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~nıbaracı Yokuşunda cinayet 
SAL 1 Sene: 6 • Sayı: 1854 

Bir adamı 
l\ement atarak 
Boğdular 

;inayetin sebebi 
DOlklYI~ SelrileODk 

~ lr kan davasıdır 
'"fkatn heyecanlı bir takipten 

sonra 
~~kalandllar 

>.~ili teceyarısı Galatada kumbaracı 
,ı,r;da bir ekmekçi dükkanında 
'-)tt . enberi görülmemiş feci bir ci-
~ı. · '!len · . . 
~ h . ınıştır. Bır arkadaşımızın 
.·~ r.ınde yaptığı tahkikata göre 
, 1 löyJe olmuştur: 

-~ :ı.da oturan Tanaş isminde bir 
il. ' ,ezı · 
~otı cı gece saat yarıma doğru 
)o~~ndan dönmektedir. Kumbaracı 
ite >'<ıtı dan bozuk kaldırımları üzerin 
~'tdi ,~n argın ilcrfiyen genç Hüda. 
Oat11~ ttıınanının önünden geçerken 
dıı..._ bir h l . . . . T 

,ııı111 ırı tı ışıtmıştır. anaş 

'i._U~ .' hu sırada arkadan yetişen ve 
blM ''il ig " 

........ 

,qtı d rnınde yaşlı bir kadına bir 
~-i,j de ~up duymadığını sormuştur. "f 

'1tde b~lak kabartırlarkcn Ohanes 
'-....._ ır :enç yanlarına gelmiş, bu i 
~ (Devamı 6 mcula) Katillcrde>ı Onıcr 

~İŞLİDEKİ KESİK 
~ .. l(OLUN ESRARI 
b ~il tn a il: a ıı:ııa ıri!: u m a n o ıru ını ika ıı> o cıs o 

Sabaı lhı ~ecn lb> D ır m a n z ara noe 
lka ırş o D aı ş'tto : 

~ Se.kiz on kedi dirseğinden 
~11;sılmiş bir kolu parçahyordu 

•eı derhal karakola koştu ve hAdfsenln 
esrarı biraz son~a çözüldü 

Lı. llıı • 
~'t ot&abah Şişlide heyecan veren bir süratle yedikten sonra tekrar kola atıl· 
'- >.tcıaıı~~§tur. Şişlide Zafer sokağın· maktadır. 
~~ )'ed· apartunanınm kapıcısı bu Kapıcı bu feci manzara karşısında 
~~ltıa 1.~e doğru uyanıp geceden büyük bir heyecan ve telaşa kapılmış , 
~ ~~e $öp tenekelerini dökmek üze. ilk şaşkınlık devresi ge!(t ikten sonra 

tıııa1~e Sıktığı sırada bir sahne ile kedileri kovalamıştı r. Aklına gelen ilk 
ıı_St~ı §tır: şey apartımanda veya civar apartıman. 
.,.il :t, on ked· b" • k 
lııt <>r11y11 

••• ı ır ınsan olunu ora larda bir cinayet işlendiği ve kolun 
ll•r~, sUruklemektedirler. Koldan nasılsa bahçeye atıl dığıdır. Baıka bir 

et koparan kedi bu parçayı (Devamı 6 ıncıda) 

Fransız müstemlekeleri tehlikede mi? 

Tunus h8diselerinin 
ecnebi tahriki eseri . 

olduğu tesbit edildi 
VıYızDeırce lknş n tev lk n'fF e dnDdft 0 faılkat sUaltil <dlaığotan 

!kem Dtaı~o D aır cır'leaı<dlan s o ıro ~<dJ lYI lkDa ır o Dçft mı 
yalkaOaıınama<dl o Oa ır 

Yeni hiidiseler ~ıkmasından 
Endişe 
ediliyor 
P aris, 15 - Tunus ve C.::zairdeki 

grevlerin ve kargaşalıkların tekrar 
başlamalarından korkulmaktadır. Ce. 
zairde Kuvü kargaşalıklarında halkın 
ve amelenin başuıa geçerek onları ma
denlere hücum ettiren ve Fransız mü
hendislerinin evlerinf' yaktıran adamın 
maden amelesi olmak şöyle dursun 
Cezairli dahi olmadığı anlaşılmııtır. 

iki kurşunla akciğeri parçalanan ve 
nakleclildiği Kostantin hastanesinde 
dün ölen bu adamın adı Harisi H amar 
dır. 

Harisi'nin yabancı olması son hadi. 
seJerin ecnebi tahrikatile yapıldığını 

iddia edenlere hak verdirmektedir. 
~ell1rir, Fas Ve Tunustaki buyük ri.ıtbe-

(Devamı 6 mmda) 
Fraıısamn 'homs mnumı 'liatısı uuıuou, ~ı ı~ı""ill:l.ö:i'tü1 11~1 .A.ra.n7ıtrm 

cenaze me'rdsimiJu1e 

Suriyede keha'"1etıerin bini bir para 1 

imali Suriyeyi 
ilhak edecekmişiz ! 

............. B'il"Qifn ........... Elcezire ha valisinde 
• 2 inci sayfada: 

GÜRÜLTÜ 
Yazan: Nurullah Ataç 

4 üncü sayfada: 
Atatürk Harp Akademisinde iken 

Yazan: Pr. Afet 
Terfi eden muallimlerin listesi 
7 inci sayfada: 

Söz söylemek sanatı 
Yazan: Ertuğrul Muhsin 

Vaıron 
Aka Gündüzle mülakat 

Yazan : Hilanet MÜNİR ............................................................ 
Romanya 

Hariciye Nazırı 
IBa.ııglQın 

şeınırnmnze geDdD 
Bu ukşam Ankaraya 

hareket ediyor 
Dost ve müttefik Romanyanm 

değerli hariciye nazırı Viktor Anto
nesko bugün refikasiyle birlikte şeh
rimize gelmiştir. • 

Kendisini rıhtımda hariciye ve· 
kaleti mümessilleri, vali ve belediye 
reisi, emniyet direktörü, Romanya 
elçisi ve konsolosu ve elçilik ataşe
leri, Yunan, Yugoslav konsolos· 
ları, askeri ihtiram kıtası karşıla
mı§tır. 

.(Devamı. 6 ıncıda) 

de gözümüz varmış! 
Bu suretle Suriye ve LUboaoın hububat 

anbarı ellmlze J(eçecek ve petrolu 
hariçten getirmekten kurtulacakmışız 

Cenevreden bildirildiğine göre, 
Hataym ana yasasını görüşmekte o· 
lan murahhaslarımız, bir haftaya ka
dar Cenevrcdeiı şehrimize gelecek· 
lcrdir. 

Bu gelişin sebebi, Hataym ana 
yasasını müzakere eden Cenevre 

komitesinin, ayın yirmisinde tatil 
yapmasıdır. 

Neler yaJ>acakmışız ? 
Suriyelileri Tiirkler aleyhine 

kışkırtmakla meşgul Berut gazetele
( Deuamı 6 1ncıda) 

Çeyrek milyon Ar~ıerikah 

Bitler aleyhinde 
nümayiş yapt~ 

Nevyork belediye reisi " Hitleri 
tahkir ,, lerini tekrar etli 

Nevyork . 16 (A. A.) - "American 
Jewisrl1 congres., tarafından "Maıli

son Square garden,, de naziler aley
hinde tertip edilen büyük mitinge 
21.000 ki~i i~tirak etmiştir. İçeri gt. 
remiycn 240.000 kişi de radyo ile ı.:ıöy • 
kncn nutku, civardaki sokakiarda du
rarak dinlemi§lerdir. 

Milli kalkınma idaresinin eski mü. 

dürü olan General Hut;h, Hil1 erızmln 

tehlikelerini symıştır. Yeni sendika. 
hareket!nin ~efi olan Jobn Lewis, Al
manyanın ücretler siyasetin: tcnh.id 
ederek ameleye haftada ancak iki do
lar verildiğini söylcmi~tir. 

Heyeti umumiye, Amerika halkı. 
nın Alnıanyaya yeniden mali krediler 

(Devamı 6 ıncıda). 



Fransanın Amerikaya gönder
diği fevkalade sefir ... 

Fransanın Şimali Amerika Birleşik devletleri nezdine gö:t.derdiği yeni 
büyük elçi Jorj Bone vazifesine başlamış bulunuyor. Sabık rr.:.ı:e;e nazırların
dan olan ve Parisin siyasi talii parlak şahsiyetlerinden addedilen Jorj Bone
nin bu vazifeyi kabul edişi kendisine fevkalade salahiyetler bahşedilmiş ol
masına atfolunmaktadır. 

Blum iktidar mevkiine geldiği g:indenberi Ruzvelt Amerikasını halk cep
heı;i Fransamn sıkı b;r dost yapmağa çalışmaktadır. Fransa Amerikcı
nm Avrupa işlerinde faal bir müdahale siyaseti takip etmemekte olmasmi\ 
tahammül ediyor; fakat Amerikanın Fransız menfaatlerine lakayt olmaması
ru, manevi müzaheretlerinden, sempatisinden Fransayı mahrum etmemesini 
istiyor. 

Son Fransız intihabatındanberi büyük Amerikan gazetelerinden birçoğu 
"Fransanın dahili bir harp arifesinde bulunduğunu, Parisin emniyetsizlik 
içinde, kargaşalık içinde acı ve korkulu günler geçirdiğini,. yazmakta ısrar 
ediyorlardı. Sistematik bir çalııtma ile muhtelif propaganda servisleri Ameri
kalının ;gözünde Fransayı öldürmeğe çalışıyorlardı. Jorj Bone'nin memur 
edildiği fevkalade vazife, işte bu propagandaların bir hayli ilerlemiş olan mu
vaffakıyetleri önünde dikile~k, cephe tutarak çahıarak Amerikalının gözün
de Fransayı sempatik hllviyeti ve bir zamanlar çok beğenilmekte olan bünye 
ai ile diriltmektir. 

'.Acaba J orj Bone buna ne dereceye kadar ve ne kadar zamanda muvaffak 
olacak? Bunu kestirmek tabii mümkün değildir. Yalnız gelen haberler 
gösteriyor ki ıu anda fevkalade sefir, paçalarını sıvamış, harıl harıl çalış· 
mağa baılamıJ ve ilk İJİ Nevyork radyosu ile uzun bir nutuk söyliyerek 
Amerikalılara ''Franaanın tam bir intizam ve asayiş içinde bulunduğunu, 
içtimat nizamın herhangi bir ıekilde tehdit edilmediğini,, temin etmek 

olmu§tur. 
Fran&a ne zaman Amerikaya dCMtluktan bahsetmişse mutlaka Amerika

dan bir menfaat koparmııtrr. Bunun için ıefir nutkunda ıunlan da söyle
meğe mecbur olmuıtur: 

1 - Fransa, blitçe açıklarını kapatmak ve ıilahlanmak için muhtaç ol· 
duğu yUkaek tahsisatı kendi milli vasıtaları "ile temin edebilecek vaziyette
dir. 

2 - Fransa Amerika ile olan doıtlağunu sulh havası içinde lnki· 
şaf ettirmek arzusundadır. Sulhün devamı için iıe tek çare bulunduğuna ka· 
nidir: 

Arsıulusal ekonomik münasebetleri ıslah etmek. &nun için Fran8cl 
'.Amerika hükumetinin liberal politikasını tamamiyle kabul etmektedir. 

3 - Fransa hiç de sevinerek ve iıtiyerek bir silahlanma politikası takip 
etmekte değildir. Fransa 1924 den 1933 yılma kadar ileriye sürdüğt:.i ~ekilde 
mU§terek bir emniyet teesaüsünü ıillhlanmağa hata tercih etmektedir. 
Mümkün olursa silahları bırakmak veya azaltmak tetebbiiıüne tekrar giri
şebilir. Fransa, Amerikanın dostluğunu isterken bu d~tluktan, baJk~ hiçbir 
..1 ... ı.+; ,.....~.,.. .. - -" ... -"' .... .«.u•u.uw .ruı..uu::uu:a::teuır. 

Jorj Bone'nin nelere muvaffak olabileceğini, kös dinlemit bir aslana ben
ziyen Amerika Cumhurreisi Ruzveltin ne dereceye kadar dostluğunu kaza
nabileceğini zaman gösterecektir. 

Şimdiki halde fevkalide salahiyetli Fransa sefirinin en bariz vasfı araıulu· 
sal Pariı sergisine lüks bir simsar olmaktır. Paris sergisine gelecek Ameri
kalı seyyahlann sayısı J orj Bone'nin müstakbel muvaffakıyetleri etrafında 
bir fikir verebilir. 

Atatürk 
Spor bayramı 

günü 
Ankara, ıstanbul 

ve lzmlrde mühim 
müsabakalar 
yapılacak 

. J:\nkara, 14 - 19 Mayıs Ata
türk Spor Bayramı gününde Anka
rada lstanbul, Ankara ve lzmir ta
krmlan arasında federasyon şildi 
namı altında bir müsabaka yapıla· 
caktır. 

Aynca, koşular, disk, gülle at
ma, cirit ve yüksek atlama müaaba
kalım da programda yer almıştır. 

···················································-····· 
Resmi dairelerin 

dikkatine 
Hem Avrupaya fazla döviz ver. 

meğe sebep olan fazla kağıt sarfL 
yatını tahdit edebilmek, hem ga 
zetenin mündericatını çoğnltarak 

• ilan verenlerin dahi nof'ine olarak 
okuyuculara fazla hizmet imk5.nını 
bulabilmek için şimdiye kadar bü. 
yük puntolarla. d 'zilcn ilanlar, "U. 
lus,, refikimiz gibi, 16 mart tari. 
hinden itibare\l küçük puntolarla 
di.tilecektir. Puntoların yani huru. 
fat eb'admın k:.!çülmesinden dolayı 
resmi ilanların gazetede istiap e~
tiği yer nazarı dikkate alınarak bu : 
nisbet dairesinde tesbit edilen üc. f 
retler netice itibarile eski ücretin ; 
ayni olup hiç bir fazlalığı müstel. i 
zlm bulunmamaktadll'. i .......................................................... : 

ŞEKIP GÜNDO'l 

Yanlış 
anlaşılan 
bir yazı· 

Evvelki hafta Şeref stadında oy
nanan Kasımpaşa - Karagüm:-ük 
maçından sonra, oyun e!nasında 

ta§kınlık yapan bazı seyircilerin va
ziyeti hakkında sözüne itimat ettiği
miz bir dostumuzun söylediklerini 
yazmış ve böyle bir vaziyeti hiç te 
doğru bulmadığımızı ilave etmiştik. 

Şimdi Galata Gençlerbirliği idare 
heyetinden aldığımız bir mektupta 
bu yazının kendi klüp mensuplarını 
müteessir ettiğini, hadiseye s~bep 
olanların Galata Gençlerbirliği ile 
hiçbir alakası olmadığını bildirmek· 
tedir. 

Biz de buna memnun olduk. Lü
zumsuz taşkınlıklar ve münasebet· 
sizlikler yapacak seyircilerin, başın
da cok titiz ve hakiki spo~·cu rulıu 
taiiyan idareciler bulunduğunu bil
diğimiz genç bir kliibe mcnoup ola
mıyacc:ıldarma csa:ıen emindik. Ve 
onun ic;indir ki ne bize btldiccyi an-

latan dostumuzun sözlerinde, ne d·~ 
kendi tenkitlerimizde Galata Genç 
lerbirliği taraftnrlarmı muhatap tut
mak aldmu;:a bile ~clmemiş ve yal
nızca hadiseye scbehiyet veren ve 
bize:: kim oldu~u meçhul seyirciler 
den b:ıh~ctmiştik. 

Yazımızın yan1ış anlaş!lmış olma
sına çok müteessiriz ve bu satırlar 
la vaziyeti ve kastimizi daha iyi 

HABER - ~kşam postası 
=======~~~~~~~!!!!:=:========~== 

16 MART - 1937 

Adana çiftçileri 
~nıraıat Veknonıne 

Dert yandılar 
Seyhan ve Ceyhanın taşmasm-1 
dan gördükleri zararları anlattılar 

Ziraat Vekili Muhlis, Çukurova
da büyük bir alaka ve hararetle kar
şılanmıştır. 

Vekil, Ceyhan, Erzine, Dörtyola 
gidip tetkiklerde bulunduktan sonra 
Adanaya dönmüştiir. Her gittiği 
yerde çiftçi ile yakından temas eden 
ve dertlerini dinliyen Ziraat Vekili, 
dün Adana Halkevinde çiftçileri 
toplamış ve kendilerile görüşmüştür. 

Çiftçiler muhtelif dertlerini an· 
latırlarken bilhassa Seyhan ve Cey· 

Müzede 
dünkü merasim 

Atatürk büstü ve 
para kolekslyonl arı 

açıldı 

ihracatımız, 
IthalAtımızdan 
25 milyon fazla 

Ha.ıırlanan bir statistiğe göre, 1936 

senesinde ihraç lttiğimiz malların ye

kun ktymeti 127.733.156 lira tutmak. 
tadır. Buna muk&ıbil ithal ettilimiz 

malların kıymeti de 92.531.464 lirayı 

bulmuştur. Aradaki 25. 701.689 liralık 
fark lehimizedir. 

935 senesinde ihracat fa::İalığı yedi 
milycn idi. 

Bir katilin idamı 
fstendl 

Bnlikesir 16 (Hususi) - 935 senesi 
temmuzunun on sekizinci gecesi Kep

süde h:ığlı Servet köyünden Ahmet oğ. 

lu Kiı:ımı pusu kurarak öldürmekten 

maznun Mustafa hakkında müddeiu

mumi idi!.m cezası istemiştir. 

Su~lu 22 martta müdafaasını yapa
caktır. 

Bf r işc;I feci bir 
şek ilde lildll 

B:ıkıd:öyde Tuğkcı Yahyaya ait ve 

şoför HidJyetin iiıırc:ıir.deki kamyon 

dUn EyUpte Etharlye caddesinde bir 

yapıya tuğla götürmü~. Bakırköye 

dönmek üzere yola çıkmı~tır. Eyübiin 

dar bir sokağından hızla geçerken ayak

ta duran Amele Ahmcdin kafası tele. 

fon direğine çarpmış, Ahmet yere yu-

hanın taşması neticesinde yaptığı 

büyük zararlardan ve haşarattan şi
kayet etmişlerdir. 

Vekil, taşmaya mani olacak sed· 
lerin bir an evvel yapılması için Na-
fıa Vekaleti nezdinde teşebbü:ı'1tta 
bulunacağını vadetmiştir. 

Ziraat Vekili yarın Mersine, ora
dan Silifkeye gidip tekrar Mersine 
dönecek ve deniz yolile Antalyaya 
gidecektir. 

Balkan ekono
mik konseyi 
Perşembe gUnU işe 

ba~lıyor 
Ba1kan antantı ekonomik konse

yine iş~irak etmek üzere dün Hasan 
Sakanın riyaseti altında Türk heye· 
ti Atinaya gitmiştir. 

Martın on sekizinci günü topla· 
nacak olan konseyde bankacılık, 
turizm, gemi seyrüseferi, demiryolu 
münakalatı aahalarmda Balkanlar 
arası ekonomik teşriki mesaiyi bilfiil 
temin etmek için gayretler sarfolu
nacaktır. 

Bir turizm komitesi serilecek ve 
bu, Türkiye, Yunanistan, Romanya 
ve Yugoslavya devlet turizm te~ki
lntından murahhasları ihtiva edecek-
tir. 

Diğer taraf tan "Balk~nlnr c:ırnsı 
tek b~yrak altında g~i seyr~seferi,, 
işi de müznkere edilecektir. 

Sabık IQgiJj? 
Krah 

Hatıralarını yazdığı 
haberi eri 

yalanlanıvor 
Londra, . 1 6 ( A.A.) - Saray 

mahfellerinde Vindsor Dükü ile 
Mrs. Simpsom.ın izdivaçlarının müm 
kün olur olmaz ynpılacağı söylen· 
mektedir. 

Ayni mahfeller, Yindsor Dükü· 
nün hntıratmı yazacağı hakkında 
matbuatta görülen haberleri de kati 
surette tekzip etmektedirler. 

Dük ile temas halinde bulunan 
samimi dostları, Dükün Polemikle
re yol açacak mahiyette her türlü 
faaliyette bulunmaktan ictinap et
meğe kati surcac karar vermİ§ ol
duğunu beyan etmckt~dirler. 

Eski Yemen liumBn
danı vefat etti ' 

Uzun zaman Yemen kumandanlığın 
da bulunmu~ o1an emekli ı:;c:ıcral nı. 

za tllkü'nün Esldşchirde vefat ettiği 

teessürle haber alınmıştır. 
--------

Tayyorec~ l .. indberg 
perşembe.ve ~eliyor 

Meşhur Amer:t:atı tayyareci Lind
bergin ayın ıs nde memleketimiz üze
rinden geçmesi mukarrerdir. Lindberg 
önce A<!anada inecek, sonra Eskişehir 
üzerinden Yeşilköye varacc:l;tır. 

Lindb::rg Hindistandan gelmektedir. 
Şehrimi::dc blmıyaral• ayni günde yo 
luna devam edcce!<tir. 

Kamutay 22 martta 
toplanıyor 

Büyük Millet Meclisi 22 mart pa
zartesi gC.nü toplanacaktır. Zirai kıl
kınm::!, su i§leri, yeni memurlar kanu. 
nu projesi ile baremi tevhit eden ka
nunlar ilk zamanlarda çıkacaktır. 

Meclis encümenl~rinde 21 kanun 
projesi ve 8 tehir mevcuttur. 

lngllterede müthiş 
bir infiU\k 

Londra, 16 (A.A.) - Bir patlı
yan maddeler fabrikasında infilak 
olmu§ ve fabrika tamamen yıkıl· 

dlaqata daie __ S:::lll ____ _ 

G .. ••lt .. uru u uç 
Şehrin uzak, günde iki bUÇ~1:ccıc 

saat vapur yolculuğunu ica.b e~ 
kadar uzak bir remtinde ot '.ııeJ' 
Birçok ıyll: kleri vardır: hcDl:if ·sif 
sa.hah !stanbul'u kapiıyan ~ uğıat• 
biz.~m taraflara pek binde bır ııba
Yau gü.:eldir; baharına, hele 80 

harınn. doyum olmaz... nr~ 
Ba mezi~1etlerini saydıktan. 50

eA"· 
.J .. ·ı)' ..... 

kı~ınm da mı.kin olduğı:nu 50>' 1 orı:J 
ği&ı z:ı.:ıırsımz, değil mi'! ... A!·.,~d 
d .. ı· ' ·ı N ""er' .D~ a soy ıycoı sem... ı? g~u · "nlerı 

b:r iki ıl ::fa sinema ,·c.rdır; 0 ~utll• 
··-ı d . 'd b }'>"'J"ı> co og e en conr:ı. ıkı c :ış .. J • gr~· 

dokuz cı.:çuğa im.dar silren bırt .. ~r· 
"bal! F_ mofon vardır; radicnun ıarıı!ı 

lcur" üne r:ıptcdilmiş!cr, herd r.lll· 
inim inim inletiyor. Pliklaf1 a bs-

'kinin e:ı 
tur~<:ı. \'.:? nlnfr~ga musı ' kut· 
yağıca tatlı parçaları ... o sesten sanı• 
tulmağa int'.d\n yo!>, nereye }taÇ ~ 

. l ' s12:e u aşıyor. t 
GürUltU yalnız ondan ib9.re 0ıcıı· 

Günde iki buçuk Uç saat va.pur !ıc;ıır 
luğu var dedim; vapurları~ 1!' ~ 
leri iyi yerleştirilmemiş nıidır · durur· 
bozuk mudur? gümbürder do"• 
Hani: "İnsanın tepesinde ha,•aıı ffte 
mek,, de.rler, bizim vapurl~r. dadtfilı 
öyledir: hem yalnız tepeınıza:ı,ıeyill 
her tarafta havan döver. Sab tekel., 
köprüye, akşam bizim semtin 1~ sine çıktığımız zaman kulak da er 
uğuldar. Camların zıngırtısı 
ba... UtüJS' 

Makinelerin, camları?} gil~lt f"d)• 
bir de insanlarınkini na.ve ed~ c~ 
sek sesle konuşma, ka.hlta.h&, ,.r
diş karıstırma, bUtUn kana.peYi ı:st 
sacak surette kalkıp ot~~ğa et. 
türlüsü, her cinsi... Hiç ınubala .. ...;ıt 

.. "r bunı;~ 
miyorunı, hırsımdan hu:igtl ııt"' 
ağlıyacı:ığım gelir ... Gramof?.n~n cfl..11' 

ip sesi, makinenin g-ümbilrtUS~· e tıı: 
tarın zn:gırtısı; bunların heps n ıtıJ' 
hammül etmek kabil, muttaı~~ 0 1ie' 
ğu içm •-:ılışılıyor. "Zaten. ~~re• 
bir g{ir .. mu:,, diyo~, içimızı. rUitUsi 
oturuyoruz. Fakat ıns:ının gil ~ . ., c.~u 
öyle değil; onu b(':.ıemıyoı."uz.1tt)'9" 
nihnyet nlı~abileceğimiz bır . . tt• 
yok. Şul'.'ada gördüğümüz sa~ın0'-·u-ıY •• miz pa:• zıttan hiç §Uphetenın nıııı 

. . kuvor O· 
nuz; zn.tcn gazetesını o J :ıi ,~ı· 
yanma otu_rup siz de gazeten>. bil' 

b' denbıre 
yor.mnu~. Fakat o zat ır ı te o 
~arkı m 'rıld:ı.nmnğa. ba.-5lıy~rİ .. 01!yor• 
zaman insan çıldıracak f; b 

Ona dönilp: )'cır• 
- Siz kendinizi yalnız mı e:ı~~uı! 

