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Irakı ve Arap devletlerini Türkiye ve 

Irana düşman yapmağa çalışıyor 
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Başvekil 
bu olduğunu açoğa VlYlır<dluDaır 

Hataya dair verilen 
Londraya gittikten sonra Almanya ve 

Yunanlstana uğrıyacak, Yugoslavya 
limanlarını ziyaret edecek 

Cenevre kararlarını 
Fransa tanımıyor ! 
Suriye Başvekili eğer b~eseden yalan 

atmadiyse Halepteki beyanatın manası budur 
Müstemlekeci P'ranaarun hergünU 

memleketimizin yakın prk~ki dostluk 
lanru imhaya uğratmakla geçmektedir. 
Fransanın bedbaht ve aefil mustcmle
kecileri Kemalimin masum Arap mem· 
l~ketlerindeki müsbet ve dürüst dostluk 

tarını keridi ihtiraslanna bir düıman 
gibi görmekte ve modern birer devlet 
kurmak ıuuruna utaınuı olan dost mcm 

leketleri tekrar kendi teairleri altına 
sokmağa ve bu devletlerin hatlarına ken 
dilerine uşaklık edecek kiınseleri geçir.· 

'':ı-. ., meğe çahımaktadırlar. Bu bakımdan 
"""'-~ '\,.:O °"' H \ 1 

B k ·ı· f1. ~- Fransanm frakda girittiği ainsi hareket ~t·e ·ı ımizin Bel rndd .. .. ... .. .. 
· g an dondukt~n sonra ~ıkaragı buyulc seyahatte 1 ter çok göze vurmaktadır. Müstcmlc-

---::::----::ta=:k:!..ip:_:e~d:'.ec~eg~"i yolu g~steren harita (Yazısı, '! incide) keci umumi vali Dö Martelin fraka yap-

Is m e f Inönü dedi ki : · · 
~.ufuzumuzu olduğundan fazla 
gormek istemiyoruz; fakat teva
zuumuz istihkar edilmemelidir,, 

Yugoslav 
ve Türk 

· dostluğunun 
ehemmiyeti 

r Başvekil İsmet İnönü refika.siyle 
birlikte dün akşamki ekspresle dost 
ve müttefik memleket Yugoslavyaya 
gitmi§tir. Hariciye Vekili Tevfik RU§
tü Aras da kendisine refakat etmi§. 

tığı ıon seyahat müdebbir, hakiki irak 
vatanperverlerinden mürekkep -olan bu. 
günkü frak hükumetinlden liyık olduğu 
cevabı almıştır. Biz Martelin "tenezzüh 
maksadile,. Bağdada gittiği giln müs
temlekeci Fransanın entrikasını derhal 
~ebarüz ettirmiştik. 

Bağd<Jdn. yaptığı aeya.MUn foyası 

meydana çıkan Kont dö Martel 

Bugün gelen haberler Martelin ııe· 
yahati etrafındaki teşhisimizin doğrulıı:_ 

ğunu apaçık göstermektedir. Aıtık sak· 
lanamıyacak derecede foyası meydana 

çıktığı için müstemlekeci Fransa bu 
seyahatin hedefini Arap ajansı vasıta• 

sile f(>ylece bildirmektedir: 

Halep9 (Huauai)-Arapajan· 
ıı Beruttan bildiriyor: 

Siya.si mahafil möıyö Domarte· 
lin Bağdat seyahatinde "Şark miaa· 
la,, ndan Arap devletlerini ayırmak 
isti yen F ransanm yeni bir teıebbü
ıüne hamlebnektedirler. Fransa, I
rak - Suriye - Maverayi Şeria Su. 
udi Arabi.tan arumda bir tedafüi -
tecavüzi ittifak yapmak ve bu der 
letleri Tahran ile Ankaranm doathr 
ğwıdan çekip almak için çalıflJlakta 
dır. Fransız fevkalade komiseri 
Irak hükUmetine lngilterenin de bu 
.'İyasete mü~aheret etmesi muhte· 
mel bulunduğunu söylemektedir. 

(Devamı 6 ınctda) 

Kahraman Urfa 
Fransız istilacılarını 

Bugün kovmuştu 

~ tir. Başvekil ve Hariciye vekilimizle 

Diin lngiltere sefareti tarafından Kol•teyl partide l><l§t'cl.-ilimiz /ngilterc birlikte hariciye 2 'inci daire MüdUrU Ur/ada geçen seneki k·urtultış bayramıııdan bir intiba 
büyük elçisiyle görii§iirlcen (Devamı 6 ını,"lda) (Yazısı 4 ilncüde) 
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Ruzveltin sulh plan~ 
Acaba Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, dünyayı harp korkusundan kurta.. 

rabilir mi? Bugün Avruparun her merkezinde, Ruzveltin yaz sonuna doğru, 
bütün milletler önüne bir sulh pl.inr hzrrlayıp koyacağı kanaatiyle çalkan

maktadır. 
Londrada kralm taç giyme merasiminden ·sonraki haftalar içinde büyük 

bir Brıtanya İmparatorluğu konf eı ansı toplanacaktır. 
Britanya İmparatorluğu, kendi hesaplarını bitirdikten sonra, Amerika 

!ngiltereyle bir ticaret muahedesi yapacağını ummaktadır. Bu yapıldıktan 
sonra, Amerika Cumhurreiıi Ruzvelt, bUtün dü~ya devletlerini her railletin 
ihtiyaçlarını tatmin edecek şekilde tanzim edilmiş bir sıra ticaret n:uahcdc_ 
si akdetmeğe davet edecektir. Amerika, harp borçlarını vermemiş olan !n.. 
giltere de dahil olduğu halde, bu milletlerle m::ıvcut borç meselelerini tatmin 
edici bir şekilde bitirmek için azami gayret sarfetmcktcdir. 

Amerıka kanunlarına göre, Amerika., taahhüdlerini yerine getirmemiş olan 
tl\illeUere para veya. kredi temin edemez. Eğer teknik anlaşmalar yapılabilir_ 
se, Amerika elindeki fazla parasının bir kısmını ticaret muahedeleri mukabi. 
!inde meseli. Almanya., ltalya. ve Rusyaya. akıta.bilir. 

Son lki hafta içinde Londraya ve diğer Avrupa merkezlerine mutadın 
fevkinde kalabalık mühim Amerikalılar gelmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan Narman Deyvis gibi bazıları konferanslarla alaka.dar bir va.zi. 
fe üz.erine gelmi~tir. Mühim gazetecilerden ibaret olan diğerleri de sadece bir 
"Avrupa. ge~ .. yapmaktadır. 

Bütün bunlar, Ruzveltin düşüncelerini gözönünde tutarak işçiler, iş adam
ları, bangerler ve devlet adamları için nelerin fiabil olduğunu iskandil ediyor. 
lar. 

Fakat kendilerine sorulduğu zaman sulhsever Amerika Cumhurreisinin bu 
fiususi memurları ha.kiki va.zfelerinin ne olduğunu söylemiyoralr. 

"Sunday Dispatch,, 

Dttrzü isyanını 
bastırabilmek için 
Suriye, Fransadan 

inıdat istiyor 
eenevreye gidecek heyetimiz 

haftaya hareket ediyor 

I 

Şam, 10 (hususi) - Fransa mila-
temleke dairesinin berbat ıiyueti artik 
Suriyed~ açrkça tenkid . edilmcğc ba§
Janmışhr. Suriyede çıkan "Elkabeı., 

gazetesi §U makaleyi yumaktadrr: 

Şeyh Taç hükOmetine karşı yapılan 
her nartlictte yollan makineli tüfekler. 
le, tanklarla :cıot,Jttrmryo.ı.tr e mıydı: 

"Bugün Cebelidüruzda kim haklın;, 

dir? Fransa mr, Suriye mi, Atraıılar 

mı? Buradaki toplantı bir isyan başlan
gıcı ve hilkOmetlere meydan okumadır. 
Bu toplant~da verilen kararlar şunlar-

O.rr: 

Şeyh Taç hükumeti tanksız, orldusuz
du da §imdilti hükC:lmet tankl•, ordulu 
mu bulunuyor? 

Fransanın Suriyede ve Lübnandaki 
siyasi vaziyeti ayni iken Suriye birliğini 
istiycn Trablusşama, geçenlerde, neden 
o.rdusunu indirdi, makineli tüfeklerini 

kurdu. Oralda böyle olduğu halce Fran
sa Cebelidüruzda neden ayni ;,eyi yap. 

1 - Suriyeli muhafızı reddedip yeri. 
ne Emir Hasan Elatraım tayini, 

2 - Cebelidilruzun idari ve malt is- mryor? 
tiklalini muhafaza, öğrenmek istediğimiz şudur: Cebeli-

3 _Cebelde bulunduğu müddet için düruzda bugün hakim kimdir? Fransa 
Suriyeli muhafızdan sarfiyat hesabı is- mr, öyle ise vazifesini yapsın. Suriye 
tenilmesi. hükfrmeti ise onun elinde kağıdıt yazılı 

bir kanunu esasi ile ne olacağını Allah-
Emir Hasan Elatrapn, Ammanfta .. :'\ .... ~ ı, , deki 

Dürzü meİıfileri reislerinin nasihatini tan baıka ltlmse bilmiyen muahe en 
· :alıp döndükten sonra Cebelidilru% ıii.. lii&~!>.~':i~ ~~1'.~ Eğer '.Atra§lat' ise 
pishanesinin kapandığım zannetmiı, ~ ';:afru.t;-ce~liafu~da ;.~eğil bUtün' 
hüktlmetten intihabatı ilan etmesini is- memlekette bir suikast karş~:nda bu. 
temişti. Fakat son gelen haberler, Emir lunuyonız demektir. 
Hasanın orada bir toplantı yaptığını, Suriye hükumeti Cebelidüruzda mü-
burada nutuklar verildiğini ve nUmayiı sellah bir isyanla ba,başa kalmış iken 
için havaya ate§ edildiğini, nihayet yu- komiser Bağdada gidiyor. Şamdaki mü-
kanda yazdığımı:& kararların verildiğini messili Tahran'da geziyor ve Cebelidü. 
bildirtnektedir. ·ruzdaki mümessili ise alelacele Musula 

Bu, Cebclidüruzun silahlx bir isyanı seyahat ediyor. Bunların vekilleri de 
ldeme~ir. Buna karşı Fransa kendisini bitaraf kalıyorlar. Böylece Atraşlar da 
bitaraf addediyor. Suriye ise isyJru baa- bildikleri gibi cirit oynuyorlar. Herkes 
tıracak kuvvete malik değil ... Cebeldeki de Suriye ile Fransa arasında muahede 
Suriye taraftarları da telgraf ve mazba· var biliyor, Cebelidüruzu Suriycye tabi 

ta yapmakdan ileri gitmiyorlar. zannediyor.,, 

Kendimizi aldatmıyalnn, vaziyet ta- Cenevreye gidecek heyetimiz 
mamile böyledir. Suriye orduyu henüz Hatay anayasasının son müzakereleri 
Fransadan teslim almadı. Binaenaleyh için 22 nisanda Cenevrede toplanacak 
bu işte S\ıriyenin gayret etm'eı-ini iste. olan heyetimiz gelecek pazartesi günü 
mek te haklı olmaz. Suriyenin me§rU şehrimizden hareket edecektir. 
hakimiyetine yapılan bu isyana karşı Heyetimiz şu şekilde teşckkiil etmek 
Fransanın bitaraflığı ne !demektir? Red-

tedir: 
dedilen muhafız bir Fransız o!ı:aydı a- Hariciye vekaleti ı;iyasi müsteşarı Nu 
caba gene böyle mi yapacaktı. man Rıfat Menemeneioğlu, ~ıvas me· 

Cebel, yı'rmi senedenberi Fransanrn "" d k s· ı b'laı'ler busu N e:mettin .. a : , ıyasa. ı f-

iduesinclc idi. Muahede ile ve komiser- okulu hukuku düvel profesöri.ı Etem 
Eğin emri ile Suriye id:resine verildi. Menemencioğlu, ünive:site hı•kuku e· 
Suriye bir muhafız tayin etti. İşte hepsi sasiye profesörü Fuat, Adliye vekaleti 

bundan ibaret. hukuk isleri umum müdürü Şin2si, yar. 
Fra:ı!ll Cebelde, ordr su, müeteşarlan bay Salihaddi:ı, İstanbul merk!r. banka 

ve istihbarat ıubaylarile kal:iı. Şirr.di sı direktör muavini Nazif. Hariciye ve-
Cebelde olan bir isyanı Suriyeye hır~k. !<aleti hukuk mü~avir muavini Fatin, 
manm nekadar dogvru olduğurıu kıyu · · " bd ıı 1.. C M iisavir ve elci!ik katıbı ıı. 'J .<:~ı. e-
edinlt. Fransa isyanı bastırmaz ise Su. .1 1\1 h'dd" 

m~ ve u ı ın .. 

lİç musevi vatanda
ışın başına gelenler 
ikisi korkudan sandalı devirdi, biri tram
vaydan atlarlien hem kendisinin hem de 

iki kişinin yaralanmasına sebep oldu 
Dün Üsküdar önlerinde bir facia hal imdadlarına yetişilmiş ve hepsi 

ile neticelenmesi ihtimali olan bir de. kurtarılmıştır. 
niz kazası olmuştur. Tramvaydan atlarken 

Üsküdardan köprüye geçmek Ü· Dün tramvaydan atlıyan bir mu'" 
zere lbrahim, Fehmi, Samoel ve ls. sevi vatandaş hem kendi yaralanmış, 
rail Rizeli lbrahimin 2709 numaralı hem de iki kişinin yaralanmasına ıe
sandalına binmişler. Deniz dalgalı, 

rüzgar sert olduğundan biraz sonra 
sandala bindiklerine pi~man olan 
Samoel ve lsrail telaşlı hareketler 

yapmağa başlamı§lar, geri dönmek 
istemişlerdir. 

Bu sırada sandal devrilmiş ve 

cümlesi denize dökülmüşlerdir. Mu
sevi vatandaşların keskin feryatları 

nı sahildeki sandalcılar duymuş der 

bebiyet vermiştir: 
383 numaralı tramvay ile Meci~ 

diye köyünden Eminönüne gelen 
Jak Beyoğlunda tramvaydan atlar
ken birdenbire düşeceğini anlamı§ ve 
tutunmak isterken tramvayın camı
m kırmıştır. Bu kmlan camdan ~em 
Jak hem de camın önündr. duran 
Ali ile Selim yarnlanmıştır. 

Yaralıların tc:-:wileri yt\pılmış, 
"\ 

Jak da yakabnr.uştrr. -=--------
Belgraddan döndükten sonra 

1 
~ 
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Başvekil 
Çok mühim bir 

seyahate çıkıyor 
ismet lnönii Londraya gittikten sonra 
Almanya ve Yunanlstana uğrıyacıık, 
Yugoslavya limanlarını ziyaret edecek 

Bu ziyaretler ~leni siyasi 
temaslara imkan verecektir 
İngiltere kral ve lmpararoru altıncı 1 

Corcun tae giyme merasiminde Atatürk l 
Türd:iyesini temsil edecek olan fevkala-

tahsis edilen "Zafer,, torpito muhribi
miz de b.eycti ta~ıyacak gemiye Cebe. 
lüttarıka kadar refakat edecektir. Bu 

• de }ı,;yc' ... ;..,nt ... ~---.J~ t ... o .. ı..ut.rı• 

hareket edecektir. Bu heyetin başın. 
da bulunacak olan baı-vekil ayın yir

minci veya yirmi birinci &•:.inü Belgrad. 
dan §ehrimize avdet edecek ve Ankara
da reisicumhura Belgrad konuşmaları. 
nın neticeleri etrafında malUmat ver • 
dikten sonra Atatürke veda edecek ve 
tekrar İstanbula gelecektir. 

~1,,,:ı;_..ı _ ~- .. , - .. _-::;.._ __ . ... _ ,_ ' !-1!t-..-

altadan geçecek ve· Maltada İngiliz 
amirallığı tarafından selamlandıktan 
ıonra bir İngiliz filotillası tarafından 

Cebelüttarıka kadar uğurlanacaktır. 

Zafer orada Kocatepe ile Egeye 
veda edecek ve İngiliz filotillası da 
Maltaya dönecektir. Cebelüttanktan 
§imal denizine kadar Türk heyetine 

Cebelüttarıktaki İngiliz filotillasından 
iki muhrip refakat edecektir. 

Heyeti İngiltereye götürmcğe me -
mur edilen Ege gemisi son hazrrlıklan

ru bitirmek üzeredir. 
Türkiye heyeti, heyete refakat ede. 

cek olan gazeteciler ve sair memurlarla 
Ege ve heyetin emrinde bulunacak 

"Kocatepe,, torpito muhribi Adalar de-
l nizine ulaşınca Akdenize açılmadan Pi. 

i·reye uğnyacak ve Yunan hükumeti 
TUrk heyetini askeri merasimle selam· 

lryaeaktır. 

Yunan Baı_ş.vekilinin bu fırsattan isti. 
fade ederek İsmet İnönü ile son siyasi 
vaziyetler etrafında fikir teatisinde bu
lunması da ihtimal dahilindedir. 

Arsıulusal ademi müdahale lromisyo. 
nu namına Cebclüttarrkın karadan ve 
denizden kontrolunu deruhte etmiş olan 
Türk 'deniz albayı Safeddinin emrine 

Asilerin 
yolları 

Başvekilin, tac giyme merasiminden 
sonra Ege ile Almanyanın Kiel limanı
na gideceği söylenmektedir. Başve~l 
ve donanma kumandam Amir<.l Şükrü 
Okan Alman tezgahlarında yapıl
makta olan iki denizaltı ger.limizi tet • 

kik edeceklerdir. 

Bu gemilerin yapıları bir hayli ilerlc

mi~tir. 
Ege ile Kocatepe Alman sularında 

da Alman donanması tarafından mera. 
simle karşılanacaktır. Eu fırsattan is
tifade ederek b;ışve1dli:l Bcrline gitme. 
si ve belki de Hitlerle konuşması bir 
ihtimal olarak iler:ye sürülmektedir. 

Ege ve Kocatepe ile avdette Yu-
goslav sahilleri de ziyaret ediler;ektir. -

muvasala 
kesildi 

Ecnebi. mah silahlar 
hükumetçilerin eline geçti 

Madrit ıı (A.A.) - Havas ı;jansınm ni müessir surette bombardıma:-ı etmek. 
muhabiri bildiriyor: tedir. Manzanaros ovasına haltim sırt· 

Asiler dün Madrit cephesinde bilhas- lann sathı mailinde bulunan bir çok 
sa öğleden sonra Casa Del Campoda evler topçu ate~ile tahrip edilmiştir. 
mukabil taarruza geçmişlerdi::-. Muha- Cumhuriyetçiler d~in Peunte Los 
rebe !Jütün Madrit cephesirHe bilhassa Franceses civarında ilerliyerek asi hat-
eski mezarlığın etrafında Casa del Kam !arım yardıktan sonra üniverversite ına-
po, as'.ccri hastane, Carabanchel ve Ca. hal1C$i ile Casa del Campo arasında mu· 
sa del Kampoya hakim olan Gc.rabitaıı vasah yollarını kesmitlerdir. 
tep~:;inde bütün şiddetile dcvar.:ı etmek· İğtinam edilen harp malzeme!>i meya· 
tec~ir. mnda geçen şuöatta Almanlar ve ital. 

Cumhuriyet tayya:-e!cri asi mevzileri- yanlar tarafından verilen otomatık silah 

lar da vardır. 
riye hicblr şey yapamaz. Bu nasıl dost- . " • d 
1 k - 1 h d M d t ·k Fran Cenup hududumuz vılayetlcrın e u nası mua e e. an a er ı en j 

1 
sa herhangi bir Suriye iıyam karsıaın· yeni kazalar 

de yeniden beş kaza te~kilhe karar 
verilmiştir. Tam te~kilatlı olacr.k olan 
bu kazalara tecrübeli kaymakamlar ta. 

yin edilecektir . 

" Alm~n ticaret gemilerini 
himaye iç.in ? ,, 

Bertin, 10 (A.A.) - U-25 ve U-27 
.da böyle mi yapryordu. Cenup hı.Jdutlanmıza civar vilayetler 
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:Ka11ata, dai,c -Bu soğuğa 
.., 

i~u.gii'i~i"i 
Mart bizi şımartmı§tı; o ka.dar kı 

sırtımızın artık ısındığını hayal edip 
paltolarımızı bile çıkarmıştık. Fa.ka.t 
ağaçlar ilk çiçeklerini açarken soğuk 
dönüp geldi, bize Fikrct'in "Son gon· 
cai sevdasını dökmüştü nihalan., 
mısramı okutmak if;tcr gibi. .. Paltola.· 
rımrzı tekrar sırtladık ve ellerimiz 
cepleri.miz::le, burunlarımızı tekrzr 
çekmeğe basladık. Ge~cn lf.ln bir ah .. 
bab: "Hani, .dedi, sıkılmı:.::a kar da. 
yağacak! ... ,, 

Hiç beklemediğimiz bu soğuğa öfke· 
leniyonız. Tabiat bizimle 2l:ıy mı edi
yor nedir? ... Hiç böyel şey de görme· 
miştik ! ... Nasıl görmedik? lstnnbul'ı;n 
havası ben b~ni, siz de sizi bildik bi .. 
leli böyledir; fakat ne blleyim 1 bu ce. 
hirdc bUtün kötUIUklerini unutturan 
bir hal vardır. Biz f stanbul'un hava.. 
sından bütün çektiklerimizi, onun bi· 
zi kışın da, yazın da ne kadar ~ldat· 
tığım unutup sadece güzelliklerini ha
tırlarız ve boyuna mcthecleriz. Ben de 
şimdi zemmetmeğe kalkacağım san
mayınız: unutturabilmek büyük bir 
kuvvet değil mi? güzelliğinin elbette 
bir fevkaliideliği var ki bize bütün 

:-kahırlannı unutturabiliyor. 
Birdenbire geri dönüveren soğuğa. 

