günlük çalı§Illa. 
programında "okumak,, i~in de bir 
yer ayırmaktadır. 

Bu zannımda aldanmadığım.a beni 
inandıran vesileler, sebepler ve delil-1 
ler de gösterebilirim. Ve hatta diycbi-

1 
lirim ki ''bu Yaşar Nabi,, üzerinde 
Ankar::ı. fikir muhitinin çok mesut te
sirleri olmu~ur ve bu cey·r ile Anka-' 

münev-

1 

rn. Yaşar Nabiden olgun bir 
ver yaratabilecektir. 

Fa.kat, "Ulus,, un 1-2-937 tarihli 

(•) Y<ınl~ tefsir buyurulması1ı, 1
1 otuz altıya yeni bastık. 

ve vazıh bir teknik ile ulaştırmaktrr. 
Ben bu §ekildc bir ba..,ka C!!ler oku

m:ı.mıştım. Bunda. beni mazur görme
nizi tabii bulurum. Zira muallimlik 

benim sanat veya meeleğim değildir. 
Fa.kat eseri bu sahanın bir yabancı!ı 
olduğum halde b~ından sonun& ka-
dar okuyabilmem ban:ı. a.nln.tt? ki her 
iki muharriri birbirlerini ıyıce ta-

mamla.yarak ve bir programın ana. 
hatfarından btitUn bir yeni terbiye ve 
talim tekniğine yayılıı.bilmi§ler, ve bu

nunla hem Irnltilr b:ı.ka.nlığmm direk
tifini birer mu::ı.Uim eı!atile hıu;met-

tiklerini, anladıklarını i~b:ıt etml~kr
ve hem de muallim arkadaşlarına. hiç 
yorulmadan direktüi ka\Taya.bilmek 

1 

ve tatbik etmek imkAnmı Yerml~lerdir. 

Her iki muharriri tebrik ederim. H:ı
ni böyle,dört eser dtıha okusrun gali
ba bende de muallim olmak hevesi 
kabaracak! 

Sovy en s ra dünyanın 
en ıt vv rsi im:ş 

Fransız parlamentosunda milli mü. 
dafaa hakkındaki mlizakereler devam 
etmektedir. Hava nazırı Kot, beyanat
ta bulunarak bu2'ünkü Fransız hava 
kuvvetinin evsafını anlatmış ve §Öyle 
demiştir. 

"- Fransız hava ordusu dünyada 
en kuvvetli ordulardan biridir. Fransız 
mucit ve in§acıları bir aralık kaybetmİ§ 
oldukl:m yüksek mevkii tekrar işgal 
etmişlerdir. Hava ordumuzunkinden da 
ha iyi malzemesi olan bir tek ordu var
dır. O da Sovyet hava ortdusudur. Mal. 
zememiz her suretle memleketimize şe
ref verecek bir kıymettedir. Tabii ben
den tayyarelerimiz adedini tam olarak 
söylemekliğimi beklemezsiniz. Fa~at 

size hilber veriyorum, malzememizden 
bahsedecek olanlara karşı ihtiyatlı dav. 
ranınız. ilk işarette harekete hazır 

olan tayyare1erimizin adediyle bütün 
tayyarelerimizin miktarı arasmda bil. 
yük bir fark vardır. 1,500 tayyaremiz 
olduğu söylendiği zaman bundan ilk 
safta harbe iştirak edecek olan tayyare 
leri=nizin miktarından bahsedilmek is
tendiği anlaşılmalıdır. Altr aydanberi 
durmadan ç:ılı;ıyoruz. Faaliyetimiz hiç 
bir hava ordusunun faaliyetile ölçüle
mez. Harekete hazır olan tay~rarelerimi 

zin a:ledini yü:ı:de 37 nisbctintle, mil. 
himmatımızı yüzde 70 nisb:tinde art
tırdık. Bundan maada havai üsler teşkil 
ettik.,, 

Harbiye Nazırının beyanatı 
Harbiye nazırı Daladye dahi söz ala

rak §Unları söylemiştir: 
"- Fransa hükumeti, silahlan tahdit 

edecek ve harbin önüne geiecek bütün 
tedblrleri tetkika am:ııledir. Fakat bu.I 
gün bütün dünya. eskeri hazırlrl:lan i
lerletmek hususunda gayretler sarfile 

•• u 
• ye ı 

çülern 
t ~ •ti 

" Araba arımızı 
Be e iyeye 

bırak matl'a hazırız, 
fan, at ... " 

Otobüsçüler dün toplanmışlar, bele
diyenin kendilerinden istediği yüzde on 
hi::se üzerinde görü~müşlerdir. Otobüs 
çiller hasılatı gayri safiye üzerhıl:len yüz 
de on vermeye kat'iyyen razı değildir. 

ler. Otobüsçüler belediyeye yeni bir tek 
lifte bulunml:!.ktadırlar. Diyorlar ki: 

"Elimi~de bulunan • otobüsleri bila 
bedel belediyeye terke hazırız. Buna 
mukabil belediye otobüslerin işlediği 

müddetçe bosrlatı gayri safiyeden yüz-
de on bize versin., , 

iş 8ZDSI 
Mahmut pa~ıda Tarakçdarda bakır 

fabrikası sahibi 52 yarında Mustafa 
dün sağ elini makincy~ k:ıptırmış, bile-

11 
ği kesilmiştir. Mustafa hastaneye kal
dınlmIJtır. 

meşguldür.,, t ' ' a 

Daladye bundan sonra, muhtelif mem 
leketlerin askeri kuvvetlerini tahlil e
derek en ba§ta Almanyayı saydıktan 

sonra Sovyetler birliğine geçerek demit 
tir ki: 

"Sovyet Birliği, hücum tanklannm 
ve tayyarelerinin sürati bakımından 

hiçbir başka devlet tarafından yetişi!. 

miyecek bir derecededir. Polonya, Ro
manya ve Çekoslovakya da askeri kuv
vetlerini yükseltmcğe çalışmaktadır. 

İngiltere, muazzam bir tayyare filosu 
vücuda getirmekte ve deniz filosunu 
da modernle~tirmektedir.,, 

Fransız harbiye nazırı sözlerini §Öyle 
bitirmiştir: 

"- Fransız ordusunda, bozguncu 
unsurlar bulunduğu doğru değildir. 
Fransız ordusu, bilakis gerek Fransa. 
gerek müttefikleri için kuvvetli bir zırh 
teşkil eylemektedir.,, 

Pence e 
inli en serhoş 
Malıkemede şöyle dedi : 

" Ben iğri yürürüm, elverir ki 
kanun doğnı yüriisün t ,, 

Küçtik Ayasofyad::ı. Cebeci soknğm
da oturan yirmi ya~ında Kadriye dün 
gece kom~ul::ı.rile evinin alt katındaki 
bir odasında konll§urken bahçeye ba
kan pencerenin dışında bir gürültü 
işitmiştir. 

Kadriye perdeyi lc::ı.ldınp dışarı ba
kınca komşularından balık~ı Hnlidi 
görmü;, hemen bir feryat koparmış
tır. Feryat üzerine Halit kaçmıştır. 

}{a.driye karakola giderek komşuların 
dan Halidin bahr;e kap?sını açarak 
iceriye girdiğini ve kendilerini dinle
di:Jini söylemiş, şiHyette bulunmuş
tur. 
Halit yakalanmıştır. Fazla Mrhoş ol
duğu görülen Halit polislerin sorgu
suna şöyle cevap vermiştir: 

"- Kadınların ne konu.~tuklarmı 

merak ettim. Bunu dinlemek ti:ıcre 

b:ıhçeye girdim . ., 

Halit dün cürmü meşhut mahlceme
ı:f ne scvkedilmiş, htı.la sarhoıı bulunan 
Halit hakime de ~unları eöylemiştir: 
"- Ben iğri yUrUrüın, kapı açarım, 

pencere kıranın, bundan ne çıkar'! 
Eh·erir ki kanun doğnı yürüsün. Muh
terem reis suallerinize dikkat edin, in
ce ince sorun, ben Ru~a. bilmem, yal
nız tngifü:ce cevap veririm . ., 

Maznunun bu !)ekildeki cevapların

dan kendisini bilmiyecek kadar 
sarhoş olduğu anla.,ıtmış ve tabibi ad
lice muayenesine lUzuın görUlere!{ ora
ya sevkedilmiştir. Maznun adliye mer 
divenlerin:n sajlam olup olm:ıdığını 
tct!ı::ikini istemiş ve kendisine bu ci
het temin edildikten sonra merdiven
leri rı1tmıştır '. 

Tıbbı adli Halidin sarho§ oldu~u
nu raporla bildirdiğinden duru§llla bu 
güne kalmıştn • 

"Karar almak ... ,, 
nada "karar verınek., 

' almak, mahkemeden 
demektir. 

" ... gez~p görmekle 
avons commenc~ p:ı.T··:" 
Türkçeleşmesi için bl~ 
''işe,, ilavesi ınzımdn': .-. 
gezip görmekle ba,şl~ 

!/(o "' 

lraıı şairleri ifinM il 
arabi dilile ytr.Z1zmcŞ 
çoktur. - JJI. TıırM-11 

yet, f.2.31. 

Tertip hatası deSCJll '-
de pek iyi bir ~ey olın 
rusu mo.na değ·ı;-ıyor. 
desem üstadı yine 0 

korkuyorum. 
''Farist ve ara bf. ~ 

••dılııe,, 
pek iyi gelmedi: . 
hiç olrtla.zsa "dillerde .. 

l/o - • 

Bir iki yumurtayı ı.-dl' 
dil~ten sonra ... - ft 
Ona Tilrkc;ede "1°~ 

0 bl 
ter, frenkçcdeki gı ctJtl• 
ta = ceuf dur, , deJl'l 

• ti • ·ae !Wnkli gıase acrı ., 
şık yapılan ayakJ;a

5
,., 

~ ~. ,. 
yor, - Al:Jam, · . il• 
"Renkli glase dcrı 

d• 
fe,, olan; ''y:ıpılail•• 

* •• 
·r J Geçen S<>n yaz, bı ~ 

tinde ... - Reşat F'l"I}" 

Söz, !.f.31. .. .• p 
Bu, bir şey degıl · ııtf 

miş, "ge~en .. den 50 
Jll 

yazıvermiş. Ya şuJl~ ~ 
T .. 7 7 .. ı ·isütıt21' ••. ım.; :oy . ·,i 

yegane günah•, tÇ' 

ka.~rmalctır. 

"En mı.sum giinn.b
1
··., 

birçok giinahı ,•nrd1r:~ 
rm e!l ehemmiyctsiıl. 
Halbuki "yegane 
ba.§ka ~ünahı yoktur,, 
FeJ'-zi YüzilncU de"~ 

Bıı me.ı::c'e ctiid ed-i 
T.. l . k }>CCffC ur tçeyı pe .. 

mış, işi frenkçcyc dO 

Elli ya.şla.rınd ıı.. 
b 

Fleman isminde bır 
ce evvel Beyoğıund:aı 
otururken yaka.BI 
adamın taarruzuna. 11,ı 
mirle yüzUnden yıı.~ 

Mütecaviz bu va 
mıştır. 

Zengince bir kadıtl 
yaralayan adam beti 

Zabıta taraf ında.Il 
tadır. 



Me,<t p 
kitap arı 

Maarif ş·mdiden 
hazır ığa haş :ıyor 
Maarif vek5letinin önümüzdeki sene 

mekteplerin bu sene olduğu gibi uzun 
müddet kitapsız kalmaması için şimdi. 
den faaliyete geçmek kararında olduğu 
nu yazmıştık. Bu iş üzerinde tetkikat 
x<ıpan vekalet önümüzdeki seneler için 
de - şimdiye kadar tatbikinden iyi ne
tice alınmış olln - tek kitap esasında 
devam edilmesine karar vermiştir. Bu
nun için mi3;ldetleri dolmuş veya şimdi. 
ye kada: yazdırılmamış olan kitapların 
müsabakaları yapılmağa ba~lanmıştır. 

Bu sene müsabal:a ile yazdırıh:.cak ki
taplar üçer sene muteber olacaktır. 

Evvela ilk mektep kitaplarının yazıl
ması müsabakaya konulmuştur. Bunlar 
dan ilk ele alınan t<ılıiiyat bilgi:;i kitap. 
!arını yazaclklardan birin:i gelene her 
yıl için biner li:a telif hakkı verilecektir. 
Aynca beşinciye kadar olanların kitap
ları da satın alınacaktır. 

Maarif veka.Ieti yazılacak kitaplarda 
bulunması Hiımr.gelen pedagojik ve tek
nik vasıfları bir ŞC?rtanme ile tesbit et. 
miş ve kültür direktörlüğüne gönder
miştir. 

Afyon a 

\ Ta~ ı ömürü 
Yakmak mecburiyetini ortaya 

koyan 
Bir kanun projesi 

hazu·landı 
Eti Bank könıiiriin kolay bu

hmmasmı temin edecek 
Hükumet odun ve odun kömürü ye 

rine maden kömµrü kullanılmasını te
min için mühim bir kanun projesi ha. 
zırlamış bulunmaktadır. 

Bu projeye göre şimendifer güzerga
hında ve sahillerdeki şehirlerde bunla
rın 50 kilometre dahiline kadar muhit. 
]erinde devlet müesseselerinde, içtimai 
mües~eselerde ve fabrikalarda taşkömü 
rü kullanılması mecburiyeti vazedil
mcktedir. 

Bu muhit dahilinde nüfusu iki bini 
geçen ve belediye teşkilatı olan şehir
lerdeki müesseseler de bu mecburiyete 
tabi olacaklardır. 

Bu proje mahrukat olarak taşkömü. 
rü kullanlıması itiyadının halka da teş
mil için bir ba~langıç addedilmektedir. 

Projenin muvaffakiyetle tatbiki için 
ucuz ve pratik kömür sobaları tedari
kinin temini esbabı ve Eti bankın kö-
mürün her yerde kolayca bulunması 

için satı§ teşkilatı yapması imk!inları 

da hazırlanmakta!dır. 

iki serno 
Büyük demiryolu Sokakta bir genç 
tes·satı yapıhyor kızı öpm ··şaer ! 
Yeni hatların yapılmı:ısile daha büyük Kurbağalıderede 92 numaralı evde 

bir ehemmiyet kesbetmiş olan .,.fyon hizmetçi 17 yaşında Hemdune dün ak. 
istasyonunda büyük tesisat yapılması şam üzeri izinli çıkmış, kendi evine gi
taakrrür etmiştir. Eskişehiıide olduğu ıderken Ahmet ve Muzaffer isimli il:i 
gibi büyük bir demiryolu santralı kuru- arkadaJ yolunu keserek kıza sark.ntı
lacaktır. Yapılacak tesisat meyanında hkta bulunmuşlardır. Sarhoş bulunan 
bl·r mak1°ne deposu ve mü<:temilatı ile 

1
.r d 

:ı iki arkadaş bir aralık hizmetçi -ıem u. 
rampa ve yolcu salonları inşaatı vardn. neyi yanağından öpmilşlerdir. 
İstasyon yeniden kurulacak ve bu ha. Hizmetçi kızın şikayeti üzerine sar-
valide kanalizasyon tcşkiltaı yapılacak-

hoşlar yakalanmışlardır. 

tı~ -ii~ii!iiiiiii!i!iiiii3iiiiiiiiiE~~~f Ziraat vekaleti de Afyonda büyük bir 
silo vücuda getirmiştir. 

Devlet Demiryolları idaresi biiyük 
Ankara istasyonunun inşaat ve tesisa
tı bittikten sonra diğer istasyonlarımız 
da da ehemmiyetlerile mütenasip şckilıde 
ve halkın t:ım manasile ihtiyaç ve isti. 
rahatleri esbabını karşılıyacak istasyon 
far kuracaktır. 

Net·i > ,/~izıhn 
ko nfer· nsı 

Güneş klübünden: 
6 şubat 937 tarihine tesadüf eden ö

nümüzdeki cumartesi günü saat 18,30 
da Necip Fazıl KısakUrek tarafır.dan 

sanat hal:kıncla bir konferans verilecek
tir. Aza ve dostlanmızın bu toplant-ya 
sen:: k=.t -· ·ını dileriz. 

lÇERlDE: ! 
* lnhls:ır!arm geçen ay yapılan rnuhakc· 

mat t'ımlr ve memurluğu imtihanında 23 ~ • 
şlnln ltaznndığı an:aşılmı§tır. Bunlar sır:ı !• 
le m!lnhaJ!cre t:ıyln edllccekler.:lir. 

• Uyuşturucu maddeler inhisarı mildUrU 
Hamza Osm:ın Ankaraya gitmlştlr. Pamuk 
fpllğt, işinin idaresi hc.kkında İktisat vckt.·ı 
letine malfimat verecektir. 

* Yapılan bir statlstlğe göre bıı sene ll· ı 
nlvc:-sıtcye 1348 talebe girmiştir. 

• Şirketlhayrlye, Akay ve Halicin yeni 
tarifelerini tesblt edecek komisyon bugün' 
ilk lçtlmıımı yapacaktır. 

• Yenice .sJ(;'ıı.rnlarmdakl ikramiye kupon! 
Jannın piyangosu bu ayın 15 inde çeltllccek 1 
tir. 

ıeı Denizyollan idare& leltenderunn vapur 
işlctme~o vıı.ziyctin tamamen bc'll olmasın-, 
dan eonra başlıı.mağa ){arar vcrmlştlr. 

• Evvelki gece Atıfet isimli bir kömlir1 
gemisi Fenarbahr;e önllnde kayalara otu· · 
mu~tur. Gemi, bir kısım kömUrU denize d··. 
kUlerck kurtarılmıştır. 1 

• Ticaret lt:ınunundıı yapılacak tadilll.t 
için but!Un ticaret <><!Mmd:ı bir içtima y~

pila~:ı.ı'tır. 

* I.Jmıın idaresi mevcut antrepoların vı:

zlyetinl tetkik ve yeni yıı.ptlacaltlnr hnkl:ır
da !lldr ıı.lmak Uzeore Almanyadan bir antre• 
po muteh'!lS:lm ı;ctlrtmı,ur. 

• Diri hayvan ihracının bazı şartlara. tr.•l 
bl tutulması için tetkikler yapılmaktadır. 

3 
ÇARŞANBA 

ŞUBAT - 1937 
Hlcrf: 1355 - Zilkade: 

7,10 

Vıı.lul Süıalı o.ı.ı. Ikındı 

GEÇEN SENE BUGÜN !'."E OLDU? 
Japonyac!a isyan eden askerler So\-yet top 

raltlarına !>açtılar. 

ıt Sari ve tehlikeli lınstnlıl:la ölen h.ı.y-ı 
\'anların muhitlerine zararlı olmamatnn için 
kııdnvralıı.rı ynlnlacaktır. Bunun için Ankı::.· 

rada Et"lç, Erzincan, ve Karacabcyde lhrak 
frrınJıu-ı yapilııcaktır. 

* Hıızırlruıan bir Uıylha ile denlzyollıırı ve 
Ak l i"'r"'"ri tckı:ıUt smıdığı kuru ıı.cnktır. 

• Yeni Tlran elçimiz Ali Türk dUn 
!Uma YJ <' !ni kral ZJ :>ya vermiştir. 

• 1~niver:lte 'T't'ktörU Milletler cemlyet!nel 
mUznheret top'antısmn iş•Jrak etmek üzere 
bııglln Cenevrcyc hareket edeeelttir. 

• 1 tnnbul Mnnrit kad:-o::undakl mU!etUş 
adedi çok görUlmüıı ve bu ltadronuo dörtte 
bir nlnbctlndı> indirilmesi takarrllr otmlstir., 

• Maarif idaresi BUyllkndadnkl Frerler 
mck'.<-blni satm atma"'a ve burada bir me\~ 
tep tc tsine karar verrnl~Ur. 

ıı: Rus ırılri. Puşktnln yllzUncU yıldönümü 
mfüı"' , '"" ;.,..ı arada ihtifal yapr'ac:ıktır. 

• Bayram münaşebetlle bütün nv•kt p'~r 
şubatın 22 sinden itibaren bir hatta tntl'• 
bulun'lcaktır. 

DIŞARIDA: 
• Frım~ız harie•:.·p nnztrı Dc!bo t1lln ll"

b:ıh bllyUk elçimiz Suııt Dava7.ı lmbul etmiş 
Ur. 