· .. -ıuvorsıw 
ı:;unuz da b0yle şarltt so~. J dl :-ef.leJ. 
Sesiniz ele hiç gilzel degıl ! . ) tııl<'t 
. . b . . man!dır. .o\• 

sın·z; una tcrbıycnız tclw 
onun tcrb·ycsi, kendinden. b;:;~dff· 
seyi düşünmemesine r.ıanı ~ 1 ~Ç Nurullah,. 

nspı=ıı ırnyad•. 
Asiler yenı 
taarruzlara 
hazır la rı ıyorıı•• 

ltalyan lorda O yed• 
den esirler alıfıı• rrıc'· 

:r.ıuda a ·ıi 
M;ıdrit, 16 (A.A.) - ~ claki tcblı 

lisi dün Uğle zamanı :ı:nıt 
ne;:::tmiştir: t1:r cJİi11 

"M:kinefo~tirilmiş nsi kU~~e '.1 birı:•Ç 
. • . ·, ,-e:ııc;e. ...ı1, 

Guadalaıara c::pne:ınc.- J l rl;ı:ıw 
. de :ı - et 

kere taarruz ctmışlersc .•. , ~e'.':J 
• • ·1C r,::ı;" ,,ıı 

bu hücumlara mu:nııı_.ıı. tcnsında 
. 1 B 'h rnınta . sc'I• 

etmış er ve rı ueea '"hittl b r ' ıı 
kı:bil taarruza r,c~:rel: r;ıu• .. 1 itll: ~ .• 

t ,,c J r ,,. 
kulceyş noktasını zap . Jf il isle .. s· 
askerini cı;ir ctmişlc::dır. :1 ıa~r· ıı ·u .. ':l'l~nı. 
Jacla:na cephcsir.c!:: cı '-' 
!arını tardetmişlerdir. ...0rJllf 

1 ır'nrıı... . • 
Yz:ıi taarruzn 1::ız • ·al•J'r 

ouaı.ı r••· 
Madrit, 16 (f\.A.) - · bir ... h :1"1 , .. 

cephesinde mühim her 11
• ':. asiler• .... 

!•"'-• ıııt .. 
liyet olmamıştır. B:.ı cep ·• .. 1,rııak il" 
. . . .. h:Zl· ,.,, 
lıba ye:-ıı hır taerru- dıılci ıtı 

sadile Trijuegue y3l:tnın *'' 
k 'irlcr· • il' rini tahk:m etme teeı JcU~etı ııeti· 

H ükume:ııilcrin topçu u ıtı•"' 
yareleri, düşm::ının tece~. tt• 

. b d tın.itltf\J . ıııt 
nı ombar ıman e henıtı e•• 

Herşey, yakında bU cep b'tl•Y' .,ı 
· tckr•r _.1 Is' 

rafm'da muharebenın .. hcv• 
d

. su cer· 
ğmı göstermekte ır. ... - . . ' 
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~~~~ 
l teı 6i) lb> lYl o h tYI s tYI c:: 

U)ınrn lYl !hı a b n ır n m n fiil 
lrnilektlYJ~Uan 

Bir 8 h Haliçte yapılan 
tıcny cya atte, insanın karşısına 
~Cti a Pek enteresan adamlar er 
'· Yor A l kl l .:' 'n :: .. n attı arı şey er, goz-

Şirketi Hayriye-
ısırganlar 
arasında 
bir çocuk 

' 0 nunde yepyeni ufuklara 
~~ncereler açar ... Benim de bu 
~ıy 1~de öyle oldu... Pek çok 
~tt ere rastlıyarak onlardan is· 
~de er ettim ... Bunların sözlerini 
~%ru Yazacağım eserler için not e· 
,~, .Yahut hüviyetlerini birer 

F'ak ıpı gibi tetkik ediyorum. 
~ ~·en enteresanı, bu seyaha· 
~ la~ ahran Haçmlıyan isminde 
~ .~tır n?ullu yurtdaşla mektuplaş· 
:"ı( c~ıylc gıyabi ahbap olduk. 
~Pa~ rn~~ın, benim yazılarrmı 
~ k ?orürmüş. Onun için, top
S~P notları bana yolluyor ... 

~tt; adar bunlardan bazılarım 
~ait ı:· Biri, bir ermeni papasr 

tc}j b'tıraydı. Bay Haçınlıyan 
~~~ 1~ tarzda, beni onunla mu
~ı~v c_dıyordu. ikincisi de, kanun 
ki,~ dahilinde para kaçakçılığı 

~lcnrn· kadar makamlar, sanırım, 
IC~~c ~şlcrdir ... Biraz latife ederek 
~in~~ırn., bu "Hususi lstanbul mu 
h,""rıı 
~de n,, son mektubu da evvel-
:~ lef~ daha az enteresan değildir .. 
.~~r. Yalnız bir sımarlamak ke· 
1 \ 11~ ısmarlamak haline getire· 
~uhn dercediyorum: 
~ren\ Va-Nu; 
~ çe~vesi dahilinde ka
~ l\' llaaıl yapılır? serlevhası al
ıı,.'!retnıiş olduğunuz yaznnı 
~~~· S.olt münasip bir tarzda 
~ ltıtkt !Sınız te~kkür ederim. Yal
~ ~bu."llun albnda yürütmüş 
·~ııı~ ınütalaaruzda yazdığınız 
~ te dun yüksek tahsil gönnüş 
~ llçleri tenkit etmek değildi, 
~ ~~lar . başlı başına, tecrübe 
~hır iı göremiyecek'hrini 
l~ ve onlann başına ticaret 
~ b\d t\ bihakkin yetişmiş unsur
~ ~dumıak zaruretini ima et
~~ti\Unkü ticaret usulleri ve 
\'~C\ erhangi bir sanaat gibi 
t : Ct ~apılabilir şekilde değil-
t\ı ~1! ve derin bir tecrübe dcv-
L b dır. 
~ Qı.a·· 
~Setse Uıı ~ize yine mevcut kanun-
~ ~ı:eaı dahilinde yapılabilecek 
"iti iti b !ekil kaçakçılığı anlataca
~" \l da yine Türkofisin ve lk
L..-:< Ytkij • 
~ bil...ı ~t~ne bağlı diğer teşekkül-
~ \'~~n vazifelerine balana
~~ rahut balmıak usulünü bil-
)~~ •-e KONTROL5UZLU -

lıı..ı~\ir~en ileri gelmelitedir. 
>~ kofıa Avrupaya ihraç edilen 
~ b?ntrol etmektedir, bu çok 
tııjı'll ka ır Usuldür ı.. lakin ithalatt da 
t .~?\ tllrol etmesin? Bugün Av
~İı ~er ne mal olursa olsun 
-~ ettir/hıra ve şahade!namesini 
~de iZ nıi o fatura kıymeti \.ı- ı 
lı~tU~,~~lın bedelini ödemekle 
>"fi. }>U .~ız. l~te KONTROL5UZ· 
~IQ. ~tınclen ala bir ka:akçıhk 
~ ~ah arıedelim ki Avrupada."l 

ihta ~ olan bir fabrikatörden, 
tatl"ı..l-- h .. . 

~ n ıo T \.W4Il ve ya ut mumessı-
~~·t\tıı ~ adet !apka ısmarladım, 
~~ti 1 OOoheri bir lirad:ın hakiki 
~ İht> liradır. Eğer ben be-
)~~ ~;atcnnıa uyu~sam ve 1000 
~~l s~n!n faturasını 3000 ve 
aa~,ıbirı lıra yazdırsam o fal ura 
~'ıee bu ödediği:n para C. M. 
ı.,:t Ve f "ll3ıtasiyle ihracatçıma gi·'h.... · aıia .. d > "utıa 0 enen bu farkta beııi:n 
~I'. J Orada bir bankaya pek ala 
~: k,11!e sh:e bir kalemde binlerce 
~anı Çer:;evesi d:ıhilinde para 
~ 'rıe~t~ .. ~eni bir yolu, bu da ne· 
~' ~l b ıgun gibi kontrolsiizlük • 
'lqhtıet~ra.y~ .eeldiği vakit bu nıa
>tı1u cleğ~lı~ı bu mudur, ve ya-

!\,!,.. E:l' ıdır diye arayıp soran 
1a\:ıt ındcki fatura her ne ciur 

t Q\! ~Uteberdir. 

• 
nın vapuru 
Mayısta denize 

indirilecek 
Şirketi Hayriyenin Haliçteki 

kendi fabrikası kızaklarında yaptır 
makta olduğu vapurlardan ilki bit
mek üzeredir. 75 numarayı taşıya
cak 'olan bu vapurun tekne aksamı 
bitmiş güverte aksamı da hemen ta· 
mamlanmak üzeredir. Bundan son· 
ra vapura makine ve kazan konula· 
caktır. Bu işe de nisanda başlana· 
caktır. 

Şirket mühendisleri 7 5 numara· 
nın mayıs başında suya inebileceği 
kanaatindedirler. Bundan sonra kr 
sa bir müddet zarfında vapurun di
ğer kısımları suda tamamlanacaktır. 
Şirket tezgahında bundan sonra 7 6 
numaranın inşasına başlanacaktır. 
7 5 numara inşa edilirken bütün 
aksamı çift olarak yapıldığından 7 6 
numara daha çok süratli olarak ya· 
pılabilecektir. 

7 6 numaranın işi hemen de ça· 
tılmak mahiyetinde olacaktır. Şir 
ket bunlardan sonra iki yeni vapur 
daha yaptırmak niyetindedir. 

Yavrusunu atan 
bir kadın 

mahkenıeye verildi 
Ni~ancada oturan Binnaz isminc!e 

yirmi beş yaşında bir kız, iddiasına 
göre, halasının oğlundan hamile 
kalmış ve bunu uzun müddet sak· 
lamıştır. Bir hafta evvel de Haseki 
hastanesine giderek bir kız çocuğu 
doğurmuştur. 

Binnaz evvelki giin hastanccien 
çıkmış, bir müddet dönüp dolaştık
tan sonra çocuğunu Ni~ancada ısır· 
gan otları arasına bırakmıştır. Ço· 
cuğu kimsenin görmemesi icin de 
üzerine boş bir gaz tenekes( ört
müştür.Yedi günlük çocuğun ferya
dını civardan ge-enler işitmişlerdir. 
Kadın biraz sonra yakalanmış, diın 
cürmü meşhut mahkemesine cık'l -
rılmıştır. ~ 

Binnaz sorguya çekilmiş, muha· 
keme bazı şahitlerin dinlenmesi için 
22 marta bırakılmıştır. • 

Hava tehlikesi 
derslerine gltmiyen 

memurJar 
Bahusus bir kaçakçı banker bundan 
büyük istifadeler bile temin edebilir. Vilayet merkezlerinde açılmış 
Avrupaya seyahat edenlere yüzde olan hava tehlikesinden ve zehirli 
20-25 farWa orada onlara para temin gazlerden korunma kursları sonun
etmekle. Türkofisin veya para ka- da yapılan yoklamalarda birçok 

memurların Öu kurslara devam et· 
çakçılığı ile meıgul olan diğer ma- medikleri anlaşılmıştır. Memurların 
kamların evvel beevvel titiz davran- bu kurslara mutlaka devam etmele
malan icap eden bu ve buna benzer ri resmi dairelere tekrar tamim edil· 
daha pek çok kanun çerçevesi dahi- miştir. 

linde yapdabilecek (ki daha sıra:ıilc iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijlji 
yazacağun) büyük kaçakçılıkhra 
ehemmiyet verseler daha önemli ... 1flWl'JPJlf TANYf~f 
bir it gönnüt olurlar. Kaçakçılar 1 
için bu ve kolipostal işleri gibi yol-
lar mevcut iken yolcu salonunda 
yolcuları ve kartdayıcılarim kut 
kafesine sokmakta ve ecnebilere 
karşı gülünç bir vaziyete ginnekte 
hiçbir mana yoktur. 

Gelecek defa başka bir yol. 
Bu mektubun çok esaslı noktala· 

ra istinat ettiği derhal anlaşılıyor. 
Hem bana böyle bir mevzu verdiği 
hem de böyle faydalı tetkiklerde 
bulunduğu için Bay Ha ... mlıyan'a 
teşekkür eder, vadettiği diğer mek· 
tubu da beklerim. 

iÇERiDE: 
* Kullandığı otomobille bir jandarmayı 

ezerek öldürdüğünden dolayı bir !ene hapse 
mnhküm olan Vehbl Salt, Beyoğlu kayma 

kamı Dtınlşe hakaret etmek suçundan tele 
rar mahkemeye sevkedilmlştlr. 

• Lokantacılar ceınlyetl ldııre heyotl seçi 
mine dUn başlanmıştır. BugUn de berberler 

cemiyetinin !da.re heyeti seçimi yapılacak 

tır. 

ııı Denizyollarının yeni yolcu ve yUk Ur
reUerl.nl tesbit edecek olan koınlsyon azalan 

nnlaşamadıklanndan tenzillt hakkında. bir 
karar verememişlerdir, Anltaradan gelen 
iki azıı. dönmüşlerdir. 

t.· Balıkçılıı-r palamut tutmak için yeni bir 
usul bulmuşl:ı.rdır. Bu usule göre denizin 

dibine parla!< bir ziya indirilmekte, bu save 
de balıklar denizin yUzüne çıkarak çabuk 
tutulmakta.dır. 

• Tıı.tavla panayırı dün kalabalık bir mPs 
kara ltlltlcsi tarafından yapılmıştır. 

• 20 m:ırt alq;amı Ankara halkevinde 
bUyllk bir balo ,·erllecektir. Bu balo, evin 
spor şubesi tara!ınd:ın tertip olunmuştur. 

* Afyon lnh!sar umum müdUril HamZıt 

Osma:-ı Anlcar:ı.ya gltmi~tl. İdarenin eksper 
ler te .. kil~tı takviye olunaca.lttır. 

SALI 

MART - 1937 
Hicri: 1356 - Muharrem: 3 

tuıu devletlerinin 1stmıbulu işgal 

aı. 

'·--' 
5,50 12,22 15,44 18,17 10,46 4,32 

6EÇEN SENE BUGUN 'iE OLDU T 
1919 sc:ıeslndc 1stanbul ltııAt devletleri 

tarafından işgal edilmlşU. 

sini vermiştir. Kabul esnasınd:ı. Harlc·ye ve 
killmiz bulunmuştur, 

* 20 temmuzda Moskovada toplanacal{ 
olan UçUncU beynelınllel Jeoloji kongresine 
Türkiyeyi temsilen Maden arama enstitti<ıtl 
mUdUı11 Reşit Osman ve Eti bank mUdUr mu 
a.vlni Bedri iştirak edeceklerdir. 

• Bu ayın 23 Unde Fransız tiyatrosunda 
Galatasaray k!UbU menfaatine Konservatu 
var profesörlerinden Ömer Refik tarafındnn 
bir konser verilecektir. 

* Yugoslav konsolosu Radomlr Bari şeh 
rlne tayin edilmiştir. Konsolos dün İstanbul 
dan ayrılmıştır. 

• Görlllen Jilzum üzerine Üsküdar hapis 
hanesindeki mahkQmlardan bir kısmı dün 
ıı::ocaell hap!sh.!:.;•:slne naklolunmuşlardır. 