öfkclcndiğimizi r.öyledim: doğrusu 

pek de öyle değil. Öfkelenmiş gibi gö. 
züküp, cifkelenmeğe çah~ıp, hatta ger
çekten öfkelendiğimizi sanıp ta içi· 
mizden gülüyoruz. Çilnkü geçici c·du. 
ğunu biliyoruz. Her nn bizi ya.Sırı.:r. 
la. tehdid eden bu karanlık bulufü ·ın 
arkasında, yine l:er an gözükebilc~tk 
mavi, masmavi bir sema olduğunu bi· 
liyoruz. Bize biraz n:ı.z ediyor, iş~e o 
kadnr. Fakat ben, bu yazıyı yaı.arken, 
'ba.şladığnn cümle daha bitmeden orta
lığın gün güneş olmıyacağın;;an emin 
miyim? Belki de siz bu satırları okur. 
ken her tnrafın cennet gibi olduğuna. 
bakıp benim hangi günden bahsettiği. 
mi anlamıyacaksmız ... Hayır, gerçek-
.. ··- •• .. ..... • ...-.: ilı • •• .. 

de tahafikul{ edeceğini iyice bildiği 
miz bir ümid ile öfke bir arada yaşar 
mı? Kara bulutların ar.kasında. göğün 
mavi olduğunu biliyoruz. .. Ya. kışm 
bilmez miyiz? Kışın da biliriz ama o 
zaman düşüncemizle biliriz; halbuki 
şimdi, soğuğa, tehdid eden yağmura 
ra.ğmen yine de bahar olan bu günler. 
de o maviliği bütün vücudumuzla his. 
sediyoruz. Bu bilginin yanında. düşün

ce ile edinilen bilı?i nedir ki? ... 
Nurullah AT AÇ 

için 
Yeniden abone 

olacaklara 
Geçmiş dil denleri fonnalan bir 

ay müdetle ikişer kuru~ 
Yılbaşındanberi, okuyucuları

mız tarafından büyük bir alaka 
ile takip edilen lisan derslerimiz 
devam etmektedir. 

Bugüne kadar okuyuculamnı
za verdiğimiz dersleri takip eden
ler hiç şüphe yok ki şunda mütte-

• fiktir: 
Daha şimdiye kadar takibi ve 

anlaşıhşr bu derece kolay bir dil 
dersi \'erilmemiştir. 

Derslerimizi henüz takip im
kanını bulamıyanlar vakit kay
betmiş değildirler. 

1 Gazetemiz dersleriyle bu • 
günden itibaren alaka.dar olarak : 
abone olacaklara ycnic!en sühulet i 
göstermeyi kararla~tırmıştır. 

Bugünden itibaren 1 1 n:cy!s 
93 7 tarihine kadar abona olacck· 
lara şimdiye kadar çıkmı~ dersle
rin formaları ikişer kuru~a gönde
rilir. 

Üç c!erse abone ol;:ıcnklar da 
ayni zaman da parc1iyanlar seri- ! 
sinden Hortlıyan F avunta romanı- f 
nı da temin etmiş clurlar. ! .......................................................... 

numaralı tahtelbahi::."ler, Alman ticaret 

gemilerini himaye eden deniz kuvvetle. 
rini tal:viye ve "Alman mın~akaııır.da 

kontrol .• icr::ı etrnel: Uı:ere ispanyaya 
hareket etmi~lert:lir. 
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!Beaim q&iişüm : 
............... --- ıwr-- .... ..-....... 

Kad onOarnmnzo lf'il 
Uılayato 

hakkında ınotoaır 
.. .~zdivaç hayatının. Anadoluda j 

gozume çarpan hususıyetleri hak· 
kmda notlarımı kaydedeyim: 

CUMHURJYET'te : 

§ Erkek hala birçok yerlerde es· 
ki zalimdir. Ata kendi biner, karı ... 
srm yaya yürütür. Kendi kahvede 
yan gelir, karısını çahştırır. Türk 
kadını kadar, kadm bünyeaiyle uy
mıyan ağır i§ler yapan Havva kızı 
yoktur desem hata etmem. Bu da 
Anadol~ ço~ukla:ınm Yemende kı: 
ı:Imas! i.ı~~rı~e, bıç~~e anne ve hem. 
~ırclenmızın ışler Yuzüstü kaim 

di 
. 1 asın 

en şesıy e sapana sarılmaları ·· _ 
zünden ha~ıl olup bilahare • Ih yu 

d d k ··kı .. u za. manm a a o eşmi~ bir ·t· 
K ~ ı ıyattır 

sanıyorum. adını ev İRlerı·n 
h d h f•f • l T e, ya· 

ut a a ı ış ere iade H Ik l . . .. be • a ev erı-
nın yapacagı lJi ba~Jı pr d 
ı d :.: opagan a-
ar meyanın a olmalıdır E h 

k be · v aya
tmuzm pc . rbat olması da Türk 
kadınmm ezılerek yuvasın .. 1. Y- k . I SUS l• ...... e zaman ve ımkan b 1 
•ınd ·1 • l' u amama. ~ an ı en ge ıyor sa 

§ B l d" nırım. 
berabe ek"' ıy~ nikahı esas olmakla 
birkaç ~ach:~ler~en hirçoklan hala 
tcdi l B rnunasebet edinınek-

r er. unları da ..... -al · . • metres sayı}. 
••ocuu arr ıçın •• 
nikahlamaktad fer ı sFurette sözde 
..ı_ 1_ . ; ... ır ar. akat esas ka· 
Qlll~ §er ı metr } k 
dam altmd es er,. ço defa ayni 
lann h ~ oturmaktadırlar. Bun

eyeta um · · __ ,_tan . d umıyesı, zevce ol-
4lıa& zıya e bo ~ ki .. 
gattırla.r s· gaz to uguna ır-
ilc.tıaad . k' ır erkek çok evlenmekle 
k kl .en ar eder. Hatta bazı 

e c~n bir kadını alakada 1 der· 
para ıle satın alma.. k r arm an 
tilm.emiı ahvalden gck ... ·İ~tıklaMn .. İ§İ· 
gallibe bakiyesi bu l gı r. ute
mildir. a rm satımda a.-

sağJ!m K83a1ticla, aileler, nisbeten 
rne erk esaıt ar a kuruluyor. Evlen· 

b .. b .. en Yqta olduğu için , iki genç 
ın ınne alı•ıy Ka J ... bo ~ or. vga etseler hi-

- ~anmıyorlar. Tek talak dava-
~ ~şd~~~ ... ~~balarrmız vardır. tabiJ•""'• "'UM.,aa,......._.ı, A<ıu-1ı .uu1 

lıgıne atfetmelidir. "Namus 
eaas anna son d . • • 
Y I erece rıayet olunur. 

a mz akrab- d ... 1 k 
b·ı b" - egı • onu kom"'u 
ı e ırer ırz bek · 'di :ıı 

§ . çısı r. 
.. Bırçok kasaba erk ki . 

nne pek k"'r· da e en, evle-
Ian için, k~n~i~ıri k malzemesi aldık· 
doyunnaktadırlar. arınlannı çar§ıda 

§ Taşradaki 
ver ·1 l . memur ve münev-

aı e erı arası d · 
kat büy\ik ş h. 1 n. a ge-ım ve sada. 
daha fa:zla oldır .. erımizdekinden pek 
ha sag"larn tlıgu ve buralarda da· 
. esas ı a ·ı 1 b 1 hır hakı~ta ·· 1 c er u unduôu 

~ gozc ça k ., 
da, hır.sı celbed k rphma tadır. Bu . d ece a v 1· tin en mi bitme a ın nedrc· 

§ Köylerde ~~len . 
hiç yoktur. Kasabalardamemı.ş ~cıdın 

§ Gayet garip bir rn~dırdır. 
Bir İstanbuJJu k k uşahedem: 

ız asab l 
ve bir kasabalı kız f sta b ~ arımızda 
kolay namzet bulab ·ı. n u da daha 
tanhulJu kız, küJr-1 ıyo:: Sebebi; Is 
birçok kasaba ın ·· ur Yuksekliğiyle 
görünebiliyor, rsı;:~beJlerine cazip 
ve sonu meıkiik izd' ul da masraflı 
kan mütereddit erk 

1kİç ardan kor~ 
çrlrnamıı ta§ralr baye ~r de, gözü a
yarlar. an.arı tercih edi. 

§ Kadınlarm .. 
3lkr surette ıneat Yudz~e doksan bıa_4i Ure ırl ~ 

,.. . . . . 
Kımı nikbin k" . 

hedeler ... Fakat' ımı bedbin mü~a. · ı sanırım k. % nın Yan I§r Yok .. Halk .1 hiç biri-
meaelesiyle aJ•k d evlerınin kadın 
canlılık tnvsiya al ar koluna daha 

1800 lira ilk mektep Satış 
ihtiyacı I kooperatifleri çaldıran postacı 

Mevcut blnalaı· kAfl ihracat taclrlerlnl fıbbıadlide ansızın 
gelmediği için zararlandırablllr mi? ö ldil 

Harpten korktuiiumuz 
için delill ••• 

l'mıu.s Nadi, Başuc1dlimi..-in dost l'O 

müttefik Yugoslatıya1ıın lıi:kUmet 
merkezine yaptt.ğı z:yarcttcıı bah.!e· 
dcrl:en diyor ki: 

lktısat vekaleti ihracatı teşkilat- 27 martta Pendiğe götürdüğü 
t edbi r i er alınıyor !andırma müdürü Servetin reisliği al 1800 liralık posta paketini çaldıran 

ilk tedrisat umum müdürünün tında bir heyet önümüzdeki hafta posta tevzi memuru Orhan evvelki 
İstanbul vilayeti ilk mekteplerinde şehrimize gelecek ve buradan da ha· gece tıbbı adlide ani olarak ölmü§
yaptığı tetkikattan sonra maarif ida- zı müfettişlerin iştirakiyle Karadeni~ tür. 
resi önümüzdeki sene ilkmektep ihti ze gidecektir. Heyet Ünyeden baş- Hadise şöyle olmuştur: Orhan 
yacının çok geoiş olacağını vilayete lıyarak Hopaya kadar bütün fındık evvelki gece saat 23 de abdeshaneye 
bildirmiştir. Bunun için bu sene ye istihsal ve istihlak mıntakalarmı ge· gitmiş. orada sar' ası tutmu§, hade· 
niden ilk mektebe devam çağına gİ· zerek satı§ kooperatifleri kurulması meler koşup odasına götürmek üze· 
recek on binlerce çocuğu karşılıya. işiyle mC§gul olacaktır. re koluna girmi~ler, fakat yolda dü-
bilmek için yeni şehir ve köy mek- Satış kooperatifleri kurulması şiip ölmüştiir. 
tepleri insa edilecektir. Fakat yeni hakkındaki kanun hükümlerine göre Hadiseye nöbetçi müddeiumu
bina yap:ırmakla ihtiyaç kar§ılana· başlıca ihraç C§Yamızın müstahsilleri misi hikmet Sonel el koymuf, fakat 
mıyacağı ye mektepler yetiştirilemi· arasında satış kooperatifleri kurula. Orhanm düştiiğüne bir delil görülme 
yeceği için en ziyade mektebe ihti· caktır. Bu suretle ih:o-aç eşyamızın diğinden bu ölüm şüpheli görüldü
yacı olan mıntakalarda mektep olma maliyet fiyatını yükselten fuzuli ğiinden ceset morga nakledilmiştir . 
ğa müsait binalar istimlak edilecek- unsurlar ortadan kalkacak ve müs- Morg raporu ölüm sebebini meyda· 
tir. tehlikin de daha fazla müstefit olma- na koyacakt?r. 

Vilayet bütçesinden, önümüzde sı temin olunacaktır. - ----
ki ders senesi için bu işe tahsis edil- Satış kooperatiflerinin hayatın Ham\ yetil bir 
mek üzere 110.000 lira ayrılmıştır. ucuzlamasma da büyük tesirleri gö- kadının teberr uu 

b rülecektir. Maamafih satı§ koopera-
Diğer taraftan geniş ir orta mektep 
ihtiyacı da vardır. Bu da Maarif Ve· tif1erinin kurulması hiç bir vakit 
kaleti bütresinden ayrılacak tahsi. şimdiye kadar dürüst bir şekilde ha-

~ reket etmiş olan ihracat tacirlerinin 
satla karşılanacaktır. faaliyetini tehdit etmiyecektir. 

Nazım Hikmet 
tahliye edildi 
Muhake mesi gayrı 

me vkuf olarak 
devam edecek 

Komünistlikten suçlu olarak mevku 
fen ve gizli celsede dUI'W]maları ya.. 
pıJan şair Nazım Hikmet, Doktor 

Hikmet, kunduracı İhsan, Sala.had
din ve bastoncu Feyzi dünkü dtlliU!. 
ma sonunda tahilye edilmişlerdir. 
Bunlann duru§?naları gayriınevkuf, 
Cenap ~akddin, Zeki, Kemal ve 
Şükrünün duruşmaları da mevkuf o. 
larak devam edecektir. 

GEÇEN SE.S.E BUGUN NE OLDTJ! 
Bofazlan tahkim edeceğimizi bir nota ııo 

devleUere bildirdik. 

i Ç ERiD E: 
* İstanbul radyosu dc\·Jct eline gcçtikten / 

s')nra radyo aboneleri mUtcmad' 
ıycn yenilik J 

nr bftnılı ve otuz talebenin hepsi de muvııf· 
tak olmuı,tur. · 

• Lıı. Taty:ı \'apurlle dlln bcıı yllz ıreyynh 
gcımı,ur. lcr lstcmcktedlr. F..qkl şlrltct n scııe'crce de· 

ğl§tinnı?di~ p!Aklar bundan Uç a:: r.ncl de 

t.ıt:Urlldl,Si lıalde gene bu PIApların f'Sklditln 
den dolayı bir çok tılkAyetıer Yapılmıştır. Bu 
nun lı;;in rııdyo idaresi Yeniden gerek alatur 
ka gerek alafranga olmnk Gzere bir pi!~• 
scrfsf almıştır. 

"' Yenlcamlin meşhur mu,·akkith:ınesi l!On 
zamnnlarda pek harap bir §ekli almııtr. E,-. 
kar idaresi pe?ırin merkeZ! Yerinde bulunan 1 
bu {;1lzel saııat eserini asil \'&Ziyeti,nı mUbllfa 
za ederek tamir ettırmeğe ba§lanırıtrr. 

*Salt gOnll saat l8 de Beyoğlu halkevlnln 
Tepebaşındakl merkez blnaamda Doçent 
Ahmet caferoğlu tarafından "KA§karlt Mııh 
mut,. hakkında bir konferana verflecekUr. 

• İ!Jmıekteplcrde beden terblyeııf, musiki, 
ell§lerl ve restm dersleri lhUııaıı sahibi olan 
muallimlere verilecektir. 

• Romanya ile yapılacak ticaret anJ&§Dl&• 

sı muzaJ,crelerl için heyetimiz dün BUkre•e 
?ıarekct etmiştir. ' 

• tzmfr ikinci sulh ceza 'mahkemesi kAUp. 
ıcrindcn Hakkı mahkemede bulunan Veli 
ne kar:sı Emlneden onar Ura ,.e bir halt rllı 
,·et alırken yakalannııştJr. 

• tnhlsarlar umum mUdUrtı Avrupa seyıı. 
haU hakkında izahat nrmek üzere Ankara 
ya ptmıııtır. 

• Askeri JlS(>lerde mu ... -:ıffak olamadıkla 
nndan dolayı çıkarılan G'"nçlf!rln !!ivil lise 
Jr.rde lmUh.flll vermeleri için Maartt vekAleU 
Je büyllk crkAnıharblyo araamdıı temnıılar 
yapılmaktadır. 

DI Ş ARIDA : 
• A iman • Franstz Ucaret anlaşmasının 

yakında lmzalanacagı ,.e bu sayede Alman. 

yanm muhtaç olduğu ham tnaddeyt tednrfk 
edebileceği haber verilmektedir. 

• Alman hUkQınetlııin sll~ imaıa.tmı j1lZ 

de 30 nfsbetlnde azaltacağı blld!rllmektedfr. 

• Lehl11tan hariciye nazırı Bcck yakında 
Romanya.ya resmi bir ziyarette bulunacak· 
tır. 

ıeı tngllfz harbiye nazın sl!yJedlğf bir nr
tukta ordu ,.e donanmanın ailAhlanmıuıı !of· 
nln ~ş senede tamam olacağını blldinnlıtır. 

• İr13'lltereye llç aylık ihtiyaca kA!I gele 
cek un ve buğday ithal cdllml&ıUr. 

Ankara, 1 O (AA.) - Erzuru· 
mun Kemhan mahallesinden bayan 
Sabire, Türk Hava Kurumuna 1,200 
lira teberru etpıi~ \'e kendisine bir al
tın madalya verilmiştir. Bu iyi yÜ· 
rekli, uyanık Türk kadınmm Türk 
havacılığına karşı gösterdiği alakayı 
Hava Kurumu şükranla ve takdirle 
karşılar. 

Ba likçı lar şarkısın
dan çıkan da va 

"Balıkçılar,. isimli §arkının müs
tehcen görülmesinden doalyı açılan 

davaya dün de devam edilmiştir. Bu 
dava üç celsedenbcri muganniye Ne
rimanın bulunamamasından tehir e • 
dilmektedir. Şimdi de Nerimarun 
Samsuna gittiği öğrenilmiştir. Heyeti 
lı1ikime bu gldiJ.)e N~i~ s2Urtmek 
kabil c:amıyacağı için her nerede bu. 
lunuyors:ı. cebren rve zabıta kuvvetiyle 
yakalanıp getirilmesine karar vermie
tir. 

• ltalyanm Trablusgarp umurnr \'&llsl 
ınarc.58-1 Balboya C'imall Afrika. ordulan ~ 
kumandanlığı "·crllml§ ve mllatemJektıt ne. 
~arctı "İtalyan Atrlkasr nezareti., tamını al· 
mıştır. 

* cıı saat 19 dakikada. Japonya.dan Lon. 
draya giden "Allah rüzgtın,. tayYare8ı tac 

glymr. merasiminin erteıd günü Londradan 
hareketle tac giyme meral!lmlne alt fllmf 
Tokyoya götürecektir. 

• Alman maarif nu.ın dün aabab Atınada 
Olynıledc hafriyat yerini açmı§tır. 

• Romanyada bir mezarlıkta gizli ,.e çok 
büyük bir cephane drposu meydana çıkan!· 
mı§tır. 

"' Hlndlstanm §!mail ı;arbf hududundaki 
çarpışmalarda İngilizlerden 8 maktul ve 2~ 
z;ıecnılı verml§lercllr. 

• lngt!Iz ba§veklll BaJdvJn düıı flk defa 
olarak yakında ı:eklleceğfnl mUnt•hlplerine 
blldlrnıışur. 

• Mokıdkada Pucb:a eyaletinde polis ıı~ 

grevciler arıuıında l<nnlı bir çarpışma olmu~ 
tur. Grevcilerden sekiz ki§! ölmüı ve 20 kişi 

tyaralanmı§ ve 133 kişi de tevki! olunmu•. 
u~ • 

"Gerek Yugoslavya, gerek Türkiye 
sulha hizm~t ederken gereK kendi 
memleket ve milltleri, gerek insan. 
lık için en iyi i.si yaptıklarına kani. 
dirler. Bu ise her ne pahasma olur
sa olsun harbden korktuğumuz i
çin değil, belki sulhün yüksek kıy. 
met \"e minnetini pek iyi takdir et. 
tiğimizden dolayıdır. Başbakanımı
zın dediği gibi bizler sulha hizmet 
ederken ele ihmali caiz olmıyan mil· 
li kuvvet:erimize dayanıyoruz, \'C 

sadece onları evvel beevvel iyi yol. 
!arda yUrUmek için kullanıyoruz. 
Başbakanımız dost memleket Baş. 
\"ekilinin geçen sonbaharda Anka
raya yaptığı ziyareti iade ediyor. 
Fakat iki millet arasındaki dostluk 
bağlannın çok kuvvetli ve çok sa· 
mimi olmasından do!ayı işte bu te. 
lıikiler alelade bir ziyaret ve iadei 
ziyaret çerçevesinden çıkarak mil. 
letlerimiz:n gözünde derhal büyük 
siyasi bir hadise ölçüsünde büyil· 
Yor, ve haklı olarak. Yekdiğerleri
ne bu kadar derin muhabbetlerle 
bağlı iki büyük millet için bunu 
çok görmemek. bilakis en tabii hal 
saym:ık lazımdır ... 

KURUN'da : 

TUrklye ve Suriye 
S. Sczgiıı Kcımıdayda Şükril Kaya.. 

nın cenup kıuludumuzdı.ıJci Mid.is(ılerCJ 
dair verdiği tıutuk münasebeHk §Ö'IJltl 
yazıyor: 

"Türk milleti Suriyelilere dü§Illan 
değildir; fakat Suriyeyi ve Suriye. 
lileri felaketten !ela.kete silrükliyen 
yabancıların emrindeki Vatani par
tisinin yaptığı işler karşısında. tik. 
ainti ile sarsılmamak da. milmkilıı 
değildir. Suriyede ve Hataydn ce. 
reyan eden faciaların ve kıtallerin 
müteşebbis ve mes'ullcrini tayin et
mek bizim için hiç de güç olmuyor. 
Bunlar Suriyenin baJ}ma musallat 
olan Vatani partisi, manda memur
ları ve .zabitlcridir. 
Bunlara verilen cevap hakikaten 
heyecanlı ve uh·idi: 
Türk Kıımutaymda söylenen son 
ağır nutuk, bir sınrr nöbeU;isinin 
"Dur.. emrine benziyor. Bundan 
sonra bir tek adım atanlar, ölüm u. 
çurumunun korkunç boı'iluğuna yu
varlanacaklardır. 

Kemal Kitabof 
• • 
ıçın 

Sovyet "onsoloslu
ğuoda gayri ruhani 

merasim yapıldı 
Geçen hafta Amerikan hastanesinde 

vefat eden Sovyet ikinci konsolnsu Ke.. 
mal Kitabof için dün Bcyoğlundaki Sov 
yet konsoloshanesinde gayriruhani me· 
rasim yapılmıştır. 

e o unur. 

-iSfaobuı < Va-No ) 
menıurı gUmrUk 

!st&nbuı Pak~J-J 8ra SJO da 
lııta_'lbul GUrnrtık gümrUtu ?nUdUrtı RU~tu 
nıt nıuayenc - bafınuııurıugu birinci • s·· 

• BcledJyo mühendislerinden biri kliylO ve 
gBçmcn evleri için çok clverlfll bir inŞll 
tarzı keş!etınl§tlr. Bu tarz beton arme yeri• 
ne bir nevi kil halltamım kalıplara dlSkUle
rek dondurulmasından elde edilmektedir. 

• BUyUk bir yangın MHA.nOda Vlgeveano 
kauçuk fahrlkaaını tahrip elmlftlr. Hasar I· 
ki mllyo:ıdan fazladır. 