• Yunan g:ızctckrl Sancak me .. "lc31nln 
Türl.: te-ıne uvmm b'r f'ekilde halllndenı 

1 memnuniyetle b"'hsetmolttcdlrler. 1 
ııı 1 ve" k•a'ı v .,.l'lr'ı. h:ı.rlc'~e nazırı oldu 

ğu halde dUn sabah Berllne ve aaat llde1 

mvay 
• 

eı 
Uetleı·in ucuz atı•

masına itiraz ed yor! 
Tramvay iicretlerini tetkik ede

cek komisyon dün i k içlİmamı yap-j 
mıştır. 

Toplantı geç vakte kadar sürmüş 
,.e hayli münaka~alı olmuştur .. _Bele- I 
diye murahhasları ve Nafıa mumes-, 
silleri. İsviçre fmngmm sukutu, e-

1 lektrik tarifelerinin indirilmesi gibi 1 
sebeplerle tramvay ücretlerinin de 
tenzil edilmesi icap ettiğini ileri sür
müşlerdir. 

Şirket murahhasları bu haklı se
beplere karşı itirazda bulunmuşlar 
dır. Bununla beraber komisyonun 
ekseriyeti tramvny ücretlerinin indi
rilmesinde ittifak etmiştir. T enzilatm 
birinci Ye ikinci mmtaka biletlerine 
göre 40 para, 30 para ve daha fazla 
olarak tesbiti pek muhtemeldir. 

Toplantıya bugün devam edile
cek ve kati karnr verilecektir. 

a at uc z uğ 
Fabrika maliyet fiyatlarının 

indirilmesini temin e ecek bir 
kanun projesi hazırlandı 

Hükumet hayat ucuzluğuna her tür
lü sanayiin. muzır tesir yapması imka. 
nını ortadan kaldırmak için yeni bir ka
nun projesi hazırlamı§tır. Bu kanunla 
fabrikaları::ı yüksek maliyet fiyatlannın 
indirilmesi gayesi istihdaf d:iilmektedir. 
Bu proje maliyet kontrol kanununu it
mam edecektir. Yeni proje ile fabrika. 
lara muayyen fiyatlarda mal satabil-

1 
mek için ne yolda çalışmaları lazım gel 
diği tayin ve tesbit edilmektedir. Bütün 
fabrikalar ve maden ocakları bu suret
le devlet mürakabesi altına girmekte. 
dir. 

stanlıul haricinden 
getir"ten etler 

Her sene olduğu gibi bu sene de civar 
limanlardan şehrimize kesilmiş hay
van gelmeğe başlaması her zam'ln üze
rinde dedikodu yapı!an bir meseleyi 
meydana çıklrmı§tır. 

Şehir haricinden gelen bu etlere es. 
kirlen H::.sır bkelesine çıkarılmalarından 
ldolayı '"Hasır kuzusu,, namı verilmek
teydi. Şimdi rıhtıma çıkarılan bu etler 
bir takım pis motörlerle buraya gel
mektedir. Buraya geldikten sonra ekse. 
riya hem rıhtım veya iskele üzerine 
hayvanlar ü .. tüste atılıvermekte ve on
dan sonra muayeneye sevkedilmektedir. 
Belediyenin bu etler üzerinde yaptığı 
muayene yalnız baytaridir. Yani hay
vanda bir hastalık olup olmadığı tayin 
edilmektedir. Fakat bunların nakil ve 
temizlik şeraitini 
yoktur. 

araştıran hiç kimse 

1 
llrUk~ 'e vru- ı o muştur. H:rrJ PCr["nbııye 

1 k.ı.1ar Brükseldo ltalacaktır. 
* Bulgarlst:ı..,dıı Unlvcrsite talebelerinin ı 

ceıniyet'cri feshedllınlştır. 

• ln,...lltere hUkQmet ters:ınelerind!'n su'
k:ıst f:Üphestle ycnlJcn bazı lşeller çıkan.· 

mı tır. 1 
* Alman kruvazörü Emden Çin sula.nnal 

vrı.mu~tır. 

• Mısır hUkCı'T'ctlnin kapltültıayon sahi
bi devletlere yalmıd:ı ikinci bir nota \•crcccp 
h:ıb!.'r verllmekteJlr. 

* J.eh!stnn ?.nb tası ekserisi Yahudi olan 
15 lmmUnlııtl tevl:l! etmiştir. 

• GUrclstan Sovyetler ltongresl tarııftr• 

dan 10 şubatta tasdik edllcc"k olan GUrcl!.• 
tan cumhuriyeti kanunueS3.Sl.,I projesi d'l,... 

fUIJll HUHUt m ti uııt t lhiltlUıtı ı uıu u Hü • .uııınımmnAmmınmt 

C9J@1'G~\f@l<§l fi n~n ın cen 
(ğJDD IF'tr©llfiJ~D~~a 

©Dm©10uc9Joır 
Kurıında Asım Us, Milletler ccn~iye

tin:.ı Hat yJa U.tbik edilmesine karar 
vereoile e:;i i1: 0 nci resmi bir dilin ne 
o'abileceğ

0

ni ara~tırd ktan sonra Ş'lt 
net:ceye v::ırıyor ııc divor ki: 

''Hatay ülkesinde rcSil"J dil birdir, 
ve sade Türk,.e:lir. Ancak Araplar. 
Ermeniler ve Kürt ve Yahudiler gibi 
c:mlliyetlere, daha doğrusu Türkçe 
bilmiy<ınlere ait muamelatta kolaylık 
tedbirleri alınır. Mesel:i Türkçe bil

miyen adamın dığer bir dil ile vere
ceği arzuhal kabul olunur. Fakat bu 
arzuhal üzerine yapılacak muamelat 
hep Türkçe olarak yürür. Bir de mah
kemelerde tarafeynden biri Türk· 
çe meramını ifade edemezse tercü
manlar bulundurulur. 

Bundan başka Hatay i!e Suriye 
arasında müşterek gümrük, mtlştcrek 
para meseleleri ile harfe.! temsil işi 

vardır. Bu müşterek vazifelerden do
layı Suriye ile Hatay arasında cer& 
yan edecek muhabereler hangi dil 
üzerine olacaktır?. 

Bu bakımdan mesele tetkik edilince 
Hatayda ikinci bir dilin Arapça değil, 
f:ılı:at Fransızca olması dnha makul 
olur. Zira bu türlU mtişterek müesse
selere ait muhaberelerde Hataylıların 
Türkçe, Suriyelilerin Arapça kullana
cakları yerde müşterek dilini Fransız.. 
ca olması işleri daha ziyade basitleş

tirir. Türkçe bilmiyen bir Arabm 
Arapça vereceği arzuhali kabul ettik
ten sonra bir Ermeninin Ermenice, bir 
Kürdün Kürtçe, bir Yahudinin Yahu
dice arzuhalini kabul etmemek ıçın 
de sebep bulunamaz. Knbul edilince 
de dil meselesi yüzünden büyük zorluk 
lar çıkar. Şu halde Tiirkre bilmiyen
ler için ekallf ·et dillerinden birini di
ğerlerine tercih edecek yerdP. icap 
eden yerlere müşterek resmi dil o1arak 
Fran"ızc:ı.nm lmllanılmasr <>n kısa, 

en kolay ev en makul yol olur.,, 

~ 

s@&.-taı~al a.ıt0Daı1n1 
~aııranaır · 

Abidi>ı Daver Oıımhuriyette "So7.-a
ğa atıl.an paraıar başlığı altında,, dü
{iilnlcrde ve cenaze mcrosimitıe gön
derilen çc!en1clerden, buketlcrcbı baJı.8.
derek şunları yazıyor: 

"Sevginin, tebrikin, teessürün yal
nız gönderilen buket de ve çelenklerin 
ihtişam ve azameti ile ifade edilmek 
istenilmesi. bu hislerin, daha ziyade 
sahte ve samimiyetsiz olduğun~ göste 
ren bir ukallı.lıktır, o kadar.. Büyük 
çelenk, büyük biiket, büyük teessür 
ve sevinç değil: Büyfık ve dolu kese 
ifade eder . 

Fakat, işin hissi iktısadi cephesin
den ba.cıka acı bir tarafı daha var. Ge
çenlerde, ölen yüksek bir memurun 
cenazesine muhtelif müessese ve §3.

hıslar tarafından 2000 liralıktan fazla 
çelenk gönderilmi<]: bu çelenkler me-

zarın üstünde çürürken ailesi, çocuğu
nu mektebe gönderemiyecek kndar 
parasız kalmıştır. Zavallı dul kadın, 

o sıkıntr ve ihtiyaç anında kocasının 
mez:ır to~'"akları üstür..e açılan iki bin 
liraya. kim bilir ne kadar acımıştır.,, 

- Ab:d·n Davcr!n 11a.zısı içtimai 
bir dert o!m!l malı ·yetini nösteren bir 
no7daya tem"tS cd:yor. Jl.!c~r topra7c
ları üzrrind-0 çürrııcı VC?f'CL lıir düğün

da birkaç srı-ıtlilc fc<rthird..1>11 sonra çöp 
se.,,..etirıe C!ltlnn !'"1cn7: ı·c biikctlerc ve
rilen pc,rahrın b;rk'l.ç gayri Türk'iin 
1•cscs 'ne al:t ğ nı d.a biz söıtl;!1ez:m. 

Göııter:ş i,.:n 1•crile11 bu paralara ne 
kacl.r1r yrı::ı k ! 

Tifll tc ncşredl mlştlr • ----------------
• Zevce lyle birllltte tayyare ile :Mısıra 

gttm,,kte oınn Lindbergln İtıı.lyada Pi"e c.
varında bir tayyare meydanına lnml:;ıtlr. 1 

* Beyaz kad n ve c;ocuk ticareti h:ıltkın

dn mU::nk,,rede bulunma'c ü~re C:ıvad:ı Mili 
te.'"r cemiyetinin bir kon! rımsı aktcdl'ml -

1 
tir. 1 * Nobel mUltll.!:ıtını lmznnıın Assictzl·y 
r,avrl slves1 bir knc;: Non·ec;: t "'l.kUlü ter • 
!m1:ın Norveç! zlyal't't etmc"'e davet edil• 
mi§'!r. • 

ııı Yüksek mıııı ml'd:ı.!aa m ··ısı dün Ro
mada Venedl!t s:ıraymda Husollnlnln rlya.sctl 
nllındıı. senelik toplantısını yapmıştır. 

Numan !Jenemenci
oğ u ~nltarada 

Evvelki gün rchrimize gclon hariciye 
umumi k.:tibi Numan Menemencioğlu 

dün Ank:ıraya v<?stl olmu§tur. 
Numan Menemcncioğlu şubatın 2~ 

inde Cenevrede Milletler cemiyeti tara
fından secilen bir komisyonda görüşüle 
cek olan Hatay ana y:ısası milzakerele. 
rinde bulunmak üzere yakında tekrar 
Cenevreye !dönecektir, 

" 
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Uazc tcmuc, "Gllzclllk cıoktoru,. adresi L ne hakiki veya müstear adlarınızla sora 
cağmtz sua11crtn cevaplarını bu sUtunda bulursunuz. Bu cevaplarr Partste anlaşmış bulun 
duğumuz gUullik mUcsscseaı \'ermektedir. GUzelllğinlzi noksan brrakll.D kusurlarmrzI bize 
ya.zmız. 

- 95- 1 
Selma Uzel imzasiylesoruluyor: 
1-16 yaşındayım. Boyum 1,60 

kilom 57. Zayıflamak is!emiyorum. 
F afat adali bir vücudum olsun is!iyo
rum. Bana hangi idman hareketleri
ni tavsiye edersiniz? 

2 - Göz kapaklarını hafifçe fİş 
ne yapayım? 

3 - "Pudra,, hariç olmak üzere 
cildi beynzlo.tmak için ne yapılır? 

4 - Göğüslerim dolgun ve ser! 
olsun istiyorum ne yapayım? 

Cevabınızı sabırsızhlda bekler 
hünnctlerimi summm. 

CEVAP: .,. 

-96-
~ Kara Arslan imzasiyle soru

luyor: 
Yaşım 17 dir. Boyum 1,45. ağır

lığım 50 kilodur. 
Boywn kısa olduğu için üzül. 

mekteyim. Boyumun uzamuı için 
ne yapmalıyım ? 

CEVAP: 
Boyunuzun kısalığı ıçın gerçi 

tavsiye edilecek birkaç jimnastik ha· 
reketi varsa da bunların pratik bir 
netice verip vermiyecekleri şüpheli· 
dir. Boy kısalığı bir nesil ve tevarüs 
meselesidir. Aanzi bir kusur değildir 
ki tedavi edilsin. Bu sütunlarda oku-

1 - Adali vücuda mrJik olmak 
için en doğru tedbir açık hava spor- yuculr.mnıza boy uzatmak için muh
Iandır. Kızlara yorucu jimnastikler telif vesilelerle birçok defalar jimnas 
tavsiye etmek taraftarı değiniz. U- tik hareketleri tavsiye ettik. Bunları 
zun gezintiler ,tenis ve mümasili okudunuzsa herhalde neden ibaret 
oyunlar, yazın yüzmek ve kiirek çek- olacaklarına dair bir fikir edinmişsi
mek kadınlara hem çok sıhhat verir niz. Yüvudunuzdaki kısalığın belden 
hem de vücutlarını sağlamlaştırdık- yukarı gövde kısmında mı yoksa ba
tan başka aynca güzelleştirir. caklarmızda mı olduğuna dair bir şey 

2 - Göz kapaklarınız birkaç se· yazmadığınız için biz de hangi jim
bepetn şişkin olabilir. Acaba böbrek nastik hareketini tavsiye etmemiz 
lerinizde bir rahatsızlık mr var~ Her lazım geldiğini kestiremedik. Bunun 
halde idrarınızı tahlil ettirerek kendi- içindir ki !İmdiye kadar vermiş oldu
ntzı bir dahiliyeciye gösteseniz. ğumuz öğütleri okuyarak bunlardan 

3 - Pudra zaten cildi beyazlat- kendinize elverişli bulduğunuzu m· 
maz muvakknt bir zaman için gör tihap edersiniz. 
lere beyaz gösterir. Yüzü beyazlata- ---------------
cak kremler vardır. Bunlarla masai· 
lar yapmak suretiyle cildinize tazelil< 
ve beyazlık verebilirsiniz. il 

4 - Göğsünüzle hiç oynamanın 

Ceza kanonunun f .. -·-...--···-:-........ · ... --·-·----............ --::: -....... -ıt ••• ..__ .... -.. .... _ .. ______________ .. _........................... d 
değişen maddeterı 1 Lisan derslern· ta ip e 

Kamutayda bugün görüşlllecck 
15 maddesi değiştirilmi§ olan ceza 1~ ve edecek o an 

kanununun muaddel maci:Jeleri bugün •. e 
Büyük Millet Meclisinde müzakere e- E~ A • fi 
dilecektir. =iı::i~.· o n e ı p Kanunun en mühim değişikliğe uğ. 

rayan beşinci maddesi §U şekli almıştır: 
"Bir Türk dördüncü maddede yazı· :: k ı k 

====.~=====. o a y lan cUrümlerden başka Türk kanunları-
na göre a~ğı halddi üç seneden eksik 
olmıyan şah:.t hürriyeti bağlaym bir :ı 

cezayı müstelzim cürmü yabancı mem. e~ Abone şekilleri . ··q~ 
lekette işlediği ve kendisi Türkiyede ~~ 1 - Bir ders takip edecekler 360 kuruş abone ücre?~1 ~u"-J 
bulunduğu t.akdirde Türk kanunlarına i~ 2 - lki ders takip edcckeler 7 20 kurus abone ücretırıı ~~ 
göre ce~alandmlrr. Eğer cürmün aşağı ij j -Üç ders takip edecekler 1 260 lrnnış senelik abone ıı 
haddi 3 seneden az şahsi hürriyeti bağ- g taksitte ödeyebilirler. c1ıt'· .J 
layıcr bir cezayr milstelzimse takibat g Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakaJTllnt ~ 
icrası zarar gören §ahsrn veya yabancı u Ab 1 · · · b ·· h k 1 • ~ds :: one enmızın una gore arc et etme erı ve nşaı:.· 
hUkumetin şikayetine bağlıdır. Mağdur H tarihlerde taksitlerini ödemi! bulunm:ılan lazımdır. rl 
yabancı ise bu fiilin işlendiği mahal ka- 1 •

1
r:.. Bir ders 'takip etme'- o~B.ısf 

nunlarında ~a cezayı müstelzim olması n.. iP ~ 
şarttır.,, n abone olanlar ve oıacal' ~,. 

Kanunun 13 üncü maddesi ağır hapis H Üç dilden istedikleri birini takip etmek üzere abone ol~g~ı>,~ 
cezalannı müebbet veya muvakkat ola. ii la:a, yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshala~. 
rak iki kısma ayırmakta ve muvakkat i i~ Bu esas dahilinde abone olmuş veya olecnk olan okU 
cczabrın yani 1 seneden 24 seneye ka- H aboue taksitleri olan 120 şer kuruş: 
dar olan cezaların dört devrede çektiri- g 1 Kanunusani 937 
leceği de tasrih edilmektedir. · H i Nisan ,, ~ 

Kanunun 313 üncü maddesi müşterek g 1 Temmuz ,, ~~ 
cürüm ikaına dairi:lir ve şu ~ekli ı:ılmrş. g tarihinde idarehanemize göndenni~ bulunmaları ıaznndır;,,ı~ 
tır: g kuruşu tamamen ödemiş bulunacaklar ve bir dersin fo 

" Beş kişi daha ziyade kimse adliye i; olarak elde ehniş olacaklardır. S 
veya llmmenin itimadı ve selameti veya H ıki ders takip etmek o~e" .ıJ 
adabı umumiye ve nizamı aile veya şa· r b 1 k 1 ~ 
hıs veya cemiyeti teşkil ettikleri takdir- :i . a on e o aca ar )8~' ,. 

:.·:. Ü;; dilden istedikleri ikisini takip etmek iizere abon.e. 0 
11·• eJ'!J de bunların bcrbirisi yalnız cemiyet l P" ~· 

teskilinden dolayı beş seneye kadar a. ~; ter~ih ettikleri derslerin intişar ettiği nü:ıhalar gönden ırl,oı:ıe 
•r.: lin..Je abone olmuş veya olacak olan okuyuculanmızın a ~ 

ğır hapis cezasile cezalandırılır. Eğer 11 
bu cemiyet efradı dağlaıHa ve kırlarda H olar, 7 20 kuru~u altı taksitte ödeyebilirler. ştJ i 

:i Bu şekilde abone olacaklar taksitleri olan 1 20 şer k.~~ııde 
veya umumi yollarda dolaşır, yahud iç· i'.i lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayrn ilk gunU 
]erinden iki veya daha ziyadesi silfilı ta- b 
şır veya emin bir mahalde siHih saklar. ii ulımmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. r 1. 
sa 3 seneden ıo seneye kadar rığır hap- fi . Dç derse abon e ola'118}!ef~ 
se mahkCim olur... [I Uç dili de takip etmek istiyenlere bir sene müddetle ": . .ıof• 
Şikayetler, temenniler 

nızı tavsiye ederiz. T nbiat size nasıl T' ; •d 
bir gö3üs münasip görmüşse, bunu ı Le l l e 
öyle kebul etmeniz daha iyidir. Yal
n•z nütyen veya beden korsajınr ih-

het şey e·r pos acı 

:i tlı.zaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 1260 ~el 
:ı lçmcle bulunduğumuz senenin ilk ayında tnksitleri ~lan b~· 
f l her ayın birinci gün!eri elimizde bulunmak üzere od~ye ~ . 
~ı Yeni abone olacakların abone olduklnrı tarihten ol~ ;}\Iİ4' 
!~ toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçmiş ders .-.il 

1nal etmemelisiniz. 
düzelir Şark llemiry~J111rında 

talilbata ugramış 
G · ;-se so ';uk ::ıu ve süngerle yapr 

](}.çak maspj fayda verir. Ancak şimdi 
kıştır. Buna v ücudunuz alışık değil· 
se gö ~i.is nezlesi olursunuz. 

"Müst.nkb~l bir lcoca,, imzasiyle 
aldığnnız rnektup~a deniliyor ki: 

''Benimle aile seviyesi mütenasip 
olmıyan fakat çok namuslu ve ha-

Boyan Afet 
- marat bir kızla evlenmek arzusunda· 

Cenevre Universitesinde 
( Etilere dal r ) 
Bir koııf crans verdi 

ynn. Annem bu izdivaca tamamiyle 
muarız ve onun için en fena laflan 
söylemekten çekinmiyor. Zanneder-
sem beni kaybetmekten de korkuyor. 
Halbuki ben evleneceğimizden emin 
olduğum için kı7.a tamamiyle tesa· 
hüp etmiştim. Bu şekilde ondan ay
rılmama imkan yok, Annemle de bir 
a.;da yaşamamız pek güç olacak. 