• tstanbuldaki hukukçular hoş bir vakit 
geçirmek maksadlle 20 mart cumartesi 

~~ıhi. llluam~!e!crde ma;m 
~~~la~ ihrncındn yalm.: fatura-
~~ lhıd h!1ulan kıyme!e yüzde 1 O 1 
~~İt ol e ır muamele vergisi ve· 

llYor ki ~ et hi o da paranın böyle 

"' t~çüncü umumi mUfetti' Tıı.hııin U~r 
lııı sal.ıah Anknrnclan gclml!}tir. Tcda'l-1 ,.e 

lsUrahnt !~in bir ny mUd<lf'tlr. Avrupav:ı 

gidecektir. 

DAYAK 
Nilwyct .<ı5ylcdi bay l:omiscr, 

itiraf etti! di~ ; "aaıta ile k~ı~lması na· 
' e alınırsa hiç demektir. 

• Jnp~nyanın yeni Ankara elçisi dUn At" ı 
tUrk tarafından kabul olunmu§, IUmatnamc - Fransızca "Ric et Rnc" dan -
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.._ ........ ...,.. .................. _..... __ , ...... _.,.., •• ...,, __ l_ltl ____ 

Be ediyenin 
kararları 

Koyun diye keçi eti 
veri 1 mesl ni 

önleyebilecek m; ? 
Şehir meclisi son içtimaların· 

dan birinde kasaplarda satılan keçi 
etlerinin üzerine bu etin keçi eti ol· 
duğunu gösteren birer levha asılma· 
sına karar vermişti. Daimi Encü· 
men halkın aldanmaması için çok 
miihim ofan bu kararın tatbikatına 
geçmek üzere esasları hazırlamakta· 
dır. Bunckn evvel bu hususta ve
rilmiş olan kararların tatbikatınd~ 

bir tiirlü muvaffakıyet hasıl olma • 
dığından bu defa etlerin üzerine ası
lar:;ık levhnları belediye emaye ola· 
rnk yaptıracal~tır. Bu suretle her -
hangi bir sahtekarlığın önüne ge_il· 
miş olacaktır. 

Levhaların hazırlanmasını mü · 
teakip belediye bir ilanla vaziyeti 
halka bildirecek ve ondan sonra her 
kasap ihtiyacı olan levhaları beledi
yeden alacaktır. Hakikaten keçi et· 
lerine levha asılıp asılmadığını an
lamak için de belediye zabıtC\sı ka
saplardan şık sık nümun~ler alarak
tır. 

Ankara 
kömür sergisi 

23 nisana tehir 
edlldl 

Mühim ecnebi firmalarının yolda 
olan eşyalarının yetişip teşhir edile
bilmesi icin Ankara kömür sergisi
nin açılm~s!}) ~L~ana _!.eh_!r edilmiş· 
tir. 

Beynelmilel serginin mühim T u
rizm hareketlerine vesile olabilme· 
sini teminen sergi bu suretle Anka· 
ranın güzel bir mevsimine de tesa
düf ettirilmiş olacaktır. 

Sergiyi ziyarete gideceklerin An· 
karada yer bulabilmeleri mese!esi 
de ehemmiyetl~ göz önüne alınmış· 
tır. Mevcut oteller kafi gelmiycce
ğinden bazı mekteplerle birkaç bü· 
yük mi.iessesenin misafirlere tahsisi 
clii~i.inülmektedir. 

Bundan başka 1stanbuldan halk 
trenleriyle Ankaraya gidenler geceyi 
trende geçirebileceklerdir. 

Parkote:dc lıir ~op''Ultı te·.lp etmişlerdir, 
• Trabzon - Kam.köse arasında lran trPn 

slt n!lkliyatı için Dc\'let demlryolları ldaresl 
nln getirtt!ğl kamyon ve otobüsler mayıs 

birden itibaren lş'emeyc başlıyacaklardır. 

• Aksarayda Taşkaııaptn oturan 17 ye. 
şındıı. }fuhtercm isminde bir kız bir haft .. 
ev\•el kaybolmu~tu. Yeni ni~anlanm~ olan 
Muhterem z:ıbıta tarafından bulunmuştur. 

Gen<; kız ailesinden habersiz Taltcılmde b!r 
doktorun yanına hizmetçi olarak ~lrmiştlr 

• Hu akşam saıtt 17 de Şehremini halk 
C\'lnde öğretmen tıhaml Ceb<'ci tarafından 

memleketimizde ll>tlsadi kall:mma. sa:ıt 1 ~ 
de Emin Ali tarafından lG mart şehitleri 

adlı blrı-r konferans verllecE"ktir. 

KURUN'da: 

CKüz olmak 
istıyen KL! roağa 
Gnzetcciniu zevkle l>a§ardığı 1§!cr 

olduğu gibi, hcrhcıı ele aldığı mcv::u. 
laı da vardır. Fara:'A diüıyamıı en kö. 
tü kahramanı ol.aıt §U Negiislc Falı. 
riiloorııdı adlı bir Sur:ycliııin biribir
leri1ıe verdikleri siyasi(!) fikirlere 
lnkarak ciddiyetle 1'-lıleme sarılnınh 

Jıiç de lıoşa gider ~eylenlen değildir. 
Fakat şııurlu gazeteci en saçma, en 
mqııası= göı-iilcıı dii~nıanlıklar kaı·şı

sınd.a da cephe almak, mim va~ııc
sini görmek mecburiyetindedir. l~tc 

.Asım Us bugün :riitımwm bu işe lıas. 
retmiş. Makalesi pek yerinde olan §ıt 
hitabı ilr. bitiyor: 

Suriya Vatanileri iyi bilsinler ki, 
Türkiyenin bir Roma siyaseti yok. 
tur: Türkiye sömürge istiyen bir 
devlet değildir. Fakat kendi hudut. 
larına bitişik olan Hatay Türkh:ri
nin henüz istiklıilini bile almamış 
olan Arap Suriye tarafından sö
mürge olarak istenilmesine asla ta
hammül edemez. Şayet Suriyenin 
başına geçenler başlarına böyle bir 
fikir korlar da mecnunane bir ma. 
cera siyasetine dökülürlerse I.;afon. 
tenin efsanelerindeki "öküz olmak 
istiye."1 kurbağa,, nın akıbetine uğ. 
rarlar. 
Bana krılsa, bM bil miibarck hay

ua11lara §öyle hitap ederdim: 
- Behey serseri aam Barudi. ... 

Bombavi, Hipcriti, Paraşüti ol.sa ne 
h.a1tcdcb1lirsiıı, elinden ne aclir'I 

(: (• "' 
Bu m.csele ctmf ında Jıcmen biitüıı 

lstanbul gazetelerinin şiddetli nc.Jri
yat yapnnş olmaları Ncgüs'ün Hal>eş 
fatiklaline en liiiyük sem pati göster
miş olan bir efkarı ıımumi]IC'IJİ, Ti'rk 
efkarı ıonımıiycsi11i kaybettifjinc ıle
Fklir. 

AKŞAM' da: 

Sovvetıer ve 
Almanya - ıtalya 
Bıt sabahki Ak:.~m'ııı siyasi icma. 

Zinde bugüıı dc1ı§ctli bir 1.:c1ıcınet var. 
Feyzullah Kaz.<ıni harbi bıırııumuzım 
dibine 1al'lar yakla*tırıyor. Hani }~f. 

redeyse patladı patlıyacak. Muhte
rem muharririn ~u satırlarım dikkat
le ok•ty·ılım: 

Sovyetler birliği Alman ve İtal
yan siyasi manevralarına karşı 

şimdiden açık bir vaziyet alma!da. 
dır. Sovyctelrin en maruf diplo. 
mallarından bulunan Londra bü
yük elçisi Maisky Almanyaya VI.! 

bunun ile beraber Sovyet Rusyası
na hücum etmeyi düşünen diğer 

devletler yani İtalya ile Japonya. 
ya Sovyetlcrin hududları gayri ka. 
bili taarruz bir hale getirdiğini ve 
bu memleketin iktısaden de her 
türlü tahminin fevkinde hazırlan. 
mış bulunduğunu sarih olarak be
yan ve ihtar etmiştir. 
Bu zat Sovyetlerin kendisine hü
cum edecek büyük devleti ister bir 
olsun, ister bir müttehid zümre ol
sun imha edebileceğini her türlü 
mes'uliyeti üzerine alarak ılii.ve et. 
miş~ir. Diğer taraftan MoskoYa 
ma!.bua!.ı Sovyetlerin aleyhine Al. 
manyn ile Japonyanm tam~ile ıt
t'fak ederek haZ'rlanmakta bulun
d~ık!arını a'$ık o·a.~ak yazıyorlar. 

Ahval dünya sulhiil1ün muhafaza
sı üınit1er·n:n azald;ğmı meydana 
ı:ıkarmaktadtr. 

• Şchrcın!nl halkevinden: Evimizde A. 13. 
fransızca lrnrtları olmak llure salı. cuTPa, 
günleri 20 den :!'.: ye kadar ders verılecektlr.1 
ı~~yıt başlamıştır. Seltreterliğe mUracaat f• 1 
dı.me:;l. 

Bu beyanat c§cr ci<Mi ves:1:alar ve 
istaf's,' il:lcr gnstcrrr.c1.: sl!rct'y1c 1ıc 

ina:ıdırıcı bir dille ~m ıılm•.J"a s1mrını 
l;i h rr.rbi "a~:la~tırmaz, ~· ~rbi ı,~,., k-
1':ış:ırır. Hnr;l, r. ·ıs•raııııı ~'Jyıf oldll. 
ğı1n~ iıı~m 1ırsa ç:h11r. 

DIŞARIDA: 
• Danlmıırka l>ralı. cenubi A vrupadnn 

Bcrllne gclml§ \'C Hltleri ziyaret etmiştir. 

.,.. Eelçlkaüa intihabat dolayısile, iktidar 
mC'VkİinC geçmek iStiyen neksf<ıtler dCVC 
üzeri::ıdo tir propaganda ynp:im~a karaı 

vermişlerdir. 

ı:: Hatay 1 inin 'Mil'r.tıcr cemi.) etindeki 
raportörll tsvec; hariciye nazırı Sandl<'r 
J..onürayıı. gclnıl;:tir. O[adan Parltıe $:'1dc~ek 
Ur. 

• Lchl3tıında teşkil edllml'Ş olan \'e dlktR 
tö::'lUl;ü istihdaf eden parli muhalefetle kar 
§Ilanmaktndır. 

AÇIK soz· de : 
Blum ve 

Fransı:?: fr.a~çı 
Açıl• Sü:;'cle Alınıct Şü1:rii Esmer, 

Fmı:sa:l:ı .'lol caııahın il:t'dar mevl:i~ 
iııec uulımdı:.{iıımı, fal:at Fraıts!lnm 

b'r s:ıfi ccruıh 7.·al;frcs! tarcfmdrııı d.-ı 

aııcak böy'!c id.nrc cd:lcb':cccğiııi söy-
ı:ıynr 1·c diyor 1:i: · 

Fransız başvekili, sermaye ile ~1-
l::ı.şmak, sermayeye itimat telkin 

(Devamı 6 ıncıda) 



HABER - AlCşam posta11 

Gerilla hakkında iki hatıra 

Atatürk Harp akademi
sinde talebe· iken ... 

......................................................................................................... _ ....... -..... -.................................................... . 
"- Arkadaılar, yatağa girdikten sonra ben sizler gibi sakin uyuyamıyorum; sabahlara kadar gö

züm açıktır; nihayet tam dalacağım :ıaman "Kalk" b:>nısu plm~or, onu da bittabi ifitemiyoru.'111 sağ 
elinde sopa tutan bir adamın karyolamı aarsmasile uyanır gibi oluyorum, uyandmlıyorum. O zaman key· 
fiın yerinde değildir, kafam ve vücudum yorgundur. 

c;;;~ı····p~ş~·· .. ~-~~~g;;;··~·····,~·=····B;~···ş·~y·····;·;-···g;:,"i;~~;,k;~~ 1 

Kemal?,, Atatürk cevap veriyor: ''Evet Paşam, 
bir şeg yapacağım . ,, Yazan: Pr. Afet 

Tiirk 7'arih Kurumu BP.lletcni· 
nin birinci ~D.)1 ı t;ılanuıtır. Bu anyı" 
elan Türk Tarih Kurumu Asba~ka
nı Bn. Afet'in Gerilla (Çete harbi) 
lıokkmda iki lıarırcı b'1§lıldı giiz.cl 
bir yazısını axuen alıyoruz. 

1 
II inci Abdülhamid devri ... 1ıtan

bulda, Harb akademisinde bir rabit ... 
Henüz yirmi yaırnda ... 

Onun husuıiyetlerinden biri: O, 
kendisinde bir takım, mana ve mahi
yetlerini hen(iz anhyamadığr duygula. 
nn çarpı~tığını hissediyor, fakat bun
lara ne ınüspet ve ne menfi bir türlü 
mana veremiyor. 

O, küskündür. O, kederlidir. O ru. 
hundan gelen anlaşılmaz blr mana ile 
asidir. Fakat kime karşr. Ve ne için? 
Bunu, o da bilmez. 

Bir gün ona, yakın arkadaşlarından 
biri: 

- Sen, diyor, kalk borusunda bir 
türlü uyanmıyoraun, dahiliye zabiti 
karyolam san;madıkça kalkmıyorsun. 

O, cevab veriyor: 
- Hakkın var ..• 
- Anlay~madım, ben una bu anla-

şılmaz cinayetin sebebini soruyorum. 
Sen bana: htkkın var 
diyorsun. Ben sana kar§ı haklı olup 
olmadığım yolunda bir iddiaya giriş. 
mcdim ki... Sendeki derin uykunun 
se0ebi nedir, bunu söyler misin? 

... Genç zabife böyle hitap ve iğtab e
den yalnız bu arkadaşı değildi; or.un 
bu hali gitgide birçok arkadaılarının 
da dikkatini celbetmi§, bütı:in arkadaş
ları ondan bunu sormuşlardı. Bu hU. 
cum o dereceyi bulmu§tu ki artık o, 
bunlara cevap vermek, bu müttefikin 
ordusunu teskin etmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Ccvab şu idi: 

- Arka~şlar, yatağa girdikten son
ra ben sizler gibi sakin uyuyamıyorum; 
ı;abahlara kadar gözilm açıktır; niha
yet tam dalaeağtm zaman: "Kalk., bo. 
rusu çalınıyor, onu da bittabi i§idemi
yorum, sağ elinde bir sopa tutan bir 
adamın kuyolamı sarsmasiyle uyanır 
gibi oluyorum, uyandınlıyorum. O 
zaman kc}4im yerinde değildir, ka
fam ve vücudum yorgundur. Dersha. 
nede buluştuğumuz arkadaşlar ben
den daha çok zinde, benden daha çok 
şendirler. 

• 'f. • 

Asker üniformalı bir hoca dershane· 
ye giriyor, ders başlıyor, bu hoca ~öy. 
le diyor: .._ 

- Efendiler, harb, muharebe, artık 
bunlar sizce malum şeylerdir. Fakat 
Gerilla nedir biliyor musunuz?'f~te en 
müşkili budur. Gerilla kolay bir aske
ri hareket değildir. Gerillayı bastır
mak da, onu yapmak da güç bir ha. 
rekettir. 

Bu hoca, tağbiye muallimi Trab
zonlu Bay Nuri. Türk ordusuna erka
nıharb yetiştiren akademide seneler. 
denberi hocalık eden bu Bay Nuri 
centilmen, cesur bir taktisiycn, bir 
stratej olarak tanınmıştı. Herkes gibi, 
o genç zabit de, bu hocaya hürmette 
kusur etmiyordu. 

Tağbiy.e hocasının Gerilla hakkında
ki sözleri, onun kafasında yerleşmişti: 
Bunu öğrenmek istiyordu. Bir g(in ho
casından rica ediyor: Bu verdiğiniz 

dersi Türkiycnin muayyen bir nokta. 
srnda olmuş gibi i:::C?h eder ve bu de· 
diğinfa tedbirlerin orada nasıl tatbik 
olunacağını lfıtrcn anlatır mısınız? 

Bu rica o kadar nezaketle, ve hoca
nın tabiatine o kadar uygun bir hassa. 
siyetle yapılmıştı ki Bay Nuri, ertesi 
derste sınıfa gelince, elli küsur talebe.· 
den mllrekkcp olan mevcuda şu mese
leyi veriyor: 

- Efendiler, Osmanlı imparatorlu. 
ğunun devlet merkezi İstanbuldur. Hü 
kCımet 1stanbuldadır. Meçhul sebep· 
lerden dolayı Boğaziçinin , şark sahi
linden İzmit ve onun şimalinde Ka. 
radenize çekilen takribi bir hat dahi
linde bulunan rruntakadaki Türkler, 
pJyitahta isyan etmi~ler ve Gerillaya 
baglamı§lardı r. 

l - Bu küçUk mıntaka halkı bu is
yanı niçin yapabilir, nasıl yapabilir, 
nasıl idame edebilir? 2 - Osmanlı im. 
paratorl~u devleti, bütün hükumet ve 
orduıu ile bu isyanı nasıl bastırabilir? 

Vazife: 1 ve 2 numaralarda gösteri
len vaziyetin halli. 
Hocanın yüzü gülüyordu; çünkU ta-

At.atiırJ..:ün, Harp Al:culemisiııdcm 
meztm oldufjıı sıralarda almmı~ 

l>irrcsmi 

!ebesine ekstra bir taktik meselesi ver. 
mi ti. Halbuki bütün talebenin yüzü 
çatıktı; bu çetin ve nazik vazifeyi na· 
sıl halledeceklerini dü§ünüyorlardı. 

Onların içinde yalnız bir kişi, sa
bahları kalk borusu ile bir türlü uyana. 
mıyan zabit, i~te o, aradığına kavuş
muş bir aşık gibi, çok memnun görünü
yordu; çünkü o zaten kendis!nin tah. 
riki üzerine taf biye hocası tarafından 
ortaya atılan meseleyi halletmek için 
uğraşmrş bulunuyordu. 

Hoca gittikten sonra sınıfta bir mü
nakaşa başlıyor: Sanki buna ne lüzum 
vardı? Durup dururken bu ı~ oıçın 

kurcalamıştı. Bu sitemler hep o genç 
zabite kuşı yapılıyordu. 

il 

Bu taı:ihten on yedi yıl sonra, 1919 
,mayısının 14 üncü günü akşamı, 1s
tanbulda Vahdettin'in Sadrazamı Da. 
mat Ferid'in Nişantaşındaki konağın

da, bir akşam yemeği. Buraya iki kişi 
davetlidir: Bunlardan biri, Mustafa 
~Kemaldir. Ondan dinliyoruz: 

"Muayyen saatte Sadrazamın ya
nında bulunuyordum. Benden başka 

henüz kimse yoktu. Birkaç cümlelik 
bir konuşmadan sonra, uzunca bir sü. 
kut başladı. Bu sırada, ben, Vahidcd
din'in Sadrazamını tetkik ediyordum. 
Bir aralık saat!.ne baktı: 

- Acaba ntrcde kaldı? Dedi. 
- Birine mi intizar buyruluyo.t, de-

dim. 

- Evet, Cevat Pcışa Hazretleri ge. 
leceklerdi .... , 

İkinci davc~li de bu icli. Gene süküt 
başlıyor. Bir kaç dakika sonra Cevat 
Paşa geliyor. Sadrazam, iki clavctli:;i 
ile birlikte yemek sa1onuna geçiyor ... 

Sofrada bu üç ki: inin iiçü de önle
rine bakıyorlar. Acaba ne düşünüyor
lardı?. Yeni tarihin inkişaf ettirdiği 

hakikatlere göre, Sadrazam Damat Fe. 
rit Paşa, dünyayı, Türkiyeyi, T·:irk 
milletini asla tanımamış... Fakat efen
disi Sultan tarafından, yüksek Türk 
camiasını idare için kendisine verilen 
vazifenin ağırlığı altında. duygusuz. 
İ§itilen ses yalnız çatallar ve bıçaklar 
değişt:kçe, hizmet edenlerin becerik
sizliği yüzünden hasıl olan gürültü •.. 
Yem:!< bitiyor ... 

Ortasında genişçe bir masa bulunan 
dar bir odaya geçiyorlar. Henüz ayak. 
ta dururken, Sadrazam diyor : 

- Bir harita getirsek de, müfetti§ 
paşa onun üzerinde bana izahat verse .. 
Masanın üstüne bir harita açılıyor. An 
taşılıyor ki Sadrazam. haritayı daha 
evvel hazırlatmı§, Kiepertin atlası; 
içinden Anadolu paftası bulunuyor. 
Damat Feritle Mustafa Kemal harita
nın baıında karşr karşıya. Cevat paşa
da Mustafa Kemalin yanında! .. 

Mustafa Kemal, Damat Feride soru. 
yor: 

- Ne noktai nazardan izahat talep 
ediliyor? 

- Mesela. diyor Samsun havalisin
de ne yapacaksınız? 

Samsun havalisinde yapılması iste
nen i~, o havali Türklerinin başlidığı 
Gerilla'yi bastırmaktı. / 

Mustafa Kemal anlatıyor: 
"Bu sorguya doğru ccvae verme 

behim i~in güçtü, bunu itiraf ederim. 
Fakat hiç tereddüt etmeden şu kclime.ı 
ler ağ.ıımdan döküldü: 

- Efendim, dedim, İngiliz raporla
rında. meselenin biraz mübalağa olun
~uğuna hükmediyorum. Fakat ne de ol. 
ııa. yerinde yapılacak tetkiklerden son
r~ icap eden en iyi tedbirler bulunabilir. 
Merak buyurmayınız.,. 

Bu sözlerden sonra, Mustafa Kemal, 
Cevat paşanın gözlerine bakıyor. ayni 
zamanda Sadrazam da, gözlerini gene
rale çevirmiı bulunuyor, ona: 

- Ne dersiniz? Diyor. 
Cevat paşa. çok tabii bir tavır ve li. 

sanla: 

- Öyledir efendim, diyor. Böyle 
işler mahallinde hallolunur. Şimdiden 

kafi ne söylenebilir? 
Hi~ memnuniyet göstermiyen Sadra

zamın kafasında daha büyük bir endi
§eyi halletmek suali, sanki ifade oluna. 
bilmek iırin şekil arıyordu. Birden, ol
dukça heyeanh bir sacla ile, soruyor: 

- Pekala, siz bana harita üzerinde 
kumandanızın şamil olduğu mıntakayı 

gösterir misiniz? 

Mustafa Kemal, Sadrazamın vesve· 
scye dü§tüğü noktayı derhal keşfetmiş 
ti. Cevap veriyor: 

- Efendim. henüz ben de pek iyi 
bilmiyorum. Belki takriben .. (Kiepert 
haritası üzerine elini koyarak) ihtimal 
şu kadar bir f . .trça ... 

Diyerek bazı vilayetleri eliyle tahdit 
ediyor. Bu defa, daha O'l4lnalı bir tarz. 
da, Cevat paşaya bakıyor. O da, Sadra
.z~mın vehmini anlamıştı. Mustafa Ke
mal. elini haritadan kaldırırken Cevat 
pa§a ilave ediyor: 

- Efendim, mıntakanın ehemmiyeti 
yoktur. Paşa, bittabi o nuntakadaki 
kuvvete kumanda edecektir. z~ten ne. 
rede kuvvet kc:ldt ki. .. 

Cevat pa~. cümicsini tamamlarken 
vaziyetin hi-s de ehemmiyeti haiz olma
dığını ima etmek ister bir tavırla. ha
ritanın bulunduf::ru m~sadan uzaklaşır. 
gibi oluyor. M ustı:fa Kemal, irinden 
Cevat pa§aya tc~ckkür ediyor. Genera
lin bu sözleri, Sadrazamı tatmin etmiş 
görünüyordu. Her biri, birer koltuğa 
çckili··cr. 

f~ · ~-a-ı. Mustafa Kem;ı.lc soruyor: 
- Ne vJkit hareket edeceksiniz? 
- Ne vakit emir buyrulur.sa ... Ben 

l6MART-~ 

770 ilk mektep 
muallimi terfi etti 

Listeyi neşrediyoruz t>Ul ,, ~~ 
İstanbul Maarif :MUdUrlUğU geçen dcrıı Saltte, .Nen-este, WaUcc; lsıa;atııi· ~ 

sonesi b~\'la ~ıdem müddeUcrlnl Uol\'!Urtl mnnektepten lhssn, ı-n;ar. ~ 

Mehmet Nutıs.ıo. :f'niRa. .ıru:~pteıı ~~ı. 
ki.}~. lııt.anbul •5 -inci ilkJtlek ısınıı.U ıı~u;· 
lııtanb'.ıl 46 ıncı ilkınclttepten d~ 1ııd ... 

rak kıdem zammı almağa hak kaz:ınan ı ıt(I 
muallimin listcslnl bazırlryarak Maarlt v~. 
k(Lletinc good~.§ti. Bunlardan 710 kişinin 
bir derece terfi etmeleri ve kıdem :ı-.ammr 
almaları '\"fk ıctçc tasdik edilerek isimleri 
dün Maarif mUdUrlll.ğUne gönderilmiştir. 

Kıdem zammı kazanan muallimlerin lslmlc
rt şunlardır: 

lstanbul birinci ilkmektepten ıJfileyycn 

Adıl, Ayşe Seniha. Rctika, Hasan Fehın1, 

ŞUkrlye, I~ Emine, lstanbul ikinci 
ılkmelitcp muallimlerinden ~e.kılre. Aclalct 
Emine, Emine Na<llrc, HaUgc, Scınltıa. 

Fahriye. 1small Mc!iha; lstanbul UçUnetı 
ilkmektep munllimlertndcn Hüsnü. Cemile, 
Madde: lstanbul bcşlncı llkmektep mual
limlcrlııden Beunye, Saime, İstanbul altıncı 
lll;mcktcp mu:ıllim'erindcn La.titc: üınnıi 
Şcri:c, .Mahmude Nedim, Feriha, lsnıet, 

Ayşe, Natıka, llatlcc, İstanbul vedinci \Ilı 

mektepten All Rıza, Şinas!, Necati, Bnnsıı
er, Semiha, İstanbul ackir.lnci llkmektcpten 
ntlııtU, Neriman Zeynep, Nc.babat, Fatma 
Nevzat, İstanbul otuzuncu ilkmekteptPn 
Pakize. Nurfye, MUycaser, Hayriye, ?ıfc!••k 

Fatma MUrşide, HUımtye Muv.ez,, Saime. 
Nazire, Safiye,, .Mediha., Hatice Nimet: l • 
tanbul onbirlncl illtmektepten Fatma Edip; 
1stanbul 12 inci !lkmektepten Ahmet Haya
li, Nadire. Hatice ı.ıe:a.hat, Ay~e Sıdıka; 

htanbul l& Uncll llkmekt~tcn Ali Galip, F..

mlne HaU~. Macide, Necmiye, Naciye. 
Hatice, Hatice, ~\tiye, Fatma Saadet. Seb~r. 
l<'crdane, Naime, Muzaffer; İstanbul H Un 
en ilkmektepten l\Ichmet, Şakir, ŞukrU, MPh 
pare: İstanbul 15 inci ilkmektepten İbrahim 
Etem, Makbule, Ay§e, Cemile, Rukiye. FPr 
hunde 1\"imet, llntlce; İstanbul 16 ıncı ilk 

meltteptcn HUacyln Kadri, Refik, 'edim", 
Doğan, Şaziye, İstanbul 17 inci ııkmektep
tcn Naşide, Ayve Saffet, Hailde Nimet, TP.v 
hide, Yaşar, İstanbul ıs inci llkmc !<teptı>n 
Naciye, Saime, :Münevver, Hatice Hayriye, 
Hadiye, Emine Hayriye; İstanbul 19 uncu 
llkmektcptcn Fatma Hikmet, Ferdane, Ru
kiye, Metruke. Kemaleddin; lstaııbul 21l 
inci llkmcktcpten KAnlye, Cellll, Züleyh"l, 
Muzaffer, Hikmet, tıtanbul 21 inci Dkmt'k 
tcpten Muzaffer. Hasene, Şükriye, Arif, 
BedlA; İltan bul 22 fncf llkmektep~en Sıdık.ı, 
Tevfik, Muazzez;, lstanbul 23 Uncu flkmt.k 
tepten Nedim; İstanbul 24 tlncü tlkmcktep 
ten Ganime 'Hayat, Bedri~. ı.rıınevver, Hd· 
elp, OZehra. 1ııt:anbul 25 inci ılkmekteptM 

lsmet, Muammer, Semiha, nemziye. Hay 
rUnniıra, Emine Nurlyc, Safiye: lstanbul 
25 mcı Ulmıektepten Nihat Melih, t~aııbul 
27 inci ilk:nektcptcn. Can, Uı.tlfe. Hatice 
Nezihe. Hn}·reWn, Scnılıa, Saadet. Leman 
1ırtanbul ::ıs inci nı:meklepten Sa!Ahaddin. 
Hatice Feride, Emin, Musta!c.; !stanbul :.?!! 
uncu ilkmektepte.n Sulhiye, :Uelek, MUze)• 
ven, Melih:ı Cemal, Fatma Zehra. Fatm1t 
SUleyha; 31 lncl llkmcktepten Flltınn Hay· 
rlyc, ŞekOre, Hadıye, Zekiye, Bedriye, Flr· 
dcvs, !star.bul 32 inci nkmcktepten Xazlf 
Bııhrt: latnnbul :3 llncU llkmclttepten Ab
dWkadir, Vasfi, H!l~ll. Abd:llkacilr, MUıo 
azzez, SU!eyman, İsmail Hal:kı. btanbul 34 
llncU nkml'ktcptcn S:ıbriyc, Fatma Mııh 
sine, Bedriye, .Maclrle. tslanbul 3h in~i ilk 
moktcptcn Has&n Vc!ılll, Medlha: Istanbul 
36 ıncı llkmckteptcn Sadiye, Satıh&. Bedri 
ye, İsmail Hakkı, Bııha, Ziya, Sadık, İsta'l
bul 3i inci illımel<tepten :Musta:a ŞcvkPt 

Emine, Sabiha, Muhiddin, tstnnbul 3 fnrf 
llkmektep•en ı.~ p.ullah. Münevver, Fnlk. 
Cahlt. İstanbul 40 meı llkmektepten rutına 
Müberra, Semahat, J.stanbul 42 inci \Utmek 
lcpten Hamide, Salmt', Ruhşinrle, Osman. 
Fatma ).fün!rc. Emine Tilrklln, Mablbc, KP 
rnalc, Meliha, lsianbul 43 Uncil Ukmektr.p 
ten Bcrgtızar. Itchime, Muzaffer, Fatma 

ŞOK 
sınemasında 

EHLi SALiP 
Muharebeleri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Filmi 2 inci muzafferiyet 

haflasmm son günüdür 
istifade ediniz. 

bUI " 1 45"' Fatma, 08nıan Nur!, 1stıı.n ısuınııul 
mektepten lsmet, :ı.ıuvcadet. J,t, 0 
el manektcpten Rahrtıt. ~~· ı~rl' 
Fatma Lcmnn, SemJbıı, naıw;,·diJI. ~-
50 inci ilkmt!ktcpten Burhan! Ultrlle1ttCI' ııt4 
ment, MedUıa ; tstanbul 52 ınc ııul 53 Q t 
Etem Pertev, HUsameddfn. ~tıerfSo ~ 
!lkmektcpten Kenan, Snbl~ll, J<"lrdc"8: ı~ 
ma Muuzr__ı:, Musta.!11 Arı!, rlt SC) f1" 
bul ~5 inci Ukmcl<tcptcn Fc J,Jlufc. 
Cahil SUroyya, l~emnl, Ah~crRtııl• Jt~~ 
rahim, Saıfllıacldln, Adıl, .Ah ıııns11 tll 
tstruıbul 5G ıncı flkınektepten '.fe"'.fl1'• oJO 
met.. Sabnhat, Sabahat, J,icd~ı-ınetcttl' ~ 
dayctulla.h, İstanbul üi inci ktePtcıl ıt1 yı 
l\"!L§lt· İstanbul ~8 inci ilkmC aııyrl· 

' 1tteptcıı ııııP 
lsta.nbul 59 uncu Ukmc Fatrnl!l ı.e ; • 
vet, Tcvffü. :-:arız, Mustcıfa, J;Atlfe, ~ 
1struıbul 60 ıncı llkmekteptentıUI 61 ıııd ~ 
zcyyen, Bedia, Hlkmd, 1st~ 62 ıncl il ıP 
mektepten iDUrclııne: lııt.an~ııbfl, f 6 te' 
tcpten Ahqıct Vehbi, Zeki flkınclttep rl 
Ktmran, lftanbul 63 nncU ıtız&· 61 .\'I 
Ahmet Tayfur, Rahmi, :Huseyt:n sllrf'ııt1 
cU flkmcl<tcpten Kemal, Os~ tanbtıl /. ,41 
Ömer, Sami, Tevfik, Supbl, s. 50>~ 

1
, 

köyü mektebinden Ali. ı.,eınşnıi, ıt~ , 
..;ru • ~ı 

llkmektebindcn Sllleyman • ıısdl!l l' ,r 
Vicdan. Bedia, Behice, JieybC azda ııJdll /o' 
teblnd'!n Hatıece Saadet, Bu~et sı~.tJ 
teptcn Şayegan. Nahide. l!c 1~ 
Jlve. Bcvo&Ju 2 inci mcmektept:':.e lY· 

" ' ., o ıJaY• ,, ' f. 
Hatiı::e Zahide, Ay§e ismet, Mcı:ıtn1t ~. 
ıu 3 Uncu iukınektcpten Zihn1

• ~ f;Jlllllt , 

har, Ömer Faruk, 1Jısan ccına ı;e, Ct ~ 
elde, Mehmet Nureddin. ı\dıııcıne1'tt9~1 
H:ıvv:ı. Nezir, Beyoğlu 5 lnCI r:acnrt; 
Muaa, l{ennn. Abdullah :Nuıi. ı:ıınl. tl' 
oğlu 6 mcı mektepten Hayri. ~ıı<ır.eltt ~" 
Münevver Beyo"lu 7 lncl ..,f'l<t .:.A' 

• o eti ilk .. · il"'. 
Hasan Cemal, Beyo~lu 9 un FeiidC• f 
Vehbi, Mehmet Mahir, Zehr~. naleddi~' ıı 
oğlu 10 uncu t:kmcklepten K.Cl Bt')-o: ~,, 
ay, ZOleyluı, l!ah§cndc, Snf{e~, 5uıall• Jo1' 
inci f!kmel<tepten ?Jebnıet /J ~ept~ 
zeyycn, Beyoğlu 12 ind ilkl'.XI ?J~ · ıfl 
Halbe, l!wrtnfa Nail, Fatma tıııı'' 
Beyoglu 13 UncU llkmektcpte~a:cıc. Stl. 
han, Medll'a, Vecide Zebra, ~ 1111~. 
lu 11 Uncil Ultmektcpt.cn S~ ' "1'1)'t• ~ 
adet, Nazmiye Şcrl.:c, 7~hra ~ı~tf!CJ(tlf.,P
ne Seher, Beyoğlu 15 ınci )!it# ı 
Hav\·a şat.ı)·e, Fatma, scrvetFatırı' Jl 
Nezihe .MUrüvvct, Mahmure, ... t' 

' O!Jll ... . 
zcz. Mehmet, Fatma uıvıye •. ·c fW11~( 
nehlye, ıratma Sıdıka. Feyzı> daccr 'f'J~ 
Beyoğlu 16 mcı flkmcktCPtcn ı.ıtJ$i-1' 
Beyoıı-ıu li inci llltmel:tcpten ııt). J 

., Tal'.5in• -"'" 
kli. Sdra. :-:et~. Muazzez. fl'-11'~~ 

N&l<buıe. 'ti"'_ 
ıu ıs inci ilkmel•leplen g.aıil ~ 
sn, Hayriye. Mal>bulc Tahir. 

9 
uı:ıcıJ il ff 

Mahmure Kıymet, Beyoğlu 1 g:ıı11ı!İ• lfP" 
tepten Hil<met, Emine Se~~~ct. f' 
ce Leman, temalı Hnl~lcı, ,ı,l' 
Ham Be.:oo"'lu 20 ind m:mc~tcp~&)ril 

• J o •üzııet. J 
le, ~ı.-fisc Hatice, l~a:_rn:ı N seyof;IU ~ ~ 
sa, :-.:cvYıı.rc, Fatma :<Jcl'ırn. yatJAr• et ftl" 
ilkmektepten Yııhya cemil. et r:aU• 
ıu 22 inci munü:t~tcn )IcllIXI ...,.

1
u ıl O 

1 
.. 

i ECY"''"' fi mc Zehra, Hasan Febnı • !.lıı1'bllle t: 
ilkm~kt.cptcn S.ı.bri. zcııra. -rtı.lAt· tl~ 
Cn.'l::ın. Suec}<'l, Şerife, Fatmıı..,4 cncll ıt fJl 
AbdUlkerl:n Nadir; }kyo~IU - cfti>-C• 'J' 

det }3C Jt't _A 
tcptcc Nac!yc Tn.h ln. SS!l p~Jdz:C, 11>" 

-ıu ":5 leci flkmekteptcn A"'"' ::ı' .o# ,,., ~· ı;cyue ,w ili"' , 
Saliha. Falmıı Fahri)•C, ~cZlht:ı pd 
ill>ı:neklept.cn F tmn ı-ıtnat~ Cc'•rl>-etfo 
Bcyo~ııı 27 inci UkrncltU~pt n ıtnı> ~ 

o Ktepte d 
rf, Be,yoğru 28 inci UkmC oğltl 29 /" 
Nactye, Sadiye. :MUnlre, 6C'Y ı--stJ1lll ~ 
Ukmektep:en Mehmet yusu~o uncu fi 6~ 
hat, Nihal, Leman; neycğiU 13tıı'~t ._ 

teptcn Bilrhancddin. z~elttcptcn Jl J'' 
Emine, B~yo~lu 31 incl ılk ;Kctf?ıt'· ı,ı1tJf' 
Fatma Züleyha, Ntmetuııııh, tcı:ı /. ~ 

11,_,r]rlCP fJI 4 
yet, Beyoğlu 32 inci "'" !la /.)-şe' .,,!-' 
rahman Feyzi. Sami, Nedi ~ll rJ t.~J., 
ıu 34 üncü llkmelttept n 11 JJtl1'ct Cl ~~ 
Bcy~lu 35 inci llkmeMepte:cltt.cPt~ ~ 
Safiye. Beyoğlu 36 mcı ili< .ıı-ıu s7 ~ 
eddin, Nlt;'Ar. Abdullah, BeSo" 11 ,ıe .p'IJ 
Neriman, Şcrtre, Beyoğlu 3S d~ ~ıı •~ 
Turgut, NecaU, DcyoğlU ~ıdc, OC~~(I 