* l>Un Odcsadan bir \·apurun yedeğinde 
olarıık bUytık bir ııabih havuz ViladfvOBdoka 
hareket etmıour. Gcı;llecek meaate 10 bin 
mildir. lstıınbul, PortMlt., Adeıı, Slngapur 
ve Honkongda tcvakkutıar da dahil olmak 
Uzere bu ııcyahat 120 gUn sürecektir • 

. Kemal Kitabofun cenazesi ağzı açık 
hır tabut içerisinde olduğu halde kon
soloshanenin büyük salonunda kırmızı 
güllerden yapılmış çelenklerle örtlilü 
yüksek bir yer üzerine yerleştirirmişti. 
O:kestra matem havaları çalıyor, kon. 
soloshanc erkanı da cenazenin ba~ında 
ve ayaklarında dörder ldörder nöbet bek 
liyordu. Nöbetçiler on beş dakikada bir 
defa değişiyor ve bu meyanda Sovyct 
kolonisine mensup kadınlar da nöbetçi 
mevkiine geçiyordu. 

... n .. leınurı ıı.. ·- • 
1;wrnrtltü bıı§rnua u6 ""'a, Galata ttııaJAt 
tanbu1 BA,,ınucınrı~:ıe :memuru Hll.!cyin İE· 1 
meınUrluğuna Si k birfııct mut muayene 
Şevket, lstanbul ~ecı gtlmrUğü mUdUril 
tUnetı ımııt mUdU l ll'lrtlk b8.§rnUdUrlUğü u. 
lllkU ambar r Uttıııe, İstanbul bqmUdOr 

1:1crnuru N dl 
menıurlulhJna, Flk e m terfian ambar 
mcmurıutuna t rf Ba§mUdOrlUk ambar 
mUdUrtı tr:ı::::rc thaJı\t gUmrUğU manl!uto 
llletııur!\!~ er &§mUdUrlUk manifesto 
aan '?'a.ııaı:ı S Ba§nıUdUrlUk kimyageri Ha· 
ne, mUhll8lp;ı~~n &'Umrüğü klmyag"crlltı • 
U . eıı açıkta Mustaf3 terfian 
zunkoprtı ba 

:rnuru Ragıp §mUdürlUğUne, muayene me ı 
:na t&Ybı. Karabük muayene memurlu~· 
Stytt oluumuılardır. İzmir b&§mOdürO 

de bir derece terfi ettfrilmlıtlr. 

• İktisat vekAleU yeni deniz tarffealnf 
tasdik etmiştir. 

* Kadıköy tramvaylarmda daha fazla ten 
zi!At yapılmasına lmkAn görtılmemlfUr. 

• SeklZ vUAyeUn tayyare kurumlan kon-o 
ı;rcsl dlln Durııada açılmııtır. 

• Maarft umumi mntettı,ıert bngün mm. 
t:~k&larma hareket edeceklt'rdlr. 

• üç dört gUndenberl dUnya boraalanııda 
dUşcn frank dUn cUz'l bir yükselme g&ıter
mlştlr. Franı;tn dil~UıünOn blzl:n borsadaki 
t"slri ço!< az olmll§tur. 

• TUrklye Turlng ve otomobil klUbU heye 
u umumlyesl dUn toplanmqı ve okunan ra• 
por tasvip edllmitıtir. 

* Eyüpte yeni belediye dairesi kurulma'ı 
için rey!Am yap:lacaktır. Rey!Am hazırlık'ıı. 

rma ba§lanmJ§tır. 
• İtfaiye mckteblnde yapılan devre imtlha 

M akkcli bakxia kaduı - N o somur. 
tttp duruyorsun. Biraz nc~eli dursana! 

* Almanyadıı işsizlerin mlktan 124:x>GO 
kşl)l bulmu§tur. 

• Romanya hava ve bahriye nuırı İrme~. 
co, Parlsc gitmiştir. 

• Çekoslovakyada Pardublktc lnti!Ak mad 
deleri yapan bir fabrikada dUn blr ln!UAk 
\-Ukuhulmu§tur. Fabrikanın blnalan harap 
olmuş ve 9 kl§l ölmüştür. 

11< Llyejde bir yemekten sonra 100 kadar 
askerde zehJrlenme aJAlml görU.nmUıtUr. Bun 
larda.n 42 tanesini haııtaneye ııevketmek 
mechurlyeU hasıl o~muıtur. 

• Yeni bir kanun ile Yunaıılstanda her 
sene nisnnın son haftası "amele rekabet haf 
tası,, ve mayıııın birinci gttnQ de <lı bayra
mı) olarak kabul cdilmlotlr. 

Merasime Ankaradan sureti mahsu· 
saıda gelen Sovyct sefareti müsteşarı 

doktor Zalk!n riyaset etmiştir. tstan· 
buldaki bütün konsoloslar, Beyoğlu 

kaymakamı Daniş, matbuat mümusille. 
ri ve Sovyct kolonisi merasimde hazır 
bulunmuştur. 

Sovyct sefareti müsteş.an doktor 
Zalkinle konsoloshane erkanı biter kıaa 
nutuk söyliyerek Kemal Kitabofun ha· 
yat ve meziyetlerini anlatmıılar, mera· 
sime Enternasyonal marşile nihayet 
verilmiştir. 

Kemal Kitabofun cesedi bugün Sov. 
y~t gcmisile Ruıyaya nakledilecektir, 
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Su şirketi Bize Joranuz,lize. C'cvaE 'kralim ... • Kahraman Urfa 
Fransız istilacılarını 

kovmuştu 
Yüzdeki sivilceler hazım ceha
zının bozukluğuna delalet eder 

400 bin liraya 
satın alındı 

Kadıköy su §irketinin satın alın· 1 
maaı için yapılan müzakereler niha· 
yet bitmiş ve mukavele Ankarada 
imzalanmıştır. 

Bugün 
, (Orhan) imzasiyle soruluyor: 

"17 ya,mdayun. Sıhhatim yerin. 
dedir. Y almz alnnnda ve yüzümün 
bazı yerleıinde ufak ufak sivilceler 
var. Bazı kimseler bunlann mide
min muntazam çalı§ma.ınaamdan ile. 
ri geldiğini veya ergenlik olduğunu 
söylüyorlar. Siz ne dersiniz ve bun
ları izale etmek için ne yapme.hynn? 
Cevabınızı bekliyorum.,, 

CEVABIMIZ: 
Yüzünüzdeki sivilceler hazim ci

hazınızın iyi i~lememesinden ileri 
gelebileceği gibi, derinizin pek yağlı 
olması da bunları yapabilir. Eğer pek 
lik çekiyorsanız bunun · muhakkak 
önüne geçmeğe gayret ediniz. Bol 
meyve ve taze sebze yeyiniz. 

Yüzünüzün temizliğine dikkat 
edin. Sabah ve akşam evvela ılık su 
ve sabunla iyice yıkadıktan ıSonra so
ğuk su çırpıştırmız. Temiz bir havlu 
ile kuralanmız, sonra da şu ilacı le· 
miz bir pamukla yiizi.inüzün her ta
rafına sürünüz: 

15 gram eter 
1 5 gram saf ispirto. 
Bir şi§e içinde iyice kanttnmız. 

Bu bittikçe yeniden yaparsınız. Fay
dasmı göreceksiniz. 

(M. Genç) imzasiyle soruluyor: 
"1 - Saçlanm san ve gayet in· 

ce, fakat daima kepeklenmekte. Ve 
Clökülmektedir. 

2 - KA!lamn un olduğunClan 
gözükmemekte ve hemen hemen 
kapız gibi görünmektedir. 

K3§larmu uzat.-nak ve boyama
mak şnrtiyle rengini nasıl karartabili-

Bir Türp kızının 
. muvaffakiyeti 

Nel'mio Okyar 
Londrada bir imtihan 

daha kazandı 
Bir genç Türk lcızı Londrada. Ox

ford ıüniı.·crnitcsindc bliyiik bir mu.. 
vaf!.al:ıyct kaz:ı.nmışt.ır. 

1..ontlra Büyük elçimiz Fethi Okya. 
rm kızı Nermin Okyar bundan bir 
müddet ev\'el imtihanla.mu parlak 
surette vererek Oxfol\d üniversitesi 

"St. Hughcs Collcge':inin "Scholarshj
pini ,. ka1.a.nmıştı. Nennin Okyar, bu 
sefer de Oxford'un genç kızlara mah
ısun en yüksek ve en clıenunlyetli kol. 

leji olan "La.di Ma.rgaret Hall Scholar 
ship'ini müsabaka. neticesinde ikinci
li!.lc kaza~r. 

• icrmin Okyarr ve böyle bir evlat 
yetiştiren Büyük Elçimiz Fethi Okya. 1 

n tebrik ederiz. 

Türklüğe 
hakaret 

Bir adam altı ay 
hapse mahkO.m oldu 

Dün aBliyc ikinci ceza mahkemesi 
Xi.irklüğe hakaret etmek küstahhğın
da bulunan Scrkis isınindc bir pastır
macıyı altı a~· hapse mahkum etmiş
tir. 

Serkis, ayni handa oturan ve ;rakı 

içtnAkte bulunan tcılikçi ŞUkrü, Sab. 
ri, lsmail ve Ahmcdin oturdukları o· 
d·aya. girmlfs ve bir lira kadar tutan 
alacağını istiyerek: 

"- Rakı almağa paramı olduğu 
halde, neye borcunuzu vermiyorsunuz,, 
demiştir. 

Dört arkadaş o sırada. Türkiyedeki 
fabrikalardan ve inkJlaplardan bahse. 
diyoralrrms. Serkis, bunun il7J?rine: 

··- Durun, b"n de siı.c tarihten bir 
hikaye anlatnyım,. diyerek cgki bir 
Rus generalinin Tüı l:iyeye gc!mcı;ile 
lstanbulda cereyan cd.cn valı:ayie ait 
muhayyel bir hikaye uydurmu3 n 
~ndan istif adc ederek Türklüğün ma. 
nc\'İ ~hsiyetıne dil uzatmııtır. 

Yapılan muhakeme sonunda. Berki· 
sin bütUn inkArlarma rrığmcn cu sa ... 
bit gör01mt1§ ve altı ay: hapse mah. 
kftm ~!mittir:. 

rim? Cevabmm bekler, derin saygı
lamnı sunarım.,, 

Bugün, binb:r şahametle dolu Türk 
tarihinin mutlu bir günüdür. Kc;Jıraman 
Urfa emperyalist Fransanın saldıı mala 
rmdan bugün kurtulmuştu. 

Sayısız tn4brumiyet ve müşkiılat i~ 
de eşsiz bir kahramanlık yaı atan şcJırill 
yiğit halkı burasını cenup hudutlarıınd 
ü.:crinde çelikten bir kale haline so1'• 
muştur. 

Saç kepek lerl ''e 
kafa tası derisinin 
kabuklanması 

CEVABIMIZ: 
1 - Saç kepeklerine ve kafatası 

derisinin kabuklanmasına karşı aşa
ğıdaki ilaç gayet faydalıdır. Hamam
lardan sonra saçlarmrzm dibini bu. 
nunla ovunuz: 

Eau de Colognc 150,0 
Sublime O, 1 O 
Acide Salicylique 1.0 
Soufre 1,0 
Bunu herhangi bir eczahanedc 

reçetesiz yaptırabilirsiniz. 
Saçlarmızm dökülmesi bir iki 

sebepten ileri gelebilir. Derinizin çok 
yağlı yahut pek kuru olmas:rım tesi· 
ri vardır. Derinizin hangi cinsten ol· 
duğunu bilmedikçe buna karşı bir ça 
re tav&İye edilemez. 

2 - San kaşları yo1mak tabiidir 
ki bunların hi~ göriinmcmesine se
lıep olur. Kaşlannızı uz.atın yani 
tabii halinde bırakm ve buyamağn 
yahut karartmağa uğr~mayın; ~on
ra saçlarınızla olan renk• imtizacını 
bozarak görünüşi.inüzt.i çirkinleştirir 
siniz. 

Eyüp ve 
Bakırköyde 
Bu yıl balkevi 

açılacak 
Bu sene §ehrimizdeki Halkevleri 

için daha geni§ bir calışma yılı ola
caktır. Halkevleri, lstanbulda :kJ. 
sa bir zamanda bilhassa gençliğin 
büyük bir toplantı ve çalı~ma yeri 
olmuıtur. 

Bu sene §Chrimizde iki kazada 
daha Halkevi kurulacaktır. Bunlar
dan birisi binası hazır olduğu halde 
tahsisatsızlıktan açılamıyan Bakır
köy Halkevi, diğeri de fstanbulun 
yeni kazası olı:ın Eyi.ipte kurulacak 
Eyüp Ha1kevi olacaktır. 

Bunlardan başka Eminönü Hal· 
kevinin yanına iki katlı yeni bina 
yapılarak gençliğe ilk modern kapalı 
spor salonu verilecektir. 

fstanbulun henüz Halkevi olmr 
yan Sarıyer, Beykoz, Knrtal gibi ka· 
zaiarmda da yavaş yavaş Halkevleri 
kurulacaktır. Halkevleri artık ihmal 
olunamaz bir ihtiyaç haline gelmiş· 
tir. 

Şehir biitçesinden bu sene Halk
evlerine 33.000 liralık bir yardım 
tahsisatı ayrılmıştır. Eminönü Halk
evi spor ıııa1omı için ayrılmı~ olan 
tahsisat da ayrıdır. 

Yakalanan 
kumarbazlar 

Emniyet ikinci ~be memurları 
dün gece kumar oynanan yerleri a· 
ra§t:Jrmt§lar ve Sirkecide Cihan kah
vesinde iskambil kağıdı ile bir lirasr 
na kumar oymyan Recebi \'C lsakı 
yak.nlamışlardır. 

Son 24 saatin 
zabıta vakaları 

Son yirmi dört şaat zarfında şeh· 
rimizde 4 yaralanma, 6 döğü§, 3 ha· 1 

karet. 3 muhtelif sebeplerden ve
fat, 1 deniz kazası ve 4 muhtelif va· 
ka olmak üzere 21 zabıta vakası kay 
dedilmiştir. 

8arkıntıhk 
Dün Beşiktaşta bir genç kıza söz 

atan bir adam daha yakalanmıştır. 
Bayır sokağında oturan Samiye 

isimli genç kıza musallat olan bu a· 
dam Hayrettin isminde birisidir. 
Müddeiumumiliğe verilmiştir. 

T esbit edilen §arta göre ıirkete 
dört yüz bin lira verilecek ve bu pa· 
ra mukabilinde §irket bütün tesisa
tını hükumete devredecektir. Dört 
yüz bin lira .senede kırk bin lira veril 
mek auretiyle on müsavi taksitte ö
denecektir. 

Mukavelenamenin imza edilm~ 
si üzerine şirket muamelatının tatfi. 
yesine başlanmı§tır. Tasfiye mua-
melesi haziran nihayetine kadar de
vam edecek, temmuzun birinden iti
baren §irket bilfiil hükumete geç· 
miş olacaktır. 

Bu tarihten sonra Kadıköy su 
işlerini de belediye idare edecektir. 
Buradaki te~kilat, sular umum mü-
dürdiiğiine raptedilerek. hatta bir 
şef bırakılacnktır. Şebekenin tevsii 
için esasen evvelce bir proje hazır 
Ianmı§ bulunmaktadır. Belediye; 
idareyi ele aldıktan sonra bu projeyi 
de tatbika ba~lıyacaktrr. 

Hitleri hicveden 
beyannameler 
Alman makamları 
hAdiseyl ehemmi
yetsiz buluyorlar 

Bcrlinde "Alman hürriyet parti· 
si,, imzasını la§ıyan ve Hitleri hicve· 
den bazı beyannameler dağıtıldığını 
dün yazmı§tık. Berlin resmi maha
fili de bu hadiseyi itiraf, fakat §Öyle 
tefsir etmektedirler: 

"Bu hicviyeler ecnebi memle· 
ketlerden ağlebi ihtimal komünist· 
JCrc:ı.e.n e;nn..LııriJ"";••İr 

J3u hicviyelerin zarflarının bir 
kısmına ecnebi pulları yapııtmlmır 
tır. Bir kısmı da kaçakçılık suretiy
le Berline gönderilmi1tir. 

Zannedildiğine göre, bu hicvi
yeleri göndermekten maksat, Alman 
milletinin hakiki fikirleri hakkında 
ecnebi memleketlerde yanlı§ bir ka· 
naat uyanduınaktır. 

Bu tahrikat, bir propaganda vası 
tası olarak dahilde timdiden akame· 
te mahkumdur. Çünkü hicviyeler 
pek bariz yalanlarla doludur. 

Bu işe hi~ br ehemmiyet atfedil
mediği için hususi takibat yapılma
sına mahal görülmemektedir.,. 

Musollnl - Hltler 
mftlAkatı 

Roma 10 (A.A.) - Propaganda Ne
zareti, Musolini ile 'ffitlerin bulutmala· 
rının ihtimal haricinde olmadığını kay. 
detmekle beraber iki devlet reisinin ya
kında Godc:ıberrde bir mülilcat yapa· 
cakları hakkınldaki haberi tekzip etmif. 
tir. 

1-Iafta tattll kanununa 
mubaltf hareket 

edenler 
Zabıta dün §ehirde hafta tatilin~ 

muhalif olarak dükkan a~n veya giz 
li çall§anlan tesbit için bir tarama 1 
yapmış ve Bayazıtta lrfaniye ÇaTJI· 

smda dökmeci Ohanes, ayni ~arşıda 
kunduracı Se\'ketle Zindankapısında 
Y orginin ~akama fabrikasında iş 
yapıldığı tesbit olutımu§tur. 1 

. ~unlar hakkında takibata giritil· 
mıştır. 

Kral Aleksandrın 
mezarına 

Atatürk 
namına 

Altın bir levha 
konu nacak 

General İsmet lnönü Yugoslavya
da müteveffa Kral Aleksandnn mc
.za.rına Atatürk namına bir altın levha 
koyacaktır. 

25X10 santimetre eb'admda olan 
bu levha, Atatilrkiin imzalarım ln§ı. 

maktadır. 

Türk Yugoslav dostluğunun temel 
t!ljı. bugünkü kuvvetli Yugoslavyanın 
müessisi müteveffa Kral .Aleksandr'ın 
memleketi ziyareti esnasında Büyük 
Önderimiz Atatürklc yaptığı mülakat 
esnasında atılmıştı. 

Hac dönüşü 
Bia· kadın trenden 

inerken Uldü 
Dün sabah Hacran gelen bir kadın· ' 

cağ;z tam Haydarpap istasyonuna ge· 

;I'ürklüğünü asırlardi\nbcri muhafa:J 
eden kahraman Urfa, kendisine hücUOI 
eden düşmanı daha hudutlarında bOg' 
muş ve bugünkı.i §erefli yıldcnünıüııil 
haz:ırlamıştır. 

Sbrhoş bir kadın 
Dün Kalyoncu kulluğunu alt 

üst cdCB bir kadın Beyoğlu müddei· 
umumiliğine verilmiştir. Bu kadın 
Kalyoncukulluğunda oturan birisi~ 
dir. Dün "fitil gibi l,, sarhoş olduk• 
tan sonra caddede rezalet ç.ıkarmağB 
başlamış ve yakalanmıstır. 
------
---'----------------------~ Futbol 
merakhları ! 

Futbolu anhyarak Ye bilerek 
seyretmek istiyorsanız 

Tıirkiyo Futbol Federasyonu Ha· 
l;cnı Komitesi csl:i Reisi Nit.:.hct 
Abba.s tarafrndan ha:ırıanarcık ga. 
=ctcmi:: tarafmilmı ];;itap halinde 

BugUn çıkan 

Futbol 
kaideleri ]ince vefat etmiştir. 1 

Hacı bayan Nimet Toroı ekıpreıile 1 ull b 
Mekkeden ıclmekteydi. istasyona tren n 8 I n I m U h 8" k a Si 
girince güzel lstanbulu ve tan.c!ıkları. J okuyunuz ? 
nı gören Nimet heyecanlanmış ve esa- _, ____ ._ ______ _ 

sen yatlı bir kadın olduğu için kalbi 
bu heyecana tahammül ederr:emi~tir. 
İltuyona inen bayan hacı ora;ıkta yı ............ 1937 -:: .. •••• ... • ::::::::"i 

:: :1 kılıp ölmüıtür. 

il p~-~ .. !S tt 1 Müddeiumumi ölümü şüphe~i göıidü. 

'framvay kurbanı ij N ATTA 1 
Askerin karısı ~I nın tertib ettiği seyahatlere kayıd 
Tramvay Şirketini U Acele ediniz I! 

dawaye karar verdi H KUçUk seyahat: : 
Harblye ile Ha..'Tlam arasında bir H (1 Temmuz) trenle Belgrad, Milfıno, 

a3kerimizin ölümüyle neticelenen :: Paris H2 liradan itibaren i: 
tramvay kaz.asının tüyler ürpertici H l!Uyük seyahat : . 
ta.f!ilatı hatırlardadır. Kauınm kur • H 23 Temmuz, Lloyd vapurile Brendi. • 
banı olan Smdln'mın Al&caalh köyUn ıg ziden, Roma, Hiviera sahili, Nis, 
den Mehmet oğf u Hfü:eyinin köyde H Monte Karlo, Par:s, Londra, Pli
Pembe adlı bir kansı vardır. Pembe I~! mutlan Manhatan Transatlantiğile 
şimdi kim8esiz kalmıştır. Zavallı P<'rn· g Hamburga, Berlin, BilkreJJ, Ro
be ağalyıp sızladJktan sonra lstanbul g manya \'apurile dönüş. 2fSO liradan • 
tra.ınvay şirketini davaya ve kocası. U itibaren Adres: Beyoğiu NATTA il 
nın diyetini istemeye karar vermiştir. :::::::r:::.-:::::::: Tel. 44914 :::::m:::::::::::I 

Pembe t•bbüslere başlamıştır. 

1a Nisan SALI günii ak~amı TURAN TiYATROSUNDA 

YAVRUNUN GECESi 
5es kraliçesi Bayan HAMİYET 
\'C Y A V R U' yu seven saz 
nrknclaşlannın iştirakilc san
:ıtkftr NAŞiD ve arkadaşları 
iarafmdan KURT< AÖZINDA 

KUZU komedi 3 perde 
Aynca KALAYCI KUV ARTOSU umnnı şantözler tarafından 

.. ••.-ı!lllll!!lll• Hissi ve heyecanlı filmleri SC\'enlcr: 

hafta S DM ER Sinemasında 
Ate@ adam BOR!S KARLOFF'un yeni temsili 

eu 

CLDM ŞUAU 
Müth1ş ve esrarcnglz yeni filmini görmelidir. Dilb ... r artist BELA 
LUGOSİ ile beraber çevrilen bu filmde: Görünm::ız Ölüm Şuamm tah. 
rlpklr tesirini, !;ayanı hayret teknik ha rikalnrını ve BORİS KAR
LOFF'un calibi dikkat oyununu görecek siniz. 
İlaveten: FOKS JURNAL - Bu gün saat 11 de matine umumi 

---------• duhuliye 35 kuruş •••------• 
Bugün SAKARYA sinemasında 

BEYAZ MELEK ( IFraınsazca sözlü) 
(FLORANS NAHTINGAL) 

Tarihin kaydettiği en ulvi kadınlardan biri .•• lnaani hialerine bütün varlığmı feda ... Ubrap içinde 
bwunanlann yaraJannı... uı vi, İnaani büyük bir film ... 