Cenevre üniversitesi konferans salo
nunda dün Türk tarih kurumu Asbaş

kanr Bayan Afet tarafından Etilerin 
iktis:ıldi hayatına dair §ayanı dikkat 
bir konferans verilmiştir. 

Konferansta haıır bulunan 
Müıkül vaziyetteyim, bana yardım 

üniver. ediniz.,, 
aite profesörleri; ilim adamları ve gü
dde samiin kütlesi Bayan af eti takdir 
etmişler ve hararetle alkıtlaınz:jlardır. 

Bayan Afet, hir saat süren bu konfe
ransında en eski Anadolu tarihinin baş. 
langıcını tc~kil eden Türklerin orta As
yadan gelmiş ecdatlanndan başka bir 
ıey olnuyan Etilerin coğrafya ve tarih 
b~kımından hayatını ve Etilerin ikti
sadi mevcudiyetlcrilc Eti müessesatı 

iktisadiyesinin tevellüt ve inkişaf yol. 
lannı kuvvetli 1<le1illerc ve ilmi müs
tenidata dayanarak izah etmiştir. 

CEVABIMIZ: 
Biraz kafanızı yorarsanız her şey 

kolaylıkla halledilir. Genç kıza kar
şı vicdanen borçlc.nmış bulunuyorsu
nız. Onun için ondan ayrılmanıza 

imkan yoktur. Mademki kendisini 
zevceliğe layık görüyorsunuz, mese· 
le yok demektir. Kencfü:iyle evlenir· 
siniz. lleride doğacak çocuklar ve 
mesudiyetiniz annenizi yumuşatmı
ya kifayet edecektir. Her şey zaman
la düzelir. 

BETHOVEN'in güze) es~ri 

9 ncu SENFONi 
Bu hafta TDRK Sinemasında 

Muzafferane muvaffakıyet k-azanmaktaclır. Mükemmel musiki, cazip 
imi mevzu, 250 ki§ilik BERLİN OPERA ORKF.STRASI - -

Balmky postahnnesinde müvezzi 
olduğunu söyliye.n Osman Şemsi a
c!mdaki okuyucumuz dün matbaamı· 
za gelerek şöyle bir hadise anlattı: 

"- Dün saat bir buçukta Yeni 
mahalle istasyonuna gelen Çekmece 
trenindeki postayı almak için vagona 
girdim. Fakat tren memuru Şehsu
var biletsiz trene binemiyeceğimi id· 
dia etti. Trene ifayı vazife halinde 
geldiğimi, posta çantasını alacağımı 
söyledim. Omuzumda resmi çantam 
da vardı. Buna rağmen mani olmak 
istedi. Fakat ben dinlemiyerek pos
tayı aldım ve Bakır köyde indim. Fa
kat arkamdan bir polis memuru gön
derildi, ifadem alındı ve benden bi
let parası istendi. Para vermeyince 
de mahkemeye verdiler. Üstelik 
karakoldan usulen ilcametgah senedi 
de i&tediler. 

Halbuki posta ve telgraf kanunu· 
nun 15 inci maddesine göre posta 
ve telgraf müvezzileri şehir dahilin· 
deki nakil vası:talarıncla vazife halin· 
de ücretsiz seyahat edebilirler. Kanu
nun bu m&ddesi hiikmünün tama
men tatbiki daha geçenlerde Nafıa 
vekaleti tara fır.dan alakndnr 
şirketlere bile tebliğ edilmi,ken dev
let id:ıresinc geçmi~ bulunan bu hotta 
memurların bu hükümden gafil ol· 
malarma nasıl ihtimal verilebilir. Ni· 
hayet mahkemede mesele anlaşılırsa 
da mümasil hadiselere mani olmak 
için alakadarların nazan dikkatlerini 
celbetmenizi rica ederim.,, 

h nüshalar toplu olarak adreslerine sevkedilir. teıf""'~ 
fi F ron:ırzcı:mm 2 ve 3 i.inci.i derslerini ihtiva eden gnı~tıli rJ 
g cudu J.:nlm::ıdrğr için bu dersleri ayrıca bastırdık. Bu tt1fl f' 
f: yerme yalnız dersler gönderilir. Jleler' 
:! Yukarıda bildirilen tarihlerde paraları alınmayan abo ~ 
:c . !" k ·1· ii ırsa at esı ır. . • bıJ J 
~i lrsa.Jabna sekte verdinnek istemiyen cı.boneleriını:ıtn . .JJ' 
fi hareket etmelerini hassaten rica ederiz. dit~ 
fi Lit~n derslerimizi takip etmek isteyip de şimdiye )ca 
fi mamış olanlar bu kobylıktan istifade etmelidirler. ... 
: ::: :::::: ::: :::: ::: :: :: ::: : =~: :::::::: : ::: :::::: :: :: :::::::: :: :: :::::: ::: : ::::::::::::::.• 

Bu alcşam dS 
YA sinemaslf1 

Fevkalade bir proğram e~' I 
1 - KERiV,lES EGLENCE:l-e~· 
Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yaprlan ~~ 

Ai!e kızlcn tarafından klasik danslar, Taksiııı 8 fUtı· 

ALaÇbüAğlen~leri Li ~.~ 
(Fransızca sözlü) tİf~i 

2 - Fena bir iftiranın kurbanları olan 3 kişinin ~{e,ftl"'' 
için çektikleri ısbrcplnr. bir dilin yaptığı ptıi' _J 

Küçük, §Imarık bir kmn bir nile so.adeti üzerinde fD. (T 
Oymyanlar: ($ rA' J 

MİRlAM HOPKINS • MERLE OBERON - JO . ....ıı4't 
Yeni, orijinal bir mevzu I tlııl':, fi 

llU·ıe:cn: Halayın istiklaline kavuşnnsım candan ~1ıe P" ti 
yük ATA TÜRK'E minnettarlığını arzetmek ı:ıal~ tıJİtiıı' 
Bayazıt meydanında halk tarafından yapılan büy&Jk 

41
f 

hürat gösterilecektir. fof1: 
Y crlcrinizi şimdiden elabfün:iniz. Tele 

Fiyatlara zam yoktur. 

Mi ki Yediler arasında 



l='edai 
~ flefs 

1ıı)ı ";tı~' lllUter . 
.,.:_: ~, · . eddıt elleriyle ka· ı kadar muhabbetli yazdığı yoktu ... 0-
h.."lllıı b •• 1..... ku ... Bir daha oku! • dedi. 
"'il '·· lf ~."·· M ~ er haıcıe · ektup var mq Artık o günden itibaren mektuplar 
'tı 0kl.Unadın' olacak. Niçin ge- üç dört gün fasılayla muntazaman 
'.., O&taeı daha ··· Cevap versene... gelmeye başladı. Fakat ne yazık k i 
~~o)Ut? 'l'~lnıecU efendim... hiçbirinde avdet günü tesbit edilmi • 
''41. 11ltdan 2'.atnanı .. üç gün yordu. Cevdetin genç kıza söyleyip 

, bu nıektup ü "ıa ~I ll:vtılık alalı.. ç yazdırdığı mektupların her noktasına, 
dl, S Onu aı :e zam.an bitecek, Adile, muntazaman cevap veriyordu. 

'
~ :ı. ıstı- 1 0Yan ailesi, on • Kocasını merak ediyor, sıhhatini ~o • .... .,h_ .. cıp Ce1•tj •• 
~ ·•veı ger· " gımi bilseler. nıyor, Behirenin ondan ayrılmaması 

1Jı.' ~ 1 Yollarlardı her için ısrar ediyordu. 

tq.''• öne lıı efendi Mektuplar gidiyor. cevaplar gcli _ 
"· ~ Banrrını kt1... Mektup ge. yor, Cevdet mes'ut. Gece gündüz sev 

1 ••)et~ lçitne ~ Yolda gecikmiş- 1 g:li karısından bahsetme~te~ ~-~a.~ka I 
~~ 'ir ha"ad~:ıle doğuyor ki si- b.r şey yapmıyor ... Ah, dondilgu za • 

'ah! ... F'ak e gelecek! man ne bahtiyar olacaklar.. Çünki.i 1 

d;~:t "- ~ad :t acaba niçin bu yazılarında gene ilk izdivaçlarının coş 
'"'(I l '-e\'d 1 • k ~ 'Qir li ~tin 8esind unlugu var! Fakat. ne zaman gele • 
df. ı )'r.ı.. ~l'lıe v e ıstırn.bın ver. cek? Gideli üc ay olein. 

lı>. vıdı""' al'dı :r:..ı B" k B h. b '\ll>t)ı ·"'tak Od • :c.. yordamile ır n ·şam e ıre şunu unu almak 
'fıad kal>adık~ı:ıındar. içeri gir. için sokağa çıkmıştı. Tel&şla eve dö • 
~ ~ı:r' işitti~ sonra, Behire. nilyordu. Zira hastayı bir an bile yal-

~ıı.haı ı.,, aı:ı dUş:;..d... nız bırakmak istemiyordu. Zira, bir 
~t -qtı bıı"O)')e ~ .... , u. ba.~ma kalınca o kiminle konuşacak, 

'' betbah~aın edemezdi. Acı kiminle dcrtleşecekti. Mektupların sa. 
,.~~artık dö na:ııı bildirecek. yesinde saadet ışıfrı kalbinde hala ışıl
'- 11t hal'"lllıJtı. Bullınıyeceği tama- dıyordu. Genç krz, hızla loş merdiven- , 
~~ .. ili lllnı d zavallı k.. .. leri çıktı. Ap:ı.rtımanın kapısını aç • 

~t ~~ ~? nı~:~ e~tınncde o:~ mak üzereydi ki, bir el onu tuttu. Ka. 
Jl. -~.ra!ıate d bılıniyen, uza. pıyı çalmıya cesaret etmiyen bir el .•. 
~~. "- ? aha nekadar va • - A ... Hanımefendi, siz misiniz? 
S Olııı~~ tflen1ıı - Evet, Behire ... ben.. 
~~ ~a~ O, u-.~~a geleli iki Sesi, bozuktu. Vaziyetinde bir peri. 
"~ ı.._ ·u~ ~ ak b şanlık vardı. Bu kadın birkaç zaman 
""C ı.: "'l'le ' ki~. ra alard:m evvel yanına merhnmeten aldıgı· gen" 1 

"Q' ~ harellıi ız zavallıydı. )<' 

1'!catıe k ona acımış b"' kızın dahi yüzüne bakamıyordu. 
"'- erıd · ' u. B U 11 :-\ ~ '"'"det, bir ıstni yanlarına - uyrun... su acık girin.. Sa1on. 