~~~~~~~~~~~~~~~=~~~-~ sfn, LQt!lyc, Mersiye, Nıu .. ,., dCll cıc& .ıı-ıu •• 1l ... 
den HUıroyin H!ml, BcYOD> 44 tC #,' 

harekete hazırım. 
- Zatı Şahaneyi ziyaret ettiniz ıni? 
- Hayır irade buyrulmadı. 
- irade buyruldu. Ben tebliğ ediyo-

rum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz. 
Ayrılmak zamanı geliyor, orada bir 

ad1m1 bırakarak sokağa çıkan iki da. 
vetli, Mustafa Kemal ve Cevat, paşalar 
kol kola yürüyorlıır. gecenin ka:anlık
ları içinde ... Nişanta;ıı caddesinin piya
de kaldıı ı.-nı üzerinden Tı:şvikiy~yc 

doğru sıkı adunlul ilerliyen bu iki ar. 
kadaştan biri ötekine, pek samimi bir 
li:?anla soruyor: 

- Bir şey mi yapacakstn Kemal? 
- Evet paşam. bir şey yapacağım .. 
- Allah muvaffak etsin! 
- Mutlak muvaffak olacağız! 

Sndık Fatma Aliye; BeyoğlU ,..,,., Ş ....ıt!• 
' f'O."''" -tG" ( 

ye, MUzcyycıı, Rukiye Nlr~~. Jıf 11~119ııı• 
Beyoğltı •5 ten Mehnıet. ~ hft. D"~ ~ 
Fatma Gilman, Emine ı.;er:stlo: S1ı f".."" 
ystı mektebinden lhsan, H ?Jurİ: 1" ~~ııı11 

dan Numan Ayşe Re!il>3 • S ocıı g ~ 
• · ~ıu " 4 ' den Mehmet lzzet, :SCY0 <> J31!)'0gııı p 

:Mc.<Jlh Nahid, Mehmet" .Ali. _...11 >ff'~tııl" 50 u• 1&tC ~., 
Mehmet Yusuf. Beyoğlu d!Ze ıı:ıeô!° v 
ma. Ali Rna. tffet. Deri11~c 1< ~ 
Mc."lmct CcunII, sıtın. J~lğ f'strı'>.rf#ıtt• 

m.l N~bO, r _ .. ti' 
tebindrn Abbnıı llll • 4 btııdell ~~ 
Rumcll!encri köyU mel<tc set!J11• 1 ı ~ 
Ayazağa köyU. mektebinden f ~tJ1f~eıı!'I 
kl>ytı mct:t=tııMcn A bdOıga!l ~ı;"° tfler:~# 
mektPbindm Ali, Zrkcriytt l<iyc ~~ 
den lbrahim. Etem, ()dayerl o.t nı~ ıtl P'> 
den Pwıbc Selma. Dunılpıtl -atı rrl-
Hamdl, HAklmlyctimUllYC ) .~> 

(Devamı 11 



iki önıür 
~eder oldu! 
~~deruni bir alevin akislerile de da evlenmek üzereydi. Bunu da .:nu-
~ 1Yac.ak olursa, güzellık, uzun havere esnasında. öğrendi. 
~cı 01 llcYrcdilmiyece!< derecede sı- Telef ondaki kararalrı veçhile, de-
~,,..~· İşte, bay Refetin başından likanlı o gu"n iki hemı:ıirenin oturdu. 

"""~Cr\ib<ı " O, ha • geçmişti.. ğu apa.rtımana gitti. Bu, Şişlinin ye. 
~Ilı ~kulade güzel, resim gibi ku. ni yapılmış lilks binalarından biriy. 
bıı ı._lu ır kadınla cvlerunic:ti. Fakat <.a. ııca ~ " di. Kapıdan girdiği zaman iki kadın 

· rdi gız son derece mahdut be. onu n~eyle ve nezaketle karşıladı. 
lt"llle~·d ~~un üzerine delikanlı İkisi de ayni biçim elbiseler giyiyor. 

el.~-egıl adeta ondan nefret et-
lte~ke~ladı. İnsan değil, heykel! lardı. Ya1nız biri pembe, biri maviy-

~ eb?e konuşulur? Bu yaşayış di. 
~tı;.. ır n t" Refet pembeliye karşı derhal bir 
~ ~.. k e ıce vermek mecburi. zaaf his~tti. ('..özleri ona doğru kay-
~ll ~ aldı. Kansından ayrıldı. 

l(ıı kıt,eııç kadın da kendi gibi a- dı. Fakat Nezihcniri mavili olduğ4nu 
~lı kaııp_ kıyafet yerinde bir de- anladı ve mademki hilr olan uym11ş, 
'11 b5:.. Se.çnıı§, onunla sevişmişti. • ve o du çok zarif bir kadındı • "Ya 
~~ı ıtfı bak~ caz.ip yeşil gözlerle lösmet!., dedi; sözUnde durdu v~ E:~-
t;ı d"dakıar Söyliyen pek biçimli kı- lendiler. 
'hır lll arı başkasına terketmekte Seneler geçti. Ne:ıihe, çok iyi bir 
Ş~j·ct ~hıur görmemişti. anne, çok mükemmel bir ev kadını, 

t\-~~ ekraz. evlenecek olursa • ki muhabbetli bir zevceydi. Bu rahat i. 
!ı .Ye niyeti vardı, • çünkü yirmi çinde Refet hayatın zevkini taüı. Fil-

~tlalt ~larında bir delikanlıydı, hakika karısı umduğu kadar parlak 
'~ll ki bir kadın almıya karar bir zekaya malik değildi. Fakat o nok-
~~ oıs lsters:ı korkunç derecede 
\: Uı ll.~ Un.' fakat akıllı olsun . .Maa-
~lııd gUze1 ve ne zarif kadınlar 
l~e ~rda akıllılar yok değildi. 
~ ~tııtıı akşam yalnız b~ına evin. 
bfı.e!o11 P bu me!:eleyi dUşünUrken, 

k,d~nlınıya basladı. Gayet tatlı 
'~ 6~i: 

~-~~eın lllisin, canım? • diye sordu. 
.,.1'~ ., bunun yanlışlık olduğunu 

~~~~adı. Fakat muhavereyi kes
' \la~ın _§Öyle cevap verdi: 
! , ~"ahı. hanımefendi, size "be. 
% lllemni cnnmı istiyor. Çünkü 

tatıı nhenginin kesilmesi 
s· Siclecek. 

~ ~ ~ kirns:niz, bcyef endi? 
\\~: Y:ı.hancı ... ~1eçhul bir adam .. 
.~ :•z. ... Kalbi bombO§ ... Evlen. 
(J ar ~kı kadın arıyan birı ! ... 
~ adır.ı k d · · · ? ı..:t'.eı o m a ın sızsınız .... 

sanı da l" aldızıyla bııcanağmın mecli
sinde telafi ediyordu. Hayat gayet 
tatlı ve hoş geçiyordu. 

Lakin gUniln birinde Vecih~nin ko. 
cası öldü. Kadına beş para da kalma
dı. 

Bir gün iki hemşire dertlr.şirken, 

Refet aralarında. cereyan edeıı şu mu. 
ha vereyi işitti: 

Nezihz, abla.sına.: 
:- Ağlama şekerim, Uzülme... Biz 

yok muyuz? Bilirsin, kocam da eeni 
pek sever, hem iyi adamdır, elimizden 
geldiği kadar sana yardım ederiz! -
diyordu. 

- Eksik olma. kardeşim. Sana na
sxl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. 

- 113.hi abla... Bana ne tqekkür 
edecekııin? BugUnkU saadetimi snna 
medyun değil miyim? Sen olmaı::<ıy. 

'Q °'1:tn .. 1 bir ote tarafında genç ve dm ben hiçbir zaman Refeti elde ede. 
~' l:!u kahkaha işitildi ve sonra: mezdim ... Senin zelçin, ho.s sohb,,.tin 

~6:lh aradığınız zeki kadının ben 
~ı:' 1ı,, 1a neden hükmediyorsunuz? 
~ "ııu 1 ~ bil'' an amam kolay efendim ... 
>~a~ ,,.~~ç sual soracağım ... Llıtfen 

llıqg, 1?'seniz. .. Mesela dansı sevi
'~ anuı?. 
~' ~e ~efendim ... Herkes kadar ... 
~r:n r·~tzda ? ... mtap okumak zev. 

~• a. 
~' lıa.ı: n fazla mı ? 
~~oıı~ t beyefendi ... Ben size Na
~ tıu~ ne Uman doğduğunu, Fa
~ ltitfn. ıt'.ehmedin !sta.nbulu fet. 

(i Ilı taruı· i d .. t• \·~ ın sorup a mı sızın 
~ kaıkıy aptaı olduğunuzu öğrenme. 

lla.tı~0~tı.ıın... Allaha ısmarladık. 
(J ...... lia nı ... 
~ ~~frnef endi... Hannnef endi... 
~~~tar na biraz bekleyin ... 
~\l ~afta gizli bir muhavere ol
~~ l'itı ~et buradan . seziyordu. 
t\,~ teı e ayni ses, ertesi günü ken. 
~ t eat~on etmesi için numarayı 
u it\ olarak söyledi. 

b %~a..,ere, l::iyle bir hafta silr
t~Uh' nihayet bizim deilkanlı, 

~l 'na • eyı kiri görerek "desti izdi-

onu bana. bağlattı. Sonra, sen orta
dan silindin ve biz ikimiz evlenti:k. 

Delikanlı kalbinin içinde acı bir sı. 
zı duydu. Veciheyi yalnız görünce, 
kendini za.ptedemedi, sordu: 

- Dtin muho.verenizi işittim. Her 
şeyi öğrendim. 

Genç kadın irkildi. Ve hemen hem
şiresini düşünerek tel&şla: 

- Allah aşkına Refet.. Bunu öğ
rendiğinizi o, hiçbir zaman bilmesin. 
Onun saadetini bozmayım~ Yazı~ o
lur. 

- Pek !IA.... Fakat siz Vecihe, siz .. 
Hiç pişman olmadınız mı? .. Hiç ne. 
damet duymadınız mı? 

Sesinde heyecan vardı. Balu~ların. 
da şikayet okunuyordu. 

Genç kadın şa.şırdt. Rengi uçtu. Ze
ka parlıyan gözleri bir an gölgelendi. 
Fakat derhal kendini toparhyarak: 

..:.. Hayır, hiçbir uman! • dedi. ,. 
Refet onun r.eakdar ha....~as. ne ka-

dar fedakar olduğunu biliyordu. Bu 
yalanı da gene kardeşiııi kurtarmak 

.~ l6.lıp , 1-?l'\ınd " ~ldu. Muhatabının Ne. için söylediğini anlnmıetı. Onun te-
b ~·~ 01 e .. Yırmi iki yaşında öksliz miz vc dürüst ruhu hileye, hıyanete 
fı..~ l:edu~nu, dört sencden~ri katlanıun:ı.zdı. Fakat delikanlı anladı: 
'l .. • ll1şıra... . d 1 ,., Qğten . ""ının ynnm n ynşa< ı. ' bir evin içindeki bir saadeti kurtar-
~%.•ııı. ?nışti, k . . d l t"h . 

"'1{11; ma ıçın iki san. et, n ı ar etmışçe. 
~°lt ~henı~iresi Vecihe, kendisin- sine heder oluyordu, olacaktı. 

aş bUyük, dul, fakat yakın. Nakleden: (Hatıce Süreyya) 

HABER - i\\(şam postaaı~ 

Torııitoın amca 
leo!Ksöır 

Mi ki 
'' ed i ıer 

i ara~:~da 
SEL\<\ 
AMA··· 
FA t<AT..-

~ôN()TiRdH • . b ü Ut:1gGnE- IA 1 2 
Vazan: Niyazi Ahmet 

17 sene evvel bugün 

lstanbul itilaf , devletleri 
tarafından işgal edildi, 
askerlerimiz öldürüldü 

" Paşa Hazretleri, her taraf işgal ediliyor; 
Allah muhafaza buyursun, işte Beyoğlu 

nı em u r la r ı o ı 1' ov nı u ş la r \' e •.•• ,, 

lti!cif devletleri Jstanbııl~ girdikleri giin Ki.iprildcıı gcçerlcrkeıı 

Ankarada Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine: • 

Bu sabah, ıehzade batındaki mü· 
zika karakolunu, İngilizler butı ora· 
daki askerlerle İngilizler müsademe 
ederek neticede timdi lıtanbulu it· 
gal altma alıyorlar. Berayı malfunat 
maruzdur. 

"' il- ~ 

Manastırlı 
HAMDI 

1 7 sene evvel bugün çekilmiş & 

lan bu telgraf, 1 7 sene evvel bugün 
1920 yılı 16 mart hfıdisesinin eşsiz 
hatıralarından biridir. 

İngilizler 9 mart günü Türk oca· 
ğını i~gal etmi~ler, sonra ımasiyle 
büyük dairelere geçmeğe başlamış • 
lardr .. 

16 mart günü latanbulu resmen 
işgal ettiler ve ayni gün i,gal ordusu 
kumandam Vilson idarei örfiyenin 
ilan olunduğunu bildiren bir emirna· 
me neşretti. 
Ayni gün ilk satırlarda okuduğumuz 
telgrafın yazılmasına sebebiyet ve· 
ren hadise oldu. 

Şehzadebaşı karakolundaki Ti.irk 
askerleri ~ehit edilmi~lerdi. 

Bu hadiseleri büyük kurtartcınm 
ağzından dinliyelim: 

"Ben, bu telgrafın altına kurtun 
kalemiyle - serian kolordulara be
nim imzamla M. Kemal - işaretini 
koyduktan sonra bu telgrafı veren· 
den istizahata baıladım. Manas· 
hrlı Hamdi efendi mütemadiyen 
malumat vermeğe devam etti. 

"Bizim en emniyetli bir arkada· 
şmız var ki yalruz o değil, herkes, 
yani gelen söylüyor. Şimdi de 
Harbiyenin itralini haber aldık. 
Hattn Beyoğlu telgrafhanesinin ö· 
nünde İngiliz askerleri olduğunu 
fak at telgr:ıfhaneyi İfgal edip ebni· 
yecekleri meçhuMür.,, 

Bu esnada efendiler, Harbiye 
telgrnfhanesinden, memıır Ali malu· 
mat vermeğe başladı: "Sabah lngi· 
lizler basarak altı kişi şehit ve on 
be~ kadar da mecruh oldu. Şimdi 
lngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi, 
işte İngiliz askerleri nezarete giri· 
yarlar. l~te içeri giriyorlar .. Niza· 
miye kapısını tel kesi lngilizlcr bu. 
rada.,, 

• 
Tekrar Manastırlı Hamdi efen· 

di bizi buldu. 
"Pa~a hazretleri, 
"Harbiye telgrafhanesini de İngi

liz bahriye askeri i,gal edip teli ka· 
tettiği gibi bir taraf tan Tophaneyi it· 
gal ediyorlar. Bir taraftan zırhlılar· 
dan asker ihraç olunuyor. Vaziyet 
vehamet kesbediyor efendim. Sa· 
bahki müsademede 6 şehit, 15 mec· 
ruh vardır. Paşa hazretleri. Emri 
devletlerine muntazırmı. 16 mart 
335. 

HAMDI 
Hamdi efendi devam etti: "Sa

bahki, bizim asker uykuda iken, in· 
giliz bahriye efradı karakola gelip 
İ§gal etmekte iken, askerimiz UY. ·u· 
dan şaşkın kalkınca müsademeye 
başlanıyor. 

Neticede bizden altı şehit, on beş 
mecruh olup bunun üzerine zaten 
mel'anetlerini tasavvur etmiş ki he· 
men zırhlıları rıhtıma yanaştırıp 
Beyoğlu cihetini ve Tophaneyi işgal 
edip bir taraftan Harbiye nezaretini 
işgal etmi~ler, hatta şimdi ne T opha· 
ne ve ne de Harbiye telgrafhanesini 
bulfl\'lk kabil olmuyor. Şimdi de 
haber almış olduğuma nazaran de· 
rinceye kadar tevessü ediyormuş e· 
fendim.,. 

"işte Beyoğlµ telgrafhanesi de 
co1'. Orasını işğal ettiler galiba. Al· 
lah muhafaza etııin . Burasını işgal 
etmesinler. l~te Beyoğlu telgraf me· 
murları, müdürleri geldiler. kovmuş· 
lar . ., 

Bir saate kadar burası da İşgal 
olunacaktır. Şimdi haber aldım efen· 
dim.,, 

• • • 
- Büyük nutuk sayıfa 307 · 308 

lüks tab'ı -
itilaf devletlerinin Istanbulumu· 

zu işgal etmeleri itte böyle oldu. 
Milletin kurtarıcısı fedakar telg .. 

rafçılardan aldığı malumatları zim
met geçirmeden yurdun dört huca· 
ğına tamim ediyor, tedbir aldırıyor
du. 

Bu karagünden, tam 1 7 sene u· 
zaklaşmı' bulunuyoruz. Türk mil· 
leti mes'ut, hür kendi topraklarm· 
da yaşıyor ve ebediyen yaşıyacer 
ttr. 



16MART-1~ 

{)Şimali Suriy;-yf. Hiti:~;ıe~;h;;;;;i~=e~B=i~r=a=-d=a=mı kement 
nümayiş yaplldı ı r elh k decekmı·şı·z' (Baştara/ılincide) atarak bog"" du 8 1 a e . açmaması için bir karar sureti kabul t . nlerdell ö~(!" 
etmiştir. Kararda ezcümle şöyle de. (Bfl§ tarafı 1 incuie) 1ı tatlı görüşerek rakı ıçe uıerille 

(Ba§ tara/ı l incide) cenup hudutlarını lrak'a bağlıyan nilmektedir: sırada hırıltı boğuk bir bağırmaya in- le Bekir ansızın Abdullahın bot ol· 
tinden Elbeşir, Türkiyenin isken- de:niryolunu almak istediğini, mem "Alının malları ve hizmetlerine krlap etmiştir. atılıyorlar. Abdullah biraz: ~:ııa ~'I' 
derun üzerindeki istekleo;:yle kalma· leketindeki bütün ecnebi demiryol· karşı y<ıpıaln boykotajı tevsi etmeği Bu bağırma apartımanın altındaki masına rağmen her ikisindcnd bir il°: 

· ı "d d h b k 1l · · larmı almıq olan Türkiye Cumhuri- h d d " . w ·· ·· arasın a 'l'lı yıp ı erı e a a aş a eme erının :ı taah ü c ıyoruz.,, kepe11klc:ri tamamen kapalı bir dük- vetlı olclugundan uçu bir b•. 
de tahakkukunu istiyeceğini yazı- yetinin, cenup hududundaki eski Nevyork, 16 (A. A.) - Diln a~am kandan gelmektedir. 'l"anaş ile Ohancs ğuşma başlıyor. Boğuşma . kondııl' 
yor. 

Bu gazete, Türkiyenin son za
manlarda elde ettiği §eylerin ehem· 
miyetsiz olmadığını, evvela lsken· 
derun limanında kendine bir takım 
haklar temin ettiğini, burasını bü
yük bir harp ve ticaret limanı hali· 
ne getirmesi mümkün olduğunu, bil 
hassa garbi İran, şimali Irak, §İmali 
Suriye ve cenubi Türkiye ile Akde 
niz arasında en kısa yolun buradan 
geçtiğini yaztıktan sonra şöyle di
}'or: 

"Türkiye, hududunu İskenderun 
cihetin den emniyet altına almı§tır. 
Çünkü burası, askeri kuvvetlerden 
ve istihkamlardan tecrit edilmiş bir 
nımtaka haline konuldu. Sancağın 
en mühim askeri noktası olan Bilad 
geçidi, Türkiyeye, Suriyenin ileri
de tahkim edilecek hudutlarına nis-

betle daha yakındır. Bir harp vuku
unda Türk kuvvetleri, bu geçidi, 
tnüsellah hududu uzakta ohm Suri
yeden gönderilecek kuvvetlerden 
~ok daha evvel işgal edebilecektir. 