••••••••••••• Saat 11 de tenzilitlı matine ••• .. ••••••••ii 

r: T C R K Sinemasında iki fevkalade film birden ~I Heyecan ve merak ile göreceğiniz 
9 N C U SEN FON 1 ŞEHiRLER ALEV iÇINOE 

ve:ı'in muht~=rn musiki cıeri LlL D.\.GOVER W. BIRGEL GABRlf:' .. GABRtO - SUZY VERNON .GEORG RIGAUD 
Buaün Hat 11 de tenzilith matine 
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Bir ha ıra 

qyamı tasnif ettiğim sırada, eli. 
me bir çek defteri geçti.. Gülümsi
yerek ve göziimün önünde maziye 
ait bir takım hayaller canlandırarak 
bo§ sayıfalarını karıştırdım. Bir de 

h d K n ot anesi var ı. aç para koydu-
ğum, sonra kaçar para çektiğim ora
da yazılıydı. 

1931 senesinde, yedi ay kad 
b. h ar 

süren ır saya at yapmıştım. Suri-
yede, Mısırda, ispanyada, F ransada 
bulunmu§, bu müddetin iki 
P 

. . . . ayını 
arıst: geçırmıştım. işte bu çek 

defterı o zamana aitti fspan d . · ya an 
tekrar Parıse döneceg~imi h l 
d y • • b" .. esap a-
ıgım ıçın, utun hesabım k . . 12 f ı esme· 

mı~tım. rank kadar b ' l 
ır a aca· 

ğım kalmıştı. Fakat sonr d .. 
d" M a one-

me _ım. .ar~ilyadan doğruca Yu-
nanıstana gıttım ... 

'.'- ~arist.eki param şimdiye ka
dar ı~lemış, kımbilir n b'· .. k b' e uyu ır 
sermaye teşkil etm" t' B . d A b ış ır. enı e 

vru.!'a .. a~kalarında tevdiatım 0 1. 
madıgı ıçın ıstihfaf etmesı'nler d' 
ye gülümsedim. ..,, ı-
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Fakat ansızın kaşlarım çatıldı. 
Aklıma paramı bankaya yatırdığım 
gün geldi. Kitapçılara bazı eserle
rimi satmış, Suriyede de hemşiremin 
misafiri olmuş ve tabiatiyle böylece 
tasarruf etmiştim. 900 liram birik
mişti . O parayı Quartier Letindeki 
Gredit Lyonnais'nin hesabı carisine 
götürdüğüm gün, memur. kılığıma 
bir göz atarak, beni iltifa~la kar§ıla· 
dr. 

Sorduğum suallere, daima: 
"- Evet efendim.. Buyurun ... 

Rica ederim!,. tarzında nazikane ce· 
cap veriyordu. 

Vaktaki hüviyet meselesi geldi; 
adam, bir karton çıkardı. 

_ isminiz? . diye sordu. 
Söyledim. 
"Nurettin,. i i§itince, yüzüme 

§Öyle bir baktı. 
Artık muamelesi tamamiyle de

ğişmişti. Ne "mösyö,: ~e "siz., ... 
U~a~ma emreder gıbı b.a§ladı: 
_ Nah.nah ... Şuraya I§te ... Şu-

raya imza at. .. 
Ve sordu: 
_ Cezairli misin. Faslı mı) 

• • • 
Asabiyet i; indc. susuyor ve he. 

rifin kiistahlığı ne derecelere vardı. 
racağma bakıyordum. 

Göziimün önünde manzaralar 

canlandı: 
Mütareke devri .. Nazik sandığr 

mız, edebiyatlarına bayıldığrmız 
Fransızların birdenbire kartımıza di
kilen kabalıkları ... 

Sonra, bunu unutmu§tuk. Zi· 
ra, galip gelip barışmıştık. Bü. 
tün Avrupa milletleri, bize karşı, la· 
:\nk olduğumu7- hürmetkar ve tak
dirkar tavrı takmmı§lardı. Fakat, Su-
riyeyi son ziyaretimde, fransız asker 
lerini orada hotzot eder gördüğüm 
için mütarekenin acı hatıraları ben· 
de tekrar canlanmış, müstemlekeci· 
lik aleyhindeki hislerim, diken gibi 
ayağa kalkmıştı. 

Adam, benim o and<\Jçimden gee 
çen fırtınaların farkında değil, ısrar 
etti: 

_ Faslı mısın, Cezairli mi~ di· 
yorum sana .. 

Kimbilir ona nasıl bakmışım ve 
hangi sesle: 

_Türküm l · demişim. 
Derhal tavrını değ~tirdi: 
_ }\aa, pardon ... - dedi. 
Nazikane cümleler yeniden bat· 

ladı. 
Fakat, bu sefer de ben taham· 

mül edemedim: 
_Müdürünüzün odası nerede) 

diye sordum. 
Onun kapısı önüne kadar gittim. 

Antiemperyalist bin bir cümle, bey
nimin içinde biribirini koğalıyordu . 

fakat, omuzumu silktim: 
- Adam, sen de! - dedim - bu 

koskoca müstemleke-metropol dava 
sı içinde benim söyliyeceğim bir iki 
sözden ne çıkar? .. Bilhassa "kuzuya 
karşı daha nazik olması için,, kurda 
nasihat edilir mi?., 

11- • • 

Mesele, kuzu olmamak .. 
Kuzu fasilesinden olmadığımıZC\ 

ne mutlu ... 
(Va. Na) 

Tonton 
amcanın 

Vaırcıomo 
- -·-

Mi ki 
V iler 
arasında 
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Yazan : Niyazi Anmet 

317 sene evvel bugün 

Roma çasarı, Macar ve Çek 
Krahnın büyül< elçisi Galliye 
mühim bir mektup ver· ~di 

Sarhoşlukla bir Türkü öldüren elçt "Başımı 
kesin,, diye yalvarmuğa başladı. Kadılara 
1'Ufreden diğer bir elçi fse "Beni Hldüre

mezsinlz,, diye bağırıyordu. Eakat 
her lk:s: de cezalarını buldular 

3 1 7 sene evvel bugün yazılmış 
bir mckt·ıp. 

Nemçe Çarı F erdinandos Bel
grat kadısı Habil efendi ye mektup 
gönderip demişti ki: "Bizim hizmet
karımız Sezar Galloyu Asitaneye 
gönderdim ki, sipariş olunan her ne 
ise bi teklif söyliye; devletlu aza· 

metlu her ite kadir islam padişahı 
sultan Osman Han hazretlerine ki 
öte yaka ve beri yakanın padi§ahı· 
dır. Aramızda olan iyi barışığı muh 
kem tutmak için ki bizim tarafımız
CJan dahi muteber tutulmuştur. Mez· 
bur Sezar Galliden ne işitirseniz 
salih itikat edin. Bu mektubumuz 
miladın 1620 aprilinin 11 inde 
Bec kalesinde yazıldı ve biz Roma 
Çasan olalı bir yıl \'e Macar kralı 
olalı iki yıl ve Çeh kralı olalı üç yıl
dır.,. 

• • • 
Fakat bu elçi, lstanbulda hiç bir 

ıey yapmağa muvaffak olamadı. 
Çünkü lstanbulda daha birçok elçi· 
ler vardı. Büyük ihtiramlarla Da· 
vutpa§a sarayına kabul ediliyorlar· 
dı. Padişahın elini öperek isteklerini 
söylüyorlardı. 

Bütün bunlarla beraber Galli el
,:ı ... ;n iglerini b o::mok için elinden 
geleni yapıyordu. Kendisi muvaffak 
olamadı, fakat elçilerin başlarına gel 
miyen de kalmndı. Burada iki misal 
vereceğiz: 

• • • 
Macaristan millet meclısi meb

uslarından Etiyen Korlat'ın maiye
tindeki adamlardan Piyer Fay· çok 
içerdi. Bir gün sarhoşken bir Türk-
le kar§ılnşmıştı ve onu öldürdü. 

Bu öldürme çok mühimdi. Elçi 
vaziyeti anlıyordu. 

- Başımı kesiniz, diye teslim 
oldu. Halk: 

- Kıııaııa kısas ... 
- Başını kesmeli ... 
- Hain katil... 
- Sarhoş, din dütmant ..• 
Diye bağrışıyordu. 
Piyer Fay: 

- Peki, dedi ölümü kabul edi
yorum zaten. Yalnız bi rarzumu ye
rine getiriniz. 

- Hainin gene nrzusu var: 
Diye itiraz ettiler. 
Fnkat bu arzu yapılamryacak bir 

şey değildi : 
- Bana bir saat müsaade ediniz 

vasiyetnamemi yazacağım, dedi. 
Piyer Fay, vasiyetnamesini az. 

drktan sonra : 

- lşim bitti, şimdi başımı kese
bilirsiniz .. dedi. 

Cella t hazırdı, ka fası koparıldı. 
* • * 

bir kısmı filan prenslikler namına sö:!: 
söylüyorlar, hak iddia ediyorlardı. 
Fakat her birinin sabıkaları vardı. 
Ne kadar müsaade verilse, müsamn· 
ha gösterilse hıristiyan korsanlar fır ' 
sat buldukça Türk kadırgalarını zap
temekten kendilerini alamıyorlar .. 
dı. 

Moldavya prensi Gratynninin 
kain pederi olan Venedik birinci ter· 
cümam Boris, en fazla hnk iddia e-
diyordu. 

Sadrıazam: 

- Peki, dedi, siz ne diye Tür1' 
kadırgasını zapt ettiniz~ 

- O vakit düştrıandık, §imdi dost 
olmak istiyoruz. 

- Fakat siz ilk önce zaptettiği· 
niz kadırgaları iade etmelisiniz. 

Elçi buna hi~ yanaşmıyor, fakat 
hükumetinin diğer §artlarınm yerine 
getirilmesi için çalı ıyordu. 

Gratyani bir aralık şeriat ve ka
dılar hakkında da fena sözler söyle
meğe, atıp tutmağa başlayınca pa· 

dişahm emriyle ihnak olunmasına 
karar verildi. 

Elçi, müzakere için gene sadrı· 
azamı beklerken kemen'dini yağlamı~ 
cellatla kat'§ıla§tı. Cellat: 

- Hesabı simdi bana verecek
sin .. diyerek y;klaştı. 

Elçi celladın sözlerinden bir şey 
anlamıyordu. Fakat sözlerinin ve 
c~aretinin cezasını çekeceğini anlı
yor, onun için bağırıyor, küfrediyor· 
du: 

- Beni kimse öldiiremez .. Beni 
padişaha götürün, onn söyliyecekle
rim var .. diyordu. 

Cellat "paditah .. sözünü duyun
ca elleriyle işaretler yapmağa başla" 
dı: 

- Seni ben öldüreceğim, fd:at 
padişah emir verdi. 

Kapının önünde bekliyen yar
dımcılar ilerlediler. El~i hula bağırı
yordu: 

- intikam alacağım .. Hükume· 
tim intikam alacak ... 

Vazifesini çok iyi bilen cellat, 
kemendi ustalıkla fırlatarak ilmiğin 
içine başını soktu ve çekti. 

O kadar ... 
iş bitmişti ... 

Elçi daha birçok şeyler söylemek: 
istiyordu. Fakat söyliyeceği sözle· 
rin hepsi ya küfiir veya tehdit ola
caktı. 

• • • 
Bu idam ic-.in Hammer mütercimi 

Ata bey şöyle diyor: "Hiçten Mol
davya prensliğine çıkmışken isyan 
ile Lehistan muharebesine de sebep 
olan Gratyaninin kain pederi bulu· 

Elçilerin hiç biri bir ey yapamı- nan Vcnedik tercümanı başına ge· 
_Y_o_r_d_u_. _R_i r_k_ı_sm_ı _im_p_ar_a_t_or_n_a_m_m_a...;.'_;__le._n_b_e...:.la..::.y..:a:..:a:.:rz.::..::ı istihkak etmişti . ., ------
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Fransa sinsi r11a
girişti nevralara 

(Baştarafı 1 incide) 
Arap devletlerinin lran ve Tür

iriye ile olan münasebetleri tam bir 
Arap ittifakı yapılmasına mani ol
maktadır. 

Malum oHuğu üzere ''şark misala,, 
Türkiye - İran - irak ve Efganistan 
arasında akdedilecektir. 
Suriye başvekilinin beyanatı 

Halep, 8 (Hususi) - Şark ekspre. 
sile Paristen avdet eden Suriye nazır
larının Halebefulaşmalan burada pek 
büyük ve gilrültülü tezahürlere, ni& 
mayişlere vesile olmuştur. 

Nazırlar istasyonda Haleb ve civa
rı eşrafı ile, birçok kabile reisleri, 
Vatani pa:ti ve milli blok şefleri ve 
;'ransız zabitleri tarafından karşılan
mışlardır. 

Halep hükumet dairesinde şerefle. 
rine verilen ziyafette Suriye Başveki. 
1i uzun bir nutuk söyliyerek 
Suriye heyetinin Paristeki teşebbüs 

ve temaslarından bahseylemiş ve ga. 
yet mağrur bir eda ile dıcmiştir ki: 

"- Suriyeliler murahhas heyetinin 
vatana büyük muvaffakıyetler elde e. 
derek avdet ettiğine emin olmalıdır
lar. Suriye heyetinin Suriyeye kazan
dırdığı şeyler pek mühimdir: 

1 - Suriye • Fransa muahedesinin 
imza. edildiği gündeki şekliyle hemen 
tatbik mevkiine konulmasını temin 
ettik. 

2 - İskenderun Sancağının Suriye. 
li ve Arap vasıflarım tamamiyle mu
hafa.7.a ederek Suriye birliği içinde 
kalmasmı temin ettik. 

3 - Bütün Suriycde umumi affm 
ilanına ve istediğimiz şekilde tatbikı. 
na Fransanın muvafakatini temin et
tik.,, 

ma büyük bir debdebe ile girmişlerdir. Şam yolunda heyeti hamil bulunan o. 
tomobiller yüzlerce otomobil tarafın.. 
dan takip edilmiş ve murahhaslar Şa- 2 

Cebe.licliiruz isyanına ait yazı 
inci Mıy/ammladır.) 

Başvekilin beyanatı 
(Ba.,tara/ı 1 incide) 

Cevad, Başvekalet hususi kalem mü. 
dürü Vedid ve hariciye hususi kalem 
müdürü Refik .Amir de Belgrada git
mişlerdir. 

Dün akşam saat altı buçukta Baş
vekil ve Hariciye Vekili, İngiltere se. 
firi tarafından verilen kokteyl partisi
ne gitmişlerdir. 

Başvekil; Hariciye Vekili ile birlik. 
te İngiltere sefaret binasını terkettik. 
ten sonra, bir müddet Perapalas ote
linde istirahat etti. Saat dokuz bu
çukta Sirkeci istasyonuna geldi. 

Sirkeci istaSyonunda. vali ve beledL 
ye reisi, İstanbul kumandanları, şeh
rimiule bulunan saylavlar, resmi mü. 
esseseler direktörelri, İngiltere büyük 
elçisi ile İtalyan büyük elçisi ve Yu. 
goslavya elçisi, Romanya ve Yugos
lavya ba.3konsoloslan Ye birçok diğer 
zatlar kendisini karşıladılar. 

İngiltere ve İtalyan büyük elçileri 
Başvekile "iyi seyahatclr ve muvaf
fakıyetler,. dilediler. 

İsmet İnönü istasyona girdiği sıra. 
da, asker, seliim havası çalmış ve İs
met İnönü, beraberinde İstanbul ku. 
mandam general Halis olduğu halde 
askeri tefti~ ettikten sonra, kendisini 
uğurlamağa gelenlerin ayn ayn elle. 
rini sıkıp trene bindi. 

İstasyona gelen biiyük halk kalaba
lığının şiddetli alkışları ve hararetli 
selamlar arasında tren dokuzu krrk 
beş geçe Sirkeclaen hareket etti. 

bilhassa büyük şeref ve saadet duyu
yorum. 

Ben ve arkadaşllll hariciye V f!kili 
Dr. Aras, Yugoslavyaya içten ve dost 
ça konuşmağa gidiyoruz. 

Türkiye ve Yugoslavya Balkan mi· 
sakının başlangıcındanberi en sadık a· 
zalarmdan bulunmuşlar ve her fırsat. 
ta Balkan misakının takviyesi için 
çalışmışlardır. 

Bugünkü vaziyetler içinde Balkan 
misakı, Avrupa için her zamankinden 
kıymetli olan sulhün esas teşekkülle· 
rinden biri olmuştur. 

Umumiyetle Balkan misakı azası 
ve hususiyle Türkiye • Yugoslavya 
münascbatının beynelmilel anlaşma 

ve akliselimin en esaslı rükünlerin. 
den olduğunu açıkça göstereceğiz. 

Türkiye ve Yugosalvyanın Avrupa 
sulhUnü her halde korumak ve atide 
onu tehdid edecek hadisata karşı koy
mak uğrunda değerli hizmet sarfettik· 
!erine kaniiz. 

Beynelmilel sahadaki nüfuzumu
zu, olduğundan fazla görmek iste
miyoruz. Fakat tevazuumuz istih
kar edilmemelidir. 
Açık sözlülüğümüz, dürüstlüğümüz 

ve bilhassa münasebetlerimiz her tür. 
lü suiniyetten varestedir. 

Bu itibarla kendimiule mil§terek 
siyasetimiulen müftehir olmak hak
kını görmemiz kolay anlaşılır. 

/ 11 NtSAN _:_ t937 
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ispanya Asileri lngilte 
re ile harbi göze almı~ 

lnglllz harp gemllerlle ispanya filosu 
arasında bir muharebe bekle oe bllfr 

Paris, 11 ( Radyo) - ispanyada 
Bilbabo limanına gitmekte olan dört 
İngiliz nakliye gemisinin, bu lima· 
na girmesi asi İspanyol harp gemile· 
ri tarafından menedilmiştir. Asi 
general F ranko harp gemilerine ver
diği bir telgrafta, Bilbaboya erzak 
girmesini, İngiltere ile bir mesele çı
karmak bahasına da olsa menetmeğe 

karar vermiş olduğunu bildirmiştir• 

Cebelüttarık, 11 (A. A.) - 4ı 
bin tonluk hood adındaki muhareb' 
kruvazörü, dün akşam saat 21 dl 
hareket etmek emrini almıştd 
Kruvazör, garbe doğru hareket et• 

~İştir. Bilbabo'ya gitmekte oldır 
gu öğrenilmiştir. 

Kazanan numaralat 
25.000 

Lira kazanan 

3068 
Son üç rakamı (06) ile biten nu. 

maralar yüzer lira alacaklardır. 

10.000 

6862 16001 23975 25509 3681 121' 
16085 38209 39365 3095 4706 1219' 
31879 37078 4209 14139 15196 34~ 

2709 12414 37678 12705 14064 6' 
39442 18020 16283 335i7 31305 141.0 
25012 348 36980 38628 35008 299'1 
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Başvekil bundan sonra sözü dahi
liye nazırı Sadullah Cabiriye bırak. 
:w~ ve o Suriyenin Fransaya karşı o. 
lan "bağlılığını,, ( ! ! ?) tebarüz ettire
rek ( ı) 3unları söylem iştir: 

Başvekilin beyanatı 
Başvekil İnönü, dün Perapalasta 

Yugoslav ve Tü.tk gazetecilerini ka
bul ederek ~u beyanatta: bulunmuş. 

Vasıtanızla dost Yugoslav matbua.. 
tından büyük Yugoslav milleti nezdin. 
de Türk milletinin en samimi hissiya· 
tının tercümanı olm:ısıru rica ederim. 
Yug0,5lav matbuatı. Türk efkirı umu
mi~csinde layık olduğu mevkii bihak. 

1992 
1500 Lira Kazanan ıar 

9194 34197 2802 38444 23267 223fl 
19843 986 21678 28203 29943 52fl' 
11451 21529 39771 3994 12656 378' 
15599 39788 7460 7869 38040 473' 
31906 1g1s1 22s10 3279 20524 1542' 
24852 33398 33311 37829 17193 3361' 

1921 32221 24627 25087 ~7198 4- ;~~ 
27~3 18973 5042 8~50 3:l025192d 
..ı...ı. ..>"' ~u.v1ı~ .ı...:>v':lu ..ı..~wou "'~ ırı "'.,:e~ 

"- Sm·iye tarihinin bir geçit yerin. 
dedır. Haleb ve Antakyada cereyan et-

miş olan h8.di3eleri teessüfle kaydet
mekten kendimi alamam. Suriyeliler 
me"i?lekctin meniyet ve muhaf azasmı 
Fransız ordusuna borı;ludurlar. Bu • 
rada Fransa ordusuna karşı olan 
M!NNETlerimizi yüksek sesle haykır. 
mak isterim.,, 

Ne gariptir ki, Cabır~ adlı bu satıl
mış müstemleke uşağı c~beli Düruz, 
;Lizıklye ve Ccrablusta pek haklı o. 
larak müstemlekecilik soygunculuğu
na isyan eden halkı haklı bulmamak 
cürctini de göstermiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

'- Her ne şekilde olursa olsun biz 
en önde kalacağız. İster müspet, is
~er menfi, ister dostça ve ister düş. 
manca her hareket Suriyenin en önün. 
de daima bizi bulacaktır!,, 

Ziyafetten sonra Halebde büyük 
bir debdebe ile "Vatani" partisinin es. 
ki reisi İbrahim Hinanonun mezarı 

ziyaret edilmiş ve proti?'am. mucibin
ce Clerhal hususi bir trenle Rayak'a 
hareket etmesi lazımgelirken heyet 
Vatanilerin ısrarı üzerine şehre misa
f ir olmayı kabul etmiştir. 