"°"lt, 'tH~ç "e . harp malulü da beni bekleyin .. Beyefendi odasında
~,~~~ tlya~ldi. Kadın, bu dl?', işitmez.." 
~ ıııı:."llftı. Jlij,;, ınerhanıet yü _ Adile hanım, hayatta. yaşatan kısa 
~~ l'lı.ıı.tı~· .rı.ık bir şefkatle ve yalancı aşkın g~ici anlarını yaşa
~~~ ?eçti~Yatını yükseltmiş, mış. Kesik cUmlelerle başından geçen 
~i ~J'G\_ llllitl Çe Cevdetin ama fel!keti anlatıyor. 
~ ~ !t~ >...ı liu:V:irtrıcğe başlamı;, - Fakat Cevdet? Cevdet? O ne 
tı ~ ~~~ından Ukları zuhur et. yaptı? Nasıl? İşi anladı mı? ınıa. ben. 
~ ~ huı ~biitun :ıe~ ~almamış. den hazan bahsettiği oluyor mu? La-
~.~' dıg~ b ~ Uınıdı kınhn~- net mi ediyor? 
~ •:tt.~ ~1 ~ı~~andığı varsa, 0 - Bilmiyor ki efendim ... 
~ 1-~J~ Coş]{ ı:ı•llca &.şkrvdıı - Ne diyorsun? İki aydl?' ona. iki 
ıı. ll' 'Unluğu . • satır mektup yollamadım. 
4ı.,bu)lı( ?taat l?ını iyn geçtıktcn ve - EilR.kis, çok sık yazdınız.. Çok, 
~ ~ bit h R.etitdıkte e§enıiyeceği- ço~• sık •. Sizi hi\lA. ayni aşkla seviyor .. 
~:"'l\ .~Utilrı <:ö'ctu n sonra, içi- Bir E.eycl n ha.beri yok ... 
~il ot 'ttrıc h~et ed . Behire, ka. - Behire! 
~ ~U~~ b ktım!"erke:ı_:. arada - Evet, bir ~ey b"lmiyor ... Mek~up-
t.l~~~ .;'~.ki, ı\.;~dıgı~i işi. lanmz onu çok mes'ut etti. .. 
~ti~~ lb·ı.ıııyord e anım - Behire ... Sen, sen bunu yaptın 
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Yazan: Niyazi Anmet 

420 sene evvel bugün 

Yavuz Selim, Bu~a <tan her 
tarafa parlak zaf ernameler 

gönderiyordu 
Yavuz öldiirttü~ü 'foman Ba~1 ın naşını 

hükümdarlara layık b r surette kaldırttı 
ve ruhu için üç gün fukaraya 

altın d ! ğıttırdı 
1j17 yılı 3 şubat crünü, 420 sene 

evvel bugiin Selim Mısıra girmişti . 
Bulak'dan büti.in valilere parh:ık za -
f ernameler gönderdi. 

•• * 
Selimin Mısır seferi başlı başına 

bir tarih olacnk kadar vukuat ile do
ludur. Burada T oman Bay'm yaka
lanışı ve öldüri.ilüşÜ':\Ü yazacağız. 

Solak zade T oman Bayın yakala-ı 
mşmı şöyle anfotır: 

"T oman Bay kurtulmak için ken· 
disini Nil' e atmıştı. Kenara çıkardı • 
lar. Ellerini önündeden bir mendil ile 
sıkı sıkıya bağladılar, bir ata bindire
rek üç yüzden ziyade esiri de zencirle 
bağlayarak getirdiler. 

Davullar <".almıyor, toplar atılıyor -
du. ( •) padişah tahtında oturuyor -
du. T oman B::ıy melukane selam 
verdi, padişah selamını alarak tevkir 
ve ihtiram ile: 

Oturun ... Buyurdu ... 
Biraz zaman sükut ile geçti. T o

man Bay halini düşünüyordu. Padi
şah kıyafet ve heyetini bir müddet 
teemmülden sonra dedi ki: 

- Ya Sultanilarap 1 birkaç defa 
adam gönderdik, yalnız hutbe ve 
sikke bizim ismimize olsun, gay-
risi kendilerine miibarek olsun, de
dik. Adamlarımızı öldürC:IünÜz. Hu
susa elçiye zeval yok iken Rindaniye 
cenginden sonra gönrderdiğimiz elçi 
yi de katlettiniz.,, 

Toman Bay utanarak dedi ki: 
- Vallahilazım, elçileri ikram ile 

darüzziyakaya doğru göndermiş i -
dim, Emir Alan dedikleri sefihi mağ 
rur rast gelerek öldürmüş. Ve vu -
kuundan sonra tedbirin faydası ol -
madı. Elhükrnü billah, elden ne g~- , 
lir. Çernl;c~e'nin zevali; taliinizin ik
bali mukadder olmamış ol~a bu hal 
zuhur etmezdi. Lakin bizim meta
limiz sivaneti mal ve ayal içindir, a
ma siz bizim üzerimize kılıç çekip ka
nımızı dökmeği nasıl istihlôl edersi
niz~ 

- Ben üzerinize fen•a ile, din 
gayreti ile geldim. Ben kızılba~lann 
üzerine yürürken Gavri Ziilkndir 
oğlunu tahrik etti. Zülkadir oğlu 

büyük bir cihada mani oldu. Gavri 

Halebe gelerek ve Aceler ile mütte
fik olarak memleketimize kasdetti. 
Cezasını vermek lazım geldi. Biz a· 

dam gönderip şerinizi defa çalıştıkça 
siz gururunuzu arttırdınız." 

T oman Bay, Selimin bu sözlerin
den sonra orada hazır bulunan Hayr 
Bay ile Gazaliyi göstererek: 

- Ey Sultanı Rum 1 dedi. Bizim 
devletimizin sukutundan müttehem 
sen değilsin, bu hainlerdir. cevabını 
verdi. 

Toman Bay, bu iki zatı Selime yar. 
drm etmek ve yol göstermekle itti• 
ham ediyordu. Yavuz bu cevap üze • 
nne: 

- Bu kadar safülvicdan, bu ka 
dar şecaatli bir adamı ö]dünnek 
mertliğe yakı§maz, yalnız memleke· 
tin kamilen husul asayişine kadar bir 
kaç gün Ayas ağanın çadırında ka
lacak ve kendisine layik olduğu ihti
ramat tamamiyle ifa olunacalf tır. de· 
eli. 

• • • 
T oman Bay buna rağmen öldürül. 

dü. Fakat bunun günahı kimin? .. 
Biz tarihi olduğu gibi kaydedelim:· 
"Gazali ve Hayr boy kendilerini bü 

tün ordu huzurunda hakarete boğ -
mu~ olduğundan dolayı intikam al· 
mağa karar vermişlerdi. T oman Ba-
yı ortadan kaldırmak için fesat kul"" 
dular. Birgün padi§ahın yolu üzerine 
bir adam koydular. O, tam Selim 
geçerken: 

- Allah T oman Bayı muzaffer et 
sin .. diye bağırdı. 

Bu hadise T oman Bayın ölümüne 
bir işaret oldu. 

Memluklerin T oman Bayı işte bu 
suretle zayi olmuştur.,, 

Selim, T oman Bayın na!İnin hü
kümcprlığn layik ihtiramat ile defn 
edilmesin~ emretti. Cenaze namazın
da bizzat bulundu. Ruhu için üç gün 
fukaraya üç keselik altın dağıttırdı, _ 

(~) - Selim, Toman Bay'm ya
ka!andığmı duydu3u vakit "elham -
düiillah, İ§te timdi Muır fetholdu'' 
demİ§tİ. 

K i R A L 1 K ve s AT 1 L 1 K Wl?m§Bll .... 

Beyoğlunda Şahkuli mohaJlesinde (TÖTONY A ALMAN KULOU:--1
44 

BÜ) iist tarafında dokuz yüz metre murabbaı mütecaviz arsayı 
ve Caddeikebir üzerinde bir bap dükkan ve fevkinde odaları havi 
akar <.KIR~LIK ve SATILIK TIR). Kimya ve iştiraya talip olan-
ların Sır]fccıde ANKARA Cad:ıesinde Paris oteli müsteciri Bay 1 

Hakkıya müracaat etmeleri. .(195) 
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Almanya oöı·t dev
lete nota verecek 

Böylece müstemleke talebini 
resmen bildirmiş olacak 

Almanya dört devlete mühim bir 
muhtara vermeğe hazırlanmaktadır. 

Bu devletler İngiltere, Fransa, Belçi· 
ka ve Japonya olacaktır. 

Vereceği muhtaranm mevzuu da 
müstemlekelerdir. Almanya müstem
lekeler hakkındaki isteklerine dairi 
olacak bu muhtarayı dört mühim ik
tısat müessesesi bulunan Rayışbank i~ 
cephesi, mesai nazırlığı ve iktısat bü
rosu vasıtasile ehemmiyetle tanzim 

, etmektedir. 

Fransız gazetelerine göre 
Hitlerin müstemleke talebi etrafın

da Fransız matbuatı muhtelif yazılar 
yazmakta.dır. 

''Victoire,, gazetesi, "Alman yadan 
müstemleke idaresine IA.yik olmadığı 
bahanesile elinden aldığnnız yerleri 
pekala iade edebiliriz,, demektedir. 1 

"Hitler, nasıl olur da nutkunda Al-
1 manya ile Fransa arasında bir ihtilaf 
mevzuu olmadığını söyler? Aynı nu
tukta Fransanm idaresi altında bulu
nan toprakları istemiyor mu? 
Aynı tezatlar Fransa nutuklarında 

C1a göze çarpıyor. Bir taraftan sulhun 
ancak Milletler cemiyeti kadrosu için-

• de tasavvur edilebileceğini söylerken 

bu cemiyete dahil bulunmayan Ame
rikayı sulh şampiyonu olarak gösteri
yor. 

Artık herkesle beraber konuşmak 

işine bir nihayet vererek en mübrem 
işleri doğrudan doğruya alakadarlar 
arasında müzakere etmek lazımdır.,, 

"Ordre,, gar.etesi, Almanya ile Fran
sa arasında doğrudan doğruya bir ko
nuşma programının tanzimine şimdi
lik imkan olmadığı mütaleasıru ileri 
silrüyor. 

"Hom.me Liberte,, de şöyle yazıyor: 
Hitlerin nutku göstermiştir ki, Al

manya Fransa ile ancak Fransız -
Sovyet paktı feshedildiği takdirde 
mi.iza.kerede bulunacaktır.,, 

İngiltere razı olamaz 
Londra 2 (A.A.) - Daily Expres 

gazetesi, Almanyanm müstemleke ta
lebi meselesinden bahsederek diyor 
ki: 

''Hitler, ister Dantziği, ister Meme
li ve hatta Moskovayı talep etsin. Bu 
İngiltereyi end~ye düşüremez. Fa

kat müstemleke talebinde bulunursa, 
İngiltere, buna şiddetle muhalefet 
edecektir.,, 

Amerikada grevci erin 
kadınlar ordusu 

Asker kıtalarına karşı koymak 
için hazırlanıyor 

Amerikada grevler kanlı bir şekil al- . 
mıştır. Gelen malümata göre Pişigan e- 1 

yalcti dahilinde Flint şehrinde üç bin ı 
kadar grevci bir fabrikayı işgal etmek 
için bey~ude gayretler sarfettikten son.ı 
ra bu bınamn yanındaki dört numaralı 
Chevrolet fabrikasına girip işgal etmiş. 1 
}erdir. Bu münasebetle oldukça milhim 
sarpışmalar olmuştur. 

Valinin emrile tüfek, mitralyöz ve göz 
ya§ı akıtan bombalarla mücehhez 1200 
muhafız otomobil endüstri fabrikaları 

mrntakasmı işgal etmiştir. General Mot 
tors kumpanyasının kapalı bulunan bü
tiln fabrikaları açmak niyetinde oldu. 
p rivayet edilmekte olduğundan kar-, 

, gaJalık çıkmasıridan korkulmaktadır. 
Aakeı1 kıtalar geldikten sonra otomo 

b~ endilstrisi grevcilerinin zevceleri, 

kız brde~leri ve ahbaplarından mürek. 
kep bir kadınlar müfrezesi t~ekkül et-ı 
mittir. Bu kadınların başlarında kırını-

zı bereler ve kollannda kırmızı beyaz 
renklerde bazubentler vardır. 

Kadınlar sopalar ve beyzbol toplarile 
mücehhezdirler. Bunların maksad~ aske 
rt kıtalar mül:lahale ettiği takdirde fab. 
rikalan işgal eden grevcileri sonuna ka
dar müdafaa etmektir. Silahsız olan bu 
kadınlar gaz maskeleri tedarik etmeğe 
gayret etmektedirler. 

Grevcilerin telgrafı 

Flint, 3 (A.A.) - Bir fabrikayı 
i,gal eden grevciler vali Murphy'ye 
şu telgrafı göndermişlerdir: 

"Biz bulunduğumuz yerde kal
mağa karar verdik. Bu kararın bize 
tahmil edeceği fedakarlıkları biliyo
ruz. Bizi buradan cebirle çıkarmak 
istediğiniz takdirde aramızdan bir· 
~oklarının öleceğini ihtar ederiz.,, 

F abrikanm tahliyesi içhı verilen 
mühlet hu akşam saat 20 de nihayet 
bulacaktır. 

Romanya 
Başvekili 

Ankaraya gelecek 

/ Foçalı bekarlar 
şikayetçi 

f Romanya hariciye nazın Antenes-
1'0' nun memleketimizi ziyaret edece· 
ği §U sıralarda Romanya ba§vekili 
Tataresko'nun da Ankaraya geleceği 
haber verilmektedir. Bu ziyaret kat'i 
ise de tarihi henüz taayyün etmemi~ 
tir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rü§tÜ 
Araa aym yedisinde lstanhula dön -
müş olacaktır. Tevfik Rüştü Aras 
Cumhurreisi Atatürk'e tazimlerini 
ıunduktan sonra Ankaraya hareket 
edecek, Romanya Hariciye Nazın 
M. Atonesko da ayın onunda Anka
rada bulunacaktır. 

Kendisini karşılamak üzere şim· 
diden hazırlıklarda bulunulmakta·
dı:r. M. Antoneskonun Ankarada 
bulunduğu giinlerde bazı mi.izakere· 
]erin vamlacaoı da anla~ılmıştır. 

ı ·········································· .............. . 
· .Osmanh 1 

hanedanından i 
bir papas 

1 (Va - NQ) nun 
i yenn tefırnkasn 

~~--~!~~~ 

Memlekette evlenme 
çağında encek Uç 

kız varmış 
1zmire Yeni Foçadan on beş kişilik 

bir delikanlı kafilesi gitmi§tir. Bunlar 
İzmirde evlenmek istemektedirler. Ken 
dilerile görü~en gazetecilere ~öyle de
mi~lerdir: 

- Yeni Foçada ya~ları 20-30 arasın. 
da yüzden fazla delikanlı var. Buna mu
kabil mevcut 150 ailenin ise evlenecek 
çağl:ia yalnız üç kızları var. Son se. 
nelerde Yeni Fo~alda doğanların hemen 
hepsi erkektir. tzmire kız aramaya gel
dik! 

Japooyada yent 
kabine iş h~~ında 

Yeni Japon kabinesi dün sabah 
sarayda hükumet işlerini tesellüm et
mi~tir. Pozitivistlerle mutedil milli
yetçiler arasında bir mütareke kabi· 
nesi diye tavsif edilmekte olan yeni 1 

hükumetin uzun müddet devam ede
ceği tahmin olunmaktadır. 

Şimdi diyetin feshedilmesi ve tek
rar içtimalanna başlarnau beklenil
mektedir. Zira kabine, deniz in~Htı 
programmm mütkülata uğramaksı· 
mı icra edilebilme:ııi için bütçenin ka
bul olunmasuu arzu etmektedir. 

Teşl<ilatı 
Esasiyede 

tadilat 
Parti grupunda 

Şükrü &aya izahat 
verdi 

Teşkilatı esasiye kanunumuzda ya
pılacak değ"şiklik dün encümende gö
rüşülmüştür. 

Layiha önümüzdeki cuma günü mec 
liste müzakere edilecek ve son şeklini 
alacaktır. 

Tatil teklifinin, teşkil~tı tesasiye 
encümeninde aldığı son eşkle göre de 
Cumhuriyet Halk Partisinin altı oku 
ile ifade edilen umdeler ana kanunun 
birinci maddesinde zikredilmekte, ya
ni Türkiyenin milliyetçi, devletçi, 
halkçı, layik ve inkılapçı bir Cumhu
riyet olduğu tasrih edilmektedir. 

Kanunun vicdan hürriyeti bahsin
deki tarikat ve tarikat ayinlerinin ser 
bestisi kaydi çıkarılmış; menafii umu 
miye namına uıml dairesinde ve kanu
nu mahsusla istimval ve istimlak mad 
desine orman ve toprak kanunları do
layısile yapılacak istimlakler hakkın
da bir fıkra ilave edilmiştir. Köylüye

1 toprak tevzii ve ormanların devlet 
tarafından istimlaki şekillerinde hu
susi kanunlar ahkamı cari olacaktır. 

Parti grupu toplandı . 
Ankara 2 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay Grupu bugün 2 şubat 937 
Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın 
reisliğinde toplandı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ana 
prensiplerinin teşkilatı esasiye kanu
nuna derci hakkında 150 imza ile ve
rilen takrir üzerine Parti genel sek
reteri ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
tarafından verilen izahat dinlendikten 
sonra bu takririn intaç edilmesi itti
fakla tas·ıip edildi 

Evve!ce verilmiş olan Grup kararı
na tevfikan Pnrtinin Kamutay Grupu 
reis vekili Trabzon saylavı Hasan Sa
ka tarafından baztl'lanan, siyasi müs
teşarlıklar ihdası hakkındaki kanun 
teklifi projesi üzerinde müzakere ce
reyan etini§ ve bu teklifin esas pren
sipleri tasvip olunarak projenin Bü
yük Millet Meclisi ~iiksek reisliğine 

takdimine karar verilmifjtir. 

Bektaşiler 
Dün mahkumiyet 
kararı aldılar 

Eyüpte bir evde bektaşilik ayini yap. 
maktan suçlu Nihat ve Mustafa Türa
binin ve mahkemede yalancı şahitlikten 
suçlu Muhsinin son duruşmalan dün 
yapılmıştır. 

Muhakeme neticesinde Nihadın evine 
birçok kimseleri toplıyarak kendisi bek 
taşi tacı giymek üzere bektaşilik ayini 
yaptığı ve taç giydiği, Mustafa Türabi 
nin de Nihaıia taç giydirmek suretilc 
bu cürme fiilen iştirak ettiği sabit ol
duğundan tekke ve zaviyelerin kapa. 
tılması hakkında kanuna muhalif hare 
ketten dolayı üçer ay müddetle hapisle 
rine karar verilmi~tir. Ancak bunlardan 
Mustafa Türabi suç işlendiği zaman 60 

ya~ını ikmal etmi~ bulunduğundan ce
zasının altıda biri indirilerek iki ay, on 
beş gün hapsine karar verilmiştir. 

Yalancı şahitlikten suçlu Muhsin de 
üç ay hapse mahklım olmuş, fakat mu
hakemenin ikinci celsesinde yalan ifa. 
desini çevirerek hakka rücu etıni~ ol· 
duğundan cezası bir buçuk aya inl:liril- . 
mİ§tir. 1 

Bir tren devri di 
(Baş tarafı 1 incide) 

saya gelirken 17 inci kilometrecle yol- ı 

dan çıkarak devrilmiştir. Katarın 1 

ge~tiği yol düz olduğundan süratle 
gitmekte olan tren, travcstlerin bozuk 
olmasından yoldan çıkmıştır. Kaza 
mahalline bir heyet gitmiştir. 1 

Katarda İstanbul - Mudanya seferi
ni yapan Kocaeli vapuru yolcuların

dan bir kısmı bulunmakta idi. Loko
motif bir hendeğe devrilmiş, iki va
gon hurdeha.s olmuş, i~i vagon da ha
sara uğramı~trr. Diğer vagonlara. bir 
şey olmamıştır. 

Devrilen vagonlarda bulunan iki 
gardöfren yaralnrumşlardtr. Yolcu va.
gonlan en arkaya bağlanmı~ olduğun· 
dan bunlar devrilmemiş, yolcular& bir 
§eY olammı~trr. Yolcular otodrezinler 
le Bursa.ya nakledilmişlerdir. 

Milano 
mülakatı 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 1 

k~~solosumuz, sefaretimiz katipleri, ve ı 
Turk vatandaşlarından birçok kişi ha
zır bulunuyorlardı. 

Ilk buluşma 
Doktor Arasla Kont Ciano çok sa

mimi buluştular. Bir faşist ihtiram kr. 
tası vekilimizi selamladı. istasyon mey
danı halkla doluydu. Kont Ciano Hari-
ciye vekilimizi otomobile kadar teşyi 

etti. Yann (bugün) görüşmek üzere 
ayrıldılar. 

Halk vekilimizi çok sıcak karşıladı ve 
alkışladı. Hariciye vekilimiz otele gelir 
gelmez Popolo d'italia ve Kuryera Del
la Sera gazeteleri muhabirlerini kabul 
etti. Şahsan Kont Cianonun ve ftdya 
hükiimetinin ve Milano halkmın şahsın 
da Türkiyeye ve onun Büyük Şefine 

karşı gösterilen samimi tezahilrattan 
pek müteşekkir olduğunu beyan ettik
ten Milanoya bu defa tekrar gelişinden 
ayrıca sevindiğini ve ilk düşünüşünün 

İtalyanın büyük devlet adamı olan M. ı 
Musoliniye mütevec:ih olduğunu ve l 
1928 mülakatının daimt memnuniyetle 
sakla:iığt hatıratını şimdi tekrar ya
şadrğını beyan etmiştir. 

Akdeniz anlaşmasına 
giriyoruz 

Siyast mahafilin temin ettiğine göre 
Milanoda Tevfik Rüşü Aras - Ciano 
mülakatı neticesinde Türkiyenin de İ· 

1 

talya ile İngiltere arasında aktedilmiş ·ı 
olan Akdeniz anlaşmasrna iştirak etme. 
si muhtemeldir. Bunu, Ciano - Metak
sas konuşmasından sonra Yunanistanm 
da ayni anlaşmaya iştirak etmesi takip 
edecektir. 

katı büyük bir sevinçle 
dır. ,J., 
Italyan gazetelerin10 .~ 

. ·n rdj)JI"', 
Hariciye vekilimızı 111~ 

yan hariciye nazırile b~ ~ 
1 ·rııl1 I' 

lda İtalyan gazete erı ·orıııl' 
makaleler arasında (jı 'f 
nın ki ~öyledir: sıP&t /. 

"Türkiye ve İtaly• art ili 
. teesS ~~ 

den evvel emniyctın alr".~ 
bunun için de, fa~ist jt ·de0 J'I:. 

• b• "k" ınesJI ,.t/I ve emın ır teşrı ı adli~ 

kiyede hiçbir emeli olt11 eeJi!• J 

getirilmesi lazınıgelıne1't ..ıı;'/· r 
.. eı .. 

Bu emniyet teessill ııı 
memleketi alAkadar eden . .'İ 
kik ve halledilebilir. ,j 

tr6 ~ Bu meseleler, Mon wP,""J 
yeni İtalyan imparator ~ııt~ 
ve Türk toprağında ~e Jcİf"" 
esseselerile bunların ın tİ_ 
rettir.,, • )it. 

Hariciye Vekiliınitl:tol' ti. 
H . . k'l" İZ clO _J 

arıcıye ve ı ım . . yd•" f 
Cenevrede kabul ettığı r'',JJ 
lerine verdiği beyanat ' 
leri söylemiştir: ıdt 

.. kil b• "- Ben bugun bİf 
' ela la Yugoslavya arasın 0~ 

ğa sebep olacak ihtil!f 
11..,ıe~ 

'k' rııew yorum. Eğer bu ı 1 
0ııırt' 

bir anlaşma yapılacak tctif·" 
buna müzaheret edece S 

Son daK~' 
---~sf11 f 
rdUU\kat bsO /ıl 
Milano, 3 cı-ıusU c~.i' 

Görüşmelerin mevzuu Rüştü Aras ile Korı~ire"' 
Giornale d'İtalia gazetesinin ne§ret. saat onda hükumet , ~ 

miş olduğu bir makaleye göre, Türk me;;e başlam1şlardır. ~. 
hariciye vekilile Kont Ciano arasında Kont Ciano öğl~ e bi'Jl 
cereyan edecek konuşmalarda iki mem· hariciye vekili şerefi.11J1'16' 

k . 1 b . f etı " le etı a akadar eden bütün meseleler verecek, u zıy~ ektit I" 

görüşülecektir. Fakat hiçbir anlaşma ve laka ta devam ed~]~ e::Jt!. ı/ 
ya protokol imz:alanm1yacaktır. Şayed Hariciye vekılı §ela bif j 
görüşmelerin devamı icap ederse buna nun Marine sarayı~ ;r~ 
d. 1 "k k ld d d • • • d.l e1ttır· ...... ! ıp omatı ana an evam e ilecektır. mı tertıp e ı ec ' h r ~~ 

Haber alnıdığına göre bütün Yugos. Geceleyin ıneŞ ~i ceı~ 
lav gazeteleri iki memleketin Hariciye de bir gala müsaıne 
vekilleri arasnıda cereyan eden mül!- tir. 

ispanya isyafl~ 
A AJ~ (B~ tarafı 1 inciM) 

mul~si ile Malaga'dan dönen Deljin 
adlı lspanyol gemisine taarruz etmiı
tir. 

Bu gemi ilk önce <'ti tayyarenin 
hücumuna maruz knlmı:tır. Fakat 
tayyare. yakında bulunan bir lspan
yol krovazörünün ateşinden kaı.;mak 
mecburiyetinde kalmı~tır. Denizaltı 
gemisi uzakla~mıya teşebbüs eden 
vapuru takip ettikten sonra iki torpil 
atarak mühim hasara sebebiyet ver· 
miştir. Vnpurun tayfaları ile hamu· 
'A•i kurtarılal, "lmi~tir. 

Gürbüz ve GOzeı 

Çocuk 
M IY: ~@ ~a l!«@J m o~ 

llii..saln1~!ımım 51 numara ile i.Jtirak 
eden bay Kenan k1zı altı ya§11ıda 

HALE 

Kupon: 88 Çoeuklannmn mUıa 

bakıı.mıza ı:Urak edebllmeler1 lc1n 
bu kuponların top!anması IA.nmdn' 

Barselona, 2 ( ~f1'1'~ ~ 
Ana vatan filosu ~00,e .~ 
Sir Rcıgers Back }l]Jsl ı~~J 
taşıyan Nelson zıt ure~~.~r 
harp :;~misinden J11selol'1 ' 

}i7 filc,su yarın Bar , lı" 
tir. et:&ı. 

Ultima Hora gs1- • 
~unları yazıyor: jfotd T:~ 

"Ana vatan f . fYlıil 
ziyareti lngilterenitl ee~ 
C h 

. . . O' 
um unyebn'D i ' 

tanıdığını değil. aft' ? 
lonya m~•taınatııl~ etıl"~ 
dik ettiğini de isb' ıJflte f 

"Millet Jı .) / ~ 
Valansia, ~ (A· ~i ~~I'~ 

münist partisı utllJcof1'iJ bi' 
Thorez, lspanY? i~ oJşf> ~). 
fmdan tertip edılJ11 ~Jcıl" .• ~ 

1 ' cO-s i:ı" ıııır;1 
de bekliyen eıırı f.\ttl ı~· 
arasında :m beyıırı Je" 

.. _ Si~e hiicUJ11d' J ,.~ ·d 11\ ... 
list oldukları~ı 1 11'~1' >. "J 
millet hainidırlet: e at! "~ 
larma muhabbeti ·f\ı·rsiıt1ı~ lı" . 1 bı 1 , ... :t 
nu ancak sız ~~. ·ıc!et' ,.rı:, 
terennüm ettıgtfll kli ~I. 
nün üzerine üç rer\:e ~İ. 
ğunuzdan dolaY1

5 5;ıe _,~· c:/: 
teşekkiir ederifll· alistl~ 
Anarşistler, 5°5{o]i1' eiı,ff::I 
riyetçiler ve ktı·\"e eÔ,~ııi"'i 
birleşmenizi ta"'51.çin J:ıı l'J 
neti pavlaşmnk ~~hl ' 
kişeceğimize a le dl"'. 

birliğiyle çalışrt15 -~j 
lur.,, r~·- (}") 
Ma1a,.,.ayı boıııbıt" ) ~ 

~ (Ar· ·ııt 
Malaga • .3 h~tltf1 ı 

yaresi amele ~tl oıe~bİ' ..4 

man etmi~lerdır· ··ı t". l'J 
larm miktarı heflll e11sıJ.!, 'f .. 
tir. Hükuınete ~etiıı"" 
releri asi tayYllre 
d~rmü§lerdir. 
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l(f Meşhur sinema artısti 
ark Geyb!e yaman-

llıak • 1 N..~~ .. ı.,, ıstenen çocu . 
t<!i~ ~81ntll b' ,8 Angelos şehrinde Bılling'i andırıyordu. Evet, ayni saç 
fİıldcl\ ~· Bu 

1ka~gili~ kadını tevkif ayni kaşlar, ayni burun, ayni şakak · 
l~klark Cabı•tn sınema artistle- lar, ayni buruk, tezyinkar ve yan gü-
01}~ ~nrn b ~kendi on üç ya· lümseyiş ... 
cıhJ~~a sı~ ı gibi. göstererek Billings hastahanede iken aktörlük 
~ Nort tadır. ak suçıyle ittiham i stidadı gösterirdi. Muhtelif oyunlar 
~~r~ 01\ §İmdi yapar ve s~de eğlence için kıyafet 
~· . Bir ~uhakeme edilmek de3iştirirdi. 
j~k a~bs.tiy0r. a~n kan tahlili va- Klark Gabl'in benzeri o1an Bil-1 

bi-"'G'cır Dl den ld u suretle kızının lings'in arkadaşı sözlerini şöyle 
k · .... o uğ · b ı.... il •ger ta f unu ıs ata ça· tirmiştir: 
~ I~ :

1 
Relen ''Dra. tan bu sabahki "Bununla beraber , benim Bil-

"IJ}' ~1 ter · aıly E 1 d h.. Un~h .. enın B'lb . Xpres,, gaze- lings'i teşhis için bir usu üm var ır. 
~I\, fakUYiik l'l"ıik erıkey isimli bir Bu, yalnız benim ve Billings'in bildi
~ c~cıı .at ~erek Ya~.ta tavukçuluk ği bir srrdır.,. 
•• &.tt: erı İtibar· 1 gorünüşü gerek Daily Expres gazetesi bu malumatı 
sııı-ı -~u 1'1 ıy e t . 
~~~ I'\ ark Cab .arnam~n sıne - naklettiHen sonra, tekrar Klark Gabl 

~ 8ıl'tr\i !Cltnekt d'} c benzıyen bir i' e, ondan çocuğu olduğunu iddia 
: hı..n~han'lı ~ ır. 1 • k ti" "IQt b f c::en ngiliz kadını Norton un va ası-

~ "'r, k Vakit Bırl . abrika müf etti- na ~e1erek •unu v. azıyor: 
tıl11ı,_ -~tıdi · ı lınps.. · f ı· v . ~ ~ 
~~rıd 81Yle &Ör" .. ın çı t ıgıne Gc-..t·eteler, Klark Gabl'in tam bir 

~tike Yatar kaÜ:ur ve onun b ... nzeri olan Billings hakkında tafsi-
l an arij . ardı. b ld ~~ olan b stı Klark C bl.. , t verirken bu iki adamın ir o u-

··~~ di,,. \1 ada h ıa 1 tam r unu veya bu iki odamdan birinin 
191 ::'Cll F' Ot ki: ın ak kında, ar- mahut çocuğunun babası olduğunu 
~]. ij •el\~~nk 'Billin • . ima etmek istemiyor.,. 