Bundan batka, Sancakta biiyük 
bir ni.i fuz tesis eylemiş olan Türki
ye, bu nüfuz sayesinde oradaki 
T ürk unsurunu kolayca himaye e

d ecektir. Türkçeyi ve Türk kültii
rünü neşretmek, ticari, iktısadi 
m üesseseler viicuda getirmek sure· 
tiy le lskenderun Sancağında temel 
alnc..~ktır.,, 

Eıb,..~ir gazetesi 
daha i! ::,.i , •ardrrarak, 

kehanetlerini 
Türkiyenin, 

Bağdat hattının da bugünkü vazi- Madison Square garden'de na.ziler a- parmaklarını ağızlarına gotürerek sürmüş. dükkanda ekmekle~ndarıf"dr 
yette kalmasına razı olamıyacağını leyhinde yapılan nümayiş esnasında ıslık öttürmeye başlamışhndır. Gece. tahta trapez kopmuş, ort:ılı ]ck•Pıırıtı• 
söylüyor. Nevyork belediye reisi Laguardia, yansı ortalığı çınlatan bu mütemadi ğın olmu~, Abclullahın .ay: pıııutt\Jl°' 

Bunun için Türkiye, hududunu Berlinde itirazlarla karşılanmış olan ve şiddetlı ıslıklara başka ı:;okaklarda dan birinin altındaki }astık 0 

şimali Suriyeye doğru Re:;işlemek Hitler aleyhindeki beyanatını tekrar dolaşmakta bulunan bekçiler yeti,. Kementle... otıııııtı 
arzusundaymış, hatta, Halebi de etmiştir. (Malum olduğu üzere Nev. mişler, rum çocukları ile kadın dük- Nihayet Abdullah mağlUP t sibİ 
almak istiyormu_şuz. york belediye reisi bu beyanatında kandan bir adamın bogu~ lmaı-ına ben- ·· . d 

1 
• • • kcınen 

1
ra 

Omcr cim e.;ı ıpı su ı 
Türkiye, şimali Suriyeyi de il· gri gömlekil bir adamın dünya sulhü- ziyen bir hırıltı işittiklerini söyleyin- Abdullahın boğazına atmıştır· dan tut. 

hak etmek suretiyle, kendi sam-.vi nü tehdit ettiğini söylemiş, Almanlar ee bekçiler bir yandan düdüklerini ela Bekir Abdullahı 0muzl~~n .gııfll 
ve tayyareleri ile harp ''e ticaret ~e- bunu Hitlcrc hakaret sayarak tarzıye ötti.irüyorlar, bir yandan da dükka. maktadır. İlk kement :Bekırın Abdıı11'' 
milerinin ihtiyacı olan petrolü ha· istemişlerdi, fakat Alman sefirinin nın kep<'.'n~ini vuruyorlar. Kepengi, sarmış. mlitcakip beş keme~dullalı }il' 
riçten getirtmekten kurtulmak eme· tarziye talebine Amerikan haricıye dükkı\nı tutc.n Ömer açıyor, bekçileri hm boğazına sarılmıştır. ~ t·r 5ı;yıeıı-
lindeymi1t, Türkiye hükumeti, Sıı- nazırı: ''Amerikada her vatandaşın tanıdıaı için: erını§ 1 • rııı· 

3' ~ nltılar arasından can v 
1 

r ıara 
riye ve Iraktaki konsoloslarını. pet· kelam hürriyetine sahip olduğunu, _ lçcrde arkadaşlarla içiyorduk, diğine göre sokaktan geçen.1e111c!11iş ol· 
rol ke~ı'f ve istihseline ait hareketle· bununla beraber bcledive reisinin d h b r verı , teli 

'$ J ıyor.. dan hırıltı i~itilip a e .. 
1 
ı\jrdiiiC 

ri dikkatle taki:> edip Ankamya mu- sözlerinin Amerika hükümetinin fi- Rum gcnçlerilc kadın ir:erdeki hı- saydı katill;r Abdullahı 0 cı iıe at•· 
fassal raporlar vermeğe metJ1ur et· kirlerini ifade etmediğini,. bildirmiş- rıltıvı duydııklarında ıı:;rar edince . veya den uıııJt< 

., _ sonra ccscdinı arsaya bile ·cUr 
mı~... ti)· bekçiler içeri giriyorlar. caklar sonra yakalansalar di 

Elbe.ııir gazetesi yazısını şu yu· ~neral Johnson da gerek Hitler, Takip başlıyor rini t;ır:amcn inkar c::lcccltler . 
murta ile bitirmekte:,;ir: gerekse. l<cndisine pek ya!nn olanlar Bu vaziyet ifaerine Ömer ve arka- Jn!<Ur . kard' 

"Bunların hmicincle Türkiye, aleyhinde rencide edecek m:ıhiyP.ttc sından başka. bı·r a'.':ıhıs dükkan· dan mamcn ın ;,. 
" Katillc::den ömer ta "'j•le de~" ~imdi Suriye ve Lübnanın hububat sözler snylemiştir. 

1 
fırlı"·orlar. ömer Kumbaracı yoku. • · de .. o 

- ------ --------- " bulunmaktadır .• Be;tır :. .ı.. anbarı olan Elcezire havalisini nl· - şundan aşağıya, ruğer §ahıs da yo. . aıw 
dd T ··k' b l ~aiJcJh ~ l. tır: kuı.ere I· tasavvurun a ır. ur ıye u ye; ~· • kuş yukarı kaçmaktadır. Behçi erın .. _ Ben mektup ver:ne . r ,4tıdı1 

ri ele geçirerek Surıye ve Lübnana ~? düdüklerini Kapıiçi üçüncü komi.seri i · "rincc öme aat~' 
kana gittim. çen g: .. rdUl1l· v 

tahl;im edecekti\.,, 71.e Feyzi Gökçen duymuştur. Düdük ses- lahın boğazını sıkarken go 
LUbnanda yeni kabine ·~ lerinin geldiği istikamete doğru koş- bir şey bilmiyorum.,, . tfluaviııl~ 

Lübnanda yeni bir kabine teşek· ·-.. --.. ·---· .. ... ,,.,. .. ,_ .......... _,..,__ maktadır. Dükkana yüz elli metro Tahkikata müddciuınutt11 rabibİI 
kül etmiştir. Dahiliye nezaretine ( Ba§ ta;-a/ı 3 ünciide) kadar bir mesafede, bir adamın koş- rinden Ferhat el koymu§· t>ab ,es'~ 
muhaldet liderle:-inden biri gelmiş- c~mck, onu, yeni nizamın kurulu~ta tuğunu g-örüncc hemen önüne geçe. S'1lih Haşim ile birlil:te bu sa at ,.erdJ 
· l\1 ·f · d h ı·f ""ardmıcısı yapmak isti'-·or. Sol cc- rck . d fne ruhs tır. aarı nezaretı e mu a ı · un- " " : di muayene etmış. c 
surlardandır. nah için tehlike, Bllım'u dokuz ay. _Teslim ol! diyor, Ömer taban-

Beyrutta hadiseler danberi gittiği hedeften çevirerek cayı görünce komisere teslim oluyor. 
kendi yoluna düşürm~indcdir. Feyzi Gökmen ömeri arkasından ye-

Berutta meçhul şahıslar telgraf Bo··yle bı·r tehlı. kenı·n me··cut olmaw d l t l" 
b • tişen memur arka aş arma es ım e-

direklerine kırmızı ayraklar asmış· dr~ da Blum'un 50··yıeaı·g~ 1• nutukla- d · k d. 
5• derck karakola gön crıyor ve en ı-lardır. Polis bu bayrakları kaldırmış- rından anl~ııtıılıvor. - k · ld" 

T d ~ " si de dogruc:ı. va a yerme g ıyor. tır. ahkikat evam ediyor. Ahmet Şiikrii Esmerin Blum tara.-

tir. 
Maktuliin feci Jıali ·,-et' 

b' va1.lı 
Ölen Abdullah, feci ır ,.,1'111~~'. 

dT dıcarJ "S"' ti~ 
teydi. Zavallının 1 1 :. u ~ t 

fırı.dan takip edilen iç politika hak. Yatakta uyurken 
Bekçiler yokuş yukarı kaçanın Be. J..-ındaki tc.şhisi doğrıuiur. Bu siyUS!lw 

kir olduğunu .sOylediklerinden üçün. mn Frrııısad.a sınıf 1niir.adelcsini11 
rrunus h8diseleri 

gözleri evlerinden fırlafl'l•§ ~oa ~ 
!erin ilk attıkları gementda na daj' 
d •v• • • d d kları avur u 
ıgı ıçın u a 

yırtılmı~tı. 

Şişlideki 
·k kol 

(Ba,:ıtara/ı 1 incide) 
1i as.kcri ve idari Fransız mcmurlann
dan bir çoğu müstemlek.it nezareti ta. 
rafınd<:.n azil veya tekaüde sevkedil
mi§lerdir. Tunus umuoıi valisi Giyon 
ve Cezair umumi valisi Akdeniz ali ko
rnites:ne izahat vermek üzere tekrar 
Fransaya gitmi§lerdir. 

Tunusta Mıdılla, Matlavi Mulares ve 
Redeyez'de ayrı ayrı ve her biri bir 
çok cana mal olan kargatalıkların te. 
kcrrüründen korkulmaktadır. Bu nun
takah:rda çalışan mühendisler ve Fran
sız memurlar umumi validen "yerlilerin 
bütün taleplerini kabul etmesini,, rica 
.etmişlerdir. Bu memurlar ve mühen. 
disler yerlilere karşı şiddetle hareket 
edildiği takdirde kendilerinin ve aile
lerinin hayatları tehlikeye gireceği ka
nu:.tindedirler. Tunus hadiselerine Tu. 
nustaki sosyc:list, komünist partilerine 
mensup amelelerle düsturu cedit partisi 
araftarları da müzaheret etmektedir

~r. Fakat Tunus umumi valisi amele
n~u"partiler tarafından disiplinli bir 
surette idare edilemediği kanaatine 
e!~Jmış°l'İr. Amele ile birleşen çapulcu 

i hareketleri şüpheli görülmek. 
Yüzlerce adam nezaret altına a
trr. Ameleyi isyana ve halkı yağ-
~ . 

Romanya 
"9riciye Nazırı 

· (Baş tarafı. 1 incide) 

:Rılitım TürlC-Romen bayrak· 
ti~ Jüslenmişti. Muhterem mi
tff?'fraraya ayak basınca, Romen 
mı-marşı çalınmı§ ve müteakiben 

Gfikfa) mar§ımız çalınarak kendisi 
Miın,aı edilmiıtir. 

Romen hariciye nazırı, doğruca 
~erapalas oteline inmiştir. Bugünkü 
programı, valiyi makamında ziyaret 
etmek ve müteakiben, Taksime gi

"derek Cumhuriyet abidesine <'elenk 
k'Oymaktır. Bundan sonra, Taksim
deki Romanya elçilik binasında bir 
~üddet istirahat edecek ve akşam ü· 
zeri Ankaraya gidecektir. 

Yüksek misafirimizle birlikte 
Romanya hari~iye nezareti hususi 
kalem direktörü, Romanya matw 
buat biirosu direktörü ve büylik ga
zetelerin ba~ muharrirleri gelmişler
dir. Kendileri, cumartesi günü ~k
r":i: 11ehrimizc döne~ekltrdir .. 

mağa teşvik cürmile 41 ki§i muhake. 
meye v:erilmiftir. Zabıta hidiselerden 
u evvel maden amelesi ar ... na kanp
rak onlara silih ve cephane dağıtmıı 
olan gizli komite efradını aramaktadır. 
Hangi siyasi ve yabancı menfaatler na 
mına çalıştıkları kolaylıkla anlaşılan 

bu adamlar izlerini belli etmeden sır· 
lara karışnuılardır. Bilhassa bunlar a. 
rasında birçok kere siyasi cürümlerden 
mahkum olmuş vaziyette casusluktan 
dolayı takibat yapılmış olan Gırimaldı 
adındaki şüpheli İtalyanın da bulun
makta olması Tunus zabıtasını adeta se
ferber etmiştir. 

Maden mmtakaları tam mevcutlu bir 
fırka ile ayrıca iki uçak bölüğü tarafın 
dan muhafaza altına alınmıştır. 

Tunusta ister sosyalist, isterse sen
dikalist, ister komünist partisine mc.n. 
sup bulunsun bütün amelelerde tam bir 
Fransız düşmanlığı hissedilmektedir. 
Tunusun şimal mıntakasında iskan e
dilmiı olan Fransız muhacirlerine kar
şı umumi bir kin belirmiştir. 

Sus'dan gelen haberler Tunusta nis. 
bi bir sükun bulunduğunu, fakat kanlı 
hadiselerin tekerrüründen korkulduğu
nu ihsas etmektedir. 

Gençlerimizde 
havacıhk aşkı 
Aokarada yüzlerce 

genç tayyareci 
yetişiyor 

Genel Kurmay Başkanlığının 
her yıl Türk ordusuna yeniden bir
kaç yüz hava zabiti kazandıracak 
karan ehemmiyetle tatbik edilmel•
tedir. 

Harbiye mektebinin birinci ve 
ikinci sınıflarından hava kısmına ay
rılmış olan yüzlerce genç haftada 
dört gün Ankarada Harbiye mekte
bi civarındaki sahada havacılık ders
lerini takip etmektedirler. 

Bu dersler için mektep emrine 
Türk Ku§U tarafından müteaddit 
planörler, tayyareler verilmiştir. 

Piyade, süvari, top~u gibi diğer 
sınıflara ayrılmış olanlardan havacı
lık der I~rini takip etmek iatiyerıler 
için de ayrıca kurslar açılmıgtır. Cu
martesi ve pazar günleri bu kurslar 
da talir.-> ye tatbikat yapılmaktadır. 

had devresine nih'ıyet 1ıerebilcceğini cU komiser yanına iki arkadaşını ala-
tahmin ctme1c ,,ümkürıdifr. Yalnız u- rak Bekiri aramıya çıkıyor. Saatler. 
nıdmmnalc lazımdır ki bilhassa Fnın- ce süren arama neticesinde Bekirin 
~ sun/ mücadelesi bir dı' politıka İnkılap apartımanmda kapıcı Hüse-
me.<ıelcsi haline girnıiJlir. yinin yanında olduğu te.cıbit ediliyor. 

Şafak söktüğü bir sırada komiser 
ve arkadaşları Bekirin arkadaşı olan 
apartıman kapıcısının odasına giri. 
yorlar. Bckiri yatakta müsterih bir 

• • • 

lstanbuı . Levazurl' Amir-· 
. . · ·.fiği . SaJın.alma · · · 
K o .m i s yon u i la n ı arı 

Askeri tıbbiye okurları için 3140 
çift tire çorap 1.4-1937 per§embe gü
n:.i saat 14 te Tophanede satınaJma 

komisyonunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli l 004 lira 80 
kuruştur. İlk teminatı 7 5 lira 36 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi ko. 
misyonda görüJebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelm:leri. (386) 
(1459). 

Maltepe askeri lisesi için 3200 çift 
tire ço::ap 1-4.193 7 perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede &atınalma 

komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 1024 liradır. 

İlk teminatı 76 lira 80 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görlilcbilir. İstekl:lerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (387) (1460) 

İstanbul okülları için beş adet, Bur
sa için bir adet, Erzincan askeri orta 
okulu için bir adet ki cem'an yedi adet 
bulaşık yıkama makinesi 3 Mayıs 937 
Pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul 
da Tophanede Satınalma Kom'.syonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak. 
hr. Tahmin bedeli beher makine İs
tanbul için 3000 lira Bursa için 3200, 
Erzinc'1n için 3400 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinde.n bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Hepsinin 
teminatı 1620 liradır. (384) (1411) 

Ordu hastaneleri için on adet yemek 
tevzi arabası 26 l\fart 937 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Satınalma 

Komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Beherinin tahmin bedeli 11 O li
radır. İlk tem·natı 82 buçuk liradır. 
İste::lil:rin h mu'.li vl'sikahr:l~ beraber 
belli saatte kombycna g:lmcleri. 

,(379) .(1356). 

halde uyurken yakalıyoralr ... 

Cinayetin sebebi ? 
Vak'a hakkındaki tafsilata gelin. 

ce: 

Kumbaracı yokuşunda Hüda\'erdi 
apartımnnının altındaki bir dükkanı 
Kuruçayh 20 yaşında Ömer birkaç 
sene evvel tutmu~. burada ekmek sat
makta, ayni zamanda apartıman ka
pıcılığı da yapmaktadır. Ömerin kar
deşi dokuz sene evvel Erzincanda İb. 
rahim oğlu Abdullah i~minde birisi 
tar:ı.fınd:ın öldürülmüştür. Ömer kr.r. 
deşini öldürenden intikam almayı dü-

. şünmektedir. Ab:iullah o za.man Er
zincanda bir buçuk sene kadar yat
mış, sonra af kanunundan istifade e. 
derek çıkını~. İstanbula gcl,,rek kö. 
mür ameleliğine başlamıştır. 

ömerle Abdullah !stanbulda bu1u
şunca Abdullah kendisinin katil ol
madığını, kardeşini öldürenin başka 
birisi olduğunu süyelmiı;ı, Ömer de 
buna inanır görünerek Abdullahla 
ahbap oimu3tur. ömerin Bekir ismin
de bir de akrab~ı vardır. Ni§antaşın. 
da Kuyumcu sokağında 42 numarada 
apartıman kapıcılığı yapmaktadır. 

Bundan bir müddet ewel Ömer, bu 
Bekire Abdullah ile iyice. dost oldu. 
ğunu. artık intikam alınma zamanı
nın geld~ğini söylemiştir. Bunun ü1.e
rine Ömer, Abdullahı bir rakı ziya
fetine çağırmı~tır. 

Ra 1n ziyafeti 
Dün akçam sai:t dokuzdan sonra Ab 

'dullah ekmek!:i dükkanına gitmiş, dük 
kan kapandıktan sonra rakı içme~e baş
lamışlardır. Biraz sonra içeriye Öme. 
rin akrabasından Bekir girmiş: 

- Memlekctt:n mektup geldi. Onu 
sı:na vermek üzere geldim, deıni~tir. 

Ortada rakı masası kurulmuş olduğun 
dan Ömer Bekire de oturmasını söy
lüyor. Ve beraberce içiyorlar. 

Miith:ş ho~u ı:-ma 

tçki ziyafeti saat on ikiye kadar ıil· 
rüyor ve sokakta seı tada kesilince tat. 

kesı . cidt) 
(Baş tarafı t 111 b'ııç" 

ecedefl ıı" ihtimale göre de ceset .g koku•11 ı1 
ye gömülmüş, kediler ın~:~u çıl<•~t· 
duyarak toprak altından h 1'LI"' ., 

·h · ali da a fi tıı lardır. Bekçi bu ı tım . ve etra 1 ~ 
li görerek bahçede derın ak uıe 

f kat topr ""r~" araştırma yapmış, a iı:İ go . ri' 
. . bozulma dıl' de hı;bır açılma ve .. 

1
. en J<e 

1 üruk ıy mi§tir. Yalnız ko u s 
11 

ayak izleri vardır. h .. yec• ıı 
b.. .. k bir korku .,e w 11"'' 

Kapıcı uyu mUJ• r JıJ 
içind~ hemen karakol~k k~~ insan 1'01~ 
manın bahçesinde kesı . ndırıtl'~i· 
bulduğunu, fakat §üphe U}haaber .,e .. ıı 

k. seye ~1'·· icin apartımanda ım .,urdU• 
:erek do1'ruca karakola bat • 
J ~ ,,, 

söylemiştir. partııı1' r• 
hernen a oı1 

Zabıta memurları 'J<ttn f "· 
k"k etti çer 

koşmuşlar, kolu tet 1 
• rguy• atf' 

k. 1 rinı so tUf 
apartımanın sa ·ın e.. katta o ~ 
mişlerdir. Nihayet ust katta le• ,.dil 

· · Bu b~ıı~ l tara sıra gelmıştır. . ıcol o 
h de bır . ıııl' 

acan gence de ba çc b'ldiğı 0 ....ı 
v ~ d bir l lcJIJ" 
gu bunun hakkın a ,ual dili' 

t r :BU ·ıe " madığı sorulmuş u. · kahkah• 1 rı"it' 
sında genç birdenblre . e~ap .,e 

.. 1 bır c 
meğe başlamış, ~oy e . lı~ 
. .__.,1"1lı 

tır: . ...., ~,...,.:'" 
')'h•.. "'ıv-;J-1 

"- Ben tıp talebeS1 yeni 0 .• ı. 
td m BU ·n l)IJ"" neden bir kol ~ ı~ · ması ;çı çef 

bir insana aittı. KUf~adaJ\ ~ 
kona koymuştum. O ııJııcl· 
düşmüş!,, kteptefl ol· 

Bu ifade ürerine me in doft'!
1 

,-· 
B ifaden J<O kat yapılmış. u kesil< 

du<ru meydana çıkmış, 

hibine iade edilmiştir. tbOI 
Bir ltoıyan 1~ecelı . 
takı mı getiri 11çıtac.t':. 

A kara.da · i ı11 
23 nisanda • n.. ··r 5erS'19 Jcır11t 

olan beynelmilel konıufutbol ta giri' 
nasebetiyle bir ltalya~büslere 
getirilmek üzere teşe .... 1f 
şilmiştir. ı ,ıel" 

Utireşçllerlnıl . u A"fıi 
• şıf1111 :1111 

Biı müddettenb~rı ış olııO 1 a)V 
pada bir turneye çı ~ tl t1l\a~ 

11
eler. 

bugu · " . • gi.ırcş takımımız hrinıııe~ oôS' 
d'.l Köstcnceden şel ... rtbı.J 

· le •"'""· Romanya vap~rıY 
müılerdir-



~~T-1937 

Gieıenbevn melktebnıncae 
müsaımeıre 

b~~1.:nbcvi orta okulunda gecen gün talebeler tarafından çok giizel 
llİ}'ta]U~rnere verilmiştir. Mii;amerede (Kahraman) ve (Çapanoğlu) 

"~~)işi ;i;~ın~-~c ı;;ıi 
list.esi 

~ c~ (Baş tarafı ~ ii.nciUJ) 
~'1t: ,. !, 'OskUdıır birinci mcktcbindtı. 
~ ' "'lld lr....))tıı, li e, Üsküdar 2 den Hamdi, ı.rn. 
~ 'ttıe•{Jlek, Üsküdar 4 ten Zehra Maz
;:ı''c. ~"· 't1sküdıır 5 ten Tahir, YegAne, 
)> ~· liau ka, Tactde, Fatmıı Ruveyde, ZP.y 
'~ lice Mediha, Üsküdar 7 den Saime, 
~. ~lla eraıye, Sabiha Ziya, Za.hJde, Balı 
~ U,ktaıa RU§tU, Rasime, Zekiye, Mcnı 
l!~ >.ı lldar O dan HarUnUrrc§lt, üskUddl' I 
tıt:'~ elJha Ziya, Fatma Sen·et. KAmlle 
b~~dar lilınıde Hacer, Vecihe, Mehlika, 1 
~\!' 12 

11 den lbrahim Suat, ?.fellha, u~. j 
~ f''tt.'b.de:ı Şevket. İbrahim, HUrmüz Hlk i 
~, ~ er, KAzım, Kamer, Nihat, UskU· l 
~ ~ ~ Ceı:nu Fatma Mediha, üskUdar 
~· ~ bia Naciye, İbrahim, Etem, Naz •

1

1 
~ ltt:rıa.ı, Ye, Üsküdar 15 ten Muammer, 
~~ • liüsnu Rasim, Recep Recai. 