Heyet ancak bugün hareket etmiş
tir. Hususi tren Rayak'a varınca Şam 
dan gelen büyük bir istikbalci kütlesi 
tarafından karşılanmış ve. Rayak -

Te brik 
"Köroğlu,, refikimiz on ya§ma gir. 

miştir. Ref ikimizi tebrik eder uzun 
ömUr temenni ederiz. 

tur: 
''- Yugoslavyaya içimde büyük bir 

sevinçle gidiyorum. Hareketimden bir 
az evvel fevkalade olarak toplanan 
icra vekilleri heyeti, Yugoslavyaya 
Türkiyenin samimi ve candan bağlı
lığını 'ibli'ığ etmeği benden istedi. Son 
dakilfada Büyük ŞEifim Reisicumhur 
Atatürk, bana verllen vazife ile yakın. 
dan alaka göstererek bilhassa Yugos. 
lavya ile Türkiyeyi bağlıyan rabıta
ların sağlamlığını tebarüz ettirmek 
Hıtf undn. bulunmuşlardır. 

Ankara.da ve tstanbulda bütün 
halk, bana tevdi edilen bu vazifeden 
fevkalade memnun olduğunu göster -
miş ve bütün t.ezahüratile Yugosalv 
milletine Türk milli sempatisinin biL 
dirilmesini istemiştir. Bunlar, bütün 
Türk milletinin tek bir kütle halinde 
Yugosia.vyaya seyahatimiz esnasında 
sadakat hislerimizin tezahüratına i§
tirak edeceğine beliğ cmarelerdir. 

Bu dostane tezahürler esnasında 
şüphe yok ki Türk milletinin bu hissi 
alftkası, bütün dünyanın nazarı dik. 

. katini cclbetmekten hali kalmıyacak. 

tır. 

Yugoslavyanm yüksek devlet ada
mı, Türkiyenin samimi dostu Ba:jve -
kil M. Stoyadinoviçi bir an evvel gör. 

L mege sabırsızalnıyorum. Dost Yugos-
lavyanın Başvekilinin memleketimiz 
efkfırı umumiyesinde yarattığı iyi te. 
sir o derecededir ki hatırası hala can. 
lıdır. Yugoslavya devlet adamlarının 
yüksek meziyetleri bizde daima tak
dir edilmiş ve büyük bir itimad telkin 
etmiştir. 

Naibi saltanat Altes Prens Paul'a 
şahsan saygılarımı arzedeceğimdcn 

Fransa, müstemlehelerini idareden aciz 

CeziiYii-de Vaziyet 
~ok vahim 

Paris, 10 (A.A.) - Matin gazetesi müstemlekat müsieşan Anb:mm 
Cezayirde yaptığı seyahat hakkındaki beyanatını neşretmektedir. Müstem
leke müsteıarmm kanaatine göre, Cezayirde ~iddetli tedbirler a!r..ı:.'; ve 
tahrikatçılan mutlak surette tenkil etmek lazmıdır. 

Mezldlr gazete Cezayirin bugün vahim bir buhran geçirmekte olduğu
nu yazmaktadır. 

kın ihraz etmiştir. 15132 39201 Avrupa sulhü ve Balkanlılar arasın· 
da teşriki mesai lehine daima çalış. 
mağı bllmi§ olan dost memleket mat
buatının vatanperverlik ve durendişli
ğini daima takdir ettik. Her iki taraf 
matbuatının kendiliğinden biribirini 
anlayışı iki memleketin milli işlerine 
(e müşterek davalarına her vakit 
faydalı olmuştur. 

1000 lira kazananlar 
7895 20469 
18212 369 88 
15877 3519 

3527 

Çoktanberi içimde güzel müttefik 
memleketi ziyaret etmek arzusu vardı. 

Bugün bu arzunun tahakkukundan 
dolayı duyduğum zevk ve heyecan ko
aly anlaşılır. 

Karde~ ve müttefik milletin en sa.. 
mimi saadet ve teali temennilerimizi 
kabul etmesini dilerim.,, 

200 lira kazananlar 
36003 36823 5831 23164 36107 
13256 6840 25668 22707 25660 

8542 38473 35568 21889 11937 

94160 39969 16089 29487 33793 
360060 24117 2515 18960 18960 

4197 15761 4879 29202 2658 
20818 17228 3440 999 16769 12078 

70 lira kazananla 
22484 27901 34783 4370 25114 
38762 18803 8068 29196 2317 

Edirneden geçerken 
Edirne, 11 (Ilwuısi. mu1ıabirimi::

<lcn t<'.fofonlo) - Başvekil ile dı:ş baka
nı hamil bulunan Semplon • Oryent 
ekspresi istasyonda askeri merasimle 
selamlanmıştır. Başvekile refakat et
mekte olan Trakya umum m:.ifetti~i 

general Dirikle Trakya ordusu ku. 
mandam general Salih burada t renden 
inmişler ve Başvekile veda etmişlerdir. 

İstasyonda kesif bir kalabalık var
dr. Umum müfettişlik bürosundaki bil. 
tün memurlarla vilayet kadrosu ve bir 
çok zabit heyeti uğurlamıştır. 

Heyet Yunan toprağından geçer -
ken Neo Diresti istasyonunda Yunan 
hükumeti namına setamlanmıştır. 

Son dakika 
Bulgar Baş vekili 

Sofya 11 (Hususi) - Başvekil 
Köse lvanofun hastalığı lsmet lnönü 
ile Tevfik Rüştü Arası şahsan istas
yonda selamlamasına mani olacağı 
sanılmak tadır. 

Sof yada 
Filibc 11 (Hususi) - T ürkiye· 

nin Sofya elçisi Şevki bu sabah bu- 1 
raya gelmiş ve istasyonda Filibe j 
Türk konsolosu ve Filibelilerle birlik 
te başvekili selamlam?ştır. Filibe ı 
konsolosiyle elçi, trene binmişler ve 
Bulgar - Yugoslav hududuna kadar 
refakat etmek i.izere basvekilin mai· 
yetine iltihak etmişlerdir. 

Hararetli is tikbal 
Sofya, 11 (Saat 14,30: Husust mu-

4902 18058 31986 7531 10961 
35438 35052 14989 23835 28550 
35307 12638 55132 6528 13781 
34234 8031 31788 13142 33563 
19967 9873 3012 96i0 12556 

5066 35272 23690 8149 4093 
23390 27912 6035 26571 39739 
26548 35143 3839 12385 8798 
29·t 71 39296 9800 21338 23998 
28143 37182 25596 22542 12923 

9163 16573 2456 22557 926 
158ll 5364 23428 8315 8565 

O 39ii 39119 1 82 1333i6 35332 
5178 20621 15611 23406 368 
9469 12972 90 11591 3144 

31672 36677 7945 21000 16982 
7080 39235 10172 60·i4 30749 

33003 21355 21140 367 37040 
18373 5586 374:>5 12608 5638 26115 
23935 33920 39374 
50 llra kazananlar 
8633 4133 1998 21359 35319 31387 

29858 3449 22267 28961 31357 26390 

habirimiulen telefonla) - Türkiye 
Başvekili İsmet İnönü ile Tevfik Rüş
tü Arası hamil tren Sofy:ı garına gel. 
miştir. İstasyonda, birçok resmi zevat 
hazır bulunuyordu. Ba.svekil, hükumet 
ve saray namına ayrı ayrı selamlan
mıştır. Tren Sofyalılann dostane te
zahürleri arasında hareket etmek üze
r edir. Semplon ekspresi, istasyonda 
fazla kaldığı için yola. üç çeyrek saat 
gecikmeyle devam etmektedir. 

14456 26124 24878 9206 8456 22516 
34075 30279 164 79 34243 28194: 651' 
20290 31663 30516 30716 4 754: 3398' 
3162 10384 37756 21141 30232 69,, 
3751 14033 17090 12576 31669 3g2()0 

13227 504 2296 33192 4314 26' 
3034 24403 1077 2297 3809 142@ 

11506 38572 2863 37978 28959 
9833 2444 34949 36245 39631 36651 

55519 15882 10518 32419 7992 34 758 
5875 10159 8789 37962 13169 18411 

17164 3261 9714 27725 

40 llra kazananlar 
6277 8239 4008 17366 7124 27986 

14139 37004 36660 534 36604 24910 
31359 24579 5376 9209 9951 l73o6 

6775 1919 15753 18930 37550 2s215 
3604 9908 21100 23753 17617 '2s93' 

33555 18194 16198 4382 20820 24549 

21861 9042 6200 16262 4310 21179 
22321 15856 22330 19351 4158 13441 

8225 8102 966 33364 19976 l044S 
10905 40000 5840 10560 21884 13711 

23671 30431 33383 15228 35220 15935 
19450 7504 17354 27705 3720 329.s' 
37041 24439 1025 7135 18848 237,, 
39372 18550 1155 2717 3707 326' 
16007 35973 8532 9735 16250 243SS 

4214 5460 598 29294 17648 ı224' 
31036 34971 32561 17688 20681 96-

6522 7953 18190 1306 28 182-
4056 4506 5014 6820 11043 3093' 

23350 11182 12740 29566 11193 ,. 
17 535 14288 24397 2442 36802 ı69 
21024 33546 19109 29323 1797 2ss25 

6729 35474 5238 7682 5378 3911° 
2796 24428 30522 8267 18287 sool 

34868 21644 39922 15812 34475 701• 
37001 32321 ıs96S 38787 28592 15569 

30049 13614 23060 12199 17044 357~ 
3413 4080 641882742 120G8 2561f 
7911 5489 31298 21021 15012 3osı0 

33672 29145 39860 30599 39011 135a; 
30334 12050 3340 13635 20676 758 
25959 32991 38295 20349 3239 128~ 
38016 3785 21047 10393 12623 2367. 

8023 26970 321 17786 35985 1944 

4799 27535 11517 20650 3228 103~ 
21325 21030 2464 767 20240 2760' 

1605 30915 32607 34565 2919 1971' 
20950 4921 37251 11669 6 111~ 
34828 27539 26529 36094 13164 171.,. 
251os 35491 4054 2992 9536 ız9 
33887 7970 12625 35172 8110 30~~ 
22411 34774 20145 28165 13805 34P'~ 



lstanbul spor klübü Dünkü milli küme müsabakalarında 

Ankarada ilk maçında 
Altınorduyu 3 - O yendi 

Ankara, 10 (A.A.} - Altınordu ve 
Demirsporla iki maç yapmak üzere şeb 
rimize gelmiş olan lstanbulsp:>r birinci 
futbol takımı bugün şehir stadında ilk 
maçım Altmordu takımı ile yaptı. 

Saat 16,20 de takımlar taraftarları- \ 
run alkışları arasında sahaya çıktılar. 

OJ:iukça uzun süren bir men>simden 
aonra takımlar yerlerini aldıkları vakit 
İstanbulsporun, Saim, Hasan, Samih, 
Orhan, Fuat, Fahri, Reşat, Orl1an, Falı 
ti, Seyfi, Hamdi şeklinde ve buna mu. 
kabil Altmorduluların da: 

tecrilbesiz genç oyunculardan müteşek
kil olan muhacimlerinin vakitsiz şiltle

ri neticesiz kalıyordL 
Her iki takımın da ~ahşmasma rağ. 

men devre 0-0 berabere bitti. 
ikinci haftaym başladığı vakit rüz

garı lehine alan tstanbulspor birden ve 
seri paslarla hasım kalesini sarmaya 

başladı. 

Çok sıkışık bir vaziyete düşen Altın. 
ordu müdafaası bu hücumları gidermek 
ic;in bir hayli güçlük çekiyordu. 6 rncı 
dakikada sol iç Fahri güzel bir vuruşla 
takımı hesabma ilk golü kaydttti. 

Izmtrdekl 
karşı l aşmada 

Gençlerbiı·liği 
Doğan spora 
2-0 yenildi 

İzmir 10 (A.A.) - Gençlerbirliği • 
Doğanspor maçı bugün dört binden faz 
la bir seyirci önünde yapıldı. 

Ankarada 6-1 mağlUp olan Doğanspo 
run tzmirde alacağı netice alaka ile 
bekleniyordu. Hava sert, rüzgarlı ildi. 
Oyuna beşe on kala başlandı. H<ıkem 

Şazi Tezcan, yan hakemleri Mustafa, 
Kadri. 

Mahmut, Mehmet, Nihat, NC'cmi, Se. 
d~t R:ı.:.ıf, Hasan, Reşat, Reşit, Orhan, 
t:rzrnda oldukları görüldü. 

Gençlerbirliği şu kadro ile maça çık. 
Çok geçmeden bir firikik vuruşundan tı: 

Parayı Altrno:-dulular kazand·ğından 
§icHetli rüz~ara karşr oynamağ'a mec
bur kalan İstınbulsporlular, sağd:ın bir 
inişle oyuna basl:ddar. Fakat Altmor. 
·au müdafaasınd~ kesilen top, mukabil, 
bir hücumla iade edildi. Her iki takım 
da biri birini sıkıştırmaya çalışıyor, fa. 
kat itiraf edilmeli ki rüzgara karşı oy
n:m~sma rağmen İstanbulspor daha 
güzel ve •daha yerinde paslarla hücum. 
larmı idare ediyordu. 

27 inci dakikada Altrnordu kalesi çok 
tehlikeli bir vaziyet geçirdi. 

Sol açık Reşadm ortaladığr top Sey· 
f iye geçti. Seyfi hafif bir vuruşla kaleye 
gönderdi. Fakat çarpıp geri gelen topu 
Fahri göğsü ile sokarken, herkesin mu
h~k~ak nazar ile baktrğı bu golü, tesa. 
dufun ide yardrmile Altmordu kalecisi 
Mahmut, yerinde bir müdahale ile kur
tardı. 

3~ un_cu dakikada sol açık Reşat, 
yersız bır acele yüziinden muhakkak 
bir gol fırsatını kaçırdr. 

"' Bu devrede İstanbulsporlular nisbi 
Eii hakimiyet tesis etmiş blılunuyorlar
dı. Fakat attıkları şiltler ya golposte 
çarpıyor, veyahut da kalecinin eline ge. 
çiyordu. 1\.ltınordunun da eh~mn:iyetli 
birkaç akını olduysa 'da fırsatı olmıyan 

Orhan ikinci sayıyı da çıkardı. Naim - Hasan, Halit - Kadri, Ha-
Artrk muhakk2.k surette galip vazi- san, Keşfi - Selim, Salahaddin, Aldil, 

yete ,:reçen İstanbulsporlular serbest Niyazi, İhsan. 
ve açık bir oyunla ve şiddet1 enen rüz- Doğanspor: Mahmut - Hasan, Ad-
f!arın. da yardıınile Altmordu kalesini nan - Selim, NuruJlah, irfan - Sabri, 
tam bir çember içine almış bulunuyor. Ali, Hakkı, Fuat, Ahmet şeklinde idi. 
lardr. Esasen yorgun düşen Altınordu Oyuna Ankaralılar başladılar. Bu 
mu:iafaası bu hü:umları defetmek için devrede Gençlerbirliği güzel oynaması. 
cok müşkülat çekiyor ve icabında kor- na rağmen, oyun üzerinde müessir ola-
~ere atmaktan çekinmiyordu. madı. Bilhassa takım halinde husule 

Nitekim bu kornerlerden birini rüz- getirdikleri tesir güzeldi. Fakat kale 
garı da hesaplayarak atan sol haf Or- önünde topu çok ayaklarında tuttukla· 
han takımının üçüncü ve son golünü rından bir türlü gol yapamadılar. Ve 

yaptr. ekseriya ofsayt vaziyetine düştüklerin. 

35 inci dakikada, bugün çok muvaf· den hakem sık sık akınları kesmek mec 
fakiyetli bir oyun çıkaran Orhanın çok buriyetinde kabyordu. 
sıkr bir şütü direğe çarptı. Bu arada Sinci ve 15 inci dakikalarda Genç-
Artınordunun şahsi hücumları oluyor- lerbirliği elde ettiği gol vaziyetlerinden 

sa da bir netice vermiyordu. Bu alon_ istifade edemedi. 
larldan birinde sol açığın acelesi yüzün. 34 üncü dakikada hm irin aa ğdan in. 
den uzaktan bir vuruş, muhakkak bir kişaf eden bir hücumunda top Hakkıya 
golün ziyaına sebebiyet verdi. ge~di. Hakla da yerden bir şiltle tzmi-

Bundan ı:!>nra tstanbulspor gol ade- rin ilk golünü kaydetti. Bu suretle dev-
dini arttırmak Altmordu ise hiç olmaz. re 1·0 tzmirin lehine bitti. 

' k · · k k !kinci devrede: İzmir Fuad1 sağ açık 
sa1şe!ef sadyısınrt~pmd ağ. ıçınd. petst%_._..ı ~:U·m~vkünCle oynatıyordu. Gençlerbirliği-
ça 1şuıysa a ne ıce e ışme ı. • . . y 

b 
· b. h~k· · t• 1tı da nin bu devrede vazıyetı kurtaracagı bulsporun arız ır a ımıye ı a n 

b
. . kanaati mevcuttu. Ve oyunun tarzı ce. 

3-0 ıttı. k . k 1 d 0 
• 

:t b 1 l 1 
·k' • 1 reyanı da bu anaatı uvvet en ırıyor-

Yarın stan u sporu ar ı ıncı maç a. 
rım Demirsporla yapacaklardır. ldu. b •. 

1 
b. 

Doğanspor ugun şansı ır oyun oy-

~ lYI ır ifil lYI "'cSl ~o 

nuyor. Bilhassa kaleci Mahmut. müda. 
fi Adnan, orta müdafi Nurullabın çok 
canlx oyunları Doğanspor kalesine bir 
set çekiyordu. 

Mülkiye - ziraat =enstitüsü 
Final maçında be rabere kaldllar 

An.kara, 6 (Hwmsi) -Ankara yük. rati ~k arttı. Arka arkaya karşılık. 
Bek mektepler futbol turnuvasına, bu lı giizel ~~ar oluyor~ Mülkiye yavaş 
gün Ankaragücü alanında kalabalık yavaş ha.kını oynamaga !başladı. Orta 
bir seyirci gütlesi önünde devam e- haf Necmi. çok 1~1 çalışıyor ve ra
dildi .. ı Seyirciler arasında, bu turnu- kip :ınuhaciml~rıne f:ırsat vermiyor. 
vamn galibine verilmek üzere bir ku· Mülkiye ale~hıne atılan korner avut
pa. koyan kıymetli sporcu bakan Bay al neticelendi ... Top ortalarda dolaşı
Şlllaü Saraçoğlu ve mülkiye mektebi yorken 'ltaftaym 1 - O Mülkiyenin le. 
müdürü Bay MA:ıhmed Emin de bulu.. hine bitti •.. 
nuyoralrdı. Oyuna ihakem Niyazinin !kinci haftaymda Mülkiye Orhanı 
idaresinde saat 4,20 de başlandı. Ta.. orta hafa, enstitü de Saffeti sol açığa 
kİİitlar sahaya şu şekilde dizildiler: aıarak oyuna başladılar. Ma.çm ilk gü 

Yüksek ziraat enstitüsü: z,el şütilnü Selçuk attı. Fakat direk 
M.a.hmut; Saffet, Enver, Sadi, Se • bu güzel şütü neticesiz bıraktı. Ensti. 

mih, Lt1tfi, Orhan, Selçuk, Sedad, Ali tülüler Hukuk maçında oynadıkları 
Fahri. 0 yunun yarısmı bile çıkaramıyorlar. 

Mülkiye:• Buna mukabil Mülkiye enerjik ve ha.. 
Cahid, Nihat, Fahri, Tüvit, Necmi, kim. Enstitünün merkez muavini Se

Zeki, Talat, Alieddin, Orhan Cel8J, :ınihle Mülkiyeli Orhan iyi oynamakta 
Hüsnü. t adeta biribirleriyle yarış ediyorlar. 

Oyuna Mülikyeliler başladıalr ve Zi 
raat enstitüsü kalesine kadar indielr. 
Bu iniş, korner ile /bertaraf edilebil
di. :Mülkiyeliler !bundan istifade ede
mediler. Top enstitü muhacimlerine 
geçtL &dadın uzaktan bir şütü avut
la neticelendi. Enstitü takımı hukuka 
karşı ka.zs.ndığı farklı galebenin ver
diği maneviyatla biraz gevşek hare.. 
ket ediyor. Fakat huna rağmen top 
Mülkiye kalesi önünde dolaşıyor . .Alr
ka arkaya iki mrlu şüt avt oldu. 

Oyun 'çok zevkli oluyor. Her iki at
ra.f da seri akınlar yapıyor. Sağ açık· 
la çarpışan Saffetin yerine Salih gir
di. Bu esnada Celiiln bir şandeli Ma.h
mudun elleri arasında kaldı. Bunun a
kaıbi.ııde Nihadm güzel bir müdahale. 
si de M'tilkiye kalesini kurtardı. Bu
gün çok güzel oynıyan Orhan, topu 
sol açığa geçirdi ve Talat 32 inci da
kikada ilk golü kaydetti. Şiddetle al
kışlanan lbu goİden sonra oyunun sil. 

Mülkiyenin sağdan ve soldan iki gü
rel akınını Enver ve Sadi kesiyorlar. 
Top ekseriya enstitü kalesinde.. Se. 
dad, Selçuk, Fahri arka arkaya üç 
fırsat kaçırıyorlar. 

Mülkiye kalesine yapılan bir hücum 
esnasında kargaşalık oluyor. Hak~ 
min düdüğü mülkiye aleyhine penaltı. 
yı ilan ediyor. Mülkiyelilerin penalt~. 
ya itiraz etmeleri üzerine oyun bır 
müddet inkıtaa uğruyor. Fakat kısa 
bir zaman sonra tekrar başlıyor. Her 
iki taraf da galip gelmek için çalışı
yorlar. Mülkiyeliler penaltıdan biraz 
sinirli oynuyorlar. Fakat oyunda on
lar hakim ... 

Oyunun bitmesine 5 dakika var. 30. 
metreden enstitü aleyhine verilen ent.. 
bol cezasını bugün güzel oynıyan Or
han, çok nefis bir şiltle enstit•.i kale. 
sine sokuyor. Fakat ofsayt. Enstitü 
oyuncuları son bir gayretle Mülkiye 
kalesine akıyorlar •.. Korner .• Avutla 

Ankaralılar rüzgarla oynadıklarından 
sıkı bir hakimiyet kurdular. Ve sık sık 
hücum yapmaya başladılar. Fakat top 
ya fena bir vuruşla avut oluyor, yahut 
karşı tarafa kaptmlıyordu. 15 ve 17 in· 
ci dakikalarda Gençlerbirliği akıncıları 
gol •vaziyetine girdikleri halde boş ka· 
leye iki defa topu sokamadılar. 