'tıeı- 1llde Ok gs e ılk defa 
fıa lijtııi~llde tastlad e

1 
sford askeri has- lngiliz gazetesi, böyle yazmakla 

d ııeu de ord ın. 1 "raber, vaziyetin karışık mahiyetine 
11t e tıeltahet ~da nef~rdik. Hasta- ı ,~ işaret etmekten h?li kalmamr~tır. 
~ A.ıı]a evreınızi geçiriyor- O rtada 1 3 yaşında bır kız var. Sıne· 
~~t t~ Yatak} ma artisti Klark Gabi' e pek benze-
~ıı :~ 8onra dnh:Z .. Yan yana idi. ıııektenir. Hel~ yanak çukurları, gü
t:- ~"1•rjtık ~lığı a ala devam ede- . liişü pek andırıyor, gene ortada 
~hiç :. Ben 1K~sasını o zaman- l: lark Gabi kılr~da iki erkek oldu
~tııı t~ g~l'rrıi.i~ d .. ;~k \,flbl'i sine- j;una göre bunlardan hangisi bu ço· 
,.i'tt t iJ::'ni RC:stru ~m. Fakat bana rn?,un babasıdır; veya ikisi de her I 
~v, ~·de kaldı erdı deri znman. han"(İ bir isnattan nasıl sıyrılacak? 1 

~li\ttı/}1 l'~hut {;· ~e. b.u. Bılling- Klark Gabi, Norton isimli İnr>iliz l 
llck0~ ~tıtıden b~~ıs.ı~~r,. dedim. karlmmı ömründe görmediğini. hat

~llun ~~,~i~nı. otekinin ü- ta ln'.:'iltereye de gelmediğini söyle-s ~tamamen _m_e_k_ted_i_r. _________ _ 

i' ?-- ı aıı•a ın piri 
~ t todan a l' aşında m • r asa h ondu 

l y~ !ıy 
~) ~ l'l Yanı- .0~: 
f~ ~~! h... nd•r·,.·csıcı artisti, bey-

a :•11.ı .ı Ve ın h 
~ ~ """'n ilk 1· ~ ur şey-
aıı~ di. L~1Crin g a.çına'{a muvaf
~ ~t ~;em dee bne kendinden hah 

t~ ··•ıtas u sef 
l' ek Yedi l er gazeteler 

l'ııı 1;,g~i teditierı 0 arak halka tak 
~L~ ~l.t>o]ia h . 
.ı.~ ı •)'e afıye}e . . 1 
'il•~ -c ta)' n Cuerin tının hatırala-
~ • 11~1 k ~n (\111n b· SC:bıkalılarm en 
t ıır.J. ctrı • ır tıp' di Eli 
ttı" k1 c)· Cl.ı faal' 1 r . ~ iye-

a~~e nanı~;k;Ierinden son-
lcı t~lıct' lllış p arane bir su-
t •ıı •rı h ara 
~'a~ 0~ nrjJ•ulad ge~ınektedir. 
'°lr<!ı_ı t fa.tini Şikago} e tr beynelmi
~ Ş'L ~U y.ı~ de ny u a~ Çurçilin 

·~~<ldqq"'<ltn ec tıca hır şöhreti 
~~ ~ttj Ölen k Çen ınayıs aym· 1 
t. t t>.! Yet 11 t~ k d 
~' ··q, ...... l'\1' ar eşi ma· 
lrııtı ~t v·kontntlJ;ıçelden 75.oor 
~· ~atig ılyarn ı, t~r. Kacl•n ölün· 
Otı Ilı fit oldı.ı'" "-leınınan b d 

:ı 1 il.ıtltrn t'\Jnu b'Id u a a · 
lij l\~ilt a&a k 1 iği icin ken-
~ ~%~t~e butYuldu. Nihavet 
~ ~esi i .rı sonr uhnduğunu t~bit 
~ ~ ttk_;.a ~;;rı lngil~ akkını iddia e 
~ u~ ı.. •• ~Csin· ereden kalkıp A-
tı lıd ~4\lk· 1 tem· 

t ttilın ~tnitıd ın ınaksadiy-
t c_;.c 37

0
Csi kar 11 kendisine pa-

t· Ş ,rlti. O dojtını aldı ve in-
~ ~t. arı a. 
~ I\~ ~otıl.t 'ans olarak 
~ ~ ~er n ltibq 
~ .Jt eilerı;~ll\İ3 ol:n ~hallelerinder 
~ ~i\ş~ ~.~lad1 id~crin namus 
~ 1.~; .h~irıdti.i işler ı. Fakat pek 
~ ~ olrn e iken c .. başlamı~tı. 
tıı , ~lia ~~§tu. 1 ~ ~tchassıs bir 

L ~l ~fi ~ .dalav ın: bastığı 
ruıt bdu%.?~ı ']' er~sı yüzün· 
~ '' ~ ~1.ı ~t\i. · l'ıtronu kur· 
c ·ı e~· 'lil d 

"etı. ltıe a" ~ \lr k· 
ij~ ~İt ı-_l-'~~ kr\ikled· 1 C~crini sc-
~t tc~ ... l\tı~al-' açtı. O Şıkagodan 

'~c tı.~ ı •oydu tada tek ba-
~ tı ~~:. tni\hC>>'arke~ Ohayo'da bir 
~'• :tı. U u~ı ı~.~~rn old Yakalanarak 
<lc:ı ;~ l?et 1.ı dola u. Fakat ya.1 

' ır İ}' \\ F' r Yısile af f d'Jd' l • f>I\ l al\8 e ı ı. 
' ı. İı-jll~' : ·.ıanka aya gitti ve 

,t ~~ l'\a 'l'M :•ndan 50 ooo! 
1 ~ l «it ·ı "''<lnı l . 