!Jıı. ltakıs tan İbrahim Etem, Uulvlye, 
~ ~dar 17 den Re!et, Ayşe Sıdıka, 
\..~ 0 

8 den Muammer Sami, "OskUdar 
i.."')e l ~. Şcrc!nur, Zehra, Fatma 

' t k l,. 2o a at, Bcdla Bedriye, IAmia, Ua-
i'f, ı.• den Sa!tet, Süreyya, Ömer Vasfi, 
~ "1ı ~~ Ceuıe, Suat, Sclıer, üsk!ldar 
~t~U.stafa liltml, Üsküd:ır .22 den Be
Olıı Ze'hrl4 Ccmlyc, Emine ŞUkrlyc, 
~' l(~lkınct, UskUdar 23 ten Zcyne!Alıt 
A,~l'e ~Ut, 'Osk!ldo.r 24 ten !zmall Hakkı. 
~·. U "er, Üsklldo.r 25 ten Avni, Emine 
~- ltill •küdar 26 dan Rnlt, Üsküdar 27 
t)' ~,:;:a Adil, Mehmet Sıtkı, Emine L.'\ 

~' a Müeyyct, Rabla, Fatma Fika, 
tt • 

1
2& den Ali Naci, All Vecdi, HaUce 

• , t? Iuırısı, Fntma, UskUdar 2!l dan 
~~ ı~;ticlar 30 dan Nedlmıı, Fatma. F'e\' 
l:ıı~ ! ~ Ye, Saeda, Mahlde, Üsküdar 31 
.~ ~· Uaküda.r 32 den Şehriban, Şadı 
cu:,,:•erıı ınct !\edlm, Üsküdar 33 ten lbra 
't. ~ al, Üsküdar 34 ten .Mwıtafa Ltltfi, 
~ ~tıt' 'taırıt, UskUdar 35 ten Safiye, Fu• 

,1'~~! ?.taJıı:nut Ekrem, Ahter, Kadriye, 
~ l>t:!t~' 1''atma 'Mihriban, Üsküdar 36 
~.~· ~r ~e. Kıymet, UskUdar 39 dan Ce
~ io e:r_va, Semiha, Dursun Kadıiye, üı 
Jıu t S~ dan Hamdi, Emnle Mükerrem, Meh 
~~ ae ~ne Mükerrem, Cemaliye, Üıı
q 'dan CUUzar, İhsan, Üsküdar 37 

tı ' ~~ b'uat, Ayae. 'Müzeyyen, üskUdar, 
le~t. ~ lr lıhaml, Hatice zahide, .Meliye, 
~ t}•lttı alıf2e, Üsküdar 40 tan Anıe Ada 
1}~ ~ ~ 41 d n Sabiha, Ferruh, Saadet, 
teıı Q~' •klldar 42 den Ltlt!lye, Meliha 
~~l<t~ len Hacer, Nactye; Üsküdar 44 
).~ !>" t lıayr1, UskUdar 45 ten Faika, 
~. ~ıı' eUıı, Muazzez, Saide, Slileyman, 
~ i7 •tUdar 46 dan Hamdi, Hacer, Üt• 
tıı~t Şd il Vasrı Dcmlel, Saime, Makbule, 