Az sonra tzmir soldan bir akınla 

Gençlerbirliği kaleşine indi. Sabrinin 
ortaladığı topu Halit elile tuttu. Hake. 
min verdiği penaltı cezası Hakkı tara
fından çekilen sıkı bir şiltle ve ikinci 
defa olarak Gençlerbirliği kal~sine so-

kuldu. 
Bundan sonra devrenin nihayetine ka 

dar Ankara vaziyeti kurtarmak için pek 
çok çalıştı ise de sayı kaydedemeldi. Ve 
maç 2-0 Doğansporun galibiyetile bitti. 

Yarın aynı saatte Gençlerbirliği ile 
tlçok takımları karşılaşacaklan!ır. 

Bir Sovyet rehoru 
tes~n edlldt 

Paristen bildirildiğine göre, beynel
milel havacılık federasyonu Sovyet 
planörcüsü ilçenkonu~ ~e~e.n ~~ .teşr.i. 
nievvelde "KIM-Z,, isımlı ıkı kışılik hır 
pianörle, yanında bir yolcu 'da olduğu 
halde, 133 kilometre 470 metre katede
rek kurduğu beynelmilel rekoru tescil 
etmiştir. (Tas) 

neticeleniyor ve maç 1. 1 berabere ni· 
hayetleniyor. 

Mülkiyeden başta Orhan olmak ü
zere, Necmi, A18.eddin ve Nihad iyi i. 
diler. Güzel ve enerjik bir oyun çıkar
dılar, kendilerini tebrik ederiz. 

Enstitüye gelince, lbaşta Semih, En
ver ve sakat olmasına. rağmen Saffet 
iyi idiler. Sadi vazifesini yaptı. Hu • 
kuk maçında çok güzel cymyan Lt1tfi1 

bu oyunda muvaffak olamadı. For • 
vetler umumiyetle durgun ve bozuk 
bir oyun çıkardı. Hakem oyunu iyi i
dare edemedi~ 

Ankaragücü Güneşi 
2 -1 nağlô.p etti 

A nkaragücii muhacimleri 

Milli küme maçlarının Güneş -
Ankaragücü karşılaşması dün Tak
sim stadında iki bini geçmiyen bir 
seyirci kitlesi önünde Sait Salahatti
nin hakemliği ile oynandı. 

Tam saat dörtte hakemle beraber 
Ankaralılar lacivert gömlek, sarı ya· 
ka ve kollu fonnalariyle sahaya çık
tılar ve halkı selamladıktan sonra 
sağ kalede ekzersise başladılar. 

On dakika kadar Güneşlilerin 
gelmesi beklendikten sonra oyuna 
ancak dördü on beş geçe başlanabil
di. 

Çok sert esen rüzgarı arkalarına 
almış olan Güneşliler: 

Kaleci Os-m.anın muvaf!akıyetli 
kurtarı§larınd.an biri 

Cihat-Faruk, Reşat-Yusuf, 
Rıza, lbrahim - Daniş, Salahattin, 
Necdet, Rebii, Melih şeklindeydiler. 

Ankaragücü de: Osman - A li 
Rıza, Enver - Musa, Semih, Ab
dül - Abdi, Şükrü, Yaşar, lsmail 
ve Hamdi. 

Ortadan başlıyan ilk Güneş hü
cumu Ankara kalesi P,nüne kadar in 
di, ilk beş dakikada İstanbulluların 
akınları neticesiz olarak devam et
mekteydi. 

Beşinci dakikada Ankarag~cü ilk 
akınını s ,·:lan yaptı ve kale cıvarn;
da topu kapan sağiç Şükrü yavaşhgı 
yüzünden muhakkak bir gol kaçı:
dı. Bir dakika sonra Yaşarın sıkı hır 
şütü de direğe çarparak geri geldi 
Güneş müdafileri bunu kafa ile u-
zaklaştırmağa çalı~ırken topu Şükrü
nün ayağına verdiler, o da, güzel bir 
vole ile Ankaranm ilk sayısını yaptı. 

Ankaralıların rüzgara rağmen o
yuna hakim olmaları ve galip vaziye
te yükselmeleri Güneşlileri asabileş· 
tirdi. Oyun oldukça sert ve favullü 
oynanıyor ve Güneş aleyhine üstüs
te ceza vuruşları çekiliyordu. 

Güneşliler on beşinci dakikadan 
sonra oyunu müsavi bir şekle soka
bildiler: 

Necdetin, ve Danişin kaçırdığı 
bir iki fırsattan sonra, Salahattin 
Ankara kalesinin köşesini bulan bir 
vuruşla beraberlik golünü kaydetti. 
Kaleci Osmanm hatası yüzünden ya. 
pılmış olan bu gol yirmi birinci daki
kada olmuştu. 

Bundan sonra oyun gene Anka· 
ralılarm üstünlüğü ve muntazam a· 
kmlariyle geçiyordu. 35 inci dakika
da Yaşarın cidden nefis bir şütünü 
Güneş kalesinin direği kurtardı. Son 

gal.Wiyet golünü yaparken 

dakikalarda iki taraf da birer tehli1Ce 
atlattıktan sonra ilk devre 1 - 1 be~ 
raberlikle bitti. 

ikinci devrede rüzgan arkalarr 
na almış olan Ankaralıların büyük 
bir farkla galip gelecekleri beklenir
ken, güçlüler bu kısma çok yava§ 
başladılar. -

llk kırk beş dakikada !azla ener
ji sarfetmiş olduklarından bu kısnn• 
da adeta bitkin bir haldeydiler. 

On beş dakika kadar müsavi o· 
lan oyun bundan sonra Güneşin Üs· 
tünlüğü altında cereyan etmeğe ba§• 
ladı ise de Daniş, Necdet ve bilhassa 
Melihin berbat oyunları yüzünden 
bir türlü galip golünü çıkaramadılar. 

Rebiinin yerinde paslariyle bes· 
lenen Melih, on birinci, yirmi altıncı 
ve krrk birinci dakikalarda kaleciyle 
karşı karşıya kaldığı halde topu kap
tmnak beceriksizliğinde bulundu. 

25 inci dakikada Necdetin kale 
direğine çarpan şütü Ankaralıları 
harekete getirdi; devrenin başmdan
beri durgun oynıyan muhacimleri 
derhal atıldılar. 

Yedi, sekiz dakika Güneş kalesi 
abluka edilmiş, müdafiler bu tazyik
ten bunalmış bir haldeyken merkez 
muhacim Yaşarın soln ve ileri doğ· 
ru verdiği pasa Hamdi yetişti ve sı·. 
kı bir şütle topu Güneş kalesine sok 
tu. 

ikinci kısmın gol yedikleri 32 in
ci dakikasına kadar hakim oynmıış 
olan Güneşliler bu mağlubiyet sayı· 
smdan sonra büsbütün karıştılar. 

Maçın son on dakikası Güneşli· 
lerin gene beraberliği temin için sar
fettikleri son gayrete rağmen Anka
ralıların üstünlüğü ile oynandı. Ve 
iki taraf ta neticeyi değiştiremeden 
oyun 2 - 1 Ankaragücünün gale
besiyle nihayetlendi. 

Ankaragücü dünkü oyuniyle 
bir hafta evvel gördüğümüz lzmirin 
Üçok talmnından daha anlaşmış, 
daha teknik bir takım olduğunu gös
terdi. 

Orta muavinin akıncılarını takip 
etmeleri bu yüzden saha ortasmm 
boş kalması ve daha uzun boylu o· 
lan Güneşlilere karşı topu havadan 
oynamasında ısrar etmeleri dünkü o
yunlarının yegane kusurlu tarafıydı. 

Takımın hücum hattı-sağaçık 
müstesna - müdafaaya nisbetle 
daha canlı oynuyor, kaleci, sol mü· 
dafi vasat, sağ bek Ali Rıza müda
faanın en göze çarpan uzvu. Gü· 
neşliler ise, teşekküllerindenberi gö· 
mülmiyen çok bozuk bir oyun oyna. 
dılar. 

Yedikleri her iki gol de de mü
dafaanın hatası vardı. Muav'-.,lerden 
- biraz sert olmakla beraber - Rr 
za en iyileriydi. 

Muhacim hattında Daniş yok 
gibi, Salahattin bermutat çok ağır, 
Necdet de lüzumsuz paslarla birçok 
fırsatlar kaçırdı. 

Emektar Rebii - Arkadaşları· 
nm bozuk oyunundan olsa gerek -
fazla asabi idi. Solaçık Melih bece· 
riksizlik rekoru tesis etti. 

O. M. Kutnak 
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y;zanlar: ı çeaterton - 2 Sayera - 3 .Agata KriıU - 4. VJla Kfroft.a - ıs. VaY4örç -
6. Henrt Ved - i. C. D. H. ve M KOl - 8 Mil\"a?'d Kennedf - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknoluıı - 11. Edgar Jepı1on - ız. Klemana Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Ç'..e\"iren: fa. Tefrika numarası - 9 

- Mister Hollanda ic;eriye kimsenin 
girmemesini tenbih ettiğinizi söyledim, 
fakat .. 
- Fakat ben de gireceğimi t>Öyledim. 

- Demek siz Mister Hollancl, Mister 
Arthur Hollan'dunız? 

- Evet. 
- Buraya niçin geldiniz? 
- Matmazel Fitzgeraldı görmeğe 

geldim ve şunu da ilave edeyim ki, kim 
olursanız olunuz, pek acele i~im var. 
Haydi, Emeri, gidip matmazele bura
da olduğumu söyleyiniz. Hem de çabuk. 

M'UfettiJ, upğın gürültüye inen bir 
o1a hizmetçisi ile görütti.iğünü gördü. 
Bu zorlu ziyaretçiye dönerek: 

- Bir saniye, dedi, eğer müaaaae 
ederseniz sizinle görüJmek isterim. E
merl ıize amiral Peniıton hakkında bir 
~ey •. 

- Evet, öldütilnil ı8yledi. Fakat 
bu, matmazel Fitzgeraldı görmem 
için bir se~p değli ki, billkiı. yanında 
birine ihtiyacı var .. 

Bu aralık, Ufak, hilrmetk1r bir tavır
la ilerlddi ve: 

- Affedenıiniz, dedi, matmazel Fitz-
ıerald gitmt11 

ikisi birden hayretle bafrrdılar: 
- Gitmiı mi? 
- Evet. Oda hizmetçisi, matmazelin 

bir bavul alarak otomobille hareket et
tiğini haber verdi. On dakika oluyor
muJ. 

MüfettiJ ya .. ya.. diye hayr~~ini izhar 
ediyor ve bu ant hareketten manalar 
çıkarmağa çalıııyot'ldu. 

111. UNCU KIStM 

Yaaın: Hemi Ved 

MeddUcezir Hakkında. Zekt Düşünceler 

satacağınız bu maddeleri dünyanın han 
- Size Londra piyasasına mal sata. 

cağımı da kim söyledi? Londu, dünya
nın ticaret merkezidir, muhtelif piyasa
lar buradadır, mal satmak için geldim 
demekten maksadım, muhtelif piyasa. 
lardan birine mal satmak için geldim 
ldemektir. 

Müfettİf Rac bu aptalca au-1ll~ri mah 
sus soruyordu. Böylece Hollanddan 
11inirlendikçe arzu etmiş olduğu maHl
matı alıyordu. 

- Anladım. Fakat bu maddeleri ne
reden tedarik ettiğinizi söylemediniz. 

- Nereden olursa teldarik ederim. 
işime neresi gelirse, mesela Butma, ce
nu7: Afrika, Kenya, Hindistan ... 

Holland birdenbire durdu. Sövliyece
ği bir yer daha vardı herhalde. Müfet
tiı bunu anladı: 

- Mi!ıter Holland, dedi, ıclevam edi. 
niz. Yokn nasıl olsa öğrenirim. 

- Gizli birşey değil ki esasen .. Da
ha ıonra ve bilhassa Çinden. 

- Çinden·ı Orada da daimi adresiniz 
yok mu? 

-Yok. 

Miifettiı, not ldcfterlnden bir yaprak 
çevirdi: 

- Şimdi dedi, dün akşam Lord Mar
ıhall otelinde miydiniz? 

- Evet. 
(Deoomı 'OOT) 

Tarihi macera ve aşk romanı - r Z -

O, bir kemençeci üstattır. Hakim yayı altında, 
aşkın vücuduna en güzel nağmeleri vermesini 

biliyor.. Bizse acemi birer gıcırtıcıyız ! 
Geçen kıınnların hülisaıı 1 lar ... Elleri kopsun ... Oğlum. ah ev- bir alem yapılsın .•. Cariyeler, oyuncu 

Beni hirnaya edcıı Sünbül ağa ha. 13.dım ... Ben senin sesine aşığım .. A. kızlar, sonra '"benimkiler,. ... Anladı • 
dım ediUiiğinıi işitince fevkalade caba bozulur mu? ... Bozulacak mı?... nız mı? 
Juıyıflandı. Zira, sesimin giızclliği Fevkalade bir elemle gözlerimin Maiyetinden birine döndü: 
kaybolm;ak diya acıyor. içine endişeyle bakıyordu. - Sen nezaret et. 

,.. ;r. ~ Doğrusu mütehassis oldum. Bir k~- ı - Baş Ustüne efe~dimiz! ... 
- Sesim ...• diye inledim. - O tehli- dm, güzelliğine meclüp olan mezı- Sonra, ba.§kalarına hitab~n: 

ke de mi var? yetli kimselere kar§ı nasıl lakayt ka. • - Anber Mustafa yorgundur. Onu 
_ öycl ya ... evladım, haremağaları. lamazsa bir sanatkar da sanatını tak- bir daireye alın. İyi yatak yapın. te. 

nın seslerini bilmez misin? Nasıl in- dir eden böyle bir insana karşı katı tirahnt etsin. Uyusun. Yumurta akı 
ceciktir. Hafü, zayıftır. Bizim gibi mi kalpli olamaz. da içirin. Sesi açılsın. Akşam ilzeri, 
ya? !çimden: •akti kerahat gelince uyandırırsınız .. 

"Bizimki,,!... "- Ben sana nasıl ihanet edebili- Eğlentiye iştirak eder. Saba.ha kadar 
Kendini açıktan açığa haremağala.. rim ?,. diye düşünürken, yüksek bir uya!lık kalacağı icin şimdin düilen. 

nndan ayrı tutuyordu. sesle: meli ... Haydi bakalım ... 
- Evet. Bu herifler, sana acımadı- - Bilmivorum efendimiz! • de • Böylelikle, Sünbül afanın maiye. 

Iar. Aralarında muharebe eden padi- dim. • Hiç tecrübe etmedim. O fclfıkct tindeki haclımağaları arasına ben de 
şahlar, biribirlcrinc çirkin hediyeler b~ıma geldikten sonra tabiidir ki ne karıştım. Bu saraya nasıl girdiğime 
göndererek birıbirlerini remizle tah • yüksek Eeslc Kur'anıkerim okudum, dair kimse hesap soramadı. EsaEen o
kir ederler. Mesela, Sultan Selimin ne de musiki parçaları taganni ettim. nun dediğini dedik, nstığını astık, 
Şah !smaile kadın esvapları yollama. - Evet ... Tabii.. • dedi. kestiğini kestik olduğu belliydi. Hük11-
sı kabilinden! Onlar da seni bu şekiL Sonra, yüzUnü buruşturdu: met içinde hükumet. sa:-ay içinde sa. 
de süfli bir alet olarak kullanmışlar. - Keyfim de yok ama, ne zarar... ray kurmuştur. üçüncü Muradd:ı.n bu 
Ah, namussuzlar. Senin hançcren gibi Bir toplantı yaparız ... Evet, evet ... O- güne kadar ne tahtlar devrilmiş, nice 
yüksek bir muııiki aletine nasıl kıydı- ~ yalanırnn. daha iyi ... Bu a.kşa.m şöyle şanlı vezirlerin ce~ctlcri yollarda sü· 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 

z 
-62-

rüklenmişti. işte üçUncli Mehmed, Bi
rinci Ahmed, Sultan .Mustafa, ikinci 
Osman, yine Sultan Mustafa, nihayet 
Muradı Rabi... Bütün bu değişiklikle. 
re rağmen, değişmiyen bir ikbal var· 
dı: o da ı:;~nbül nğanın ikbali ... Yerin
ue, sapasağlam duruyor. Bilakis, gün 
geçtikc:~ kuvvetlenerek ... 

Onun bu muvaffakıyetine sebep ne 
idi? ... 

Bu mühim ıahıiyetin ve ayni u-
manda lüzumlu 9ahidin birdenbire gidi
vermesinden enditeleri artan müfettit 
Rac,. yanındaki gence dönerek: 

Pavıoviç saatli bonıbayı gizlice l{adınlar! 

Saray lmdınlan! .•. 

- Lôtfen, dedi, benimle beraber 
gelir misiniz? Size bir kaç ıual sora. 
cağını. 

- Şimdi sırası değil. Gidip matma
zel Fitzgeraldr bulacağım. 

Ve Holland, cevap bile beklemeden 
kapıya doğru yürtidU. 

- Durunuz. 
Bu ıeste o kadar kuvvetli bir irade 

vardı ki, HoJland !durdu ve döndU. Rac 
ayni dakikada iki phit birden kaybet
mek niyetinde değildi: 

- Mister Holland, dedi, sizinle gö. 
rüşmeğe mecburum. Emin olunuz ki 
sizi fazla alıkoyacak değilim. 

Holland, zoraki bir gillUJle ran ol
ldu ve ikisi birden amiralin çahıma oda
sına çıktılar. Müfettiş, Hollanda bir 
koltuk gösterdi fakat o, ocağa dayana. 
rak ayakta durdu: 

- Ey, dedi, ne istiyorsunuz baka
lım? 

Müfettif, cebinden not defterini çı
kardı ve sanki mühim §eyler yazacak. 
mış gibi azametli bir tavır tıkınarak 
aordu: 

- Admız, soyadınız? 

- Arthur Holland 1 
- Kaç ya'1ndasınız? 
- Otuz Uç. 
- Adresiniz.? 

- Vunmut'da Lord Marsha11 otelL 
- Bu daimi adresiniz değil herhal-

de? 
- Zannedersem öyle. 
- O halde asıl adresinizi 
-Yok. 

Milfettiı katlarını kaldırdı, kurşun 

kalemini tükürükleidi ve münakaşaya 

ha.zırlandı. Ll.kin fikrini değittirdi: 
- Muayyen adresi yok deriz, 
Diye öylece not etti ve sordu: 
- Ne işle meşgulsünüz? 
- Ticaretle. 
- Nasıl ve ne gibi ticaretle' 
- İptidai maddeler ticaretilt, kau-

çuk, fildtşi vesaire. 
- Londrada mı? 
Holland ainirleniyorou: 
- Azizim, dedi, bütün bunlar Lon. 

drada bulunm:ız. Şimdiki halde ingilte
ıeye, mal satmak için geldim. 

- Ya ... O halde, Londra piyasasına 
aatacaiız bu maddeleri dilnyar...ın han-

kurarak kamaraya saklamıştı. 
Facia, yaklaşıyordu 

Bunun için hırsla banknot deate 
sine hakan gemiciye kafa tutmaktan 
vazgeçti. 

Gemiciye arkasını döndü ve ye· 
ni bir engel daha çıkmasına meydan 
vermeksizin geminin kenarına gide 
rek, oradan sessizçe kayığına girdi. 
Birkaç dakika sonra dünyanın en 
kötü ve korkunç canavarım taşıyan 
kayık vapurun bordasmdan ayrılmış, 
sık ormanların koyuluğu görülen ır
mak kıyısına doğru gözden büsbü -
tün yok olmuştu. 

Pavloviç düşmanlarını öldüre -
cek tertibatı aldıktan sonra ırmağın 
kara suları, Slk, karanlık Afrika orma 
nm merhametsiz duygusuz tuzağına 
doğru kaçıyorau. Okadar korkunç, 
okadar acı ve ezici bir yaşama sahası 
na doğru ilerliyordu. Önündeki uzun 
},Ilar içinde tüyler ürpertici, yürekler 
yaralayıcı bir hayat geçirecekti. E
ğer şu anda bunu bilse ve göz önüne 
getirebilseydi, ormana gitmektense 
açık denizde, mavi ve serin sular a
raaında boğulup yok olmağı bin ke
re tercih ederdi!.. 

Gemiciye gelince, vapurun ke
narına dayanarak Pavloviçin kayık -
la gittiğini seyretmiş ve onun tama· 
men açıldığına inandıktan sonra se• 
vinç içinde baş kasara altına, arka
daşlarının uyuduğu yere inmişti. Pa
raları ve eşyayı bulunamıyacak bir 
yere sakladıktan sonra da yatağına 
uzanmıştı. 

Şimdi Kinkayt vapurunun için 
dekiler hiçbir şeyden haberleri ol -
mabızın derin uykularına dalmış 
bulunuyorlardı. Geminin Pavloviç' e 
mahsus olnn kamarasındaki masa
nın gizli gözünde, cehennem ma -
kinesi ( Raniyeli bomba) bir saat gibi 
trk t 1k i~Ji"n~·dtı •~rhl at kan VC' 0teş 
içinde bırakacağı dakikaya doğru 
:•aklaşıyordu. 

Ertesi ı;abah tarzan ortalık ağar
mağa başladığı zaman uykudan 
uyanmış ve fırtınanın tamamile ge
çip ge~mediğini anlamak için vapu· 
run güvertesine çıkmı§tı. 

Rüzgar hafiflemi~. geni§ mavi 
göklerde tek bir bulut parçası bile 
kalmamı~tı. Havanın görünüşü, 

:Y arzamn ilk defa bırakıldığı ıssız 
adaya yolculuk için müsait görünü
yordu. 

T arzan, sadık arkada~lan Şita ile 
maymunlanm kendi yurtlarına bı
raktıktan sonra Kinkayt vapurunun 
başını Jngiltereye çevirecekti. 

Şimdi T arzan karısını bulduğu 
iı;in sevinçliydi. lngiltereye hiçbir 
üzüntüsüz gidebilirdi. Fakat gözleri 
önünden çocuğunun tombul, ve da
ima güler yüzlü hayalini silemiyor
du. 

Maymunların oğlu hemen gemi
nin ikinci kaptanını kaldırttı, vakit 
kaybetmeksizin gemiyi kaldırması 
için emir verdi. Gemide sağ kalan 

gemiciler geminin hareketi haberini 
büyük bir sevinçle karşıladılar. Çün 
kü bu adamlarda aylardanberi bu 
yaban bucaklarda c:ektikleri güçlük
lerden, geçirdikleri korkulu zaman 
lardan bıkmışlardı. 