~ b • ~ ;~ b~ı >'a h 0 aınadı Bu' 
"'- td· t an· h · 1 
·~ .,,ıı~ 1

• 19 ~hk" ıs. anesinde 
~~~ ~ı._Oo 11 u~ıvet müd
,~~ "it\~ A.. Caınde bu h"_l 

bit h,lrncrikaya gitti 
'1tbia ık ean·atinde 

olan Sikagolu 

Mey Çurçille tanışıncaya kadar doğ 
ru yoldan ayrılmadı. 

1902 senesinde ikisi birlikte A· 
merikan ekspres kumpanyasının Pa
ris ubesinden 60.000 dolar çaldı
lar. Mey Çurçil üç seneye, Guerin de 
Şeytan adasmda müebbet küreğe 
mahkum oldu . 

1907 senesinde Şikagolu Mey'ir 
gönderdiği paralarla etrafına bahşi~ 
ve rüşvetler dağıtarak Şeytan ada-1 
.~nndan kactı. Bin bir zahmetten 
sonra lngiltereye gitmekte olan bir 1 

vapura binerek çıkageldi. 
Çok geçmeden Amerikaya dön

dü. Orada eski suçlarını unutmuş 

gibi davrandılar. Fakat Buerin'nin 
tıfra 'uruşluğu tuttu: "Fransızlar öl-

.. ~ bir adamın iadesini istemiyecek 

Eddi Guerin ile sab·'·alı kansı 
Mey Çurçil 

kadar naziktirler,, sözlerini ötede be
ıide söylemeğe başladı. Fransız ma
kamatı bu alaya fena halde kızarak 
iadesi için teşebbüslere giriştiler, bu. 
mm üzerine lngiltereye kaçarak ln
giliz tabiiyetinde olduğunu iddia et
mek suretiyle yakasını kurtarabildi. 
İngilterede de boş durmadı, 1918 de 
bir ev soygunculuğundan yakayı ele 
verdi. 1932 senesinde bir kadının e-
linden çantasını çarptığı için on iki 
aya mahkum oldu. 1934 de altı aya· 
ğır hapis cezası yedi. 

Şika~olu Mey 1929 da öldü. Gu
erin bir İngiliz kadmı ile evlidir ve 
dört çocuğu vardır. 

Şimdi 75 yaşmdadrr. Ve hayatın· 
da birinci defadır ki eline namueka
rane para seçmektedir .. 

HABER - Akşam postası 7 

Milli küme 
işi için bir toplantı 

yapıldı Göztepe ikinci devre ~ dört gol atnrak 
Dün Galatasaray, F enerbahçe, 

Beşiktaş ve Güneş murahhasları fut
bol federasyonu reisi Hamdinin işti
rakiyle bir toplantı yaparak milli kü
me me.selesi etrafında görüşmüşler
dir. 

K. S. K. yi 4 • 3 yendi 

u· 

Takımların seyahat masrafları. 
stad 12Jsseleriyle bu maçların hangi 
stadlarda yapılmasmm muvafık ola· 
cağı mP.seleleri bu görüşmelere mev
zu teşkil etmiştir. 

Öniimüzdeki hafta icinde milli 
kümeye seçilmiş bulunan ;ekiz kulü-
biin murahhasları umumi bir toplan
tı yaparak bu işleri teferrüatiyle gö
rüşecek ve bir karara bağlıyacaklar
dır. 

Cinı Londos 
isten bula beraber 
geldlğl Maksosıa 
tekrar Amerlkaya 

gidecek 

Cim Dontl.)su- ile Mak.<ıo.ıtım !stanbul
da giirc.J yaptıldarı zaman Parlwtcl 

bahçesinde çekilmi§ resimleri 

Afrikada bulunan Cim Londosun pek 
yakında Yunanistana geleceğini evvel-
ce yazrnştık. • 

Son haberlere göre Londos Atinada 
iki müsabaka yaptıktan sonra tekrar 
Amerikaya gideceği bildirilmektedir. 

Eski dünya şampiyonu 1945 senesine 
kaldar güreşi bırakmıyacağmı ve gene 
dünya şampiyonluğunu kazanacağını 
söylemektedir. 

Alı o 
Born 

u 
a ı , e 

İzmir lik maçları havanın yağışlı ol· 
masına rağmen bu hafta çok heyecanlı 
geçmiştir. 

HaJk sahasında oynanan ilk müsaba
kada Altınordu zayıf rakibi Egesporu 
10-0 kazandı. 

Bunu Altay - Bornova maçı takip 
etti. Evvelii mütevazin bnşlayan bu kar 
şılaşma yavaş yavaş Altayın hakimiye_ 
ti altına girdi ve goller biribirini takip 
ederek müsabaka 11-0 Altayın gale
besile nihayetlendi. 

Son müsabak1 günün en 
ması o~du. Milli kümenin en 

heyecanlı 

kuvvetli 

vru a kupası 
Maçlarına şimdf den 

on millt>t yazıfdı 
1938 senesi Pariste yapılacak olan 

dünya kupası futbol maçlarına iştirak 
edeceklerini; Çekoslovakya, Fransa, 
Yugoslavya. Norveç. B elçika, Finlfin
diya, İsviçre, Lüksemburg, Holanda, 
ve Litvanya bildirmiş olduklanndan bu 
müsabakalara girecek takımlar şimdi. 
den onu bulmuş olmaktadır. 

olanda 
Almanya ile 

berabere kaldı 
Almanyanm Düseldorf şehrinde 

altmış bin kişi önünde oynanan Al· 
manya - Holanda. milli futbol maçı 
çok heyecalı olmuş ve takımlar ikişer 
gol yaparak berabere kalmışlardır. 

Avrupa serbest güreş 
şampiyonu 

Dan Ga of 
B'r Vunanh 

pehl9 vana yen il dl 
Avrupa serbest güreş şampiyonu-

Dangaloff. Marsilyada karşıla§tığı Yu. 
nanlr pehlivan Cim Atlasa üç saat on 
beş dakika süren bir müsabakada mağ-
10.p olmuştur. 

Londosla beraber tstanbula gelmi~ 

Dinarlıya mağlup olmuş, Mülayimle ~ ~ ~ 
berabere kalmış olan Yunanlı güreşçi. 1 .~~..._~~-~<.:..=-... ~,,_._ 
!erden Maksos da pek yakında Ameri-I " 
kaya gidecektir. IMiIIRAOE SKi YAPll!AGA GiDiYOR 

Bob Pastoı·'u yenen 

Joe I .. u · 
Maçtan sonra 1uhaya tutuldu 
Meşhur Amerikalı Zenci Joe Luisin 

son yaptığı maç bütün boks aleminde 
çok fena bir tesir bırakmıştır. 

Filhakika Luis bu maçta, son dere:e 
fena ıdöğüşmü~ ve 10 ravunt üzerine 
yapılan maçın ancak 9 uncu ravundunda 
küçük bir avantaj alabilmiştir. 

Bir çok gazeteler, rakibi Bob Pas-
tor da zenci olduğu için Luisin kendi
sini nakavt yapmak istemediğini yaz
mışlarsa da. Salahiyettarlar bunun ak
sini iddia etmekte ve Joe Luisin raki. 
bini yere indirmek için elinden ge!en 
herşeyi yaptığım söylemektedirler. 

!1açt3n sonra, dünya ~ampiyonu 

Brackdock, Joe Luisin kendisine knrşı da 
oöyıe ööğü~tüğU takdirde onu kolaylık 
la yere indirebileceğini beyan etmi§tir. 

Maç bittiği z~man, halk Bob Postoru 
§idedtle alkı~mı~ Joe Luiai iae yuhaya 
tutmuıtur. 

' 
a 

tar 
namzedi oları Göztepe K.S.K. ile kar
şılaştı. 

İlk devre rüzgar ve güneşin aleyhine 
düşmüş olan Göztepe bütün gayretine 
rağmen üç gol yediyse de ikinci haf. 

tayın ümidin hi15fına dört gol yaparak 
müsabakayı 4-3 kazanı:lı. 

ilk kısmı üç-sıfır galib bitirmiş 

olan K.S.K., ikinci haftaymda müda-
faa oyunu oynamışsa da Göztepelilerin 
çok enerjik oyunu bilhassa merkez mu
avin Hakkının şayanı hayret muvaffaki 
yeti takımlarının galebesini temin etmi§ 
tir. 

Avrupada 
futbol 

Bir çok memleketlerde 
şampiyona maçtan heyecanlı 

. devreye girdi 
Avrupada futbol şampiyonası maçları 

birinci devresi hemen hemen bitmiş gi· 
bidir. Birçok yerlerde ikinci devre baş
lamıştır. 

Geçen hafta Avusturyada lik maçla. 
nna devam edilememiştir. Buna da se· 
hep Avusturya milli takımının Fransa· 
da bulunmamasıdır. 

Bu yüzden Viyana takımları araların 
da hususi karşılaşmalar yapmışlardır. 
Alınan neticeler şunlardır: 

Rapit 14 - Sturn St. Pelten 2 
Vienna 7 - Metalun O 
F avoritner 5 - Forvet& 2 
Libertas fi - Vays Elf l 
Macaristanda yapılan hususi müsa. 

bakalarda: 
Uypeşt 6 Y. F. E. 1 
N emzeti 5 Posta 1 
Febüs 6 Baun 1 
Çekoslovakyada da şampiyona maç· 

larınrn iki devre arası olduğundan res
mi müsabakalar yapılmamış ve hususi 
maslarda; 

Sparta - Bobemyansı 2-5, Slavya 
- Viktoryaziskoyu 3-5, Çekikarlin 
Sparta Mihleyi 6-1, Nuzelski de Vik. 
torya Nusleyi 5-0 mağllıp etmiştir. 

Şampiyona maçhırı 
1TALYADA: 
İtalya şampiyonluğu futbol maçları.. ' 

nın son haftaki neticeleri şunlardır: 
Mil5.no 3 Lucchese O 
Tries~ina 1 Lazio O 
Blessandria 4 Novaro 3 
Genova 3 Bari 1 
Bologna 1 Ambrosiana O 
Juventüs 2 Napoli O 
Roma 1 Torino 1 
FRANSADA: 
Florentina 2 Sampierdarena 1 
Fransa şampiyonluğunda da Rasing 

Rouen i bir - sıfrı, Marsilya Red Steri 
beş - sıfır mağlup ctmişlerctir. 

Macaristanda 
Büyilk bir futbol 

turnuvası yapılıyor 
Pas!~alya yortuları esnasında Bu· 

dapeştede büyük bir futbol turnuvası 
tertibi kararlaştırılmıştır. 

Bu turnuvaya Macaristanın F e· 
renşvaroş ve Uypeşt kulüpleriyle A· 
vusturyadan Admira takımı ve Ro· 
manya ile Yugoslavyad~m da getiri
lecek iki kulüp daha iştirak edecek· 
tir. 

Bursa Ath Spor 
l\lü ünün kongresi 

BW'Sa atlı spor klübü akdetmiş ol
duğu yıllık kongresinde; on hayvan
lık bir pansiyon açılma.sına ve bir ma.
nej yeri yaptırılmasına knra.r vermit
lli. 

Doktor Şefik LOtfünUn riyasetin
deki yeni idare heyeti de seçi.1.m.i§tir. 



-4- Yazan: A. Cemalettin Saraeoğlu 

Sinop muharebesi 
Imamoğlu Ali kaptan mürettebatsız 
kalan "Nuvekibahri,, nin düşman 

eline es r düşeceğini anladı 
Türk denizcileri düşmanın 

ateşleri altında bunalmakla be
raber mukabeleden geri durmuyor 
lar, düşman amiral gemisinin savur· 
duğiı güllelere som güllelerle cevap 
veriyorlardı. Türk denizcileri gemi
lerinin gönderlerinde dalgalanan ay-1 
yıldızın şerefine layık bir yiğitlikle 1 
vuruşuyorlar, düşmanın şiddetli ve 
öldi.irücü mezeborda ateşini karşılık
sız bırakmamaya çalışıyorlardı. 

Dl.işman amiral gemisiyle kanlı 
.fakat ümitsiz bir mücadeleye giriş·' 
miş olan Osmanlı firkateynlerinden 1 
birisi Kavaklı Ahmet kaptanın ku
mandası altındaki "F azlıilah,, idi. Bu 
firkateyn düşman ağır toplarının ezi
ci yaylnnlan altında fena halde ze
delenmiş, arma vcdireklerini kay
betmiş, mürettebatından yansını şe
hit vermişti. 

"F az.lıilah .. harap bir kuru 
tekne haline gelmiş olmasına rağ
men el'an mukavemet ediyor, gemi· 
de berhayat kalmış olan Türk deniz.· 
cileri, yaralı nrslanlar gibi, mertçe 
döğüşmekte devam ediyorlardı. 
Düşmanın "Gmndük Konstantin,, 

kalyonunun ezici ateşine hedef o
lan "Nave1• 'bahri,, firkateyni ise da
ha heyecanlı, daha yüksek kahraman 
lıklara sahne oluyordu. 

Dfo:ıman gemisinin gülleleriyle 
mürettebatının hemen hemen heyeti 
umumiycsini kaybetmiş, direkleri bu 
danmı~. gi.ivcr~csi cökmüş olan bu 
kahramnn firkntcyn artıl~ ö ·le bir an 
geldi ki gayet zebun düştü; ümitsiz 
bir vaziyette lmldı. Gemide topları 
ater,livec-e · efrat kalmamıstı. Geml· . . 
nin 500 kiqiye varan mürettebatm-
d:m siivari fmamoğln Ali kaptan ile 
birknç vardnbaııdıradan başka canlı 
kim~c yoktu. Bu müddet zarfında 
düşmı:m kalyonu .. Navekibahri,, ye 
çok sokuldu. Alaborda olacak bir va· 
ziyete geldi. 

lmamoqlu Ali kaptan mürettebat 
sız kalnn "Navekibnhrl,. nin dü~man 
eline esir düşeceğini anladı. Bir harp 
gemisinden ziyade üzerinde yangın 
dumanları tüten, alev sütunları fış 
kıran bir yığın ankaza benziyen "Na
vekibahri,, nin o halinde bile düşman 
eline geçmesine Ali kaptan razı ola-
mazdı. Kar tipisinin hırçın solukları 
altında gönder parça parça, lakin el'· 
an hal5.vetli ve şanlı dalgalanan nur
lu ay,,ldızm arya edilerek yerine 
Moskof Çarlarının çapraz mavi sali
binin çekilmesine hangi Türk deniz
cisi boyun eğerdi. "Navekibahri,, 
süvarisinin gözü önüne düşman ne· 
ferlerinin "Horra !,, diye bağırarak 
gemisinin güvertesini duldurduklan 
geldi. Bu manzaranın tasviri bile o
nun vicdanım yakmıştı, bir arslan 
gibi kükredi: 

- Vardiyan!.. Cephaneliğe at~ 
vt!rip gemiyi berhava ediniz! 

Evet ama bu emri kim yerine ge
tirecekti? 

Daha birkaç dakika evvel baba 
diye tamdıklan kumandanlarının er 
rafını almış olan iki üç vardabandıra 
da şimdi şehitler kafilesine karı§mış-
1ardı ve "Navekibahri,, süvarisi taliin 
{;CI bir cilvesi olmak üzere yaralı ge· 
misinde canlı mahluk olmak üzere 
tek bosma yalnız lmlmışt:. 

Znten zafer ve kahraman 
lık vakc:ı.larivle dolu olan Tiirkün de
nizcilik tarihine ölmez bir şehamet 
sayıfası ynd·rrarı bırnken ve bu sayfo 
yı bir kar- ı~clirneye s:ğdrrrmı.k teva· 
zm:::ıu 7östenniş olan lmamoğlu Ali 
~otr.n ctmf md:ı berhayat bir kimse 
l:al namış oldu~unu, bir rüyadan u·ı 
vanıyormuş rribi gördü. Tek Wk her· 
hnvat kimseler varsa onlar da ya 
I:olbnm, yahut bacakle.nm gülle gö-1

1 türmiiş, ytizleri rrözleri kan icinde a
ğır yaralılard:m ibaretti. Daha bir 
dakika <fVVel yanında durmakta olanı 
babayiğit seyir zabiti şimdi boylu 

boyuna güverteye uzanmış, bir gül
le serpintisinin karnında açmış oldu· 
ğu kızıl ve pıhtılı denikten sızan kan 
seli içinde cansız yatıyordu. 

lmam oğlu Ali kaptan etrafına 
bakındı: işte biraz ötede gafil Os
manlı nmirali Osman pa~anın sancak 
gemisi Avniilah,, dü~man güllele
riyle tutuşmuş alev alev yanıyordu. 
Biraz sonra "Avniilah,, berhava olup 
batıverdi. 

Yiğit Ti.irk denizcisi bu acı man· 
zarayı görmemek için gözlerini kapa· ı 
dr. Barut Dumaniyle simsiyah ol
muş yanaklarında, iki damla gözya· 
şı ıslak bir iz bıraktı. Sonra çok acı 
bir tebessiimle dudakları bi.ikülerek 
kendi kendine konuşuyormuş gibi: 

- f ::ıte, diye mırıldandı. Sinopta 
kapqnıp knlmamn akibeti 1.. 

lmamo~lu Ali kaptan Osmanlı 
amiralinin gafletinin neve mal oldu
ğunu kanlı bir tablo haİinde, bütün 
fecaati, bütün çıplnkhğı ile görüyor· 
du. 

"Navekibahri,, nin iskele baş o· 
muzluğundn, Kovaklı Mehmet kap· 
tanın si.i\rari olduğu "f eyziilah,. fir · 
kateyni de batmak iİ7.ere idi. , 

( Dooamı oor) 

- Bellamlnhı !:(>euk e.drgeme kurumları 
lle bir çok hft.dlııclorl olmuı? 

- Evet. Blr gün Nevyorkl:a, bl.r oteld~. 
kUçUk bir garaon yamağını merdivenlerden 
11.§Ağt YUVIU'lamT§h. Buna ~er bir çok 
h.'\d!3eler çıkamuıt.Ir. Fakat benim aradığım 
onun bu ma!Qm olan vakaları de#f}. Huaust 
hrıyatma alt bir hAdiae. Hem bu öyle bir vah 
fi heritUr ki, yalnız çocuklara k&rfı dc#fl, 
bUyUk ad:ımlam kar§t da böyle hareket (• 
der. Bir ı;Un, U§ağını bir yumrukta yere ser"' 
dl, bnyılttı. Muhnl<cme oldu, ısooo dolar cez:ı 
\'erdf, 

Vud tıUstu. neıgmdı. Birdenbire kalkarak, 
duvara gömUIU bir kManm kapağnıı açtı, 
l~nden bir tJOY alarak geldi. 

Gazeteci de, hem hareket vakti geldlltl. 
hem de Vudun artık bir §CY sBylemfyeceği·' 
ne emin olduJı'u için ayağa ka!km11tı. Vud: 

- Şuna bakınız. 

Diye, e'fnc:'le tuttuğu §eyi uzattı. Bu bir 
paUktf. Bir çocuk patlft. Vud: 

- Eğer, dedi, cenabı hnkkm hUkmU yeri• 
ne gelmemla ise, bu kUçUk patiği hain Del 
lamlye gl.lstcrece@m. Ve o gün, onun için 
mUtlıl§ bir S'tln olacak. 

GAn ŞATQSUNW KÖPEKLER! 
O sab:ı.h, Bellaml, mutadı hllatma k4ti 

bini gUlcr yüzle karoıladı. Fakat se!Am ye-ı 
rtne dedi ki: 

- Sakın olakf k!Speklerh:nle kar~Ila.şmn
ymrz. Yoksa o gUn, kendilerine yiyecek biri 
pey vermeme JUzum kalmaz. 

Sııvtnı bir rahatsu:lık hlssetu. Şatoda ki:'· 
pek yoktu. Fakat Bellamt izah etmekte gc. • 
clkmedf. 

- Bir çltt kurt köpetf aldım ve bu bece 
den ftlbaren şatoda nöbet bekllyecekler. Heın 
de içinde. Eğer beni dlnle.rsenlz, koridora 
talan ÇTkAyım demeyiniz. 

Biraz sonra Savını köpekleri gördü. Bur• 
lar hakikaten müthiş şeylerdi. Yanlarına 

Bellnmlden ba;ıka kfmse aokulamıyordu. 1 
Del}Aml hiçbir ı:eyden korkmadı~ fçln, kr. 
pekler gelir gelmez )-anlarına gltmı~. şaya• 
nı hı.wrettl". ltll,.,..kler de, onun, dendl}erf 
•'t1uğunu derhal anlamıolardı. Be:ıamı kati· 
bine: 

- Biraz: yıı.kt~~u:a! 
Dedi. Sıı.vfnl, elini uzataC'ak oldu. P'akat 

dar c;ekU. Köpeklerden biri birdenbire ab'· 
ıınştr. Ve ıu: kaımn parmahlarmı koparacak 
tı. De1Taml g11Jdll: 

- Korkuyorımnuz, dedi, ve köpek bunu 
biliyor. lıalbuld t:ıen .. 

llun'ıı.rı n!Svle~lten ~tıe~n Uzerlne dl'lltru 
yUrUMllftHı T" ~"'< derhal yere yattı, yalta1'· 
ıanma~a ba§ladı. 

- Dunu ıı:ıtruı adam, ban!., ancak bir 11' • 

d3 on1nn nıı.,tırabtlecc!!"ml iddia etmişti. Ap 
tnı h"rtt' l••'hıı'l<I derhal .. 

a .. ııaml rnUkl\.1em,..,1 dl"rhal c;evirdl ve: 
- Bltı-tk ev. rtedl. l<lrnlanmı;ı, neydi lmıl ! 
!'lııvinl hnyrctle sordu: 

Evet. Beş dııklka gec ltalmı~mı. Sabah• 
•in komisyoncuya teleton etUm, hcnlm 

ldraııı.malt lsted1ğtmt sl:lyledlm. LAkln bef 
dakika eV\'cl mukave}eyi lmzalamrş. 

~ 
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· d. h .., ı Ah --a518 
şu perı pa ~ ının og u... , onu .. ~ 

unu ""mıyo um... O küçücük bo ile, bül~n 
Ah 

tanı • - , de.i ani lardan fev aıa e id1~ 
Geçen tefrikaların hülasası: büyükmüş. İstediklerini yaparlarmış... Vcnedikli, birdenbire ~ 
Vcne~ilcl~ k<>nte.,, yeni arktula.ş İşte bana gelen peri şehzadesi böyley. _ Ne gibi ... . dedi. l 
olduyıı bır saraylı kadrna, e.srarmı di. Zira, evlelemirde, kamaranın içine Sonra: # ~ 
anlatıyw. hiçbir insanın giremiyeceği şekil· - Ha, sahi. .. İşte, us~ ~ 

• * • d~ girdi ... Sonra, beni mecnuna çevir· ğim 0 şeyleri bana. tedrıııı·· , 
Kontes. teessüfle ba.şmı salladı: dı vrıı.Jll ~ ··· ben de ihtiyatlı da ~ı;yle ı· 
- Heyhat... Kurtuldum derken o- Kontes, karilerimizin bildiği btitün kardeşim, M'hrüınn.h! ~· uı rr 

lamadı ... Gene bir küfe inciri berıbat Wsilatı verdikten sonra, şunu ilave t, ~ vererek fazla konu~ oJdılıı 
ettim.. etti: celbeclerse pek içli dışlı 

- Nerede?. Ne münasebet?. - Sana hakikati söyliycyim mi, 
- Yolda... Mihrlimah ! Ben, ondaki h:ırikulfıdeli. !aşılır... ,.. • • I 
- Demek ki, Hacı Mustafa ... Fakat, ği, insanların hiçbirinde görmedim. ·ıditJfı! 

ne cesaret! ... Aksi takdirde padiş:ılı:ı _Ne gibi? Çerkes kızı, Vencd
1 

,., 

sizi arzcdemezdi... - Anlattım ya: Arnavut uşakbn, çıkarken: ~ııı!· .. ~ 
- Hayır .. O değil.. Peri padişahı • Venedik asilzadelerine kadar birçok - Peri padişahının °~er 

nm oğlu! delikanlılar arasında sevgililerim ol _ di peri 5ehzadesi bCY~·eY··· J3ılı 
Mihrümah: du. Lakin ah 0 peri şehzadesi! ... Onu naz, afacan bacaksız d' 
- Affedersiniz, güzelim ... . dedi. - hiç unutamıyorum ... Zannedersem u _ ka Sünbülün marifeti if·~ 

Sire ihtimal ki hoşunuza. gitmiyecek nutnmıyacağım da... B5yle dü~ünerek ttonıı.;.ııııt 
su:ı.llcr soruyorum ... Fakat bu peri pa Başını hüzünle salladı: rinde yürüdüğü sırtı.da, 
dişahınm oğlu dediğiniz nasıldı? - Hele sarayda.. Hele sarayda.. rasladı: dİ~-ef 

Venedikli kontes: Anlattım k ..... ~ • ot· b.na nazaran, orası pe gamlı _ Ne clilf.ıliniiyorsLL'· · ssJi~fllit 