'liİn:ıban Lfltfl, Usküdar 48 den Ne
~; 'U•ku' Şehriban, Şükriye, Tacıser, Se 
ı....· ~ellıtı dar 40 dan K!mll, Şehime, Na.. 
~ ~~ "-Yııe Saime, ÜsÜküdar 50 den 
ıt; ~1'1! kı, lru."ilvvet, Umranlye köyUn 
~l'ıııı ~ l<ıhc,:lı köyU Nuri, SUruriye, 
~,:,.l>oıo 6Y11 Safiye, Akbaba Ahmet Be 
~j;"11lırty ile~ Reınzı, Çekme köyU Vesile, 
~ ~ ~lla~t köyu Saime, Kuçullu köyU HA. 
~ Ca 2 d ca birinciden :Mustafa, Rıza, Ça• 
~ ~il F'erlı.at, .Ahmet Hultlsf, Hadım 
~~~ ~~ Sabaho.t, Çatalca lzzettın köyü 
b. "l~e, O en Kestaneli kö>il Muharrem 
~ ~"k~kaıı k6yU RUştU, Çatalca çakıllı 
)ti'."tltl( liu t. Onnanlı Emine, Sıvas İhsan, 
~~ca ~ 9eYin HUımU, Alo.tun Feyzullah, 
\t~ l(eııı.;uırı• Ayazma Osman Nuri, İmra 
>ıı bt, ~u 'I'ekın, BüyUkçekmece Ahmet 
4ı.~l:tt 1rfYe llallt, Süleyman, Polayek ö 
.. "lllı ' ıt ~et I'( ranca Zehra, Balayanburnu 
'°ttı P, ~ırıaı, Baklalı Osman, Dayahatun 
ltbı.t, ~ 1bo:ma İsmail Hakkı, Hacnnaşlı 
~~ >..ıı ~a Adem Fahri, Ek§inos YegA.ne. 
~~tltı:ı 'l' ıza. ICıraç Mustafa Rahmi, Kar 
4,~ l.trı lıı CVflk Tekin, MelA.ho.t, Mezıerrct, 

~
' ~alt Z'den Osrnruı Zeki, Selim Fikri, 

"'Q :ıt12:1k Ali ŞUkrU, Muhtar, Pendik, 
l( 1-ınaıı l<tızım, Sadettin, SalA.haddin, ı 
~~dtlh li ltakkı, NllClfcr, Maltepe 2 den 
~~ l'Cı.ır<ı Ultlsı, lfortal Soğancık köyündenı• 
~it ttı~0ınu;,tan Sami, Şeyhli Fey7J, 
~~ ~ tın, S:ı.rım, Şile 1 den Hıuı:ın 
~ ~h· l{tıc;:eaen Necip Yakup, Ahmeılll, 
~ >..ı~ll.;ı Akça.kese Turhan Hulôsl, Nu• 

1-ıelunet İhsan, A~vadan Oıto 

Nuri, Faruk, Sa.adet, Bakırktly 2 den Dllndar 
Sabahat Zehra, Adalet, Nazmiye, .AUyl', 
Bakırköy :ı ten Fatma, Semiha, Fikret. Ba 
~:ırköy 4 ten Kemal, Safra köyllııden M~h 
met Cevdet, MU§erref, Şamlar köyllııden 

E§ref, Halkalıdıı.n Şaban, Mahmutbey köytin 
den Cemile Revlyat, Kalitrlye köyünden Zl 
yaeddln, Ambarlıdan Saliha, Aya.ıı köyünden 
Adem Sırrı, Nlto.s köyUnden Bedla, Çift 
Yozgıı.ttan Sallhaddln, Firuz köyUnden Ha 
san Hilmi, Silivri Cemal, Silivri 2 den Ah 
met Yeyal, Sellmpaşadan E§ret, Said, Fatma, 
MUnııvver, Y&lo\'adan Sadriye, Korkaldan 
Nazire, Çatalcadan Sadık, Fenerden Abdtlr 
rahman, Slllvrl ortaköyden Mustafa Klznn, 
Ce!Allyeden Revlde, AYiJe, Yalova merkez 
dtn Tevfik, Nazmiye, Çac;:ık kDyUnden Fahri 
lsmet, Sac!lye; Yalova Elmalık köyünden 
İhsan, Soğ:ıncıktan Ali Haydar, Safran kö 
yünden Necip, Aklqjyden Nl~Ar, Yalova Ka 
dıköyilnden İbrahim Zihni, Yenleuma Adalet, 
Kadıcıflıktcn İhsan. 

Bu 770 llkmektep mualllınin!n terfileri 
gnçcn eylCtlden muteber olduğuna. &öre, ma.a, 
zamlannı o tarihten alnıala.rı icap fltmektf! 
dlr. Halbnkl belediyenin 936 bUtçeıı!nde bu 

na alt tahıdsat yoktur. Tasarruf edllen fa. 
sıllarlla. tahsisat vanıa terfi eden muallimle 
rln eJıki hakları da verilecektir. 
Diğer taraftan önUmlizdekl eyltllde aldık 

ları kıdem itlbıırllc tm!lerl llzımgclcn ilk 
mektep mualllr , 1 ile 210 olarak tesblt I' 

dilmiştir, Bun" llııtc yakında Ma.arl! ve 
kAlctlne gönd:ıtl', .:. ktir. 

Sultaoahmet Bi
rinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Sultanahmet Birinci ıulh hukuk 
Mahkemesinden: 

Abdullah Ali, Münevver, Ayşe, 

Mustafa, Ha}im, Ahmet ve Mürüvvc. 
tin şayian ve müştereken mutasarrıf 

oldukları lstanbulda Küçükpazar sem
tinde Hoca Gıyasettin mahallesinin 
Hacıkadın sokağında 402 ko:itük 363 
ada, 18 parsel ve eski 79, yeni 87 nu. 
maralı 104,50 metre murabbaı ve ev· 
safı vaziyet zaptında yazılı kargir fırı. 
nın izalei şüyuu zımnında füruhtu ta
karrür etmiş ve müzayedeye vazolun. 
muştur. Heyeti umumiyesinin kıymeti 
muhammenesi "2250., iki bin iki yüz 
elli liradır. Birinci açık arttırma 21-4. 

937 tarihine müsadif çarşamba günii 
saat on dörtten on altıya kadar icra 
kılınacaktır. Kıymeti muhammenesinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 

o gün ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 

Bulmadığı takdirde en ıon arttıranın 

taahhı:.idü baki kalmak üzere on beş 

gün müddetle temdit edilerek ikinci 
açık arttırması 6.5-93 7 tarihine müsa 
<lif perşembe günü saat on dörtten on 
altıya kadar icra olunacak ve o gün en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarlann işbu gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususiyle faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müsbi
telerile yirmi gün içinde bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicil. 
lerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçları niııbetinde 
hissedarlara, tellaliye ve vakıflar ka
nunu mucibince verilmesi lazımgelen 

yirmi senelik taviz bedeli ve ihale pulu 
ve tapu masrafları m:i:tcriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan tari
hinden it'.baren mahkeme divanhanesi. 
ne talik kılınmıştır. Talip olanların 
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H ·erkes hatip 
olabilir, fakat ... 
Esaslı ve nıetot dahilinde 

ciddi çalışnıak şartile 
Y! AZAN: ERTUGRUL MUHSiN 

A ramızda çok iyi yazı yazanlar var, çok iyi 
reıim yapanlar var, çok iyi çalgı çalanlar var 

da çok iyi ıöz söyliyenler yok .. Yahut da bunların ade· 
di yok denecek kadar az .• 

bunlardan birçoğu muvaffakıyetlerini bu kitaba borçlu 
olduklannı da alenen sövl('-.:-'~rdir. 

Birçok bilgili ve muktedir kimseler, iyi söz söyliye· 
medikleri için hayatta muvö.uakıyet kazanamamıtlar
drr. Yazı yazmak istiyenler nihayet edebiyat fakültesi

ne, resim yapmayı sevenler Güzel Sanatlar Akademisi· 
ne musiki öğrenmek istiyenler de konservatuvara gi 
debilirler .. Fakat söz söylemeyi kısaca öğreten bir ki· 
tap bile yok .. 

Ben bunun için "Ariıtote,, dan, "Fabiw Quintili· 
anuı,, dan bugüne kadar (ıöz söylemek 5anatı) hak
kında en pratik usulleri gösteren H. N. Casson'un her 
kese lüzumlu olan bu kitabını tercümeye ka~ar verdim. 

Kendilerindeki bu eksiklik onlan; meclisi idare iç· 
timalannda, parlamentoda, mahkemede, ımıfta ve 
umumi toplantılarda fena bir hatip, tesirıiz bir adam 
mevkiine düşürmüş, gayet kolaylık1a elde edebilecek • 
leri muvaffakıyetlerden, mevkilerden, mühim kuvvet· 
lerden mahrum ehniştir. 

Bu bir kitap değil, iyi söz söylemek sanatinin bü
tün bilgilerini öğreten bir mektep, bir tahsil devresi .• 

Binlerce iş adamları, meb'uslar avukatlar, muallim· 
ler halkla temas eden kimseler bu kitabı almıtlar ve , 

lyi söz söyliyen bir adam kendimuhitinde, keneli 
meslektaşlan arasında muhakkak elebaıı olur, öteki 
arkadaşlarına önderlik eder. Böyle bir adama her top· 
lanı,, her dava, her ders, kendini iyi göstermek, yeni 
yeni muvaffakıyet kazanmak için bir fırsat olur. İyi 
söz söyliyen bir hatip, efkinumumiye denen en büyük 
kudreti de kendi tarafına çelcer. 

-E. M. 

Birinci ders 
Heyecan, korku, utangaçlık 
Nokttı. 1: Hcye,co.n üyle çekinilecek 

kadar ciddi bir şey değil.dil'. 

E N iyi hatipler, en iyi söz söyli. 
yenler de yeni başladıkları :ıa

man heyecan, korku duydular, utan. 
dılar, çekindiler. Dizraeli ilk nutuk
larında hiç muvaffak olamadı. De. 
mosten, Curran, Sheridan ve daha 
bunlar gibi birçok, bugün meşhur ha
tip diye tanınmış, kimseler de başlan
gıçta heyecan ve korku duydular. 

Fakat siz bugün duyduğunuz he. 
yecanı, bugünkü korkunuzu ve kud
retinizi ölçmiye kalkmamalısınız. Bu 
kitabı okuyup bitirdikten ,söz söyle. 
me sanatini öğrendikten sonra Lu
günle o gün arasındaki farkı ölçme. 
lisiniz. Herkes ilk baı;ıladığı herhan
gi bir sporda acemidir. Denizde yüz.. 
meyi ilk tecrübe ettiğiniz zaman 
kendinizi güçlükle su üstünde tutRbi. 
liyordunuz değil mi? Boksa başladı
ğmız zaman ilköncc adamakıllı dayak 
yediniz. Bisiklete binın~e kalkınca. 

hemen yere yuvarlandınız. Bütün 
bunlardan daha tabii hiç.bir şey ola.. 
ma.z. 

Biz bugün ne biliyorsak onların 

hepsini muhakkak evvela öğrendik, 
ondan sonra. tatbika kalktık. Daha 
küçiik çocukken yürümeyi öğrendik. 
Yemek yemeyi, giyinmeyi, elhasıl bu
gün bize gayet kolay ve gayet basit 
görünen ne varsa onları, öğrenmeden 
e•·vel yapamıyorduk. 

"!tutarı hatip doğar, güzel söz söy. 
le~k ·öğrenilmezn derler. 

B U iddiada pek az hakikat var
dır" Ama çok az. Muhakkak ve 

doğru olan bir şey varsa herkes; ba
zı şeyleri gayet çabuk, bazı şeyleri 
de gayet yavalJ öğrenir. F..sasen bi. 
zim için de bazı şeyleri yapmak gayet 
kolaydır, bazıları da pek güç ... Tıpkı 
bunun gibi, bazı kimseler çok kısa bir 
zaman 7.arfm<ia gayet iyi hatip olur
lar, bazıları da uzun müddet çalışıp 
çabaladıktan sonra ancak şöyle böy. 
le bir hatip olurlar. 

Bu zeki, hatta dahi dediğimiz kim
seler de s.yni yoldan geçmeye mecbur. 
dur. Onla.nn da çalı~madan, öğrrn

meden, tecrübe etmeden her şeyi ya
pabildiklerini zannetmek, her zaman 
düştüğümüz hatalardan biri olur. 
Verdi bır musiki dehasıdır. Fakat bu. 
na rağmen ders almıya, armoni kai
delerini öğrenmeye mecburdu. En' 
gü7.el sesli muganniye Melba da ta. 
gannide deha idi. Fakat doğru, dü
rüst tag~nni etmeden evvel senelerce 
~an der;;i almaya mecburdu. Turner 

buçuk nispetinde pey ak~esini hamilen 
o gün ve saatte İstanbulda Eminönünde 
Gülbenkyan hanında Sult~nahmet bi
rinci sulh hukuk mahkemesi başk'ta

betine 937 .7 numara ile müracaatları 

de dahi bir ressamdı. Fakat evvela 
çizgi çizmeyi, resim yapmayı öğre:ıdi. 

Umumiyetle dahi dediğimiz, mes. 
!eğinde tef errüd eden adam, istidadı 
olduğu sahada birçok seneler çalı

şan, tahsil tetebbü eden kimsedir. 
Dünya onu tahsil ve tetebbü müdde-

!tfr~lwr Rom .. 'llı lıaıi p 
Çiçeron 

Fransız ihtilali tlcrrinin me§hrır 
hatibi Danton 

ti zarfında görmez. Ancak muvaffak 
olduktan sonra, çalı~masının meyva. 
lannı verdikten sonra görür, değeri
nin büyüklüğü karşısında ona dahi 

der. Fakat bu deha gökten dürmiiş 
değildir. Uzun yılların, tük!:'nmez c:;a. 
hşmanın mahsulüdür. 

Her şeyde asıl dikkat edilecek nok· 

ta, başlangıçtaki muvaffakıyetsizlik • 
ten yılmamak \'e bunu kat'i bir akı

bet \'e daimi bir netice tel:'lkki etme
mektedir. Emin olmalısınız ve kendi 

kendinize katiyetle telkinde bulunma. 
hsınız ki siz şimdikinden ı;ok öaha :yı 

söz söyEyeb:Jirsinlz. Hat~iı. muayyen 
bir ~ayeyle çalışacak olursanız pek iyi 
bir hati!ı olabilirsiniz. 

Bunun için hemen, ~mdiye kadar 
siz de k•jkle<;miş olan düşünc~nizi ~e
ğiştiriniz. Kendi kendinizin cesareti
ni kıracağınıza, bilakis muvaffak ola-

karşısında (nasıl söz söyliyeceğim) 

diye sıkılacağınız, boş yere heyecana 
kapılacağınız yerde böyle dinleyiciler 
bulmak fırsatından istüade edcreli 
hatiplik kudretinizi deneyin, her top. 
lantıyı bir tecrübe meydanı addedin 

Biz size, bu heyecanın bütün bütün. 
önüne geçeceğinizi vadetmiyoruz. Bu 
nokta yanlış anlalJılmasın. Çünkü bu 
bir mizaç meselesidir. Ve mizaç öyle 
çabuk çabuk değişmez. Fakat bu mi
zaca hakim olmak, ondan ?Usıl isti
fade edilir, bunu öğrenmek kabildir. 

Birçok meşhur hatipler ve aktör. 
ler de dinleyicilerin ,.e seyircilerin 
önüne çıkmadan ewel sinirlidirler. 
Fakat sinirleriyle öyle güleşmişlcrdir 
ki. heyecanlarına öyle hakim olm.ıyı 
öğrenmı~lerdir ki bu h!Yecan oiılara 
hiçbir zaman yan yoldaoırakaca.k ka. 
dar muvaffakıyetsizlik getirmez. 

Nokta 2: HcnJooan biraz da vücut 
işidir. 

H EYEC~~; diş ağrısı, akrm ağ
rısı gibi muayyen birkaç duy· 

guya benzer. İnsan diz bağlarının 
çözüldüğünü, ağzının \'e gırtlağının 
kuruduğunu duyar. Kalbi vurmaya 
başlar. İçimize rahatsızlık, sıkıntı gi. 
bi garip bir his girer. 

Bütün bu hisler gayet tabiidir. 
Bunların hiçbirinde bir fevkaladelik 
yoktur. Çünkü bu saydıklarımız kor· 
kunun muhtelif birkaç arazından baş
ka bir ~ey değildir. Her tecrübesiz 
asker ilk muharebeye girdiği zaman 
işte bunları duyar. Fakat muharebe. 
ye onuncu defa girdiği zaman lıiitün 
bu korkuları yenmiştir. ÇünkU bir 
kaç tecrübe atlatmı~tır. Heyccar ın 
en çok sebebi; acemiliği ve becerik. 
sizliği şuurumuzda kat'iye~le idrak
ten başka bir şey değildir. Ve acemi, 
beceriksız olduğumuz da muhakkak 
ve doğrudur. Herhangi bir işte acemi 
olanlar kendilerine gü\·encmezler. 
Söz söylemeyi öğrenmemiş olan bir 
kimse Je pek tabii olarak nasıl du.-a
cağıru, nasıl ncfrs alacağını, ellerini 
naı:ııl kullanacağını, sesini nasıl çı

karacağım bilemez. Fakat bunları 

öğrendikten sonra yavaş yarnf} bu 
acemilik duygusu kaybolur. 

(f>.nrnm ı gc!('rr>!• ."nlıwı) 

Mülga Galata İthalat gümr:iğünün 
405305 No. ve 13-10.36 tar'hl: clcpozit 
makbuzu kaybolmuştur. Yenisini ala. 
c:ığımclan hükmü olm:ıdığını ilan ede· 
tim. 

Konstantin Karayani 
Calata Havyar Han No. 22 
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- Kocanızın yanında değil misiniz? 
İyi bir zevcenin yeri, kocasının bulun
duğu yerı:lir. Sizin de iyi bir zevce ol· 
duğunuzu biliyorum. 

- Bir papaz gibi konuşmanız doğ. 
rusu tuhaf.. Fakat burada daha neka
dar kalacağız? 

- Keyfim nekadar isterse? 
Fay cevap vermedi. Fakat vah)i bir 

kedi gibi ihtiyarın üzerine atrltr ve 
boynuna sarıldı. Fakat Bellami, daha 
Savini kıpırdamağa vakit bulmadan 
genç kadını bir silkinişte yere frriatmış· 
tı ve gülüyordu. Fay titriyerek kalktı· 
İhtiyar ona biraz da takdirle bakıyor. 
du: 

- Eğer, dedi, sizdeki cesaret koca
nızda da olsaydı, ona erkek derdim. 

- Tabancasını verde, erkek mi, de
ğil mi görürsün, piı goril ı 

Bellami bu hakareti iltifat gibi telak
ki ederek kahkahalarla güldü ve yu. 
karı çtlctı. Şoförü çağırdı. Onunla be· 
raber bahçenin uzak bir köşesine git· 
tiler. Beyaz aaçlı kadının tuvaletlerini 
orada yaktılar. ihtiyar: 

- Bu da bitti. 
Diyerek ellerini oğuşturdu. 
O giln ide, öğleden sonra, akpma 

kadar Bellami çalı§tr. Fakat Savini gi.. 
dip bakmadı. Bir şey göremiye~ğine 

emindi. Ve ilk defa olarak, yeise düttü. 
Artık tabancaın da yoktu. Fakat kansı 
onu teselli ediyordu: 

- Merak etme· Yapacak şey yok. 
Mümkün olduğu kadar neşeli olalım. 

- Güzel ama, düşünüyorum t3a he-
rif geberiverirse ne yaparız.? 

- Aman böyle §eyler düşünme. 
- Acaba kapıyr zorlryanıaz mryrz? 
- !çe:de alete benzer bir §ey bırak 

mamı!} ki herif r 
- Ah .. İhtiyar goril bir daha gelse 

ona bir oyun oynıyacağnn ki! 
-Ne gibi? 

- Görürsün. Hele sabret biraz. Bü-
tün mese bir daha gelse!.. 

Fakat Fay bekliyemedi. Silrüne sü
rüne parmaklığa gitti ve oradan ses
lendi: 

- Mösyö BellamL. 
- Ne istiyorsunuz? 
İhtiyar parmaklrğın arkasında duran 

tahtayı çekerek bir daha sordu: 
- Ne istiyorsunuz? 
- Basit· Maldemki burada bizi uzun 

müddet alrkoyacaksınız, hiç olmazsa 
konforumuzu temin ediniz. 

- Zannedersem mahbesinlr:, dev• 
let mahpeslerinden çok konforludur. 

- Benim bir duş aletine ihtiyacım 

var. 
- Ne?., 
ihtiyar kablryordu. 'Az kalam gill· 

mekten bayılacaktr. Nihayet gülmesi 
bitti ve: 

- Sakın, dedi, bir de husust tuva. 
!et ddası yaptırmamı istemeyiniz. işim 
yok da yeniden du§ tesisatı mr yaptı· 
racağım? 

- Sizden bu kadarcık fedakarlık is· 
temek aklrmtan bile geçmez. Sadece, 
bir lastik boru istiyorum. Bir ucunu mus 
luğa koyanın, öteki ucuyla ~ir nevi 
duş yapabilirim. 

Bellami homurdandı. Ortadan kay. 
boldu. Yarım saat sonra, parmaklıktan 
kırmızı, lastik bir boru uzatryoıldu: 

- Eğer. dedi, fazla uzun ise, orta-
dan kesersiniz· Hem yansına da su 
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doldurursunuz ve bir daha oraya ge· 
lecek olursam, kafama vurursunuz. 

Fay elindeki lastik boruyu kocasına 
gösterdi. · 

- Ne yapacaksın bununla? 
- Görürsün. Şimdi sus! 
O gece, yemekten sonra, Fay ile ko. 

/ 

cası harekete geçtiler. Fay, tavanda 
yanan havagazi lambalarından birini 
söndürdü, borunun bir ucunu oraya 
geçirdi. Öteki ucunu da kapıya doğ. 
ru götürdü. Boru ancak kaprya kadar 
yetişiyordu. Fay, bu tertibatı alıdıktan 
sonra kocasına lambanın musluğunu 
açtırdı ve: 

- Yak! 
Dedi. Kibrit çakılınca, lastik boru

nun ucundan çrkan alevi, Fay kapının 
kilidine tuttu. Biraz sonra tahta tutuş
tu. Kocası, Fayın zekasına hayran kal 
mıştr. 

- Aman, dct:li, burada yanacağız, 
ko!J. su getir,. .. 

Fay su getirdi. Bir taraftan kilidin 
etraf:nı yakıyorlar, kapı fazla tutuşun
ca ıöndürüyorlardr. Böylece, saat üçe 
kadar çalıştılar· Küçük mahpesleri du· 
man içinde kalmıştı. Elleri, yüzleri, 
üsetlcri batı simsiyah olmuttu. Kan, 
ter içindeydiler. Boğazları yanıyordu. 

Nihayet üç buçuğa doğru, Savini ka 
pıyı itti, kapı açıldı. 

Evvela, havagazinl söndürdüler. 
Sonra Fay, 9ırtmı duvara dayadı ve 
hüngür hüngür ağlamağa başladı. Ar
tık tahammülü kalmamıştı. 
Kapı açılmıştı. Savini koridordan 

yUrüdil. Merdivene geldi. Çıktı. Şimdi 
ba~ınrn üzerinde, Bellaminin yazıhane
sinin altında olan kapak vardı. Savini 
bir yokladı· Bu çelik kapağı açmanın 

imk!nr yoktu. 
- Fay, burayı açmak kabil değil. 

Yeglne yapılacak şey, herifi burada 
beklemek ve bir daha gelecek olursa 
kafasına bir şey vurmak. 

- Peki ama neyle 1 
(~oor) 

Tarihi macera ve a~k romam -6- Yazan: (Vi. • Nu) 

Evliya Çelebi ilk defa olarak bana anlatmıştı: 
"Peygamberin elini öptüm. Fakat şefaat 
isteyeceğime şaşırarak seyahat istedim '! ·yen· 

(Geçen tefrikala.rm hülasası) da. o c.ımideymişirn. Derhal kapılar "- Şu kızıl kanlı elbisele!l gıb39tı 
Evliya Çelebinin arlca<l.aşı olan açıldı. Kapıda. pürsilih askerler be- !er, me~hur şehitlerdir. Eo 
Anber Mu-8tafa'nın bir kitabı eli· lirdi. Sabah namazının sünneti kılındı. hazreti Hamza geliyor... biltÜJl bil 
me gerpnişti. Ben de, minberin dibine sığınarak bu "Hulasa, camıi dolduran . r birer 

• • " nur yüzlü cemaati seyredip hayran fevkaillde cemaati bana. bırc ı:ııc~ 
Kitabm baş tarafından birkaç say- kaldım. 1 gösterdi. Ben de, bu tanışt1:n13 ~ıiJllİ 

fa. eskilik yüzünden kopmuş, parça,,.. "Selam verildiği zaman, yanımdaki simini dikkatle takip ettırtl· 
lanmış ve kaybolmuştu. Diğer bir. zata şu suali sordum: göğsüme bastırıp, hepsine: . aJıl< et· 
kaç sayfa ise, hayli zedelenmışti. "-Benim sultanım! Cenabı §crifi- · 11_ Hu: ... Hu! ... - diye aşın 

Fakat esasen eski eserlerin baş ta. niz kimdir? lsmişerüinizi bize ihsan tim, hürmet gösterdim. bÜdi!C 
af d ı d d 1 b .. ··-de ; r larr, ne e o sa, ua ve sena. o u- uyurun. 1 "Bunun üzerine, yuregh•• 

durlar. Bu da o kabil olacak dıye faz. "O zat: bir ferahlık duydum. _"' babJ!lla 
la keder etmedim. Zira, arka tara.fm-· ''- Ben aşerei mübe,şşeredenim... "Yanımdaki mukaddes a.ı> 
da, icap eden bütün malfunatı bulu- Yani peygamber efendimizin (siz cen_ 

. , be h sordum: tiıl b\J, 
yordum. nete gideceksinız.) diye, r ayat .. _ Ey sultanım! Bu ceın:ıa 
Şu satırlardan sonrası mükemme- bulundukları sırada tebşir ettikleri ne" 

rada toplanmasına sebeP · len okunuyordu: on kişid~n biriyim. Bana, ok atanla_ 
" • • rm piri Sa'd !bni Eba Vakkas derler. "O, cevap verdi: . u~ıuınJ!l 

Benim en aziz çocukluk arkadaş. dedi. "- Azak taraflarınd~ırın ~endi-
larımdan biri, Evliya. Çelebidir ki, "Bunu söyler söylemez, dcıhal der- tatar askerleri sıkışmışa · tıiıi tor 
bu za.t, sonradan, sultan Muradı ra. lenip toplandım. Büyük bir hürmetle mizden imdat istediler. O da geldi!(· 
biin sarayına intisap et:ı:iıiş ve birçok bu muhterem adamın elini öptüm. 1- ladı. Hep birlikte tst~b~l:ruı. Ş.iı1l' 
seyahatlerde bulunmu.~ur. Gezdiği kinci bir sual sordum: Tatar hanına imdada gıdıy de ge-
yerleri de, eserine yazmıştır. ''- Ey sultanım! ... BÜ sağ tarafta., di neredeyse, bizzat pcygaınbe~ gelil' 

Bir gün, bu dostum heyeca.nla ya- nurlara garkolmuş olarak oturan ın. lecek. Burada otur, ~kle.kbir ı;e:1• 
nıma. geldi, dedi ki: sanlar ikınlerdir? gelmez, yüksek sesle .. b.ır.te aerstll' 

- Bir nı"ya go .. rdum" . " o l h i d b rirsin. Sen (Elhamdulıllih) del'· - narın eps e peygam er-
1 

h .. ckterl 
- Hayırdır inşallah .... cevabını lerin ruhlarıdır. Geri sıradakiler, ev. Bilali Habeşi de (Al.a u d cUf11ı' 

· in) e. 
verdim. liya kimseleroı ... Şunlar, peygambe. Ve nihayet ~en (Amın am. 50nf&' 

- Fakat bu rüya öyle alelade rüya- rirnizin saha.beteridir ... İşte muhnci- le cemaat te tevhid ederız. sa.Jli s.lA 
!ardan değildir. Pek manidar bir şey- rin ve et;1sar ... Ve işte Kerbela yara- birdenbire yerinden kal~·~P 
dir ... GOya !stanbulda Yemiş iskelesi nıdır ... Bu mihrabın sağında Ebu'Je. cemiül enbiya ve mürs•l~n.) rı11rat~ 
ya.kınındaki Ahi Çelebi camiindeymi. kir, Ömer, solunda Osman ve Ali o- peygamberimizin ör.üne gıt. ~ .. aJlls.Jl" 

. . .. Aynı,, 
şim. Biliyorsun ki, burası, evkaf di· turuyor. yakla.cı Vı:! onun elını op. 
ye her tehlikeden mal kaçırmak için "YU.züme baktı: da da: de· 
yapılan ve aka.retleri başına. evlU, ar "- Sen meyziruıin, değil mi, Ev" ''1ı.o "- Şefaat ya. resulallab ! · rıırıJI 
yan ve himayegerdeler mütevelli sL ya. Çelebi? ... Jşte pirin olan Bii iıli r-ra.. "Eğer sana ~fa.Rt edP-t'SC·a.n. ""t• 
fa.tiyle geçirilen haram parayla ya.pıL beşi'yi sana göstereyim. Camiin so. ahrette bütün eza. ve ce!ala.rd 
mış camilerden değildir. Helal pa.nı. i- lunda duran siyah renkli insan odur. tulursun. i< içit' 
le yapılmış bir camidir. !şte, rüyam- "Ve da.ha. da. tafsilat verdi: 'Ve bır yanlışdk yapmaJl:1a etti· 

Yazan: Edgar Rice Burrougba 
Çeviren: A. E. 
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. b' r ıaıun '"" bunları bana. bırer ıre .. enlJ1iştıır 
"Ne yapacağımı tam oğr 11J'' 

l r a.rıldf· uıf• ki camiin kapıları t e •ra • af11rP" 
kes ve bu meyanda diğer peyı; ".dıJll• 

• . . ;rn pe .. " ıtl 
ler, ayağa kalktılar .. Bı.z. }38\"fa,ğlfl 
ber ş:ı.~aayla i~eri gırdı. "ı·ııdC " 

.. bıyla e 1 l· altmda, yüzünde nı.n:a ' ~111d:ı 
sasiyle, belinde kılıcıyla. ~e.g 

H.. · 1 rak durdl'· .., · marn useyın o a .. etıµ.o' 

Tarzanın karısı kendisine uzatı
lan çocuğa bakınca dehşetle: 

.. ey uırııt: 
"-Selam ün aleykillll 

- dedi. 
"Bütün cemaat: pe,·g~· 
"-Ve aleyküm seliıın. eY • 

ber ! • diye cevap verdi. beıt1~ 

'' - Bu benim çocuğum değil! •• 
diye haykırdı 

- Evet gördüm başbuğ! Onların 
yanlarında bir akderili kadınla bir 
de çocuk vardı. Onlar gibi -e.kderili 
ve ku~ gibi güzel bir çocuk.. Bu ço· 
cuk burada, bizim köyde bataklık 
'1astalığmdan öldü .. Akderililer de o· 
nu oprağa gömdüler. 

xu 

T arzanın karısı Ceyni nasıl bı
rakmış olduğumuzu okuyucularımız 
elbette unutmamışlardır. 

Çocuk uyandığı zaman ya· 
nık yüreklt ana, yavrusunun yüzü· 
nü açınca son derece acıklı bir hal 
olmuştu. Çünkü CeyniJgöğsünden 
sıkısıkıya ve titreyen ellerle tuttuğu 
çocuk kendi çocuğu değildi. Onun 
gözleri önündeki çocuğun yüzü ken· 
disine büsbütün yabancı idi. 

Zavallı anne bütün ümitlerinin 
böyle korkunç bir halde kmlması ü
::erine, yıldırımla vurulmuş gibi 
olmuş, kendinden geçerek baygın, 
yere yuvarlanmıştı. 

Kadmcağız neden sonra kendi
ne gelipde gözlerin açtığı zaman, 
başrunındn duran ve yüzünde derin 
acıma ~i7gileri bulunan İsveçli aşçı
yı gördü ; Şaşırmış olan kocaman 
İsveçli, çocuğu kucağında tutmak· 
ta idi. 

- Ne oldunuz? Birdenbire yor 

gunluktan hastalandınız sanıyorum! 
- Çocuğum 1 çocuğum nerede? 

Onu ne yaptın?.. 
İsveçli şaşkın, şaşkın çocuğu Cey

ne uzattıysa, o başını salladı: 
- O benim çocuğum değil! 
Dedi ve sonra çok acı bir sesle 

söyledi: 
- Sen.. Sen de alçak Rokoff 

gibi, onun akak arkadaşları gibi 
bir a1çakmışsın !. ~ ~·1 de asılmağ;:ı. 
değer, kötülc::in kötiisü bir adam· 
mışsın ! Sen de bir adam değil pis, 
iğrenç bir canavarmışsm !. . 

Andersen neden ileri geldiğini 
anlıyamadığı bu coşkunluk önünde 
mavi gözlerini açtı; Ağzından şu 
sözler döküldü: 

- Çocuk sizin değil mi dediniz? 
Siz bana kinkeyt vapurundaki ço· 
cuğun sizin çocuğunuz olduğunu 
söylememiş miydiniz? 

bi: 
Ceyn şimdi boynunu büker gi· 

- Lakin bu çocuk, o değil!.. 
Dedi ve ilave etti : 
- Bu çocuk değil diyorum sa

na; gemideki öbür çocuk benimki 
idi. Şimdi anlıyorum ki gemide bir 
değil iki çocuk varmış!.. Ben bura • 
daki çocuğu ömrümde görmüş de
ğilim!.. 

Andersen şimdi gerçekte~ büs
bütün şaşırmıştı; 

- Madam, yemin ederın1 ki 
gemide bundan başka çocuk yok
tu. 

Andersenin de zavallı anne ka
dar sarsılmış olduğu pek iyi görükü
yordu. Gözlerini açıp kapıyor, bir 
ayağını kaldırıp öteki ayağını indi· 
riyordu. 

Tam bu sırada bebek kocaman 
İsveçlinin kucağında ağlamağa, çır 
pmmağa başladı. Zavallı bebekçik 
çırpınırken kollarını Ceyne doğru u
zatıyor, bütün güciyle ona atılmak 
istiyordu. 

Ceyn bütün acıları içinde bunu 
görünce çocuğa yabancı durmağa 
dayanamadı; Yavaş bir acıma hay-

kmşiyle olduğu yerden fırladı; Ana
sız baba.sız yavruyu kapıp bağrına 
bastı. 

Ceyn birka:; dakika, yüzü küçük 
çocuğun eski, kirli gömleğine da -
yanmış olarak için için ağladı. Bu 
çocuğun kendi evladı olmadığını an· 
ladığı zaman duyduğu acı kay· 
bolmuş şimdi onun yerinde büyük 
bir teselli, bir ümit belirmeğe baş -
lamıştı. 

Ah .. Artık umuyordu ki mut!a
ka büyük parlak bir inucize olacak, 
kendi çocuğunu Rokoff'un elinden 
kurtaracaktı, 

(~mı var) 
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- Benim Barba Rojaya kızldığımı 

da nereden biliyorsunuz? 

- Bunu, koridorda, kulaktan kula
ğa halk söylüyordu. 

Pardayan omuzlarını ıoilkti :. 

-- Görüyormusunuz hakikat nasıl 

tahrif ediliyor· Benim Barba Rojaya 
1tin beslememe hiçbir sebep yoktur. 
:a:ıi'ıkis onun bana kin beslemesi lt. h"' 

l>on Sezar tecessüsle sordu: 
- Niçin? Ona ne yaptmız ki? 

. - Ben mi? Hiçbirşey, bu Barb:ı Ro
Janın galiba çok fena huyları var. Be. 
tlitnle herkesin önünde alay etmek iate

di. Ben de tabii bunu bir hak:re-t sa
>'arak, ona !dersini bildirdim ve onunla 

aıay ettim. Herif kızmış, ben ne yapa. 
l-'ıın? 

1
• bon Sezar, Pardayanm fazla tafsi
at vermediğin· görünce: 

0 
- Ne garip insan, diye düşündü. 
nun söylemek istemediğini kendisi-

tle söyletebilecek bir adam tasavvur e. 
dcıni Y.orum. 

l3u anda, bir el çadır kapısındaki 
Pe:ldeyi kaldırdı ve birisi içeriye girdi. 

:Pardayan onu görünce, sevinçle 
bağırdı: 

- Dostum Şikol Aman yarabbim 
ne kadar da yakışıklt b'r delikanlı ol-

~U§ııun. Ne güzel kostüm! Bak~nıza 
0n Sezar. Ne güzel yelek, manto ne 

fl'ı .. k 
b u. emme! çorap ve çizme. Hele şu 
elınde asılı duran kılıç! Biliyor mu

tunu ki Şiko, sen de adeta büyük bir 

adam tuvrr var. Bunun icin acaba bu 

CÖ:dügüm ge:ıc hal;.ikate~ Siko mu di. 
}'e k . ~ . 

Cı!i:lı kendime soruyorum. 

h· Pardayan zannedilebileceği veçhile 

1 'Ç. de alay etmiyordu· Bilakis bu söz
Ctınde son derece samimiydi. 

----------------------
Cüce hakikaten mükemmel ve yakı

şıklı bir genç olmuştu. 

Kıyafet ve tuvaletlerine hiç bir ıa. 
man aldırmıyordu. Zaten bütün günü-

nü ötede beride sürtmekle geçinen bu 
zavalh gencin elbiseleri gayet tabiidil' 

ki şık olamazı:lı. Bundan başka, mer
hametli adamların kendisine acımaları 
için elbisesinin eski olması birinci şart. 

tı. Şikonun dilenci olduğunu unutma
mak lazımdır. Fa!<at o devirde dilenci

lik bugünkü kadar ayıp bir şey sayıl. 
mazdı. DilenciHk de diğer meslekler 
gibi bir meslekti. 

Binaenaleyh Şiko paçavralar için'de 
dolaşmağa alışmıştı. Fakat bu paçav
ralar bile, bilhassa Juananın kendisine 

verdiği dersten sonra, her zaman çok 
temizdi. Cüce ancak Juanayı ziyarete 

giderken güzel elbiselerini giyerdi. 
Fakat bu güzel elbiseler bile, şimdi 
üzerinde taşıdığı elbiselere nisbeten, a
deta paçavra mesabesindeytdi. 

Don Sezar bir taraftan gömleğini 

sırtına geçirirken diğer taraftan da 
Pardayana izahat vermeğe başladı: 

- Şövalye, ded~ bana karşı bir şük_ 
ran borcu olduğunu iddia etmek yara-

ma~!ığmda bulunan Şiko, boğa güreşi 
esnasınıd:;ı yardımcım olmak istedi. Bu 

benim için büyük bir saadetti· Çünkü 
Şikoyu kardeşim gibi severim. Bilhas
sa iyiliğini hiçbir zaman unutmıyaca. 

ğım. Şiko sırf benimle güreş meydanı
na çı!cmak için birçok masraflar yaptı 
ve tıpkı benim elbiselerim renginde bir 
elbise yaptırdı. 

Pardayan gözü:uyla cüceyi tetkik 
edere le cevap verdi: 

- Mükemmel! .. Mükemmel!.. Gö
receksiniz ki Şiko size şeref bahşı-decek. 
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rada, şövalyenin müthiş müdaha:esini 
haber almıştı. 

Ona bu şövalyenin kim olıdliğunu 

söylememişlerdi. Fakat Don Sezar ya. 
nılmadığına emindi. Böyle bir alice
nabltk ve kahramanlığı ancak Pardayan 
gösterebilirdi. 

Bu di!şünce üzerine Don Sezar bütün 
kuvvetile önündekileri itmeğe, kenara 
çekmeğe ba~layarak ümitsizlik içinde 
kendisine yol açmağa çalıştı. 

Bağırdı, çağırdı, imdada koştuğunu 
söyledi, fakat, ne pahasına olursa olsun 
mücadeleyi görmek için biribirleri üze
rine yığılmış olan, seyircilere dt-rdini 
dinletemedi. 

işte böylece, ümitsizlik ve heyecan 
içinde çırpınırken, her taraftan yükse. 
len alkış tufanını duydu fakat bu al
k!şlar onu tatmin edemedi. 
Çünkü seyircilerin, boğanın ölümünü 
olduğu gibi, insanların da ölümünü al
kışla karşıladıklarını biliyordu. 

Bereket ki örı:leki seyircilerin takdir. 
kar avueleri ona biraz ümit vermişti. 
Biraz kulağını kabartınwı. kolavhkla 
şu nidaları duydu: 

- Boğa et yığını gibi yığıldı ı -
Düşünün senyör bir tek darbe ile boğa
yı yere serdi! - hem de inceı:ık bir 
kılıçla! - Ne müthiş adam! - Elli 
senedir boğa güreşlerine gelirim boyle 
bir manzara görmedim! - Erkek dedi
ğin böyle olur! .• - Yazık ki İspanyol 
ıd:::1il ! - Asıl ş<>şılacak şey şudur ki 
b:ı adam daha bir iki giin evvel Barba. 
Rojayı kralın gözü önünde kepue 
et:n~şti. Şimdi onu kurtardı! - Ne A
linecaphk ! - Şu halde kralla aıav e
den gene bu şövalyedir? - Tabii -
mösyö Espinozayı giinlcrdenberi meş. 
gul eden de bu! - ta kendisi. 

Birkaç saniye için'Clc, Don Sezar, 

Pardayanm bu kadar zamanlık dostlu
ğu esnasmda kendisine anlatmadığı 

şeyler öğrenmişti· 

Fakat Don Sczar her şeye rağmen 

dostunu gözlerile görüp emin olm;tk is
tiyordu. 

işte tam bu sırada, kahramana yol 
açmak için kenara çekilen seyircilerin 
arasından, Pardayanı gördü. 

Paroayan, Don Sezan görünce, alay. 
lı bir tavırla bağırdı: 

- Ne dostum? Böyle yarı çıplak 

nereye koşuyorsunuz? 

Don Sezar, dostunu sağ ve salim bul 
mu! olmaktan mütevellit bir sevinçle, 
cevap verdi: 

- Meydana girmek istiyordum. Fa
kat buraya sıkıştım kaldım ve vaktinde 
yetişemedim. 

Pardayan etrafta toplanan kalabalı
ğa baktı ve: 

- Evet, dedi, bu kalabalığın arasın. 
dan kurtulmak kolay bir iş değıldir. 

Ve sonra arkasında açılan yolu işa
ret etti: 

- Fakat şimdi yol açıldı, artık geçe-
bilirsiniz. 

Don Sezar şaşırarak sordu: 
- Niçin geçeyim? 
Pard.:yan masum ve saf bir tı:ıvırla 

cevap verdi: 
- Meydana gideceğinizi söylemedi. 

niz mi? işte yol açık artık geçe bilir
siniz. 

Don Sezar daha büyük bir hayretle 
sordu: 

- Ben sizin i!;in geliyordum. Artık 
ne diye gideyim? 

Pardayan, hafifçe bıyıklarını bura· 
r ak. Don Sezarın kıyafetine , kılıcına 

ve daha sonra iizerinde müthiş bir he. 
ye:anın izleri kalmış olan yüzüne bak· 
tı. 

• 
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Bütün bu tcferrüat, Pardayanın yü
zünde, şefkatli bir tebessüm belirtti. 
Genç dostunu kolundan tuttu ve gayet 
yavaı bir sesle şunları c'öyledi: 

- Mademki beni arıyordunuz. Şu 

halde daha ileri gitmenize lüzum kal. 
ma:dr. Gelin aziz dostum 'çadırınızda 

konu!ahm. Doğrusu etrafımda müte
cessis insan bulunmasından hiç hoş

lanmam· 

Ba son cümle, herkesin dayacağr 

bir şekilde söylenmişti. Bunun ürcrine 
herkes mahcubiyetle kenara çekilerek 
onlara yol verdi. 

Çadıra girdikleri zaman, henüz he. 
yecanr geçmemi§ olan Don Sezar Par
dayana dönerek: 

- Ah §Övalye. diye bağırdı, ne ted
birsizce bir harekette bulun:dımuz !. 
Bana hayatımın i~kenceli en heyecanlı 
dakikalannı yaşattmız ! 

Şövalye samimi bir hayretle sordu: 
- Ben mi? Naır1? ne yaptrm ki? 
- Daha ne yapacaksrmz? Siz boğa. 

lan tanımadtğınrz halde, onların müt
hiş kuvvetleri ha'kkrnda hiçbir molfıwa
tmız olmadığı halde, bir tek incecik kr 
hçla onun karşısrna çrktınrz. 

ıBiliyor musunuz ki, sağ kalmanrz 
b:r mucizedir? Biliyor musunuz ki o
radan bir daha avdet etmiycbilirdiniz? 

- Doğru! Bunlardan h:rbirisiııi bil 
miyor:lum. Yalnız bir tc!: şı:y biliyor
dum ki. beni kurtaran da bu bir tek bil 
gi ol"Tlu~tur. Zaten bu da sizi"l sayeniz 
dedir. 

()on Sezar havretle sordu: 
- Nasıl benim ı1;ayemd:? 

- öyle ya 1 Mükilcmelerfaıiz esna. 
ımda bana ;bu hayvanın biltün mahi· 
yetini adetlerini, kurnnzlıklarını. zayıf 
noktalarım ve nihayet ona karşı alına
~ak vaziyetleri o kadar büyük bir vu. 

kuf ve maharetle anlatmıştrnız ki, onu 
kolaylıkla öldih'ebilmem için bu dersi
nizi hatırlamam kafi gel!di. Doğrusu 

bu zavallı hayvancağızın kumazlrk, az
gınlık ve kuvveti hakkında pek fazla 

mübalağa ediliyor. Cesur bir h~yvan 
olduğuna .şuphe yoktur. Fakat doğrusu 
nu söylemek icap ederse, ben, ıoğuk 

klnlıhğrmı muhafaza etmekten ba§ka 
bir şey yapmaaım. Bunun için benim 

b'ir kahramanlık yaptığımı iddia etmek 
rg\i!ünç olur. İndirdiğim darbenin bü. 
tün degeri ve '§ercfi -size ittir. 

bon 'sezar, büyük bir ciaoiyet ve sa

mmiye~fo yapılan bu muha'kemcn!n 
mant'..kı altında ezilmiş bir vaziyette, 
hayret ve biraz da itirazla clclrini hava· 
ya katdrrıırak bağttdı: 

- Siz hadiseleri öyle .gtıi'ip bir rn3n 
tıkla tahlil ediyorsunuz ki övalye !· 

!BüyÜk bir samimiyetle ve garip bir 
tavırla söylenen bu sözler P:ırdaysm 
knhk halarla güldürdü. 

- Ben hadiseleri olduklan ıgfüi ta!.ı. 

ın ediyorum, cdi. "Sezarm htıkkını €.e-

zara vermek Iazımdrr,, <derler. iBu oga· 
yet cloğruaur. Mndcmki siz de dnn Se. 
Zllrsrtnz, s.ize lhakkmu:ı teslim etrne'l!
yim. 

:Su kelime oyunu Don Sezan <la bir 
hııyli r:fıldiiraü. 'Sonrıı ddl:li !bir r.e~le: 

- F.:1:-ıt ~ö,·~Jyr, Cldi -;rl ı;ayam 

hayret ofan cihet size verdiğim ba~it 

birkaç izahatı dehşetli hir maharet ve 
soğuk kanlrlıkla tat.bik etmiş olmanız
dır. Ecn çocukluğumclnnhcri boğulaı a. 
t?sında y~ıyoru:n, onl<ırı yctistiriyo
rum ve hiç kimse onların adetlerini 

benden iyi bilmez:. Öyle ol::luğu halde, 
şunu itiraf edeyim ki, &izin ya,ptığınıT 
şc.yj yapmnğa -kat'iyyen cesaret ede.mu• 
dim. 
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- Fakat icabında bunu yapa:-drnrz 
ya 1 Demek ki siz de benim gibi bunda 
muvaffak olacal.-'tmrz. Ne ise, <şımdi 

b'ı:'ınl::n bir yana brraka1ım da ciddi 'ko. 
nuşıdtm. Şaheser b'ir :l:ırbe o1arlı'k te-

lakki cttiğlnız b'u aatbeden do1a'yl b:ı.
na ıg::raz bes1emeğe hakF:ımz o.c1u~unu 
biliyr msuunuz.? 

e münasebet? N"için? 
- Çünkü tn:ı dnTbe olma~ydı, Bar. 

ha Roja şimdi Allaha kaVU§mU§ ola
caktl· 

- Anlamıyorum. 

- Canrm, Baroa Roj:ı.yı ilk frrsatta 
mahvcdeceğinizi bana :Söylemiyor muy
dunuz? 

Pardayan inınları ıöylcrlten. genç 
dostunun yü::ündeki mert 1İfdeyi tet. 
kik ediyordu. 

!Don Sezar ciddi bir t:ıvırla cevap ver
di: 

- Filhakika böyle söylcmiŞtim ve 
bunu tekrar ediyorum. 

- Görüyorsunuz ki bana krzmi\~a 

ha 'ı:kınrz vJr. 

Don Sezar yavaşça başını sa'llacb : 
- Ben b~ı gördii~önüz vazlyc'ttc o

ray;: kos;arkcn 'tc.\ılikede bulunan bir 
in:anı clüşünüyorı.lunı. Si::e yemin ede. 
rin ki .. övalye. b:r düsı:ınnm menfaoti 
için cab~Jadığımı aklıma bile getirmi· 
yordum. 

Pardayanın gözünde müthi§ bir se· 
vins kıvılcı:nı parladı. 

- Demek ki bir düşmanınızr kur. 
tu:nak için hı:yatrırn:ı t ::h1iheye atmak· 
tan ç~k:nm:yec:!a'ni:? 

Don Sezar kat'i bir t:ıvırla cevap 
verdi: 

- Kafiyyen! 
Pardayan. takdir ve prestişlc gen~ 

clostu:ıa baktr. 

Don Sezar ıcla Pudayanın sustuf:O· 
nu görünce devam etti: 

d. runı· 
- Ba:-ba Rojadan nefret e ır0 

Bunun sebebini biliyorsunuz. onu 
h cc!cce

karşımda bulduğum gün ma v b'r 
ğim. Fakat onu an~ak ve ı_n~rtçc B;r 
oöği.;i esnasında ôldürel:lilırını. k· 
cani gibi hc:re'kct etmeme imkan Y~ir 
tur· Bir kazadan istifade edere'k~k· 
ldüşmanı b1ün'ıle karşı 1tar~ıya br "! 
mak, öence cinayetten baş'klı bir şe 
degildir. Bu, mertliğe yakışrnaz. 

Parc'layan sükünctle dostun~ ~~:: 
yor ve dudaklarında mes'ut b1r 
sümle Don Sezara 'bakıyordu. 

•. •· rıasırıı 
Don Sezar bu tebcssumıın rna 

anladı. V c gülerek : ;; 
ve•·· 

Coştum da, size adeta der~ • de 
yormuş. gibi ?fü ha~im var. Si'Zl~pbc 
ayni şekilde düşündüğiinüzoe fUZ tetl . . a 
ettmd:ğime emin ohıbilir~nıı. ıcıuiU• 
Barb:ı Rojaya sizin de 'lt~~gyn °~ıduğıJ 
nuzu etraftan duydum. oyle oka• 
halde siz de hayatınızı tehlikeye 

5 

rak onu kmtarmağa çalıştınız. uu 
• , rr,tVZ 

Par'dayan ı:cvap vcrmedı «C 

dcği§tircrek yavasça sordu: şlJ• 
- Ne düşünüyorum. biliyor nıı.t 

nuz? 

Don Sezar merakla cevap 
vereli: 

- Hayır! d bd-
. bura a 

- Doıtumtız Scrvantesın rlr ol• 
lunmamasının sizin için çok }Hıyı 
duğunu düşünüyorum. etle 

b. na}'f 
Don Se:::ar gitgide artan ır 

gözlerini açtı ve: 

- Niçin? •. vor. JCi 
Ç.. k'" . d b ·ı- .. ıhı w - un u, sıze c ~:n ... *' 1 af:• 

b cıoız sot is:.ni verecek ve bunu ay 

rıtutcaya 'kaaar tekrar edecekti. aisirıC 
Ve Don Sez arın hayretle kerı 

baktığını görünce ılavc etti: 

, . 
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tiirkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31-12-19361.arihinde 

Biten Beşinci Hesap Devresi Bilançosudur 

ı\ıtırı. s 
!ılııı-' art Kilogram 

ıtrıot 

lıraklık 
tıAlit 
~lUçL~Ekt MUHABiRLER: 

.ı.EJ{t MUHABİRLER: 

ı\Itırı. s 
Altı · afi Kilogram 
"~lııa tahvili kabil serbest dö
l)· er 
•ğcr l) ... 

tirtleti ovız ve Borçlu K.liring Ba-

~ı\ıı 
N~ T AHVtLLERt: 

bqtruhte 
edilen Evrakı Naktiye 

t!tlıft 

Stı;l! 
D.A:r CUZDANI: 

~in B °l"~ e onolan 
rt Senedat 

tallı\ 
lrt VE T AHVtL.ı\ T CUZDANI: 

b 
~t?uhte edilen Evrakı naktiye 
~ ~lığı 
'il.ita }ıf alt 

~\t~ 
C.t.~ StAR: 

bt t MENKULLER: 

Jtts~~bAş: 
~~ tnARLAR: 
~~'E:LtF· 

İiESAPLARı 

17.092,761 

7.010,290 

• 

24.042.33 5,57 
6.924.946,-

812.861,98 

9.860.533,22 

57.442,79 

32.536.487,82 

2.348.400,-
31.80 5.242,39 

37.186:620,23 
3.954.f88,39 

31.780.143,55 

424.379,48 

42·454.463,83 

146.683.952,-

34. 153.642,39 

41.141.408,62 

8.316.729,07 
1.439.201,25 

113.964,65 
4.500.000,-
4·607 .163,05 

29.548.992,93 

345.164.040,82 

. . ~ . .:~· ... ·' '...... ... .. ~ .. ..-.... ~- . . -· . . ~ .... 

~ 

~ 
ıa~~t:t: 
lı.: Pllıc1a, 