Üstelik ~imdi vapurun amiri olan 
Lord Greystok il"' l-"'rısı kendilerine 
Jngiltereye varır Yormaz mükafat 
vereceklerini de vaadetmişlerdi. 

Şita ile maymunlar gece kapalı 
bırakıldıkları anhardan çıkarılmış· 

" !ardı. Bunlar sabah güneşinin altın
da güvertede başıboş dolaşıyordu. 
Gemicilere yaklaştıkları zaman da 
korkularından titriyorlardı . 

T arzanla yerli Mugamhinin göz. 
leri hayvanların üstiinden bir daki
kn bile ayrılmıyordu. Vahşi hayvan
ları gemicilere alıştırmak için her şe
yi vapryorlardı. 

Kinkayt vapuru Mugambi ırma
ğının durgun sulan üstiinde ağn 
ağır aşağı doğru iniyor, :zün~in ışığı 
içinde pırıldayan mavi denizin aine-
1'ine yaslanmağa gidiyordu. 

T arznn ile Ceyn güvertede yan 
yana dunıyorbrdı. Bir tarafl'1rında 
bitmez: tükenmez ufuklara doğru 
uzanmış Atlas Okyanusunu, bir ta
raftan da gittikçe u zakla§an yqil 

ormanlara bürünmüş Afrika kıylıla
rım, burada tarifi mümkün olmaya
cak derin ve coşkun duygular içinde 
seyrediyorlardı. 

T arzan çocukluğunun, gençliği
nin bütün hatıralarına hazine olan 
ve her duygusunu, bilgisini içinde 
olgunlaştırdığı Afrika ormanlarına 
ve kıyılarından evvelce a~rılı~ke~ 
üzüntü duymuştu .. Fakat şımd~ bı
rinci defaki gibi bir ezginlik ve ıste
me~zlik duymuyordu. 

Kinkayt vapuru oğullarını ka~b~ 
eden ana ve babaya yürümez gıbı 
göriinmekle beraber yine yol alıyor
du. Tekne, Atlas Okyanusunun tat
lı bir şaka okşamasına benziyen dal
ga şamarlarını yiyerek ilerledik~.e 
Mugamhi ırmağı kıyıları artık go
riinmez olmuştu. 

Bir zaman sonra batı ufuğunda 
denize yakın kara hir leke göründü. 
Ru Rokofun T arzanı ilk önce bırak· 
tığı ve T arzanın Si ta ve maymun· 
!arla yolda§ olduğu ada idi. 
· Görünü~te, Kinkayt vapurunda 
işler yolunda gidiyor herkesin yüzü 
gi.ilüyordu. Fakat Aleksi Pavloviçin 
kamarasındaki kücük sivah hutu 
durmadan işliyor, .bir yelkuvan da
kikadan dakikaya ikinci bir yelku· 

vana daha ziyade yaklaşıyordu . Bu 
iki akrep birbirine temas edince de 
cehennem makinesinin tıktakları 
büsbütün kesilecek ve kıyamet ko
pacaktı. 

T arzanla Ceyn geminin köprüsü
ne çıkmışlar, ıssız adaya bakıyorlar
dı. 

Gemicilerde ha~ tarafa toplanmış
lardı. Gemi yaklaştıkça denizin di
binden çıkıyor ~ibi yükcclen adayo 

1 
dair konuşuyorlardı. 1 

Birdenbire büyük bir gürültü du· 1 
· yuldu. Gemi kamnrasmın tavanı ha- ı 
vaya uçtu. Kinkayt vapurunun için-

de bir yanar dağ çık~ş gibi direk- ı' 
lerin iistünc kalın, ko:ıra bir dum;:ın 
buludu fırladı. Duyulan korkunç 1 

patlama vapuru baştan aşağı sarztı. J 
(Devamı var) 

Erkek dıye ya1nız mUtered<li padı. 
şahları, iliği sümlirülmüş fehzade!eri 
gören, kafes arkasında ihtira.EHı.nmlf, 
azmış, esen rüzgarlardan erkek koku. 
su almıya çabalıyan kadınlar ... 

Peki, bunların üzerinde Sünbiil a,. 

ğanın tesiri neden bu kadar bilyük ol. 
muştu da, bunca şayialara, declikodu· 
lara, hatta aleyhindeki casus tes-ıkilat
larına rağmen, kimse ona el silremf. 
yordu? 

Bu sırrı da işte, o gece, Sünbül ağa. 
nın hususi meclisinde bulununca ilk 
def:ı olarak anladım: 

Ondaki erkeklik kudreti ... 
Erkeklik kudreti... · 
1ı::kender de erkekti ... Arkada:ı olan 

yeniçeri de ... Ben de ... Ve Ayf;e, c.idden 
fevkalade. bir kadındı... Bir er!~eği 
coşturacak bir kadındı... Onun UçU
ınüzü mahut gece zarfında ne kadar 
c~turduğunu gözlerimb gördüm, si. 
nirleri.mle tecrüb~ eltim. 

Fakat bizimkiler, acemi bir keman· . 
cının yay <'ynatması gib:ydi... Acına· 
cak, yür-.kler sızlatac:ık, bi~are ihti .. 
raslardı ... Biz, gcrc;i, UcUmüz, c!clikan. 
lılardık ... Fakat tuh bizim r; bi c!eli-
kanlılara! ... Yc.~V.ln.r ol::-ı:n b!z't're ... 
Yuf bizlere ... Utanalım rlll dii>:ne 
geçelim ..• Delikanlıyız, eri~e~ız dıye 
orta Yerde dolMmıyalır.J ... Hi': ~ilphe 
C~'lllYQr:um 1d, r .ıy t l .. lı::n~crle o.rka.. 
d~ 1l:ırı da, o gece bizim. meclıste ol
salardı da Sünbül ağayı kadın· arın 
yanında görselerdi ayni r.eylcri düşü
neceklerdi. Omuzuma vurup: 

"- Arka..daş~ • diyeceklerdi b:na . • 
Mademki SünbUl ağa gibi erkek t eğil-
din zaten, hadım olmuşsun, olmz.mış. 
sın ne çıkar. Alemde hüner, onun gi· 
bi muhte5em bir erkek olmalı. Böyle 
yaşı ilerlemiş olduğu bir sırada bile, 
o safayı böyle sürmeli... I~adınları 
kendine böyle meclup edebilmeli... O, 
bir kemençeci üstaddır ... Haldm yayı· 
nın altu:d'.ln, kadınları nasıl m:.ğme. 

lendiriyor ... Bizse, çırağız :... Na.file. 
yız ... Böyle kötü saz çalacak olduktan 
sonra, yayı da kır, at vcsseJfı.m! Onun 
için, hadım edilmiş olmana eseflen
me, b!rnder ... Hatta varsınlar, bizi de 
senin akıbetine uğrntsmlar ... Eseflen. 
meyiz!,, 
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BlnaeuJeJb kalım tad6 olmayan öj'renclim. Doır-u ona 'buı- ltfa 

bu dUflneeıden nsıesti- hkat hul\un 1ıip1r •bfp yokt'ur. yerine............... libnial...... Baplnoa, dudülumı aumca-
ıut etti. Parda,.amn baldkt fty& ıkfl. ıtMb. Bir clda dalia bu mlWt .IMan 
n~tte uykusundan ittilade ederek bir tanımda laubaete ~ 9L 
hamlede pli kapıya atilarak dıpıva tin~,.,.._ Gaı*cı.,..._ 

neden pkmum? Bu iti tatbik edebilir- ladsfmdan, ~Jlmia ilDri ma 7 'nrı; 
4L Bu bir kurtulut çansl,.U. Bw te. ,_... oturfla.ıft Wt tı111••••~ 
tebb&s etmekle bir py bybetpaadl ki. mea.n 1mpa '* .. _... "'' a ı;ı.atd. 
eter buSla muvaffak oluru, Parda,a· dı. 
IUll alümll muhakkaktı. Y...,. ~ .......... OJ,aek CllHUl 

Bunun için ne n.pmak lbmıdı? Par· ...,.,.,. tit1J ND• ft Pat-ela· 
dayama blllundutu yerin aW t.tıib. ~ ~ tercih e;. 

metine cJotnı bir mldcltt ,erden....... .WJı~kiıJlllP1•un canmı •bn yqL 
melr, 18\'llya kenctWne-at ... .._.. .., ...rm1 yanm bırakmak dOfltncee 
yaprtammcap ntMn ttl~ lf1cJl. 
iyice ,anma ya~.U ~ Demek ki, bu kadar ıenit projeler, 
o da bpıyı ql1J --~ İiila· bu kadar büyük tetebbüater yana, a.. 
rafı llapc:akti. lacaktı, çünkü krallan bile tahtlarmda 

.,._.., ~ette tqebbUı et. · 
~ _..r fttfılce, bilylllc ~ir dikkat tıtretcn bapnslzit6r, yeraiz. ,,an.us, 
•e Mnlı1ikle yilrilmele batladr birkaç fakir bir Hl'lllzettçialn elinde oJUDCÜ 
metre ilerlemiı ve art ık muvaffak ola. olmuttu ve iuetl nefel kınbmttı. 
bileceğini ümit etmefe bqlaınııtr, TMn Atd mtltblt. fakat ayni amanda p. 
bu mada, Paıtdayın yerinden ""1m1cla- kin. ve mcmacü olan 191 onua ele .se
madan sakin ,bi: ıeale söyle dedi: çirdilini nımettllt bir 1trcGzeıtçlnin 

- Sil 81dUkten aonra. ıtıli kaptı ıuatma dllpıeli ve lliri olmuıydı. 
hanı; istikamette arayacatmu artık Evet. bu çirkin ve acmacak blr 'lui-
öjrencHm. Fakat. m6-y8 ıidn refıbtL ~ Din Alemi, tam yeni papa intihap 
ni& benim için o kadar laymttlidtr ki, edlleceii uman, bu mevkie c~k o. 
abıiı can.un adatacak. onun isin çok lan adamı ,a.termell icap eden bapn-
rica ederbl\ celin )'IDllDa oturun. cldtar Elphıopnm ortadan bybolclao 

Ve aert bir selle lllve etti: funu 8inaince. kimbilir nebdaf Jaay. 
- Ve unutmayın ki, m&yd, fllpheli ret tdeceJctlr. Bu b'bolqun. San. Pob

en ldlçBk bir hareketinizde, mtatteeuUf 10 muutmnda bir tlid aiJanti ..... 
bu kamayı boluuma saplamak mecbu- unda vukubalclaia atrenilfnce, uıre-
riyetinde blacafım. Ya bura-laıı beta· tin der...ı nelradar ~. 
ber çıkacağıa ve aile bayatımr. ba.ıt.- Ve albay«. ... .._ bnu Mr tllp
la x- ...,. lomat, tecrObeU lalı ..,_ .._. .._ 

yaca•"" ve yahut da bund, lizin a. ~ balfOpdtıl"ID .&(ld ..... 
JUmilnilze kadar kalacaju. o aman tuAia dilfUraldlil. ,..qı, ... ft 
ben de ltzti kapıyı bulmalı ~ca- Ql._clllli IJa.1- ...._ *lldM lafır 
tun. Şlnıcli mademki, artıJc uyenlsde ~ ..,.bMll,~ ~·JJ• P 
ılıJi kaPIJl 1-np tarafta ~ ~ ~~· ·~·~•~ 
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178 CÜCENiN ~~-1 ______________ __ -
ve sususzluk aayeainde, bitkin bir hale 
getirilen ve demir bir hücreye kapatı. 
lan bir ecnebi tarafından. 

:işte, Espinoz:arun içini ke~ircn dü
şünceler buydu. Pardayan onunla met- I 
gul gibi görünmüyordu. Fakat Espino. 
za, onun, kendisini gözden kaçırmadığı
nı ve en küçük bir harekette bile kar
şısına ldikileceğini biliyordu. 

Artık rakibinin hakiki kıymetini tak. 
dir ediyor ve her şeyi onun alicenabh
ğına bırakmanın en doğru bir hareket 
olacağım hissediyordu. Herhalde böyle 
hareket etmek, şiddet ve kurnazhğa ba~ 
vurmaktan çok daha hayırlı olacaktı. 

Diğer bütün noktalarda olduğu gibi 
bu iki noktada da, bütün zeka ve kuv
vetine rağmen, rakibitılden çok daha a. 
ıağı olduğuna, artık tamamile emindi. 

Erıpinoza tekrar düşünceye daldı. Ev 
vclii, Pardayanın ölmesi şartile, öliimü 

kabul ettiğini kendi kendine söyledik
ten sonra, bu defa da bir sürü hesap ve 
dil§ünccler ne kesinde Pardayanm ö
lümünün kendisine çok pahalıya mal 
olacağı neticesine varım~tı. 

Espinoza gibi bir tıldam için hiasiya. 
tın kıymeti olamazdı. Her§eyc hakiki 
kıymetlerine ve tevlit edeceği neticele
re göre kıymet verirdi. Lüzumsuz ve 
sahte izzeti nefislere, kendisini kUçUk 
düşürmek kotkuııuna ehemmiyet ver
mezdi. 

Pardayanın ölUmünUn kendi ölümü. 
nü de tevlit edeceğine ve bunun hiçbir 
fayda temin cdcmiyeceğinc kanaat gc
tit1;iikten sonra, meseleye başka taraf
'9n temas etti \."e kendi kendine ıu ıu. 
ali sordu: ''Ben öldükten sonra, o da 
Blece~inden emin midir?,. 

Harikulade bir insan olan ~övalye
nln, onun ölümünü bekliyecek ve son· 
fil da gizli kaP.ıyı bulmak için ara§trr. 

malar yapacak kuvvette olduğunu bili
yordu. 

Espinoza bu araştırmaları kolaylaştı 
racak ve tahdit edecek bir hatalda bu· 
lunmu§tu. Vakia kapıyı açan gizli düğ. 
meyi bulmak kolay biri~ değildt Fakat 
imkansız da değildi. Bilhassa Pardayan 
gibi müdekkik bir adamın bunu bulma
sı ihtimali çok kuvvetliydi. 

Kapı açıldıktan sonra, ıclışarıya ç ık

mak meselesi kalıyordu. Espinoza, yo. 
lun, onu bilmiyenler i~in ne ;şılmaz 
maniaları ihtiva ettiğini biliyordu. 

Fakat Pardayamn bütün bu maniaları 
aşabilecek bir adam olduğuna Htık ta
mamilc kanaat getirmişti. Omın, neşeli 
bir tanrla Fransa yolunu tuttuğunu ve 
büyük bir mücadeleden sonra, ele geçir

miş olduğu kıymetli parşümeııi Hanri 
dö Navara götürdüğünü görür gibi ol. 
du. Buna mukabil o, bütün projelerini 
terkederek ölecekti. 

Bu ka~ar deli miydi? Hıyır. bin kere 
hayır! Onu kolundan tutarak dı§ırıya 
çıkarmak, icabında yanına pir de muha
fız alayı vererek, hatta kendi himayesi-

ne alarak İspanyadan sağ ve sr.lim ola. 
rak çıkarmak ve başlanan muazzam e
seri ikmal etmek çok daha ha}'lrlıydı. 

Bu kararı verdikten sonra hiç teredC:üt 
etmeden Pardayana 'döndü ve: 

- Mösyö. d di, ı: zun uzun düşün-
düm ve eğer bazı şartlarımı kabul et. 
mek işinize geliyorsa, dzi derhal dışa
rıya Ç?icarmağa hazırım. 

Pardayım hiçb!r heyecan ve hayret 
eseri göstermeden gayet •al:in bir sesle 
cevap verdi: 

- Müsila1:1e buyurun. mösyö. zcc
lem yok. biraz konuşabiliriz canım! Ee. 
nim de yapılacak bazı küçük teklifle
rim var. Binaenaleyh, lutfen bunları 

IZ1 
o 
N .... 
..J .... 
ö 
z .... 

'ül 

o:ı ,.. 
c 
rb --= 
~ 

--:o 
c:.ı 

-5 

..., 
o 

CUCENIN AŞKI 179 

mUnaka§& edelim ... Hem de sizin tekli
finizden evvel, çünkü sizinki!cri ke§
fcttim. 

Espino:ı.:a. Pard~anın bu sevinçli ha· 
bcr Üz!rine büyük bir sevinç ve hayret 
eseri göstereceğini zannetmişti. Onun 
soğuk kanlılığını görünce, bu şeytan a
damla öyle kolay kolay meselenin hal. 
ledilemiyeceğini anladı. 

O kadar, acele etmiyor ve tı~kin du
ruyordu ki, Espinoza, ona hürı iyetini İ· 
ade etmek için bu kadır ~üşün<.lükten 

sonra, bu defa da yeniden endişe etme. 
ge başladı. Hiç bir insanı benTemiyen 
bu müthiş adam d1tarıya çıkmaktan 

' vaı mı i:tçecek? Yoksa, yardımına ihti.
yacı olmadığını ve ancak o öldükten 
sonra burasını terkedeccğini mi söyli
yecek? 

Espinoz:a, pek hakh ol=ı ak ür-
pedi. Fakat yüzünden hiç bir tdaş ese

ri göstermedi ve her :ıamanki sakin se
eile sordu: 

- Tekliflerinizi anlayalım? 
- Vazifemi ikmal ettiğim içi;ı, bazı 

kü~ük işlerimi de görür r,örmez is. 

panyayt terkedeceğim. Cörüyor!!unuz 
ki. ııizin vapacağınız t~kliflerd~n birisi
ne muvafakat ediyorum. 

Espincııa. nefaine olan bütün hakimi
yetine rağmen, hayretten kendisir.i ala. 

ma•lı. Pardayan hafifçe gülUmsedi ve 
kat'i bir azim ifade eden &oğuk bir 
~esle tlevar.ı etti: 

- Sizin yap;nık istdiğiniz ikinci 
teklife de muvafa?..::t ediyor ve, İspan· 
ya ha:;:rıgizitörünü ele gecı:-rliğimi ve-

ona havatını bığıtlar:ırt olduğumu his 
k·mse:ıin bilmivcceV.ine namu:sum Ü"!c. 

rirıc söz veriyorum. 

Espinozanın hayreti bu defa tarif edile 

miycc..!k bir şekil aldı ve gözlerini fal. 
taşı gibi açarak bağırdı: 

- Na:ııl ... Bunu anladınız ... 
Parriayan bir defa daha hafifçe gü. 

lümsiyerek
1

: 

- Bana ba§ka bir teklifte bufunabile
ec.giniz:e nasıl ihtimal verebilirim, dedi. 
Eğer yanıldımsa söyleyin. 

- Hayır yanılmadınız. Benim yapa· 
cağım teklifler hakikaten bunlardı. 

- Şimdi de, i§te benim kU;Uk şart. 
)anm. Evvela, Japanyada kaiacağım 
kısa bir müddet zarfında kat°iyyen ra
hatsız edilmiyccck ve memleketinizi 
Majeste Fransa kralının clçislnt llyık 
bir şeldldc tcrkedeceğim. 

Espinoza hiç tercddUt etmeden: 
_ Kahul dedi. 

- Saniyen, bana karşı muhabbet 
gösteren birkaç kişi, sırf bu muhabbet
lerinden dolayı kat'iyyen ecza görmiye. 
cekler ve rahatsız edilmiycceltlerdir. 

_ Kabul, kabul 1 

_ Ve nihayet, Don Sezar na mile a• 
nılan Don Karlosun oğluna k.,rçı hiçbir 
te§ebbüııatta bulunulmıyatilktır. 

_Bunu biliyor musunuz? ... 

Padayan soğuk bir sesle: , 
_ Bunu ve daha ba§ka ıeyl~r de bi-

liyorum. Don Sezara ve nişanlısı Jiral. 
daya kartı hiçbir te§ebbüsatta bulunul• 
mıyacaktır. O, nişanlısile birlikte Fran· 

sa elçisinin himayesi altında İepanyayı 
rahat rahat terkedebilecektir. Ve kud. 
retli ve haşmetlu bir hükun-kla::- torunu· 
nun ecnebi bir memlekette fakir ve ıe· 

fil yaşaması doğru olmıyacağı için, ken 
disine - mil:tarım sizin aliccnablığınr. 
za bıraktığım - bir tahııisat bağlana

caktır. Buna mukabil ben de, prensin 
bir daha ispanyaya dönmiyeceğine ve 
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yedek aubay okuluna göndertlmemfl erıer B •• •• k tehıı• ke ukeı1 ehllyeUerlni kayıt ettirmek Usere uyu 
ıubeye geleceklerdir. 

2 - Aakert ehllyetnameal olmıyan Jma 
RADYO 
DTANBUL: 

18,30 plWa daDI mulildaf, ıı.ao kcınf 
?&Da Ordu 8&yl&Vl lle11m Sırrı Ta.rean (Ru: 
edebiyatı). 20 KQ&eyyen ve &rkadqıan ta. 
rafından TUrk mu.llldll ve halk IU'kılan 
20,80 ömer Rm& tar&tmdan &r&PÇ& IÖ)'l • 
20.•ıs Kuuftel' " arlcadaflan taratın ev, 
TUrk muaıml n h&1lc p.rkı!an, aut a dan 
21,ııs orkutra. 22,ııs ajana ve Borsa .:"' 
lert ve erteli stJD1lD progranıı, 22 P1Aklabe~ 
lolar, opera " operet parçalan, 23 

90 

BEYOCi;U !:ı::: :u:-ın::..:::ıe~:ı: Halkın hftcu mlarda ce 937 nlaanmm ıe ınnda ıubeye gelmeleri. 
1 - Tqrada bulunanlanıı bulundukl&n 

ı RGJ&l&r' dl,armd&. Dok. 
tor loknt 

mah&llln ukerllk fUbelerlne bU tarihe kadar e \ıtl • 
müracaatla ellndekl nOtus ctızdanlarmda panıge u g..., d yuı1ı mahalli kaydına göre kUnyelertnt yaz r a m a Si ır • !)01'USUDC11 Mafon!. Şehir-

ler aı.. somcs-
ı J)Ul9 ICiD )'U'&tdmrf 
ı Romeo ve Julyet 

dJrar&k aevke hazır bulunmaları ve bulunduk 
lan yerleri §Ubeye bDdlrmeleri llAD olunur. Yazan . Londra Tle&ret X.ktebl DlrektGrl1 

• Slr W. Baverle 

URı.tN: ' 80D. 

17,0IS paPZ' yayım, 19,0IS akfan:ı muatklsf 
20,0IS orkeltr& kcımert, 20,•ıs apor haberıert: 
Zl,OIS muhtelif operetlerden parçaı 
hava, ._berler, apor, 23,!IS dana ar, 23,0IS 
n:şTliı mtıafk1at. 