- Senden gizli hiçbir şeyim yok.. kasrwctliymiş ... Demek ki istikbalimi r d · · onıı11 *ttJJY. 

Çünkü en söylcnmiv. ccek CJ'ylcri söyle 1 1 b' - \.ar eşıml... · i Oc ,.,~ par a < ır hayat beklemiyor. nın hizmetine girdiğı~ di ıJe 'f 
dim; bunu da söyliyeyim ... Bizim Ve - - Ôylc söylemeyiniz, sultanım... sevinmiştim. Fakat s~0rtJll',,. 
nedik ressam lan daima peri resimlP.ri 1 Belli olmaz ... . diye Çcrkcs halayık, den hiçbir haber n.ıııınl) 
yaparlar ... Bunlar, küçücük mahJQk _ manalı manalı gülümsedi. • Elverir ki · 
lardır ... Fakat, kuvvetleri, iktidarları( · d' ft"' er d tayım... ~,,. 'f 

Tefrika numarası: - 14 -

YAZAN: 

IEdgaır WaıDDaıce 
ÇEVl.REN: /a 

- Kim tutmu§? 
- Bilmiyorum ve bilmek de tstemlvorum 

Kim o}urM olsun. Herhalde buralarda g6~ 
rUndUğUnQ latemlyorum. Şu ev olmıuım? 

tbtıyar peneereden, §&tonun duvarlan nze 1 
rlnden cazfp glSrUnen bir evt f§aret ed'
yordu. Sonra dikkatle baktı. Şatonun duva
rında, o eve doğru açılan bir kapr vardı. K~- 1 
tibf alarak gitti, kapıyı yakından mua;renc ı 
etti. Pek eski bir kapr idi bu. üste'llt ııarm r . 
şıklarla kaplanmı~tı. Onu açmak için en aı 
yarrm gUn u~nşmak gl"rcktt. Fakat Bcllaml 
kAtlblne derhal iki dııv:ırcı getirterek knp·· 
nm örtllmeıılnl emretti. İki saat sonra duvar 
cılar işe başlamıştı. 

"Mıı.nolr de la name., dı-nJ}cn ev, harap 
gılrUnmeslne rall-mcn pek o kadar tamire ıı:. 
zum g8stcrmlyordu. Bunu, Valeri oHvet 0 1 
gün gelip de cvt bir daha. ve yakından mu 
ayene edince anlamr!7tı. ~onra bahçeye tıl • 
mı§tı. Duvarm IStc tnrııtmda g1.lıilıtU duyunca 
dikkat etU ve ve btrıı.z sonra, kapımm öte t.ıı. 
raCtan örUldUğünU nnladı. 

lc;erf girdi. EVf sadece temb:lemek ve hr
yatmak kl\fl idi. Blrknc; odıı.nm dö,emelcrlnln 
tamtr edilmt:'sl }dumdı, HU!Asıı., derhal tr.· 
ıı:nmağn mani olacak kuvvetli bir mıı.hzup 

yoktu. Bu ltlbar}a boyacılar daha hPnUz C\ . 

den çıkmamı,tı kf, Vıı.ı .. rı ile habll!ınm eşy•. 
lan eve gelml!Jtl. Ve P.rllnmJ bir ~Un, nnıı· 
Cf're,lndım, kom,11 ı-vln rnı:aımım tııttll~lnfl 

gört1U. ntrl,nç gtlnctUr, neııamf her znmnnl:irı 
den d::ıha erken ka11u,rordu. ÇUnkU, kÖp" ·
!ere kimse ytınnşamnd•l?l için onııı.rı karnı'. 
mak 1 f kendin,. rtU~mU<;tll. Kör>!'klt:'r blİtun 
gece 1Jatomın IC'lnde dola."!ıyor'ardı. ~&\1nl, 
bir ~ece, ontıı.n, kap•ıımm 6nUndı>n f'tr::ıfı 
kokln.yarıı.k r,er"tll<l,.rlnl duymuıı. tUvleı1 O·· 
tıennı-u. Hoş, knrltl!n vııL'lız o del:!'!ldl. Ye~ıı 
h11.ya1ct de artık C'ÖrUnmez olmu•tu. 

Bellaml kön:klerl getlrdl'rten iki ~Un !!on 

ra "Deyll mob,. l"nze«•,lnde t;övle hir cc·· 
lıo\•ha, r;ISrdU: (~lkn~o'u mlly:ırder, hayalet 
}ere knrııı kendini kllT'lc1iı,.pıe mtld'\f.,a. r.dl· ' 
yor.l Bc1lnml köptlrdU. Fnknt nf' ynn~bill·· 
dl? Valda h!rı;:ok dı-tıı.1ar l"l\~eteJcr n',.vhfne 
d:ı.valıır n~mış ve hlnıc"!'" ıı~a sn...,~d,.rı"' 
kıı.za.nmnmı!J denııdı. Hem !=!pik Hol'ancl 
kıı.r•T '11.:ı:la hlr hl il det r1uvı.ıvordu. L" kin Beı 
lam\ ırıu:eteclnln r:-cllp kendfalle gtlpU,mt:'lt 
istedi~! haberini aımC'a lıllntere bindi. Soll< 
•ıı.tonun klltıL'lma knd'\r ırc11p davl\tmııtı. 

13ellamf k'\PTCIVa te't"on'n. cmlr \'ereli: 
- I{en~ı·•ne ~·· e. c-o!e:- derhal d"lôhıp 

gltM~·~,. k8,., .. 'ltı.,..-ıJ'!'lt Uzerlnc koyuverlrlnt. 
Ktı.t>'C! ~('\•nn verdi: 

- Krl~er hakkında görUşmck iste111tlnl aBy 
1Uyor. 

- tııtemlvorum. kabul r.tmlvoceı'tlm. 
Telefonu ltııı:ıad1. HoMurdana h"?l'Urdenn. 

giyinerek ı:ııtonun bnhçe~ıne indi. dôla .. mal!'a 
ba~ladı. Fakat birc:'lenblre durdu. Sanki btrl 
taş heykel kcsflm~tı. Kar§Idan, Splk Hot-J 

sız pa IŞtwı en imizi kımırmayınız? - Korkma, uıülrı:e bittV j 
benim tımar müddct·~ıı.bCri' ~ 
dönüyorum ... Heın de 0ıııl 
Kontesle bera.ber .. zira. 0ıııl f 
yarlar. Canfeda kndtllt ııcııi ;' 
takdim ~ecek ... O d~I ıııııt~ ı-t 
vermez. Sonra, bu gı ~ ıJ: 
yelcrin kendilerine }'la.Scd:~ıe 
mağalariyle birlikte 

11 ıçitı. ııı' #! 
ri de adettir... onun J<ııfl"' ~ 
Silnbülii de saraya e~de, ııi' 

land, gayet ııakfn btr eda ile ve çlmenlerl 
çlğıılycrek dudağında bir ıılgara, elleri cc-
binde ona doğru geliyordu: 

- Nasıl içeri girdiniz 
Bellamlnln •ııratı mosmor kesllmlat1. 

zetecl gayet sakin cevap verdi. 

Kontes arasında. geIJll ~ 
oc. geçti dc~il mi?... ettetı ~pr 

- Ay sen bunu ne: ~e>c 
- Duvardan aşarak! • diye Bcşlrin gözterı 

haydi, d .ıj t1o 
ı. sı;rtt" v 

- Aynı yoldan geri dönebilirsin, 
yUrU! 

- Mösyö Bcllaml, beni dinleyiniz. GUrUıtU 
çıknrm"""a mahal yok. Beni dlnlcrııcnlz dıı
hn iyi eder&lnlz. 

- Dln:cmlyeceğim diyorum, haydi, detot, 
yol<s:ı ... 

Dev fbtlynr gnzetcclnin Uzerine yUrU\'oı -

du. Maksadı sarihti. Fakat Splk yeri~den 1 
kıpırdamnclı sıı.aı:ıce: 

' - Deni dinlerseniz, dedi, iyi edersiniz. I'<. 
lls,I{rl<re:1n size hltnbcn Z ... h:ıkkındıı. yazmr' 
olduıtu bir mektubun Jrnpyesini buldu. Bu 
adnmrn kim olduğunu sizden ııormak lstlyor-1 
lıı.r. 

Bellnmfnln tanı derhal değl.§mlati. 

- Mektup mu? dedi, bana. mı yazılmır;?I 
Zıınnct'lllvorum. Yoksa bu deli herif mel;· 
tuptarmı kopyoll olarak mı yazıyordu? 

- Evet. Odaıırnda yUzlert'e mektubun kop 
yeler! bu'undu. Galiba !det! öyle imi§. 

Uellaml bfrıı.n dU,UndU. Sonra gazeteciye 
- Beni tnklp ediniz. 
Dlyerc•t onu yıızıhtuıe.!!lne davet etti. 
Splk Hollıuıd, dudağında müstehzi bir tc· 

beıısUm, ihtiyar milyoneri takip etU 
GAZ FATURASI 

- ~imdi ımıatrn baknlım, bu mektup h'· 
ltı!.yeslnl nereden öğrendiniz? 

- l\le~<tup hulundnğıı zaman orac:'laydrm 
Do!'!'nısunu i~tcr:ıcnlz, e!fer ben naza•ı dil<· 
lcntlıırlnl celbctmeııeydim pek ehemmiyet ver 
mlycceklerdi. 

nııııml lılddetıı hlrlrle~u. 

- Ya. dedi, demek böyle! 
- E\'C't Mı-•·t11bu l"Ördllpı. ve komiser d • 

ha ehemmiyetini anlayam:ıdan bir kopyes!· 
nl de nlıı.'IJlldim. 

Gazeteci cebinden bir kAtyt c;ıkardı: 
- Ne y~ık ki, dedi, tarlhl yok ve bu 

noksan, polislerin eanınr mkıyor. 
Dl"C"C1

• '11 at?rlan okuma~a başladı: 
!\lil"!yö Bellıı.ml, 
Oene 7.. hekl<mdl\ yıtnyornm. Brnlm k•

eımıl:ı rıtı'tınııyor ve hlr, de h:tyrrh dl"~ll. 

Z•..nneılcrsrm ıon görü,tııı:tUrnth; r:nman ben 
den IHteml" old'l~ınıu "~'·ı yap:\blll'()Cklm. 
Fnk:ıt bıı 1, için hana k fi m.lkt.'lrıb Uer"t 
\'l'rmenlz lüumdır, c:Unl<ll ı,ıımett ıılabnlrfm. 
nem bu, benim lc:ln dı, t.ırohlfüelldlr, olur ki 
ynr'\lıunrrm. Dunun için her şeyde.n eVTrl 
m:ıll \ıulyotJmln ne ~rl<e:ı:ıle oldn~nu bi°• 
mem lllnnı ır. z. TI flf'Vln•ram. Kf'nıll..•1 prl, 
"•kttr. \'e n~ ııUylentl"3e deTh:ll ecvtı.p ,·ertvor. 
l)"~l'"l trf'ö"n1Prtlr ftmmn:d_'\ bir mese!t'I l'ldu, 
Fil,'er ı,ın llerl('meslnJ lstlyıın~nrr., yıırm !!1-
:r:l gtlrcMllrlm. M<'mnlyoHm \'U, ı;l:lip Hen . 
hyd.,, n1tr:ıb:ı1'tnmm yıınmd:ı brk:ıç glln k r • 

tacnjtım. T.jtrr nrı.u edrMW'nl:ı:, ~nl ornd:ıl 
bu1Ablllr1lnf.r.. KRtGER 

(Devam' var) 

- Bizz:ı.t kontes oldıt1<·" 
fevhlade arkada.Ş ,. ,. 

•Ol'' 
!!izledi<Yi hiçbir ~ey ~ 1wMI 
o o ~ o• tı-

Ve biltUn m:ıcera.Y1 .,}{ıet 
d r il~ 1i 

~ından :;onuna ka :.ı ~~ ' 
Be..,•;irin kula.kla.I'l :' Ciddi 

• fı.lıt·· et~ 
- Oh, oh! ... NC dilibi.tl 
' 1 1 );<C!l mız var... § er, 

~e 
lunuyor... ··Jiill1il 

••ı:;l;:ll AA!~ 
- Fakat bir ınıı., ]\OY"" 

bül.. H d n5sıl 
u :ı. vva an · ııı.Y··· 

- Orası gayet ıto , ~ 
• • bil~ 

D 11. . b. ı-o··.,csitld~.ıı. 
e 1 ızın ır ' .. ı-otı\V'je 

cereyan ederken. ·sti.f'& 
ynlnız knlmnsındstl , 1...,el't~~. 

·1tı J.. • ..... 

korsajınm içinde::ı. 1 tııfl# ttl-
Bunlnrın iç·nac bır ·r ~6~ 1\,tı 
mişti. EwP.lfl ona bl ~tıt' 
lir kar,ıncı defadır ştl 
yordu: O. ff 

"Kızım! ı;ıdutıi 
''Nişanlını Tiirl<le~crif0~~ 

tem h:ıber:ni s~a ~ -~i 
geriye dönmek ıınl< ~ . JI 
Hayatını ilerde t ttıO~ , 
Fak:ıt bunu bir dİJl sıı:ıJ i # f 
§11.ca.k tar..<la ya.P:·· e~·e 1~··~ 
rum ''e itimat cdıllll ~ 

·trtect' lerlc etraf mı çe\: iJliJJ J 
Bu, Vcncdilt elr,is w•,ı 

derdiği mektuptu. tıı?.t ~!/. 
İkinci mektup dil~ p 

ta.n tarafından ~~Ut~ ,,V. 
lmaca.ğını, kend1~1 •ııftl ~ .. ıı~ 
göreceğini, eanfed!J. on~ ,r 
bir kadın olcluğıınıı J<"d~ 

Hlda ·ot. boh<:ıı.Cl bıl l~ 
kendisine yakl:ı..c;ll1lF· bıtlıı'~ 
bu vermek ımiclinıJll ışfl ~ti 

ı<tııP 1~ ı Kontes, bu ınc ııg.Ç ( 1, 
rnr okudu. Sonra., . le'~ 

- Ya.ralSbil ... p,e,tJ.cıı4tr ,J 
ayırma... Bütiln ıııe" ,eıl' 1 
bağlıyım... RuhlJJll

11 ~ 
tır! • dedi. ( 
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•la11 a)bli b' na, beni büyüten fakiı uon Sez:ır. ı :ırdcıy:rnın hakiki hi&Si-
~ '5 ır bo- .. 
ı. ~tcıı Ylenıezn· ga gureşçisi öğretti ;atını anlay<ım:ı.mal:tan mütevellit bir 
~" ile d' ış oldu- 1 ~ 1 •t .., ıye ~al .. guna eminim. hiddetle ve titre!.- bir seı;le: 

1 ~İ)o:d e "aziyer a.n soy lesin. Ailemin - Sizin, beni, cinayet yapacak kabi. 
l>l: ~ ıı. hak ını bUtün teferrua·· tı'le 
"ı ~aıı-.. ~ at b liyette bir adam saymanız beni cidden 
"q 11 -·"'ıı ·· azı §eyl · b h' · h b'ld'kl t lo •oyıeın . erı ana ili müteessır ediyor. Binaenaley : ı e-
tııc..,~lıd·l'le ~ah Cd.ı Ve bunun sebebi- rimi anlatacağım. O zaman, intikam al-
'°cd I}> ettı • ''E • 1 ~ Ctck Ctiniz h · ger bir gün 1112.ktcı haklı olup olmadığımı anlayacak 
ıstı11 ler aber 1 1 
~ lı biı · /\nca1t . a Inırsa, sizi mah. sıruz. 
\' ca~la ?hcı:nek aılcnizin kim oldu-! Don Sezar bir saniye dü~ü,..Jfükten 
l.t r. :a· Şartil .. 

t 'Cini 1naenale e s.ızı rahat b·rcı sonra. heyecan ve ısttra' 'a nlatmcı.{:a 
~' ~a~>'Cttıiyeceğrh kını olduğunuzu başladı: 
llıu: at b·ı rn !., B b k ı ·1 k ı k a~t o;ı llıU 1 !Xıern k' . - a am ra ın cmrı e ya a nnara 

ı dcı .nasip g" ı, sızden bunu salt bir bodruma kapatılmış ve sonra kralın 
tr:ıı_ ' •ız 0 ren b' d ~ti e bu ır adam, nasıl. gözü önünde en müthiş işkence'erle öl. 
c11 ar.,._ l?laccr 

ı,. 'a.~ı- ··ı.ı anı t anın birçok te- dürülmüştür. Annem. k::çınlcırak bir 
"!? h <cıa}' a ır, B 

artlc dı herh ·" unları da siz-
t~' ti11 ette bulun aldc daha insaniyetli 1 
lıt tııııı 'da1tt '- - l?lu§ olurdu. 
~r . ıınc . ' ucniın . . 
\t lldt}>q· ltıın İnt·k ıçın en büyük va. 
tıııı •ıı.ııc 111•

1• :Bııtıda~ arnını almak obdu-
d ddcı .~11 beni dolayı, babamın 
~ ""llt lll d -v Ctiıı.ı a, İ?i}' oguşumdan bir-
t ~t lllUt ıp tarafınd "ld"' "1 
t. ırı cadd· an o uru 

manastıra kapatılmıs ve birkaç avlık ıs. 
tıraplı ve i~kenceli bir haynttan so.,ra 
zehir içirilmek surctile k:ıtledil:n;ş ir. 

Annemle babam, o zum:ın benim ~i~di 
bulunduğum yaştaydılar. Ben de bec'k
teydim. Ve sırf, babamırı !:adık bir ada. 

mı sayesinde ka~ırılan:ık ölü!"" den k · r
tultlum. Babamın serveti çok büyiil: ıi. 

<\t cıttı ıt def l 
~ •lı L " a ar tekrar etti Katil kral, bütün bu serveti kendine 
nc.ı ııtcrıd· 
"' 'IJ~· ı cı· maletti. "'cı 1l'lıi • 11llle .. 1 .. ~""· tdal'~ !•tncıi .. 0 dureceğimi niçin 

• "q1ııd "!\ .. nlıy 
~~ c:ı 2il.\>a]lı or musunuz? 

Don Karlosun oğlu. bir ırüddtt su
sarak. terli alnını sildi ve Pzrda~·a,..•a 

Servantes dehı:;et idnde b:ribi:lefrıe b:ı. , Cltlğl~t~.Cçirın~~n~j. bu intikam 
tcıı .... ~ııı dllşUn ıçın, ne yapmak 1 karken, sert bir sesle deva:n etti: 

~q~I ')o erek 
d.1:1 lt tııl'tl d cevap verdi: 
b· h~· tcı1ı ostu 
~ ~ \,')or, il llıes'uı rn, fakat dikkat 
Ctı, tı, iıı~ı~lıt? V 0~duğunu nere. 

- Babamın cürmü neydi? Kral•n 
siyasi bir düşmanı mıydı? Yol:c;:ı kr.,lı 

öldürmek isti yen haris bir s•ıikn.,tri 
Ilı "tcıı 't"&,._ e kını . 

lı· a ··• ald tcmın ede- mi? .. Hayır hicbirisi -değil. B:ıb:ırr··ı 
l'.) 11 bir ":fettiği '.ğınıza zahip olur- dünyada yegane sevdiı:;i ve 1>eI'di<'°!"'e 

ııı <ırı ~ tıııa"•t 11
•
1z cinayetten daha "- ()~ "t~a "" ısle . bütün saadeti veren bir karısı vardı: 

~~tı "ia1t {' ~al"da nııyeceksiniz? annem. Alçak kral. anne::ne aş·k olmuş. 
\ iı\ı ~~t ~Ct gibta~ın düşünceleri. tu .. Bütün arzu'arının tahakk•ıkunu rö-
' "c h· atda dıkkatle yüzüne ren hu şımarık adam. bu defa da "rzu. 

ı '·ı. ıı i}'"'t Yarı, hakı'k• d" .: 1 k 1 . 1 •.• ~~lldı " ını Bak ı ıışunce-

1 
arnıın o ayca yerme ge ecep:mı zen-

. layan o mutat netti. Bunun Ü7ıorine, annemi kcndis:ne 
bırakması için, babama resmen müra-

• 
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- Dostum! Bundan baı:ka daha ne-ı 

SÖ) iycyim ki? .. Di:f ölüler bodrumun. 
dan geçtikten sonra, bütün gayretime' 
rağmen tabuta kondum ve bütün ölü
ler gibi ben de gömüldüm. 1:-.te ! Bu di· I 
ri ölüler bodrumunu herhalde tanımı. 

yorsunuz?.. Bu :r~ö:ıyö F.spinozanm keş 
fiyyatı;;Gandır. Onu.n!a c:b::t de bir günl 
hesapb~ac:ığız .. Allah beni o güne ka-
dar yaş:ıtsm ela ... Neyse bu başka bir, 

m. s •le .. iyis ıri, şu kadehleri C:oldurup 
içelim. Siz de Don Sezar, şu zavallı 

Büssinin kama darbe::>ine nasıl mani ol
duğunuzu anlatın bakalım. 

- Dcdi3im gibi Jolö:ıyö, ikimiz de 
fena h:?lJc mer .. k içindcyclik. I.lösyö dö 
Scrvantes, sizj Espinozıınm clın.ı:Jen kur 1 

t nr. ıak iç:n p 5nbr dU~ünürl:en, ben de 
yerimde dur .. nıyarak. t:ıraç:ıI"ın d.ş ka
pısı önünr:ie geziniyordum. tlzerinize 
s:ıldıran ada ,ı i~te oradan gördüm. ye-il 

ti.~ ek vakit bubmadıgtm içn c:-.vc15 
b ;:;ırarak s'zi tch1ikeden hab::rdar et· 
t : .. 1. Sonra J;ı koşarak yanınıza geldim. 

Pardaynn bir müddet önüne b'"ktı 

s , . a birdenbire ba~rnı kaldırarak sor. 
du: 

- İyi ama. güzel ni~mhnız Jiraldayı 
görexriyorum? 

- T ra'da dündcnberi ortada }'Ok 
mö ö. 

Par.:layan dt.daklarma doğru götür
C:C..,ü knJehi birdenbire m:ıs ya bıral:tı 
ve &ülüm ... eycn gence hayretle b:ıkarak: 

- Anlayamıyorum! dedi. Adeta lii· 
bj t bir tarzda söylüyorsunuz .. Nişan. 
lı ... ını ı:;evcn bir adamın bu tavrı, ·beni 
cidden meraka düşüriiyor. 

- Uesele zannettif;iniz gibi de:;il 
mö yö. B liyorsunuz ki Jiralda İspan

yayı tcrk"'t,..,c'Ilekte ısrar ediyor. 
- Herhalde doğru bir şey yapmıyor ı 

nence, onu ikna ederek beraberce İS· 

panyadan kaçmalısınız. Emin olunuz ki 
buranın havası sizin için olduğu kadar 
onun için de tehlikelidir. 

Servantes omuzlarını silkti: 
- Zaten kendi bildikleri gibi hareket 

etmek isterler. 
Don Sezar müteessir bir tebessümle: 

müdah:ıle etti: 
- Çünkü mesele zannettiğiniz gibi, 

ehemmiyetsi.z bir kadın nazmd3n iba. 
ret değildir. Benim gibi Jiralda da an
nesini ve babasını tanımıyor. Fakat iş· 
te bir müddettenberi ebeveyninin sağ 

olduklarını öğrendi ve onların izlerini 
aramakla meşgul.dür. 

Ve sonra, acıklı bir tarzda ilave etti: 
- Aile ocağının kıymetini, bir anne 

ve babalarını tanımıycı.n insanlar kadar 
hiç kimse takdir edemez. Bu anne ve 
baba belki ıde bu kadar arzu ve iştiyaka 
15yık insanlar değil, belki de bizi ku-

caklamak için değil bizi ezmek için kol· 
lannı açacaklardır. Fakat ne ehemmiye. 
ti var .. Onları gene de arıyoruz. Jiralda 
annesini ve bab:ısını arıyor. Ona nasıl 
mani olııbilirim? .. Nasıl mani olabilirim 
ki, ben de ya~adıkl:mru bilseydim, ayni 
şeyi yapacaktım. 

Pa:dayan, kalbinin ezildiğini hissetti. 
Fakat vvalh genci büsbütün miiteessir 
etmemek için bunu gizlcmeğe çalıştı: 

- Peki, dedi, o 1 alde, ne ıdiye, ailesi
ni bulması için niş:mlmıza yardım etmi· 
yorsun uz? 

- Jirclda biraz vahşi ve hür tabiatli 
bir kızdır. Kendi:;ine mahsus düşünce 
ve tabiati vardır. Düşüncelerini bana 
bile ar.ıkça söylemiyor .. Bana öyle geli. 
yor ki, ancak yalnız başına aramakla, 

ailesini bula:ağını zannediyor .• Hiç kim 
senin bu işine ko.rısmasını iste:niyor. 
Ortadan kaybolmasına gelince, bundan 
evvel de birkaç defa ayni şey vaki ol-

1 -
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muştu. Bunun için fazla merak etmi· 
yorum. Ailesini bulmak için bir iz U.. 
ı::erinl:le yürüdüğünü biliyorum. Nasıl 
mani olabilirim? Yann, belki gene bir 
inkisarı hayalle avdet edecek.. Ben de 
gene onu teselli etmeğe çalışacağım. 

Pardayan, Don Sezan öldürmesi için 
Espinozanm kendisine teklifte bulun· 

duğunu hatrrladı. Jiraldanm ugayyu
bile. zavallı genç için bir tu~ak olup ol. 
madığım kencii kendine sordu ve sırf 
bu diişünce üzerine ısrarla &oıldu: 

- Jiraldanm, sırf kendi arzusile, o?'• 
tadan kaybolduğuna emin misiniz? Ba· 
tına bir felaket gelmediğine kat'iyyen 
emin misiniz? 

- Jiralda bizzat kendisi bana haber 
VCJ'di. Bir ve nihayet iki gün sonra tek. 
rar geleceğini söyledi .. Fakat bıeni cid· 
den meraka diişUrdilnilz.. Bir 9ey mi· 
var? .. 

-Hayır 1 .. Mal:leınki nişanlınız sizi 
bundan haberdar etmiı mesele yoktur .• 
Yal: ız y ıın sabah onu görmezseniz, 
Hiç nkit kaybetmeden buraya gelin, 
onu b~raôerce arar buhtruz. 

- Btni korkutuyorsunnz. mosyö f 
- Bt>ştı boşuna üz'Ulmekte mana y<>k, 

dostum. Yarına kadu bcklitel~ 
Ve birdenbire mevzuu değiştirerek: 
- Boğa güre~lerine iştirak cdcce~i. 

niz dofru mu? 
Don Sezarın gözlerinde şim~ek gibi 

biT ışık p:ı.~ladı ve derhal söndü: 
- Evet mösyö, deldi. 
- Bundan vazgeçemez misiniz? 
Boğa güreşçisi kat'i bir sesle cevap 

verdi: 
- f mkiiru yok, mösyö 1 
Ve, s~nkl bu sert cevabını dii.teltmek 

lçfn, garip bir şekilde titri yen sesile: 
- Kra1, bcrtim bu gilre§lere lştlta· 

ktml emred~ek, beni c.ldden ıcref1a.P. 