~~~e\>l dana musUdııl, 19,30 Emlnö 
l Sttane§rtyat kolu nn.mma konferans 

<Yeni kitaplar), 20 Bclma ve 
~ ~ltııa t.ratmdan Tilrk muslklst ve 
"~ 'il)J l't, 20,30 Ömer Rıza tarafından 
~~: ~~\', 20,i:S Cemal Kft.mil ve arka 
,;;rı. ~dan Türk musikisi ve halk 
!!.. ' t ayan, 21,4:S şehir tlyatrocııı 
il. •e'at laratmcıan (LUks hayat), bl· 
~ t,1 • 22,ı:s Ajans ve borsa haberle 
~ • 'iUnUn programı, 22,ım pllklıı. 

.\.~.\. ve operet parçalan, 23 son la . 
~ 
ta ltıı k 
~n.O:s ır 0ll3eri, 18,45 viyolonsel kons~ 

it ,_,, a.ınoron, frl1D81Zca dera, konuş 
~l llı "~aıre, 20,i:ı ev musikJsf, 21,10 

~ ~.1:llkt Yayını, 22,50 haftanm ma. 
~l1, 2t.a:slıa.berıer, hava. 23,25 piyano 
,., haberler, 
~ ll,03 • 

~ lra~,:ı~· 
~~:.ı§llıa, Yayın, 19,05 bUyUk konser, 

1 • batıe 20,20 musiki, 20,50 günUn 
\ ~· lı.a\' rıer, 21,15 bUyUk konser, 23,05 
\ttı ~~ aı>or, 23,S5 dans orkestrası. 

.\t> • 

~03~: 
~ ~ lto:ıl!Jın kon.en, 19 konu§tlla, 10.80 mu 
~otı) ·3o it a, 20,ı:s piyano ve şan konse-

~~::::nı.a, 21,15 bUyUk ,an konııerl, 
~·23 '1 • 21,15 bUyUk orkestra, kon 

1 ~ 2~ca konufma, 23,40 çingene \it r, .ao dans orkestrası, 1,10 ııon 

ls.a:s ~: 

ı.ra.K 

BEYOCLU 
ı Marle Stuart 
ı Savoy otel 211 
ı Körebe 

S.\.KARYA 
YILDIZ 
SUMER 

ı Linç kanunu 
ı Port Arthur 
ı Saadetim ııen!in 
ı Kadnılıfm llJJTI 

ı Zafer günU 

ı,m 

ŞARK 

ASRI 

SA ... °"C.\K 

ı Bir mayıa geceııi ve 
Alçaklık 

r Ehli ıaııp muharebeleri. 
•::· ı Singapur postası ve 

Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -
Sarqıın Karmen ve Se• 
alz çete 

(Eski Ast.orya) 
UUMURIYET ı 

Güzel Fatma. Çöl stlvıı.. 
rtleri ve Gece adam1art 
Yıldımn kaptan, Kukariçe 

FERAH 

ve )ı[ekaud 

ISTANBUL 
ı Son ca.sualar ve Taıra 

kı:-.ı 

ı Ehlisalip muharebeleri 
J Türk lnkılA.bmda terakki 

1 
ham1elert 

ı Şehir Tiyatrosu arUıtıerl 
tara.tından Karıı.kq jUb!.t 
Jul 

• Türk fnkıllbmda urakkJ 
hamleleri. 

IU:llALBEY t Kemanlar çalarken ve 
&11mOı mahmuz 

KADI KOY ~ ~ tl-a.llıo 
b~ .o:s lto ton, fsUrahatlerde hava, kı. llALJ: ı İşte bahriyeliler 
'<o t ~eranıı, 21,35 bUyük senfonik 
~Q r~ Uert1e haberler, hava, spor O S K lJ D A P. 
l~11~: ve almanca haberler. RA.LI) ı Ehllsalip muharebeleri 

"'" (Türkçe ıtszlU) 
' ~lteaı ~ ~ ıa.:,.a konserı, 1S,3:s musıkı, 19.o5 B A K 1 R K O Y 
~ '. '" anı, 20,05 orkestra konseri, MlLTh'ADI ı Yeıil domino 

-la hlırı.oıo' eıı.n konseri, 21,05 haberler, T 1 y A T R O L A R • 
~ rı Or!teatr11 n "e&ılre, 22,05 karl§ık yaym, --------

1.a;r. 'lıor konser:ı, 23,45 edebi yayın, 
~\ lı.atıerıe;esaıre, 24,30 orkestra konse--

1 
~\: •ha.va gramofon, 

~~ lı.a lı~ herler D ' r, 18 • ans musikisi, 18,20 karı 
ı ttd: t~5 ha,·a, kış haberleri, 20,10 

~anıt Propagandası, yabancı 
1.-tıs 'k 21,10 haberler, konferans, 
~ 8.l'ııık :ınusikl, 22,05 opera, 

en: "Sihirli F!Ut., operaısı. 1 

TF.PERASI DRAM KISMI 
tl'MlT .SihirTı'qatroso · 

il 111 1111111111 

1 perde 
fl"raaııııa nyatroemula 

~L~ BUgUn tatil ıünUdUr. 

Operet knımı 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanl.srı 

İstanbul Komutanlığı Birlikleri i· 
çin 22000 kilo sabuna ihale · gµnü 
talibi çıkmadığından pazarlıkla iha· 
lesi 26 mart 937 cuma günü saat 
15,30 da yaptlacakbr. Muhammen 
tutan 8580 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. lıteklilerin 644 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariy. 
le beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· 
bnalma komisynuna gelmeleri. 

(1240) 

T af kıılanm tamiratına ihale 
günü talibi çılanadığmdan açık ek
siltme ile ihalesi 26 mart 937 cu
ma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 900 liradll'. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklileri • 
nin 68 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle ve 9. inpat tu· 
besinden ihale gününden evvel ala· 
caklan vesikarlarla birlikte ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma komisyo-
nuna gelmeleri. (1241) 

7 inci Kor için bir çift fayton ko· 
tumu ile 4 çe~it saraciye malzeme· 
si açık eksiltme ile 29 · 3 · 937 pa· 
zarleıi günü saat 16 da yapılacaktı'r. 
Muhammen tutarlan 500 liradır. 
Şartnınlesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
38 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda ko
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1346) 

Gülhane hastanesi için 21 tane Brü
yet açık eksilbne ile 31 mart 937 
çarf&Jllba günü saat 15 te ihalesi ya 
pılacakbr. Muhammen tutan 980 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 

SERMAYE: 

tHTlY AT AKÇESi: 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDAVtlLDEKiBANKNOTCAR: 

Deruhte Edilen 
Altın karıılıklı 

Reeskont Mukabili 

TtlRK LİRASI MEVDUATI: 

Dövtz TAAHHtlDATI: 

Altına tahvili kabil Dövizler 
Diğer Dövizler ve Alacaklı Kliring 
bakiyeleri 

MUHTELtF: 

Muvakkat Alacaklılar, depozitolar, 
Havaleler ve saire. • 
Diğer alacaklı hesaplar 

KAR 

NAZIM HESAPLAR: 

• 
• 

1.287.987,52 
263 .195,01 

4.516.007,70 

146.683.952,-
19.000.000,-
22.000.000,-

3.186,50 

27.014.676,54 
43.077.653,72 

• 

PASTiF 

15.000.000,-

6.067.190,23 

187.683.952,-

11.862.725,23 

22.705.314,90 

70.092.330,26 

2.203.535,27 

29.548.992,93 

345.164.040,82 

.. • • .. 1 •• 

. . .., . ... . 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayırma .meclisi umumi heyeti; 937 

senesine mahsus olmak üzere hıkimlerin terfii için mahkemei temyizc.e tet· 
kik edilen iılerinden % 50 sinden fazlasının tasdik edilmiş olmasını ve ter· 
cihan terfie layık olabilmeleri için de bu miktarın % 7 O inden fazla bulun· 
ması lazımgeldiğini kararlaştırmışır. (586) (1448). 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden 
Gümrük satııından: 3125 mezat kaimesi 12400 kilo 620 lira al~tı zirai

ye, 2961 m. k. 24100 ık. 2195.67 1. Manyezit kalsine'nin 22·3·937 günü sa· 
at 14 de İstanbul Gümrüğündeki satıı salonunda açık arttırmaları yapıla· 
caktır. Arttırmaya gireceklerden yjzde yedi buçuk pey akçesi ve unvan tez· 
keresi aranır. (1440) . 

Bakırköy kazası tapu memurlufun· 
dan: 

Bakırkö}":inde Kartaltepe mahalle
sinde Aksu caddesinde 38 No lu tar
la Bertiye namına iken yirmi seneden 
beri gayri resmi surette ve hüsnüni. 

yctle uhdesine geçirdiğinden bahisle 
1315 No. lu kanun mucibince tapuya 
tescilini Behcet oğlu Hazım Tem!zel 
tarafından ilmühaber ile istef!ilmiş Ol· 
duğundan işbu martın yirminci cumar
tesi günü saat 10 da senetsiz tasarru. 
fa kıyasen muamele yapılmak üzere 
mahallen tahkikat icra edileceğinden 

bu ~ere tasarruf iddiasında 1:ıu1unanlar 
varsa giln ve saati mezkurda tapu me· 
muruna müra~at ederek iddiasını der-

meyan ve esnai tahkikatta mahallinde 
ispatı vücut eylemeleri ilan olunur. 

lst1'nbul Üçüncü icra Memurlu
ğund~n: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çerilmesi muk3rrer bir adet ln· 
giliz mamulatı demir kasa ile bir 
baskülün 23 3/ 37 tarihine müsadif 
23 Salı günü saat on beşten itibaren 
Aksarayda Valide camii karıısmda· 
ki fmnda ikinci açık arttırma su
retile satılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra· 
caatlan ilan olunur. 

evvel komisyonda görülebilir. Is· 
teklilerin 74 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuplariyle beraber iha· 
le günü vakti muayyeninde Fındık· 
lıda komutanlık aatmahna komiayo· 
mma gelmeleri. ( 1347) • 

lstanbul uri·rıct As-: 
kert kıtaatı ilanları . . - . 

Her bir kilosuna biçilen ederi 
240 kunı' olan 1 O bin kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla alınacak
tır. Şartnamesini parasız almak ve 
örneğini istiyenlerin hergün öğle • 
den sonra komisyona gelmeleri. ilk 
teminat miktan 1800 liradır. lha· 
leai 18/ 3/ 937 pel'fCmbe günü 1&• 

at 15 tedir. Ebiltmiye gireceklerin 
249d sayılı kanununu 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı veaikalan 
ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saattnden en az 
bir saat evvel Ankare.da M. M. Ve· 
kileti Satmalma komisyonuna ver-
meleri. "625.. (1119) 

Her bir çiftine biçilen ederi 450 
kurut olan 30000 : 40000 çift as

ker kundurası kapalı zarfla alma • 
caktır. Şartnamesini 900 kunıfa 

almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin liergün komisyona gelme· 
leri. llk teminat miktan 10250 Iİ· 
radır. ihalesi 2013/ 937 cumartesi 
günü sa3t 11 dedir. Eksiltmiye gi• 
receklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalan ilk teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. V ekileti Satmalma komisyonu· 
na vermeleri. "626,, (1120), 
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D·e n iz Levazım Satına 1 m a 
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Milli Müdafaa Vekaleti 

Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan 

.. . 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.000 ve teminatr 4.550 lira "olan' 
"3000" ton miktarında Kardif kömürünün kapah zarfla eksiltmesi 30 Ni
san 947 Cuma günü saat 14 de VekUet binasında müteşekkil komisyonumuz· 
ca yapılacaktır. Şartnamesinin "330,, kuruş mukabilinde komisyonumuzc.ı 
verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayılr kanun gereğince .vesaik ve te· 
minatlarmr havi kapalr zarflarını saat 13.30 a kadar komisyona vermiş bu· 
lunmalan ve postada teahhur vukuundan dolayı vaki müracaatlann kabul 
olunm:yacağı. ( 13.30) dan sonraki müracaatlar kabul olünrruyacaktır. ( 1402 ı 

Tah..";lin edilen bedeli (92300) lira olan (10000) ton rekompoze kö· 
mürü, 22 m3rt 937 tnrihine rastlıyan p<:zartcsi günü saat 14 de kapalı zarf 
us\iliyle alma~ak:.ır. 

Muvakk:ıt teminatı "5865,, lira olup ıartnamesi "461,'5,, kurut mu
kabilinde komisycndan hp.rgün verilir. 

1 

" ~·--~ ' 
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ETRO ·zA 
Saçları besler -
Kuvvetlendirir

Dök ülmesini 
keser 
Klmya~t'r \ 

1 T~~a~t~l~O:k~~u~~;ı. I\ 

• 
ı 

kabildir 
.-!!:91 ....... ........................ ·········-········· .. ·················· .. ·········· .. ··-···::::::::::::: .. 

(i···B·i;··i:;;;.İ~d~·~~:i~··~:~··~~i;i··~~~iri~·:·H~;:~~~i .. ··~~~·;atle dütUrÜf· ~ 
;! Ba.11 CJi~, sinir, ma::;a), adale ağrıları ancak GR1P1N almak sote 
U çarcabuk defedilcbilir. o1t r J 

:ı Kat'-ı tes·ır : ::::::::::::::::: ::.-.. 

Kullanmakla 

umum tahlilat. Eminönü Emlak=.le 1 

Eytam Bankası kar,ı!lında İzzet 1-----
Bey Ham. :D 

·- A U»I 
Tramvay, Tren, Vapur, sinema 
ve mektep gibi kalabalık yerler
de baıkalarmdan 

Grip, Nezle, 
Difteri, Kızıl 

gibi mikroplan ağız ve boğaz 
yoliyle giren 

Bula§ıcı hastalıklar kapmamak 
icin ağzınızda 

KRIDOL 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 
boğuı mikroplardan temizlediği 
gibi boğaz ve bademcik iltihap· 
lannı da ek çabuk geçirir. Her 
eczahanede bulunur. 

Ufak kutuıu 35 
Büyük kutusu 70 kuruştur. 

.--~-Dr .----
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehane.sinde tedavi eder. 
Tel: 40843 

: 1 :::::::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : : :::::: :: :: ::::::: :::::::::: ~= 
:: oktor :: 
~~'Ömer A hd ürrahman~~ 
g DERMAN ii .. .. 

i 
~ rılarıJ1J 

ve ondan mütevellit baş ag kol• 
feder. MiDE ve barsakl~rı edilrtıİ 
boşaltır. Son derece tcksıf 'T Ati 
toz: olup MOMASIL MOS K, D 
LARDAN DAHA ÇABU ·r 
KOLAY, ve DAHA KA il te~ 
Yemeklerden sonra alınırsa 
SIZLICI, MiDE EKŞlLIK vef; 
MALARINI giderir. MiDE V 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. ~ 
A ~ d k' kokuyu ve tatsız:lığl 

gızı a ı S rıı 
der. M.AZON isim ve HORO 
sına dikkat. b 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat 

şişe-si ekonomi!ttir. 

Karacabey Harası d 
Direktörlüğün .

1 
Haraya yeniden yaptmlacak üç adet taliın arabası açık eki• 

nulmuştur. Arab:ılann muhammen kıyme~i 750 lira olup ınu~ttf'! 
nalı -57 liradır. ihale 15 mart 937 pazarte:;İ günü s:ıat . 0~er " 
merkezinde yapılacaki:ır. Şar!nam~sini görm~!< İiltİyenlerU1 .. 
direk~ör!üğüne ve Bursa, lst:ınbul Baytu dire:ctötlüklerine 

111 

İldn olunur. "1037" 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
kezi satınalma Komisyonu~d~!.ıı 

1 - Merkeziniiz için Trabzon Def terdarhğmdan cıro tile 
2400 liralü ikinci tertip mübadil bonosu açık eksiltme ıore 

~i Muayenehanesi - Eminönünde g tır. 
i! VALDE HANI içinde No. 21 H A - Tahmin bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan· alJnıf• 
·- .......................................................... . ····························-·-.. ························· B - Şartmımesi merkez~iz Le vaz:!111mdan par~IZ Ga)at•dlr~ 

1 
C - Eksiltme 26 me.rt 937 cuma günü ıaat 14 ~e 

011
unds t'!'I!" 

1 Göz Hekimı Mustafapa~a sok'1ğmda mez:kUr merkez satmalmıı ko111ı5Y 
Dr. ~Ül<rÜ Ertan caktır. 

1 
Cağaloğlu Nuru<'smanıye cad. tfo 3.

1
, D - Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. .1~ 

-
(Cağaloğlu Eczanesı yanında) 2 - Eksiltmeye girecek o!anlarteminat paralarını eksı ' 

reteton. 22566 vezneye yatrrmalan prltrr. (1369) 

-.S-•E ..... Z.w l{: N Betonarr.ıe köprü inşaatı eksiJt(fle ti 

T ;;. RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter zısidir 

En caz:p nı:ıoellcr, mevsimlik metin 
ve şık kum:ışlar. 

l stanbul l'eni Postahane kar~1.<ıırıdl1 

Diş Doktoru 

~3~9!7·t~li p~~~~~~Std~ ?.ı~y~~ 
ve köprüler re:sliği eksiltme komisyonu odasında 6SOOO 1~:,r : ,_
Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar ve l{oyu .. 1 • ..o 

k" r1.1 ~ .. 
yollan -iizerinde Yukarıkale ve Apğıkale betonarme op . "1f!' 
palı z'lrf usu'iyle eksil~eye konulmuştur. 

34
0 k\Jrdf 

E!uiltme ~artn:ımesi ve buna müteferri diğer evrak 
bilin~e şose ve köprüler re!ıliğinden verilcc~k-tir. . k içİI' • 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı d~hilinde tanzim edecekl~ri 
~alı teklif m~ktuplarını t-n ge; 22 m:lrt 937 paza.rie:;i günü saat 13 e 
lal<farl-Ka.sımpafada bulunan kocıiz~'on b:ıskımhğYJta makbuz mukabilinde l 
y rmeleri ve bu saatten ıonra veril~cek teklif meki.uplannm kabul edilmi · 

t --~· - ~(1226), 

CJJ~e~t tCJDçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnckapı , l\aragümrük 

Du~ağ. No. 95 
Tramvay 

Muval<kat teminat 4550 liradır. Ekailtmiye girebıh1le ()00 li~ 
müte~'ıhit!ik vesik:ısmı ibraz ve bir taahhüdde en az 30. elerİ 
ve buna b?nzer İn§n&b iyi bir surette yaptıklarını isb~t et~ e Jı• 

Teklif mektuplarım 25 3 937 peqc::ıb:: günü sı:ı.:ıt 1 

yon reisliğine vermeleri lazımdır. .(498). (1192)., 