ıs.os Jcomer, Şoperıln ese 1 lllJllD&. 19,0ll ...ıon orkest r ert, 18,815 ko 
nDA 20,2ıs f&D kouert 2~:· 19,!Sll konf8"' 
mU81kial plyu, 22.'ıs ha~rl~r spor, 21,oıs 
pne orkeatran 2• ııs •spor, 23,10 çln 
Jlt)KUŞ: • • C&Zbaııd takımı. 

1s.ııs orkutra konaert 
.,., haberler, v91&1re, 

22
• ._!1 plyea, 22,315 • 

Jrcnaerl, ' Çor, 21, gece 

LONDBAt 

18,GG çUte piyano konaert 
JJ,OIS orkeatra k • 18,315 dlnt yayın 

onaert, 20 oıs ml18lld arr kouert, 22 hava, ha • • 21,2') 
10 orkeetn. k berter, Veaalre 23 
llOMA: onaert, 2•.a& aon. ' • 

18,015 eenfonik kon 
neler, Zl,815 kon m aer, 20.ıst1 mtıhtellf ilah. 
21,oa &lkert ban:! a, 21,t.ıs k&npk mU8lld, 
musumt. , 28,115 komedi, 21.ııo dana 

Nöbetçi eczaneler 
Bu alqam tehrln IM!be~ olaı:ı ec muhtelif ııemtıer1nde 
htaabul zaneıer fUDlardir: 

cUıettndeldler: 
Enıln&ıUnde (Hu.e..ı-

(Belkll) KU ı- H11nU), BeyUıtta 
(Jıılıatat~ Arif~aa.zahrrd& (Yorgi), EyUpte 

• ..,e emJıılnde (H dl 
rag11mrilkte (Fuat) S am >. Ka 
'8hP.debqmda (W)arnatayda (Erofiloıı • 
Pertev), Fenerde (E • Aksarayda '(Etem 
(Sırn R mlllyadl), Alemdarda 

aalm>. Bakırköyde (İatepan) 
Beyottu clhettndekller· • 
İatlklll C&ddeııtnd • 

de {Güne,), G&Iatae ~Kanzuk}, Altmcıda!re 
'l'akalmde '(N l>pçu]arda (Sporfdla), 

lzametttn), T&rlabqmd& (Ni-

- ·-------

fAM 
Şlll 

ı Be)'U melek 
• atıxıemff Mllfoni 

ı öIUm 111&1 
• Tayfun 
ı saadet. Koda çılgmlıklan 
• ııacar Rupodi& Gökyü

zü ate§ler lÇlnde 
ı Btngapur postası. Altm 

topl&,an lmlar. 1916 AU. 
na Balkan ollmplyatlan 

t Gt)Seller rumlgeçtdL Dert 
lds arkad&1l&r 

SANCAK ı 

(Eski Astorya) 
OVH11RlYm ı 

şırıey ut. İntikam seat 
Dünya havacUst 
zsrareııgts tanare Yıl· 
dırllll bölWı • 

ISTANBUL 
1 KlSr ebe. Hod Gllaonun 

sııuumı 

1 Bfllbllller öterken. Lfnç 
k&DUDU 

1 B&tdat bWbWQ 
ı Sözde kJZlar. Koraa:n kız 

88rvet1. 1ne olfmpt:vauan 
ALZllDAll ı Altm kelebek, mumyaıar 

IUlllALllST 1 J:ıaldmo. Çöl -.rDert 

KADI KOY 
ı şovbot. Hafiyeler kral. 

OSKUDAR 
ı YıJal&D belde San J'ranatıı 

ko 

BAKIRKÖY 
MILTIY ADI ı Bir mayıs gecetı1 

hat), Şlfllde (Halk), KuDDpapd& (KU.,. 
yet), HuklSyde (Nesim .Meo), BefUrtatda 
(All Rma), S&rl)'el'de (Nuri), 

'Oü11dar, Kadıköy ye Adalanl&Jdler: 
'09ktlctard& (tttfhat)o KadJköY lılod&d& 

(Koda), BOytlk&d&da o(flnul Rm&), Heybe 
llde (Halk). 

M üteahhit nam ve hesabına 

M~htelif cins makkaplar 
l'lbrikaı~ edilen bedeli (17200) lira olan yukarda yazılı malzeme AaUrt 
lbl ..: Ui ~:m MU.dürlUğü. ~tmalma KomfsYOnunca 24/5 j93T pazart.eei 
komisyondan ve~alı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 

Taliplerin ·k m.lllkar l'llnde mu~a kat teminat olan (1290) llraYI havi teklif mektuplarını 
n1llll&rl.b bnun U: 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de U90 
yona mUracaataı ve 3 maddelerindeki vesaik1e mesktr gUn ve aaatte komla. 

n (1859) 

~ftY'I ~urabbama, 120 kuruı değer ıconulan FatJh yangm. yerinde 

ıtl 1T metre 78 aan~~de Karamuk aokajmda 126 mcı ada.da. 80 aanttm. ytız. 
arttırinaya konuiın ımetre murabbaı ,..ııa1111dakl &l'I& atılmak here 89lk 
te~ 159 'kurulJl uştur, Şartnamesi Levazım MüdtlrlUğUnde görülebilir. t&. 
Salı ıDntı ıaa.~ 14 d uk ilk teınina.t makbuS veya mektubile beraber 20.4-937 

e Dahnı Enctımende bUlunmaJıdırlar. ''B" "1926" 

!~rıyer Mal mUdUrlBtflnden: 
ya na.kledU n.ı. 

tainde hıra.kını en orta orman mektebiDill .PIW&çek(SyUnde orman f&ldll· 
teslim edilmek § ol~uğu (1128) litre kadar petrol mektepte dökme halinde 
müzayedeye ık §artiyle kilosu (16) kurut muhammen fiatla eablmak UJıere 

Tali le . ç artlını§tır. 
~ r:, Cl2,?> kuruş teminat a,kçeeile 27-4.1937 gUntl aaat 10 da BU. 
ml8yona mUr Pur ıskelesi üurinde SarJyel" ){alıxıUdUrlUğünde mtıteeeJrldl ko. 

ıstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Bir No. lu Dikimevi için 700 bin 
adet madent düğme ve 10 bin adet 
ldiçllk parlak düğme 14: Nisan 937 
Çarşamba günt1 saat 15 de Tophane
de Satmalına Komisyonunda puar
lıkla almacaktır. lhala pnU teslim 
şarttı• almacak olan lfbıt ınaJzeme 
igla llteklllerta blUl M&tte komisyo. 
n& ııımelırl. "'21., "1111" 

1 1 1 1 1 1Jil1 1 11 '1 1 1' l ı g 1 

~. ıu, .ı,,, .. l•·ııııı ;"1'" ılanları 

l'lurta&bve aktarma anbarmda 
bulunan üç Şevrole şaaealne sı:h.hlye 
karoseri yaptmlacağmdan ~ık ek
siltme ile ihalesi 19 Nisan 1937 Pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 3000 liradır. 
Şartnamesi her gUn öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
22S liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ihale gUnil 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komu
tanlık u.tmalma komisyonun& gelme. 
leli. (1812) 

İstanbul komutanlığı ganım>nunda 
bulunan motörlil vatarlar ihtiyacı o. 
lan 10 ~it makine yağma ihale gt1. 
nt1 talibi çıkmadığından pazarlıkla 
ihaleal 28 nisan 1937 çarşamba gt1. 
nil 18.&t 15 de yapıla.caktır. Muham
men tutarı ıs1s lira 9lS kuruftur. Şart-
mmeel her gUn öfleden enel komlL 

yonda görülebilir. isteklilerin 39 lira. 

lık ilk teminat makbuz veya mektup. 
1 lan ile beraber ihale glhıil vakti mu

ayyeninde ll'mdrklıda komutanlık 1&· 

tm&lma komisyonuna plmelerL 
(2032) 

Dit Doktora 

CJbeyt Olçer 
QunartealııdeD maada hergtın 

haatalarm kabul eder. 
J!Jdjrnebpı, Karagllmr11k 'l'ramftJ 

Duralı No. es 

DOKTOR 

Kemal özsan 
'Oroloi • Operatar 

Bevllye mUlehaeeıeı 
Kan.köy - EkMlıiyor mağuuı 
yanmdL Her gUn öfleden sonra 
2 den 8 e kadar: ~1: '41235 

KURUN dolıtora 
Neuellln Ata .. gun 
Her cUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de butalanm kabul eder. 

Cumartesi ınnterl 14 den 20 ye kadar 
muayene paraazdır. 

Göz Hekimi ı 
Dr. Şükrü Ertan 

CaioJollu il.._...,. cod. Jfo. 311 
(Cal&Jolhl Bc:Aneei ,anında) 

Telefon. 225645 

-:-ac~aa_t_ıan __ .~<2=0=23~)~--------~~~~~~~~----
lstanbuz . a.~ ~ 1cra ,,.,, .. ,,,ıuğun- ~~ llflltıeA 1cn1"""""""' nı.1r .. www-wm1aına:=c,ı==:;---k-t=o==r=n••••11...-, rar cuz Ve Paraya çevrilmesine ka. Bir borçtan dolayı mahcuz ve pL ıömer AbdDrrahmanU 

kuıa:erilen 63 kulaç uzunluğunda 15 raya çevrilmeli muk&n'el' ~an bir a.- D E R M A N 1 
tq 

60 
Yllksekliğinde iğrip ağı ve 15 det lncllis mamul&tı demır kua ile 9 Muayenehanesi - Emln6nilnde 
ear kulaç .boyunda 

120 
kul•" bir baakllliln 17.4-37 tarihine mUA- Hı VALDE HANI i"'•de No. 21 

duJnun ~ ·- ~ B 
tarih ac;ık arttırma suretlle 15.4..37 dif cumartesl gUntı aaat 10 dan itlba.. liillw-ım ı 
11 

ine Dıilsadif perşembe günü saat ren ,AkN.rayda Valide camii karpnn. ------------

No. de ~ Amerikan eaddeel 89 da.ki fnında açık arttırma suretile • ı A f 1 f 
Janılll lll&haJde atılacağından talip satılacağından talip olanalrm mezkdr -ı 1 mı e se e 

0 &nıı mahallinde hazır buluna- gUn ve saatte mahallinde hazır bulu- Dün ve Y ann Kitaplanndandır 
:. m.nuııana mttracaatıa.n ilAn otu- nacat memuruna mUracaatlan i1ln o- Fiyatı 40 kuruttur 

11mm'· 

Bir ham Mı mtmt1a baştan cu başa maskelenen fehir Maliaindn aağ1aM 
1cıtJlGnJantl yaralılara ya rdtm mneaı 14bımdır 

Bir çok aaWıiyetll kimseln cihan 
harbinde en ehemmiyetli rolün ~a VL rin maneviyatı berbad edilmff oldup11 

s6yUlyor. HalbuJd geleceL harpte, ya' 
tan cephesine düttUğU mütaleaıımdadır-

5 

• 
Jar. Taymis geeteai, cihan baıbinde nız memleket i_sindeki sefalet ve yolr:-

ıulluk haberleri defil, aynı samanldlt 
tngilterenin iate kontrolörlüğlinü yap- feliket UıtUne f etiket geçirecek olan 
rmı olan Lord Ronda baklanda 1921 hallan korkusu da, ıiperlere tatmacak. 

de yazdrfr bir bapnakalede "'Lord Ron. trr. 
danın üzerine alımı olduğu vuife mu
vaffakiyetle bapnlmuı, memleketin 
emniyeti balanın.san. kara w denia 
kuvvetlerinin herhangi bir mUftffaki-

Askeri mildafaanın kuvvetlenclirilme 
ıi için ifitllmemif, görUimemlt 8lçGde 
para harcanıyor. Fakat, ana vatan cep
hesi de ayni derecede ehemmiyetle te
likki edilmiyecek oluna, bütUn bu gay .. 
retler, bu bilyUJr masraflar beyhude
dir. 

yetinden çok daha ehemmiyetti idi,, di. 
yordu. 

Loyd Corc da harp hatıralarının bir 
yerinde ıunian yazmaktadır. 

.. Harp meydanlaı:mdaki generaller 
tarafırldan icap ettiği derecede takdir 
edilmiyen ana vatan cephesinin bütün 
mesuliyetini it bapnda olan kabineler 
yüklenmiflerdL Halbuki, büyük haribn 
mukadderatı asıl bu cepheye bafh lclL 

Ruı, Bulgar, Avusturya ve Almana
navatan cepheleri, ordulan hıbbıma 

uğramadan 6nce ~arma dalın oldular. 
Böyle bir fellketin 6nUne geçmek vuf. 
fesi it batıt1da olan bilkamete dUtU. 
yordu.,. 

Yeni bir harbte ana vatan cephetl aon 
ahrptetdnden çok daha ehemmiyetli bir 
vaziyete girecektir. ıterde çıkacak bir 
harpte, bava hUcumlarmm hedefini. 
doğrudan doltu:Ya ai'Yil hallan tqJdl • 
meai bUyilk bir ihtimal dahiUııdecUr. 
Bu talddirde, baylı bir bOcual ~ 
hiç görUlmemit bir 81çUyfl bulacaktır· 
ki, harbizı aJdbetl yalnız aüeıi n:Odafa· 
aya defil, sehirli psla, yangmlarla mil. 
cadelı eclecek " barmılacak yrrler ha
nrıama ·~· kartı koyacak olan ana va
tanctaıd halk cephesinin mukavemetine 
bağlı olacaktır. 

Bundan baıka, yalnız fngiltereye ya. 
pılacak olan late nakliyeleri degil, ıdoğ
rudan doğruya memleket içindeki nak
liyeler de ldügman tayyarelerinın hilcum 
lanna hedef teıkil edecektir. 

Harp vaziyeti daha ziyade makine. 
leıtirilecek, cephede çarpıpn her asker, 
için, fabrikalarda, eskiden olduğundan 

çok daha fazla erkek ve kadın çqmak 
mecburiyetinde kalacaktır. Ve nihayet 
aü:erf cephenin yanlmuma da hiç ha
cet kalmadan, doğrudan doğruya ana 
vatan cephesine hUcum edileceğini de 
hesaba katmak lizımdır. Hattl aalihi
yetli kimseler, ana vatan cephesini na. 
kavt edecek darbenin daha ilk gOnlerde 
mdiri1mesi ihtimali olduğu kanaatinde
dirler. 

Gene Loyd Corc harp batmalarının 

bir yerinde. umumt harpte cephelere 
dönen binliler tarafmc!aıı sfperfertle m· 
lıtılan açlrk hlklyelerl ,.u.tlnden aab. 

Hava hücumlarına askeri mlHaf aanın 
karıı koyacalma fUphe yoktur. A..ıl 
dütünillmnl icap eden noktalar başka 
şeylerdir. ~cümle, daha harp baıtar 
baflamuı yalnız fert itibarile değil. di• 
ıiplln altına alınmıt teıldller halinde 
bildin erkeklerin (hıttl. lC"ldın1ann) 
yangm ve .rehirll gu tehlikesine kal'fl 
mUcadele etmek, aıhhlye bimıetleri gör 
mek, tehlikeye girmit mmtakalarda nak 
Uye "1eri yapmak pbi birçok 'IUifılerl 
baprmak mecburiyetfııde kalmcaklart 
mnhakbktlr. 

Bir harp takcUrli*!e, tehllkenln bil
yiip, J&pdacak tabn'bat değildir, en 
bllytlk tehllkqi, tayyare bOcumlınnm 
dofuracali paliterde aramak lhım
drr. Bu ftibarla. dokuz buçuk milyon 
a&fuau olan Londra tehrine fevkallde 
ttlallkell bir mmtaka gözüyle baktla· 
bilir. ÇUnkil, diler tehirlerin boıaltıl" 
maıı kolaydır. 

Londra, yalnız bir yiyecek içecelıC 
ldepo1u delil. aynı zaman~ tUrlil tUrlU 
makinelere ait ehemmiyetsb fakat te. 
darik edilmedikleri takdirde memleket 

içindeki birçok endUıtri tubelerinin 
faaliyetlerini sekteye ufratacak yedek 
parçaları imal eden bir sürü fabrikalan 
olan bir büyük ıebirdir. 

Bunun içindir ki, bizler, yalnız haya· 
ti bir ehemmiyeti haiz olan ıeylerin 
muhafaza, nakil ve tevzüni değil, ıey• 
riaefaln programm1n da değiştirilmesi 
meseleaini diltünmek zorundayu. BU. 
tUn bunlar arasında, ıehrin tahllyeeinl 
1&dece, hallan batka bir yere nakli diye 

dütUnemeyiz. Bu insanlarm faaliyet 
ıabalann1 ve batka bir yere ı8ç etmele 
rl neticesinde meydana gelecek olan ., 

lronomik lcargaplığt da göz6nilnde tut

mak mecburiyetindeyiz. 
Herhalde ldevlet, yeni bir harp olun. 

ca, son harpte npurlarm lfcortaunl 
Gzerlne aldılı clbi, bava hUcumlan ne
ticelinde meydana ıetecek sarar ve n• 
yanlarm. da sicortaamı Uaerine alacak. 
tir• .... ~ PnMıııı 



Uykusuz geçen gece 

INe beyhude yere ıztırap çekiyor. Bir tek kqe GRlPlN bu tahammül 
edilmez ağnyı dindirmeğe kafi idi. ------GGRlPIN: En tiddetli bat ve dit O ~lPIN: Gripe, bat nezle~~e "!e 

ağnlarmı keser. dığer nezlelere kartı çok muessır-
f) ~lPIN: Soğuk aJımlığmdan dir. • . • 

mütevellit bütün ağn, am, ve O ~lPlN: Bel, sınır, ro~at~a 
sancılan ıüratle geçirir. ağnlarmda hararetle tavııye edil-

.. mektedir. 

GRiPiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz • 
... ······································-······ 'c"iii"PiN;·ii;d;~ii~ ... oi;·M~~;;;;~··i;brik~mm mütehassıs kimya- ~ 

gerleri tarafından imal edilmektedir. i 
······················--·-······························································ .. ···················· 

Her eczanede bulunur. Fiyab 7,5 kuruıtur. 
. .... . . . ' , ' '\ .. 
i~~ ,.,_..; ' . . '· ' 

·- - ... -- - :" ""\ .. ~- • f ,. • 

DAiMA FENNiN iLK TERAKKi ADIMLARILE 

Gür sesli Anıerikan 

RADYOLARI 
18 - 2000 Metre - Her cereyanla işler 

-------- - --
Her marka, her cins Radyolarınızı emniyetle 

M 1 K A llboratuarında tamir ettiriniz 

MiKA RADYO 
Voyvoda caddesi 

MODEL 40 JEWEL 200 • 2000 METRE 
110 - 220 VOLT MUTENAV1P VEYA Nazh Han, Galata 

Tel. 49021 Telgraf: MiKAR AD 
?ıfÜTE~1ADI CEREYANLI 

FlATI 40 LİRA 

HER 

an 
VE 

Bayanlar: Falde, ŞUkran, Radlfo, Mukadder, Birsen 
. Memleketin tanınmı, ve çok sevilen saz heyeti 

L ON D R A Birahanesinde 
Telefon : 40227 

---~A EM 
'Tt::J Q K iVE 

• 

.l1R~.6T 
BANKA51 - . 

.DAoA 

v e B IE L G E v $ IE K L 1 G n N E K ARŞB 

HORMOBiN 

~ 'f,1 ncı snı 'cııt ·F'rongı vc'docr 

4' ::üh Me• ıı tıo"tCı'•kıar mutcma """' :;ı <-' 
BMtill T•n- Cemlyell kn t •• • No. " u 

Telelonı • •• •• 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,lJ - 21 e kadar hastalarını kabul eder 
Salı gOnlerı para•ız 

öksUrUk şurubu 
Uksürük ve nefes darlı~ boğmaca 
ve kız:ımılt öksürükleri için pek te· 
sirll il~çrır. Her eczanede ve t"czı 

depolanndı bulunur. 

( Po•I• ku 'u•u 1255 HormobJn J 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA Pi PO PAZ 
Kapalı zarf usullyle eksiltme llAnı 

R.1 
Nafia Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Dahiliye Vekaleti binasının ~ 

tarafında yapılacak nöbetçi kulUbesi ve pergola inşa.atıdır. 

_Bi_ri_kt_ir_en_ ra_h_a_t _ed_e_r __ BRESLAU 
Keşif bedeli: 20349.77 liradır. ~ 
2 _ Eksiltme 16.4-1937 tarihinde Cuma günU saat 15 de Nafia Ve~ 

Yapı işleri umum müdürlUğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 

~~~~ ' 3 _ Eksilt,me şartnamesi ve buna mUtcferri evrak 102 kuruş bedel 

',.. Deniz . Levazım SatınallT_lc;ı! 
~ · · Komisyonu ilanları .. . .: " 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez satmalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kurut) olan (1896) kilo 

miktıınnda yağ müberrit borusu ile ( 19 lira 20 kurut) muhammen be
delli (2000) metre uzunluk, 1,5 M/ m kutur ve 32 kilo miktarında bu· 
lunan pirinç telin ikisi bir arada kapab zarfla eksiltmesi 28 nisan 937 çar-
§81llbi günü saat 14 te Anl<arada komosyonumuzca yapılacaktır. · 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıb kanun hükümleri dahilinde 
(165) liralik banka teminat mektuplarını havi teklif me!<tuplannı mukar 
rer aaate kadar komisyona vemıit bulunmaları ve §Ubıamenin her gün ko 
misyonda ıörülebileceği. .( 1400 ). 

SERGISı 
ve 

ZİRAAT MAKİNELER! P ANAYIRI 

BRESLAU & - e Mayıs t937 

kab:lindrı Yapı İ§leri Umum Mil~ti~lüğünden. alınabilir. . J 
4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın talfplerın 1526.23 lıralık m~vakk~t t J 

nat vermesi ve Nafia vekaletinden alınmış ve en az 20.000.00 lıralık ış Y 
mış o'duğunu gösterir müteahhitlik vccıikası ibraz etmesi lazımdır. 

tstcklllerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa.at 1 
vcline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukab:linde vermesi mukte1'i 
Postadıı olacs.k gecikmeler kabul e<lilmcz. (738) (1751) -1 

Zongu'dak C. H. P. Başkanlığındaol? 
Zonguldak Parti binasının ka1orif ertes1satı yaptırılacaktır. Tesisatı 1 

mak istlyenlerin tckilflcrine esas olmak Uzere blnanın planını ve bu hUEl~ 
ki ş!l.rtnanıeyi Parti Başkanlığından istemeleri ve tekliflerini 30 Nisan J 
ak§S.mına kadar Partiye göndermeleri ilan olunur. (1745) 