etti.. Hatta Maje&te, bir çok defalar 
haber göndererek, beni muhakkak gü· 
reş meydanında görmek istediğini ı:ırar 
Ja hatırlattı .. Görüyorsunuz ki vazgec;. 
meme imkan yok .. 

- Ya? .• Bu şekilde ısrarla haber gön 
ldermelc siz de adet midir? 

Don Sezar garip bir istihza ve hatt:i 
bir nevi nefretle: 

- Hayn mösyö, dedi... Bunun için, 
kralın ısrarını, şahsıma karşı olan te
veccüh üne atfediyor, ve bundan büyük 
bir şeref duyuyorum. 

Pa:dayan, bir saniye onun gözleri İ• 

çine baktı, sonra Servantesin uyuklar 

gibi dü~ünceye daldığım görünce, ku. 
lağma eğildi ve yavaş bir sesle: 

- Beni dinleyin Don Sezar, dedi, 
kraldan bahsederken, sizde çok garip 

bir heyecan görüyorum. Majeste Filipe 
kar r hiçbir fena fikir bes1emediğinize 
yemin edebilir misiniz? 

- Hayır edemem .. Bu adamdan nef
Fct ediyorum! Onu elimle öldüreceği-

tne, kmdi kendime yemin ettim ... Ve 
görüyorsunuz ki yeminlerime sadıkım. 

Bu sözler ateşin ve samimt bir ses. 
Je söylenmişti. 

Servantes kollarını havaya kaldıra· 

rak mırıldandı: 

- Ne meş'u:n yarabbim!. Büyük 
babayla to:-un biribirlerine ateş ve öHlm 
saçıyor1ar. 

Parl:layan dikkatle gencin yüziine 
baktt:. 

- Beni daha dün tanıdığınız halde, 
bunu bana söylüyorsunuz t.. Sizin iti• 
madımza tc!ekkür ederim. Fakat bu 
itimadı herkese gösteriyorsanız, her. 
balde doğru bir şey yapmıyorsunuz, 

dik:ıkt edin dostum f .. 
- İ§lerlmi, heı: önilmc gelene anlata-

• 
... 

..., 
'1 

.~ 
c 
t: 
c:ı 

.!: -

HORTLIYAN FAUST~ 

----------------------------·-- - i cak bir adam değilim mösyö. Ben esrar ettiği ve parçalamak istediği tııt 
ve hiyımetle ldolu bir muhitte büyüdüm. lCıktur. Ona karşı duyduğu!lı.1 da# 
Herkesin düşüncesiz ve mes'ut yaşadığı miyet ve itimat hisleri işte bı1." 
çağlarda ben yalnız felaket ve sefalet geliyor. Şövalye, tabiatin na~:;ii 
yüzü gördüm. Dağlarda, ormanlarda ğı ve tek başına bu bayku'l su • 
serseriyane dolaşmağa mecbur kaldım.. caıdele eden müthiş bir ku"";;ıı 
Bir cani, bir katil gibi gizlenerek .. Sus- siz, ona lıcnzerliğinizin doğıı l: 
may1 ve sakınmayı ben, işte bu korku samimiyet -ve sevkitabiile. r;f 0 
ve dehşet içinde geçen sem günlerimde madan o kuvvete istinat e ·~t 
öğ:endim. Size söylediğim şeyleri. ben Pardayan bir müddet SerVıı. • 
hiç kimseye. hatta tecrübe edilmiş bir züne baktı sonra: . 
dost olan dö Servantese bile söyleme. _ Dostum, dedi, söytedilc1C~ 
dim. rudur. Yalnız şunu ilave ctrııe..; t 

h .. i*" Pardayan ma cup bir tavırb sordu: nuz ı<t, siz de, baykuş sur ~ 
···~,,. 

- Peki bunları ne diye bana söyle· ldan r,agalanmak istenen. yu" ııı· 
diniz? var, cemiyetine mensupsuı: ıc~ç 

- Bilmemki!,. Yüzüniizdeki doğru- miy~t. maattensüf o kadar ): 

luk ifadesinin tesiri midir, nedir? Yok. sizin gibi kıymetli bir a:ıa~··:1ı 
Sil gözlerinizdeki istihzaya rağmen, için ni onrlan ayırması, onU bı sc:ı:'' 
de okuduğum iyilk ve alicenablık mı? dü§ürü:. Size iclincc Don ·t)i. 
Kimbilir belki de müthiş cesaretiniz? söyliycyim ki, ben de sizin gı ) 
Bana öyle geliyo ki, sizi ldoğ~uğum gün ten kaçınarak ve çekiner:_~ e sı 
denbcri tanıyrum. Müthiş bir kuvvet Mütemadiyen kendi. benligııı ğı.I 
beni size doğru cezbediyor. Size karşı yaııımanm ne kndar güç old~ · 
bir ağabeye duyulan hürmet ve muhab· rim. Bunun için şize diyorU critı' 
bet ve itimat duyuyorum. Affedersi- tınız, icinizi boşaltınız, dertl ralı 
niz mösyö, belki canınızı sıl:ıyorum. Fa. leyiniz: Emin olun ki, bira~i ô 
kat emin olunuz ki, hayatımda ilk defa ccksiniz .. Ayni zamanda, b }'!;"°' 
olarak. derdimi söyliye:ek pir im.an bercc bir çaresini bulururı·· jlet'i 
buldum ··~ k . . -· ~ · .nu ogrenme ıstıyoruu• • 

Bu ı:özler Pardayanı son derece mü- kında neler biliyorsunuz? }s$ 

tehassis etti. - Hiç bir §CY mösyö .. va tıı' 
- Zavallı küçük prens 1 gayet az bir şey. Yalnıt. o~e? 
Diye mırıldanırken, Servantcs söze terini biliyorum, ve bana-~~ ııit 

b ~ ~U" aşla;.ıı: geliyor ki, mc!lhur ve bu" 
- Sizin gibi saf ve doğru insanlar. mensupturlar. ~j 

gayri tabli mahluklardır. Don Sczarl - Ebeveyninizin ölil~~d@e 
Sencl~r, beşeriyet denilen baykuş sürü· öğrendiniz? Ne şekilde d~IJ 
sü arasından çıkan, ve buna rağmen on bu hususta aldatmış oırn:ı 
tar tarafından bir canavar telakki edilen min miııiniz? t>J 
r:av:ıllılarsınız. Mösyö dö Pardayan d•, Don Sezar teessür içinde 
sizin gibi, be~eriY.etin canavar telakki ne eğdi: 
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Ordu hastahaneleri için dört bin 
beı yüz metre erat ve dokuz yüz met. 
re subay hasta abalığı kumaşı şartna-

Hatk opcretl l 
Dokuzuncu sen.ton! mesinde değişik ik yapıldığından 1 
Tıışra kızı §Ub3t 937 tarihindeki eksilbnesinden 

ı Yıkılan belde ve Tehdit sarfınazar edilerek yeniden eksiltme-
mektublan si 19 şubat 937 cuma günü :\'lal 15 

SAH.Alt v ı\ ı J{ermes eğlenceleri ve Al• de T oph:ınede sntmalma komisyo· 
çaldık 

1 Moskova • şanghay nunda kapalı zarfla yapılacaktır. Hep 
ı Sözde kızlar sinin tahmin bed:?li on sekiz b:n lira· 

vn.nız 

l'\OMER 

A.LltAZAR ı Kızıl Çayır ve HUeum ta· dn-. ilk teminatı bin üç yüz elli lira. 
buru dır. Şartname ve numunesi komis-

fA.N 
1 TnUı be!! ve Vencdik gnr· yonda görülebilir. lsteklllerin 2490 

kısı 

ı ı<admlan Severim nyı ı kanunun 2 ve 3 üncü madde'e-şıx 

ŞARK : Brodvay melodi ve Hav~ rinde ynzılı ves;l·elerle beraber teklif 
kahramanlan mc•t' "lla"'IIU İh'lle snat'nden bir S"at 
Unutma beni ve paranga evvel komisyona vermeleri. (327) 

"-~TORVA Ali Bnba ve Vahşi koşu 
ASRI 

l'UM Uftl\'ET : Korsanlar definesi ve Meç ( 620) 
Ml kuvvd 

ISTANBUL 
ı MUnlr ~urc<ldln konseri FERAll 

ınıu.1 ı A ve M:arle ve Biz de lnsn· J!~W~Iİli!Jıiıi~!)iıılll!!iillillılllillııl ... 

fltLAL 

ALEMDAR 

nız 

ı K:ıptnn Blud ve ÖldUren 
g ö::1cr 

ı E ddlc Contor C:ı.nı;sterlcr 

arasında ve Hlndlst:ı.n 
lt4lıramanı 

ı ôldUren gözler ve Kaptan 
Blud 

KEMAL.BEY ı Bn:"tdat yolu ve elmaa hır-
81Zl8.rı 

BAKIR KOY 
l\ltLTtVADt : Sevginin ısest 

KADI KOY 
lL\LE ı Yc§ll domino 

OSKUCAR 
flALJIJ ı Pr. Zati Sungur 

BAL A.l 
MlLIJ ı Kanunsuz memlel{ct Vf' 

.. Ekmekçi kadın 

TiYATROLAR 

.StıhirTı·~Jf rosu 

11111111\ 111111 

il\;;;\~~ 

fEPEBAŞI 

Dram kısmı 
BAHAR TEM1ZL!G1 
3 perde komedi 

~ransn: 'nyatrotrunlla 
Operet luıınu 

ŞK MEKTEBİ 

Yazan : Yusuf Ziya 
Bcsteliyeıı: Muhlla Saba. 
haddlıı 

ARA Y alnemumda 

Bu ak~am anııt 21 de 

~ ~ ·o~:k~=== ;:ra:c 
l"nrm alq;ıım Tıında 

Ş!Rt::-J TEnE 
Pek ynkmda SI:·YEK 

,~9~tısa e a e ı en · 

Eyer takımı 300 340 adet erat 
eyer takımı kapalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. Hepsinin tutan 21000 
liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız 
ofara!t süvari şubesinden verilecek • 
tir. İhale 20 ıubat 1937 cumartesi 
günü saat 12 dedir. llk teminat 1575 
lirad;r. Eksiltmiye gireceklerden il· 
gili bulunanlar 2490 sayılnkanunun, 
2 ve 3 üncü madde!erinde istenen 
belgelerle birlikte şahıs ve ~irket ol
sun eyer takımı i~Jerini yapabilecek 
derecede san'at salıibi olduğuna dair 
iktisat veka!etine bağlı mahalli sanayi 
müf~Uişliğinden alınacak vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını havi 
zarflarını en son saat 11 e kadar 
Ankarada M. M. V. Satmalma ko
mısyonuna vermi§· bulunmalan. 

(593) (650) 

Yeni çıktı 

1 Dün ve Yarın 
TercUme külliyatı 

Num.ara 613 

v·yjİI 
Eneid 

2 

Ma.urice Rat 
Ahmet Reşit 

JI 

Derince limanına bir sene zarfında vurut edecek maden ve kok kö· 
mür!eri ile muhtelif eşya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve 
tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi tonaj miktarı ile her ameliye
nin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzeri.;den 11.2.1937 perıembe günü 
saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki birinci işletme komisyo· 
nu tarafından kapalı zarfla eksiltmeyekonmuştur. 

Aşağıda her ameliyenin hizasında yazılı tonaj miktan takribidir. Bu 
miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecak mukaveleye esas teşkil et· 
miyecek ve müteahhit bir sene zarfm::la Derince limanına vurul edecek ma
den ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve m:ılzem.enin tahmil ve tahliye
sini ta:ilihüt edecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1718 li ·a 27 kunı§luk muvaltkat teminat ile 
2490 sa.yılt kanu.rıun tayin ettiği vesa ·k ve re!mi gazetenin 7.5.1936 tarih 
3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tnlimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kad:ır Haydarpaşada gar bina· 
sı dJ.hilindeki birinci işletme komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. 

Teklif melttuplannda aıağıda liste:Ie gösterilen ameliyelerin vahidi ki· 
yasi fiatlarmı:ı ı..cr birine o/o nisbetin-!e yapılan teru::ilnt gösterilecektir. Bu 
şekilde verilmemiş mektupJnr kabul edilmiyerek ret ve iade edilecektir.Bu işe 
nit şartn:ırneler ve mukilvele projeleri parasız olarak komisyondan dağıtıl· 
maktadır. , .(435) 

Ameliyenin 
cınsı 

1 - Vapur dahilinde 
vinçle supalan yapmak 
bu ameliyede nhtım 

veya silo iskelesine 
veya vapur güvertesi
ne vermek bırakmak 
da dahildir. 

2 - supalandım açık 

vagona tahmil ve mü· 
tekabilen vagondan su 
palan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan de
nize vermek veya mü
teko.bilen denizden al-
~ak 

3 - Vinç i~tiraki ol
maksızın rıhtım veya 
silo iskelesine veya 
güverteden vagona tah 
mil etme!c veya müte
kabilen 

4 - Supalandan alınıp 
açık araziye nakil ve 
istif etmek mütel•ahi
len 

5 - Silo iskelesine ya
n:ı~mış vapur güver~e-

B .. S' g ~ rıı 
c.. --B <'D 

ın -· = 5· ::s 
;ıı;'" 

ı o: a 
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56.844.195 7 
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75.050.545 s 

Kr. 
7.174.040 15 

Kr. 
'10.037. 740 16,5 

Kr. 
3 
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ili;" 
o: 
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4658.120 

~ S' B B ~.t ~·r. tt ı.n -· 5· s·= 
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Kr • Kr. 
27 25 

Kr. Kr. 
10 15.508.109 7. 

Kr. 
22 

Kr. 
14 

Kr. 
9 

Kr. 
3.193.545 10 

Kr. 
7 

Kr. 
s ~ ~ıc.~iı:r0n 7 

C:UJna günü saat 14 de Ankarada vekalet malze· 1 

"1.ı <. 'ı:-:'Qltıi llllda alb gurup 12 parça atclye tezgahının gurup gu· ""'t ~;-ıcau YapıJacaı 
l. "'-..~~Ye kon <br. 
'"\ ~ ~ tezgiihbrın cinı, muhammen bedel ve mu· 

• sinden veya. silo fo!:ele· 
sinden nakil ve yerle§· 
tirmck 

Cİ!ııi Muhammen muvakkat 

cihazı 

Bedel 
L. Kr. 

2.100 

1.900 

1.700 

850 

900 

teminat 
L. Kr. 

157 50 

142 50 

127 50 

63 75 

67 50 

50 

nasw . ., 
DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

fi 

l\raköy - Ekselsıyoı mağn:m;ı 

11amrıda /leı Qün· ö(Jll'dt•n ıwnro 

2 rlen 8 e knıtrır. Tel: 112.1:, 

EZEN 
T ...:.RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En cıı.zıp m~ıdeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane karşı.ctında 
Letafet hanrnda 4 No. 

'fas fh 
435 numaralı Devlet Demiryollan ilanmm bundan evvelki neşrinde 

Kok kömürü hmesi ile tahmin be:lcli hı:mesi baş'tldan mürettip hatc:.sı neti
ı 1 :e3i olarak biri d:ğerinin yerine kcnmu~ ve yine ilanın 8 inci bendinde arka· 

bk kelimesi unutulmuş olarak çılanış oldu~undan yuknrıdaki §ekilde tashih 
-....... ... __ :.olunur. 

6 - Vinç iştiraki ol-

Kr. 
44.187.260 5 

maksızın vagondan 
tahliye ve açık arcıziye 
mağazalara mtltil ve i:;
tif ve mütekabilcn · 

7 - Vagondruı idare 
vinci ile açık araziye 
nakil ve btif ve mü
tekabilen 

Kr. 
3 

8 - Vinçsiz merakihi 
bahriyeden küfelerle 
veya arknWc veya 

Kr. 
4.683.260 14 

el ile çıkarılarak 

vagona ta~"llil açık ara 
ziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla 
tahliye 

31.871.352 

10 - Saalla müteahhitten almaca.it 
amele 

11 - Yevmiye ile nl nacak ı:ımele 
12 - Vagonda mağnzada veya va· 
purda dökme zahire ve snirenin çu
vallama ve çuvalların dikilmesi 

Kr. 
3 

Kr. Kr. 
20 2.098.027 14 

Kr. 
5 1019.910 

Kr. 
5 

Kr. Kr. 
1283.160 20 10051.761 13 

Kr. Kr. 
s 9 

5941.280 228.277.040 

S:ıat V. K. bedeli 

46 13 Kr. 
Gün 
33 110 Kr. 
Be'!ıer ton . . 

V. K • 20 Kr. ıçm 



t au TE<RÜ8EYE-
TAHAf1rtU L EDEN ı===:~~=======~ 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
ıevimli bir ten• Gündüz tek
rar pudralanmrya hacet yok. 
hte; havalandınlm:rş yeni 
T okalon pudrasının ga • 
ranti muhassenab bunlar -

dır. Bu cazip havalandır • 
ma usulü, Parisli bir kim • 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan • 

dınlmış yegane hafif pud • 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan p\ldralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası-

nın istihzarmda kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 
daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

göı ünmez bir güzellik ta • 

bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzeUik verir ve 
modası ge~mİ} ve yüze bir 
makiyaj ~eklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta ~ 

mamen başka bir tesir ya • 

par. Bu yeni T okalon pud
nısı yiize yapışık kaldığı 

cihetle bunn "8 saatlik pud" 
ra" tabir ederler. Artık n•? 
parlak burun, ne yağlı ci' t 
görünnıiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö • 
rünecektir. 

lslsnhul (iümrliğil Haş MiidürJiinründen: 

KURBAN BAYRAM!NDA YALNIZ , 

IZILAY ZETESl 
·· .• ~ 

Ç 1 K A C A K T 1 R u' 
ilanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya Jardım olacaktır. fi)" J/J 

fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruıtur. , fi', 
Müracaat yerleri: {Yeni Postahane karşısında KIZILAY Satıı bürosu Telef~~-: 

Anl<ara caddesinde V AKIT PROPAGANDA SERVlSI 1 

1 HER A KŞAM 

1 BeyoğıuLON RA 
Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönil Emlak ve 
Eytam ~ankası karşısında İzzet 

1 Bey Hanı. 

lflıl•• Kulak, Burun, Boğaz 
MOTEHASSISI 

Dr. ŞEVKEr 
HDSND TARAV 
Beyoğlu, lstiklil caddesi Singer 
karşısında Saka çıkmazı No. 3 iill•• Telefon: 43242 __ .. I 

- Şık ve Sağlam Ayakkabı ., 
lstiyen Baylara • 

Bütün işçiliği bir elden çıkan 
ayakkabıyı Fatihte F evzipa§a cad· 
desinde No. 44 Kunduracı Mehmet 

incede bulabilirsiniz. 

BEYKO Kürk ticarethanesi kış 
mevsiminin ilerlemesi dolayııile 

kürk mantoları o/o 15 tenzilatla ve 

12 ay vade ile kefaletsiz olarak aat-
maktadır. · 

Ölçüye göre mantoı ... ~ı bir gün 
zarfında yetiştirir. Anadoludan ay • 
ni ıerait ile sipari' kabul edilir. 

Mahmutpaşa Kürkçü Han içe • 
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685. 

~ .. 

~AYAN HAMI y tJ 
ve zeybekler Bayan MECBURE ve Kazbek fl(j 

program değiımi§tİr. 
..... 

Kendi kendine 1000 keli r1"
6 

Fransızca de rsl 
Resim: 4 

Le salon 
( Sa~on ) 

Gümrük Sabşmdan: 2437 mezat kairn~si 1314 kilo 2084.42 lira ağaç 
JCundura kalıbı, 1852 m. k. 538 k. 22 97.03 1. iplİbYİ boyalı faseneli pamuk 
mensucatın 5/2/937 gi.inü ıaat 14 de İstanbul gtimrü.Jündeki satı, sa!o- 1 
nunda açık arUırma!arı y::ıpıbcııktır. ı\rtbnnıya girccek~erden yüzde yedi 

ZA YI - Beyoğlu askerlik şube· 
sine ibraz edilerek resmi vesika alın· 
mak üzere Güzel Sanatlar akademi· 
sinden aldığun 24 1111936 gün ve 
613 numaralı munmele kağıdunı za· 
yi ettim. Yenisini çıkartacağnndan 
hükmü olmadığını bildiririm. 

1 - La tablette de la cheınin!c: ooa§ın ;;stil. 2 ::: ~ ~ 
0011k. 3 - La glacc: ayna. 4 - La pendule: sa.ııt. 5 _ v il 
fotoğraf. 6 - La lampe; lamba. 7 - Le feu: at~§· S ic!: 6' ı'·IJ. 
parmal:lık. 9 - Les pincettes: m~ 10 - Le tı?.°~ lı"Jtl· f/ 
11 - La pclle: kJ.rek. 12 - La bibliotheque: lcııt~~: ~ıs 
livrcs: l;itaplar. 14 - La porte: kapı. 15 - TJrı. parti , ,.ııt6' .:1. 

buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (GOô) Güzel Sanatlar akademisi resim 
şubesi talebesinden 2365 No. lı 

Akay işletmesi Müdür!üğünden: ___ ze_yn_e1A_bi_din_ 

Haliçte Unkapanı köprüsü yanınd:ı demirli ve lclnremizin malı bulu -
nan Haydarpaıa vapuru açık arttırma i.e satılığa çıkarıl"Illş:U. 

Arttırma 5 ıubat 937 cuma ır~mü Akay ıefler encümeninde saat 15 de 

bqlıyarak 16 da ih lesi yaı •l- cr.ğmd·m ttH?le:'İn ş~rtnarneyi görme!-t üzere 
ifletme ~cfliijine ve .o/c- 7,S güvenme ve arUınna parasiyle o gün encü.ı.-nene 
plmeleri. ( 460). 

: . ·::: ::: : : : :: :: :: : : : :: : : : : ::: : : : : : ::: ::: ::: ::: : ::::::::.: :., 
:: Doktor :~ Homer AbdUrrahmao= 
ii DERMAN ; 
- L fi Muayenchanesı - Eminönünde :i 
g VALDE HANI içinde No. 21 ii .. .. 
:::::::::::::::: •••••• ::::::==:.:::::.:::::::::::ı:a::::::: 

16 - Le piano: pi.ya.no. 17 - Le morceau de nıusıq a.SC ~ıf. · ııe· fı"~J 
tnbourct: isloemle. 19 - La table: ma.sa.. 20 - Le".'~~ 
çc;k vazosu. 21- Le fauteuil: l"°?~uk. 22- La. chn'~·,,.. ~~ 
Le diva.n: kcına-p6. 24 - Le coussın: 'kli~c ya,, tığı. !p11o"1: f} 
"«falf 1M.!a.. 26 - La cage: 1~.tt.fes. 27 - Le graın s.r<ı "'· 

1 2S - L'app:ıreil de T. S. F: rad!t-0 <11cti. 29 - Le p-r"' 
. "2-Y" 

3fı - Le tapis: halı. 31- Le plafond: tavan . ., 
~1na l.anıOO. · 


